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Abstract 
Previous research has shown that stereotype congruent information is related to more 

recognitionbias than stereotype incongruent information regarding the beautiful is good 

stereotype. The purpose of this study was to examine the memory effects of the beautiful is 

good- stereotype by using an experiment testing the implicit and explicit attitude and 

recognitionbias. In addition the experiment seeks to examine if propositional processes can be 

evaluated differently in implicit and explicit memory. A threeway ANOVA was conducted 

and the results show neither interaction nor main effects for any of the variables. We also 

examined possible correlations and found only two significant correlations regarding 

propositional processes that suggest that we don’t differentiate between different kinds of 

propositions in implicit or explicit memory. In conclusion, we found no significant effects for 

recognitionbias for stereotype congruent information regarding beautiful is good- stereotype 

or propositional processes. 
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Introduktion 

 
”Skönheten ligger i betraktarens öga” är ett ordspråk som hörs med jämna mellanrum. Det 

låter vackert men är det bara en romantisering av sanningen? Det finns studier som visar att 

människor är någorlunda överens om vilka människor som är fysiskt attraktiva och vilka 

människor som är fysiskt oattraktiva (Feingold, 1992). Dessutom tillskriver vi attraktiva 

människor positiva egenskaper i högre grad än de egenskaper vi tillskriver oattraktiva 

människor (Dion, Berscheid, & Walster, 1972; Eagly, Ashmore, Makhijani, & Longo, 1991; 

Feingold, 1992; Langlois et al., 2000). I denna studie vill vi undersöka hur information som 

överensstämmer med stereotypen att attraktiva människor också innehar goda egenskaper 

och information som inte överensstämmer med en sådan stereotyp påverkar vårt implicita och 

explicita minne. Vi vill även se vilket typ av minnesfel som tenderar att samvariera med 

stereotypenlig och icke-stereotypenlig information. Ännu ett syfte är att studera huruvida den 

effekten påverkas av de propositionella representationer som följer informationen, det vill 

säga om man på implicit och explicit nivå kan skilja mellan ens egna och andras värderingar. 

Studien inleds med en introduktion där relevanta teorier belyses för att uppmärksamma den 

attraktivitetsstereotypen som tidigare forskning funnit bevis för och vilken påverkan en sådan 

stereotyp kan ha på individers attityder gentemot andra människor men också vilken 

påverkan den kan ha på vårt minne. Därefter beskrivs den metod som använts i studien och 

sedan diskuteras de resultat som testningen gav i relation till tidigare forskning.  

 

Fysisk attraktivitetsstereotyp 

Innan man kan börja studera på vilket sätt fysisk attraktivitet kopplas till felaktig 

igenkänning i vårt minne bör man ta reda på om uppfattningen av vad som är attraktivt hos en 

person är någorlunda lika i populationen. Om det råder en låg konsensus om vilka som 

uppskattas vara attraktiva eller oattraktiva så kan man inte heller kontrollera variabeln 

attraktivitet i ett experiment. En metaanalys från 1992 visar dock att människor är relativt 

överens i bedömningen av andra människors attraktivitet (Feingold, 1992). Förutom att det 

råder en överensstämmande uppfattning om människors attraktivitet visar flertalet studier att 

människor i större grad tillskriver ett flertal positiva egenskaper till attraktiva människor 

jämfört med oattraktiva människor (Dion, Berscheid, & Walster, 1972; Eagly, Ashmore, 

Makhijani, & Longo, 1991; Feingold, 1992; Langlois et al., 2000). Studier har dock visat att 

en sådan effekt inte är lika stark i alla situationer. En metaanalys från 1991 visar exempelvis 
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att effekten minskar ju mer information det tillhandahålls om personen som utvärderas (Eagly 

et al., 1991). Graden av en sådan effekt är också beroende av vilken typ av egenskap som har 

studerats. I metaanalysen beskrivs att de attribut som vid bedömning anses ha högst 

samvariation med attraktiva människor är social kompetens, anpassning, kraft och 

intellektuell kompetens (Eagly et al., 1991). 

En förklaring till varför man associerar attraktiva människor med positiva egenskaper 

kan vara att associationen är ett resultat av de stereotyper som råder i samhället. Stereotyper 

kan ur ett socialkognitivt perspektiv förklaras som kognitiva strukturer och koncept som 

innefattar vår kunskap, tro och förväntningar av en social grupp (Hamilton & Sherman, 1994). 

En stereotyp kring fysisk attraktivitet lyder att ”Beautiful is good” (Dion et al., 1972). Enligt 

”Beautiful is good”(BIG)-stereotypen tilldelar man attraktiva människor positiva egenskaper 

och man förväntar sig också att attraktiva människor har ett bättre socialt liv och ett bättre 

arbetsliv än oattraktiva människor (Dion et al., 1972). I denna studie kommer uttrycket BIG-

kongruent att användas. BIG-kongruent innefattar information som överensstämmer med 

stereotypen, exempelvis attraktivt ansikte och positiv attribut eller oattraktivt ansikte och 

negativt attribut. Det som benämns BIG-inkongruent innebär information som går emot 

stereotypen, i detta fall ett attraktivt ansikte tillsammans med ett negativt attribut eller ett 

oattraktivt ansikte med ett positivt attribut. 

Att det existerar en BIG-stereotyp kan vara problematisk eftersom stereotyper i ett 

senare led kan påverka vårt beteende. I en studie har man visat att attraktiva vuxna och barn 

behandlas mer positivt än oattraktiva vuxna och barn (Langlois et al., 2000). Eftersom det inte 

har upptäckts något märkbart faktiskt samband mellan attraktivitet och 

personlighetsegenskaper så innebär det att attraktivitet kan vara en viktig variabel när 

felbedömningar görs av människors egenskaper.   

Stereotypen kring fysisk attraktivitet och de värderande meningar som kopplas till 

fysisk attraktivitet kan enligt Ashmore och Del Boca (1979) härstamma ur en implicit 

personlighetsteori. En sådan implicit personlighetsteori innebär att individen utifrån sin 

erfarenhet skapar sin egen uppfattning om olika personlighetstyper. Eagly et al. (1991) 

beskriver två faktorer som anses särskilt relevanta i skapandet av en sådan implicit 

personlighetsteori och som kan utgöra grunden för stereotypen kring fysisk attraktivitet. 

Direkta observationer av attraktiva och oattraktiva människor i den sociala omgivningen kan 

vara en faktor. Betraktare kan uppfatta att attraktiva personer får mer önskvärda reaktioner 

från andra och att fysisk attraktivitet således korrelerar med flera positiva egenskaper. Även 

exponering av kulturella representationer av attraktiva och oattraktiva människor kan vara en 
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orsak. Skönhet associeras ofta med positiva saker i media medan oattraktivitet associeras med 

negativa saker (Feingold, 1992).  

 

Igenkänningsfel och falska minnen 

Ett av syftena med den här studien är att undersöka hur minnet påverkas av fysisk 

attraktivitet. I tidigare studier har man hittat ett samband mellan stereotypkongruent 

information och en typ av felaktig igenkänning i vårt minne (Payne, Jacoby, & Lambert, 

2004; Stangor & McMillan, 1992). Ett sådant igenkänningsfel är en tendens att känna igen 

bilder som innefattat stereotypkongruent information i större utsträckning än inkongruent 

information. Det här igenkänningsfelet sker oberoende av om personen har sett bilderna 

tidigare eller inte. En förklaring till en sådan effekt är att försöksdeltagarna gissar sig till rätt 

svar. Det skulle i så fall innebära att de vid osäkerhet på sitt minne svarar genom att gissa. 

Vidare skulle i så fall igenkänningssvaren kunna förklaras av en låg tilltro till sitt minne. I 

studier där försöksdeltagaren har haft möjlighet att besvara bilder de känner igen med 

alternativ som skiljer i grad av tilltro, exempelvis ”kommer ihåg” och ”bekant”, har ingen 

sådan strategi kunnat påvisas (Payne et al., 2004; Rasmussen & Rohner, 2011). En annan 

förklaring till varför igenkänningsfel sker för stereotypkongruent information kan förklaras av 

en mekanism som benämns missattribution of fluency (Payne et al., 2004). Fluency beskrivs 

som en enkelhet i att bearbeta och ta till sig information. Kongruent information kan vara 

enklare för människan att bearbeta eftersom representationer av stereotypen redan finns i vårt 

minne. En fluency-effekt blir då misstolkad som ett tecken på ett medvetet minne vilket 

skapar ett igenkänningsfel gällande information som är överensstämmande med 

stereotypkongruent information (Payne et al., 2004).  

Vårt minne kan också påverkas av att det sker en felaktig minnesåterhämtning av så 

kallade ”falska minnen”. I en studie gjord av Roediger och McDermott (2000) blev 

försöksdeltagare muntligt presenterade 16 ordgrupper, innehållande ord som liknade varandra 

på ett semantiskt plan. En ordgrupp kunde exempelvis innehålla orden: bed, rest och awake. 

Senare under minnestestet fick försökspersonerna se listor som innehöll olika ord. I listan som 

presenterades fanns ord som visats tidigare i testet, men även ord som inte tidigare nämnts 

och som dessutom var helt olika de andra orden. Det presenterades även helt nya ord som 

dock kunde uppfattas språkligt likt tidigare presenterade ord, exempelvis sleep. Resultatet i 

studien visade att de som deltog mindes 62 % av de orden som förekommit i listan och hade 

falska minnen rörande 72 % av de semantiskt liknande orden. Resultatet visade således att 

deltagarna i studien felaktigt mindes ord som inte tidigare presenterats men som var 
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semantiskt lika de ord som faktiskt visats. 

En förklaring till varför en sådan felaktig minnesåterhämtning sker ligger i att vårt 

minne är uppbyggt genom olika koncept och scheman i ett stort associativt nätverk (Collins & 

Loftus, 1975). Varje koncept i detta nätverk, exempelvis konceptet frukt, innefattar viss 

information och representeras av en nod. Alla noder i det mentala nätverket är 

sammankopplade genom länkar som representerar associationen mellan dem, kortare länk 

innebär starkare association. Exempelvis har objekt inom kategorin frukt såsom äpple, päron 

och banan kortare länkar mellan sig och därmed är de starkare associerade med varandra. 

Detta mentala nätverk hjälper människan att organisera information och låter oss snabbt 

plocka fram den information som finns kopplat till ett visst koncept (Roediger & McDermott, 

2000). Nätverket kan intressant nog även vara förklaringen till att det sker en felaktig 

återhämtning av minnet. Det förklarar nämligen varför vi inte ordagrant kommer ihåg vissa 

ord och därmed felaktigt känner igen dem. Detta eftersom det är ett koncept såsom frukt som 

medvetet eller omedvetet återhämtas och i det konceptet inkluderas även ordet apelsin, vilket 

kan göra att vi tror oss minnas det ordet trots att det aldrig visats.    

 

Congenialityeffect 

Stereotypenlig information kan alltså påverka vårt minne genom att det skapats falska 

minnen för sådan information, vilket innebär att kongruent information skapar större 

igenkänning. Fenomenet benämns congeniality effect och en sådan effekt innebär även att det 

är lättare att minnas information som överensstämmer med våra värderingar och attityder 

(Eagly et al., 1999). Om den information som vi tar in är kongruent eller inkongruent 

påverkar såväl vår uppmärksamhet (attention) som vilken typ av bearbetning (elaboration) 

som sker. Dessa processer påverkas genom att de varierar beroende på vilken information vi 

utsätts för och inverkar då på hur minnesinkodningen sker (Brown & Craik, 2000). Kongruent 

information bearbetas enklare då den stämmer överens med den aktuella stereotypen (Allport, 

1954; Fiske & Taylor, 1991). Vår uppmärksamhet styrs mot kongruent information och bort 

från inkongruent information, eftersom vi gärna föredrar information som stödjer våra 

värderingar (Festinger, 1957, 1964).   

Relationen mellan våra attityder och vårt minne kan förstås genom att studera 

attitydens struktur men också genom att studera individens motivationsaspekter till att 

bearbeta attitydrelevant information, då dessa är relevanta för att förstå de omständigheter när 

människor har bättre minne för congenial eller uncongenial information (Eagly, Chen, 

Chaiken, & Shaw-Barnes, 1999). Enligt Eagly et al., (1999) kan kognitiva mekanismer ses 
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som en del i förklaringen och särskilt de kognitiva scheman som människan har där 

uncongenial information inte passar lika bra som congenial information. Denna förklaring 

räcker dock inte då man ofta har en bipolar attitydstruktur, vilket innebär att man är medveten 

om båda sidor av ens attityd gentemot något, exempelvis för eller emot abort. 

Även styrkan på attityden kan avgöra hur mycket en person är villig att försvara den 

och ju starkare attityd eller åsikt om något, desto mer vill personen försvara sin attityd. Denna 

motivation att försvara sin attityd kan också göra att vi lättare minns sådan information vi 

anser vara korrekt (se ex. Eagly & Chaiken, 1998). Möjligheten finns dock att styrkan på 

attityden och hur mycket individen aktivt försvarar sin attityd, kan resultera i att minnet för 

inkongruent information som utmanar ens egen attityd istället ökar, samt att bipolaritet i 

attitydstrukturen kan minska minnesfördelen för congenial information (Eagly et al., 1999). 

 Attitydens struktur och egenskaper kan alltså också påverka vårt minne och särskilt 

huruvida människor får ett igenkänningsfel för kongruent stereotypenlig information eller 

inte. Eftersom ett av studiens syfte är att mäta en sådan effekt kan det vara intressant att gå in 

närmare på hur man enligt tidigare forskning ser på attityder och hur man gjort för att mäta en 

individs attityder. 

 

Implicita och explicita attityder 

En individs attityd kan beskrivas som ett positivt eller negativt förhållningssätt 

gentemot människor och andra sociala objekt (Greenwald & Banaji, 1995). Dessa attityder 

har beskrivits som explicita och tillgängliga för människan att medvetet utforska, men ibland 

styrda av social önskvärdhet (Karpinski & Hilton, 2001). På senare tid har det tillkommit en 

syn på attityden där den också kan vara något implicit, det vill säga något som sker 

automatiskt och omedvetet för oss människor. En implicit attityd definieras som introspektiva 

oidentifierade spår av tidigare erfarenhet som styr positiva eller negativa tankar, känslor eller 

beteende gentemot ett objekt (Greenwald & Banaji, 1995). Implicita attityder kan då påverka 

vår bedömning av ett objekt utan att vi är medvetna om det. De implicita attityderna har 

beskrivits som de ”sanna” attityder en individ har medan de explicita har ansetts vara 

kontrollerade av individen och därmed till viss del falska. Därför har det inom 

socialpsykologin funnits ett stort intresse att kunna mäta individens implicita attityder rörande 

olika objekt (Olson & Fazio, 2004). Det mätinstrument som oftast används vid sådan mätning 

är Implicit Association Test (IAT), som avser mäta hur personer automatiskt associerar objekt 

med värderande attribut (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). I testet mäts personers 

responstid när de får se olika objekt tillsammans med olika attribut. Man gör antagandet att en 
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person ger snabbare respons på ett omtyckt objekt, exempelvis ett attraktivt ansikte, 

tillsammans med ett positivt attribut, exempelvis ”jag gillar”. Med detta test vill man således 

komma åt de implicita attityder en person har, som inte påverkats av social önskvärdhet 

(Greenwald & Banaji, 1995).      

Det har utvecklats en kritik mot detta implicita attitydmått som grundas i synsättet att 

IAT och mått på explicita attityder mäter olika och oberoende konstrukt. Man menar då att 

implicita attityder istället skulle kunna vara de kulturella stereotyper som finns i personens 

medvetande, medan explicita mäter individens subjektiva nivå av stöd för ett visst 

attitydobjekt. Man menar att människan kan ha associationer om den kulturellt existerande 

stereotypen men att dessa associationer är irrelevanta för den personliga och subjektiva 

åsikten (Karpinski & Hilton, 2001). I en studie önskade Karpinski och Hilton (2001) testa 

detta genom att mäta hur väl individers resultat på IAT korrelerar med mått på deras explicita 

attityd. De fann i studien ingen korrelation alls mellan IAT och mått på explicit attityd, även 

när pressen på social önskvärdhet från försöksdeltagarnas sida var minimal. De menar att 

dessa resultat ger stöd åt en så kallad environmetal association model av IAT, och innebär att 

traditionella IAT mäter de kulturella associationer en person har och inte personens subjektiva 

åsikt. Det skulle då vara missledande att säga att IAT mäter implicita attityder som styr våra 

tankar, känslor och beteende. 

Även Olson och Fazio (2004) menar att IAT kan vara kontaminerad av associationer 

som är tillgängliga i minnet men irrelevanta för den personliga upplevelsen av en positiv eller 

negativ bedömning vid interaktion med ett objekt. Exempelvis kan positiva associationer av 

hästar existera hos en person trots att personen är allergisk mot hästar. Enligt Olson och Fazio 

(2004) innebär utformningen på IAT att det ställs krav på försökspersonen att snabbt 

associera attitydobjekt med värderingar. Detta kan resultera i att de svar som erhålls är 

färgade av de kulturella attityderna som finns tillgängligt i minnet. Den attityden kan vara helt 

motsatt individens egentliga attityd, som i detta fall är en negativ association till hästar på 

grund av allergin. För att testa detta har man försökt utveckla en mer personlig variant av IAT 

där man använder “jag gillar” istället för positivt ord och “jag ogillar” istället för ett negativt 

ord, för att få en personlig värdering och på så sätt minska influenserna av de kulturella 

associationer som finns i minnet (Olson & Fazio, 2004). I en studie jämfördes det personligt 

utformade IAT med det traditionella IAT. Studien visade att det traditionella IAT resulterade i 

mer fördomsfullhet mot svarta människor än vad det personligt utformade IAT gjorde. Detta 

kopplas i studien till att det existerar en sådan kulturell negativ stereotyp i samhället. Att i det 

personliga IAT ändra attributen till mer personliga ord som ”jag gillar” var framgångsrikt och 
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minskade effekten av sådana kulturella associationerna. Det personliga IAT korrelerade också 

med explicita mått på personens preferens, beteendeintentioner och tidigare beteende.   

 

Associativa och propositionella processer 

Det finns olika syn på hur de explicita och implicita attityderna existerar. Vissa menar 

att de existerar som ett enda konstrukt medan andra menar att explicita och implicita attityder 

är olika konstrukt och existerar oberoende av varandra (Karpinski & Hilton, 2001). Enligt 

Gawronski & Bodenhausen (2006) kan implicita och explicita attityder förklaras utifrån två 

underliggande kognitiva processer. Processen bakom de implicita attityderna beskrivs som en 

associativ process där associationer sker automatiskt. De explicita attityderna styrs istället av 

en propositionell och medveten process. Den största skillnaden mellan associativa och 

propositionella processer är graden av subjektiv validering. Detta innebär att en person som 

automatiskt gör en association inte nödvändigtvis behöver uppleva associationen som sann. 

Förklaringen till detta är att det vid en automatisk association sker en så kallad pattern 

activation i minnet (Smith, 1996). Pattern activation har sin grund i den aktiveringen som 

sker mellan noderna i vårt mentala nätverk. Aktiveringen av en nod som sker vid exempelvis 

ett IAT-test kan automatiskt aktivera förbindelsen till en annan nod, men det betyder inte att 

associationen är kompatibel med personens värderingar. Bedömningar som sker utifrån 

propositionella processer beskrivs istället som slutledningar utifrån etablerade premisser i vårt 

medvetande (Gawronski & Bodenhausen, 2006). Det är ett reflekterande system som man till 

skillnad från associativa processer kan ta ställning till.  

De två processerna samverkar på följande sätt. En negativ affekt uppstår som ett 

resultat av en automatisk association, exempelvis gentemot ett oattraktivt ansikte. Därefter 

omvandlar den propositionella processen den informationen till en propositionell sats, 

exempelvis "Jag ogillar oattraktivt ansikte". Sedan används de etablerade premisserna i vårt 

medvetande för att värdera validiteten i ett sådant påstående. Om man då har premisser som 

innebär att det är fel att värdera människor baserat på deras attraktivitet sänks validiteten av 

påståendet "Jag ogillar oattraktivt ansikte". Man kan även lösa en sådan kognitiv konflikt 

genom att använda ytterligare premisser som minskar diskrepansen mellan ens premisser och 

slutledning exempelvis "Jag ogillar just det här oattraktiva ansiktet". Det sker således en 

ständig interaktion mellan associativa och propositionella processer.  

I denna studie önskar vi mäta huruvida associativa processer påverkas av 

propositionella representationer gällande stereotypkongruent respektive stereotypinkongruent 

information, på explicit nivå men också på en implicit nivå. För att göra det använder vi oss 
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utav en mätmetod som skapats av Rohner (2012) där en skillnad görs mellan olika 

propositionella representationer, "jag" och "andra", i samband med stereotypkongruent och 

stereotypinkongruent information.	  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om man utifrån variablerna attraktivitet och 

värdeladdade ord får mer igenkänningsfel för stereotypkongruent information (exempelvis 

"jag gillar" + attraktivt ansikte) än stereotypinkongruent information (exempelvis "jag ogillar" 

+ attraktivt ansikte). Eftersom tidigare forskning visat på en ”beautiful is good”-stereotyp är 

vår hypotes således att deltagarna i experimentet kommer att visa på ett sådant 

igenkänningsfel gentemot stereotypkongruent information. 

Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka huruvida effekten av igenkänningsfel 

för variablerna attraktivitet och värdeladdade ord påverkas av vilken typ av propositionell 

representation de föregås av. Vi vill undersöka om man på implicit och explicit nivå kan skilja 

mellan propositionell information, "jag" respektive "andra", i samband med 

stereotypkongruent information (exempelvis "jag gillar" + attraktivt ansikte) och 

stereotypinkongruent information (exempelvis "jag ogillar" + attraktivt ansikte). Genom att i 

testet använda orden ”jag” och ”andra” är vår förhoppning att vi erhåller en subjektiv 

bedömning av deltagarna, där man kan skilja mellan ens egna och andras värderingar. På så 

sätt önskar vi kringgå det faktum att implicita test enbart skulle mäta kulturella värderingar. 

Om implicita attityder till attraktiva är kulturella föreställningar så borde igenkänningsfelet 

vara starkare för stereotypkongruenta meningar som innehåller ”andra” jämfört med meningar 

som innehåller ”jag”. 

En viktig aspekt i detta experiment är att försökspersonernas svar kan vara färgade av 

en intention att inte verka fördomsfull. Därför vill vi även med ett test utvecklat av Plant och 

Devine (1998) mäta personernas interna och externa motivation att kontrollera fördom för att 

se om det finns ett samband mellan deras motivation att kontrollera fördom och det implicita 

och det explicita minnestestet. Intern motivation att kontrollera fördom innebär att en person 

drivs av ett ideal där inga fördomar existerar. En extern motivation att kontrollera fördom 

innebär att en person drivs av inte visa på ett fördomsfullt beteende till största delen på grund 

av rädsla att verka fördomsfull inför andra. 
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Metod 
Deltagare 

30 studenter deltog i studien, 16 män och 14 kvinnor. Resultatet för en man sparades 

inte elektroniskt på datorn vid experimenttillfället och därför utgick hans resultat ur studien. 

29 deltagare slutförde experimentet. Samtliga försöksdeltagarna var mellan 20 till 30 år 

gamla, med en medelålder på 24 år. Deltagarna gav sitt informerade samtycke till att 

medverka i studien och erhöll kompensation i form utav en trisslott. 

 

Material 

Experimentet som användes är uppbyggt i Matlab av Rohner (2012). Experimentet är 

av en 2x2x2-design med tre faktorer som hade två nivåer vardera. Dessa var attraktiv 

respektive oattraktiv, jag respektive andra och positivt ord respektive negativt ord.     

Bilderna som användes i experimentet har tagits från följande bildgrupper: KDF 

(Lundkvist, Flykt & Öhman, 1998), IAPS (Lang, Bradley & Cuthbert, 1995), Ekman (Ekman, 

& Friesen, 1976) och Radboud (Langer, Dotsch, Bijlstra, Wigboldus, Hawk, & van 

Knippenberg 2010). Bilderna skattades vid ett förtest av 26 personer (14 kvinnor och 12 män) 

gällande attraktivitet på en femgradig skala. De 16 bilder som fick högsta och lägsta värdering 

gällande attraktivitet blev utvalda att användas i experimentet. Ett frågeformulär användes för 

att mäta deltagarnas interna och externa motivation att kontrollera fördom (Plant & Devine, 

1998). 

 

Procedur 

Experimentet inleddes med en instuderingsfas, sedan följde distraktionsfas, testfas och 

experimentet avslutades med ett frågeformulär. I instuderingsfasen visades 32 kombinationer 

av attraktiva respektive oattraktiva ansikten tillsammans med meningar med uppbyggnaden 

”jag” respektive ”andra” och ”tycker om” tycker inte om”. Ordningen på betingelserna vid 

instuderingen kom i slumpmässig ordning för varje försöksperson. Ett exempel på en 

kongruent kombination är: ”jag” + ”tycker om” + en bild på ett attraktivt ansikte. Ett exempel 

på en inkongruent kombination är: ”jag” + ”tycker inte om” + en bild på ett attraktivt ansikte. 

I distraktionsfasen visades sju ord. Försöksdeltagaren blev informerad att dess uppgift 

var att ange vilken betydelse ett visst ord har. De fick fem alternativ att välja mellan.  

Därefter påbörjades testfasen som bestod av 128 visningar. I testfasen fanns 

kombinationer av tidigare använda variabler: attraktivitet, propositionell representation och 

värdering. Förutom de tidigare variablerna lades det till ytterligare en faktor: gammalt/nytt. 
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Det innebar att en kombination av attraktivt/oattraktivt, jag/andra samt gillar/ogillar dessutom 

kunde ha presenterats under instuderingsfasen (gammalt) eller vara en ny kombination som 

tidigare inte visats (nytt). Totalt mättes 2 (attraktiv respektive oattraktiv) x2 (jag respektive 

andra) x2 (positivt ord respektive negativt ord) x 2(gammalt/nytt). Visningarna bestod av 50 

% gamla kombinationer och 50 % nya kombinationer. Exempelvis kunde en gammal 

kombination presenteras som ”jag”, ”gillar” och ett visst attraktivt ansikte. Den nya versionen 

kunde då vara ”andra”, ”gillar” och samma attraktiva ansikte. Varje block upprepades två 

gånger. I testfasen fanns alltså 2 x gamla kombinationer (2 x 32 = 64) samt 2 x nya 

kombinationer (2 x 32 = 64). Även här presenterades alla betingelserna i slumpmässig 

ordning. Försöksdeltagarna fick information om att de kommer att få se samma meningar och 

ansikten som tidigare, men de fick också veta att det skulle presenteras en del nya 

kombinationer utöver de kombinationer som visats tidigare. Deras uppgift var att besvara 

huruvida de kommer ihåg en kombination eller om de uppfattar att den är ny. De kunde 

besvara ”Ny”, ”Kommer ihåg” samt ”Bekant”. De uppmanades att använda ”Ny” om de inte 

kände igen en viss kombination av ansikten och meningar. Om de kom ihåg en kombination 

skulle de svara ”Kommer ihåg”. Slutligen skulle de svara ”Bekant” om de kände igen en 

kombination men inte kom ihåg upplevelsen när de först såg kombinationen. De uppmanades 

även att bara svara på om de minns kombinationen eller inte och alltså inte huruvida de höll 

med eller inte. Skillnaden mellan svarsalternativet ”bekant” och ”kommer ihåg” var den 

personliga säkerheten på sitt svar. Eftersom en tidigare studie visat att igenkänningsfel inte 

påverkas av hur säker man är på minnet så kommer ”bekant”- svaren samt ”kommer ihåg”- 

svaren adderas och kodas som ”gammalt” (Rasmussen & Rohner, 2011).  

Därefter uppmanades försöksdeltagarna att beskriva vad de trodde att testet handlade 

om. Sedan kom det explicita testet där de 32 gamla kombinationerna i slumpmässig ordning 

visades för varje försöksperson. De uppmanades att besvara på en fyrgradig skala huruvida de 

ansåg att kombinationerna som presenterades stämde eller inte. De kunde svara ”Stämmer 

mycket bra”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer ganska dåligt” eller ”Stämmer mycket dåligt”.  

Slutligen fick deltagarna besvara ett antal frågor som avsåg mäta deras motivation att 

kontrollera fördom. De kunde besvara frågorna på en skala mellan +3 som innebar 

”instämmer helt och hållet” samt -3 som innebar ”instämmer inte alls”. Frågeformuläret 

bestod av tio frågor varav fem avsåg mäta intern motivation att kontrollera fördom och fem 

avsåg att mäta extern motivation att kontrollera fördom (Plant & Devine, 1998). Inverterad 

kodning användes för de frågor som ställts på ett sätt som var omvänt i jämförelse med övriga 

frågor. Exempelvis vid mätning av intern motivation kunde en fråga ställas på ett vis som tog 
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mått på hur lite en person hade motivation att kontrollera fördom istället för som övriga frågor 

avsåg mäta hur starkt en person hade motivation att kontrollera fördom. Resultatet för 

liknande frågor inverterades för att få en korrekt sammanställning och beräkning av 

datainsamlingen. 

 

Resultat 
Variabler  

Experimentet som användes var en 2x2x2-repeated measures analys med tre 

oberoende variabler: attraktivitet (2 nivåer: attraktiv respektive oattraktiv), propositionell 

representation (2 nivåer: jag respektive andra) samt värderande ord (2 nivåer: positivt 

(gillar/tycker om) respektive negativt (ogillar/tycker inte om). Detta gav åtta möjliga 

kombinationer av variablerna genom bilder och meningar.  

Försöksdeltagarnas resultat på det implicita minnestestet beräknades genom att ta 

andelen som svarade att kombinationerna var gamla, alltså när de svarat ”kommer ihåg” och 

”bekant”, i relation till andelen svarsalternativ. Därefter användes en trevägs repeated 

measures ANOVA för att beräkna och jämföra effekterna av de olika variablerna, det vill säga 

attraktivitet, värderande ord och propositionell representation.  

 

Resultat i relation till syftet 

Ett av syftet med studien var att studera huruvida försöksdeltagarna tenderade att tro 

sig minnas eller ha större andel falska minnen för en stereotypkongruent kombination än för 

en stereotypinkongruent kombination. Exempelvis om de hade större andel falska minnen för 

attraktiv bild + positivt värdeladdat ord jämfört med kombinationen av attraktivt bild + 

negativt värdeladdat ord. Däremot kan man utläsa i tabell 1 nedan att det inte upptäcktes 

någon signifikant interaktionseffekt för attraktivitet och värdeladdade ord. Resultatet tyder på 

att igenkänningssvaren inte påverkades av kombinationernas stereotypkongruens. 

Ytterligare ett syfte var att studera huruvida propositionella representationer skulle 

påverka effekten för minnessvaren för stereotypkongruenta kombinationer. Skulle exempelvis 

andelen falska minnen vara större om kombinationen attraktiv bild + positivt värdeladdad ord 

skulle föregås av ”jag” istället för ”andra”. Som utläses i tabell 1 nedan hittades inga 

signifikanta effekter av stereotypkongruenta kombinationer beroende av propositionell 

representation.  
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En korrelationsstudie utfördes för att jämföra resultatet av det implicita testet, det 

explicita testet samt intern och extern motivation att kontrollera fördom. Två index skapades 

för det implicita testet: ett för den propositionella representationen ”jag” och ett för ”andra”, 

de benämns implicit jag-index och implicit andra-index. De är uträknade genom att 

diskrepansen i det implicita testet beräknats mellan kongruent information samt inkongruent 

information för respektive propositionell representation. Implicit jag-index erhölls genom att 

diskrepansen mellan kongruent information och inkongruent information beräknades, det vill 

säga: (jag, positiv, attraktiv + jag, negativ, oattraktiv) – (jag positiv oattraktiv + jag, negativ, 

attraktiv). Ett högt värde på implicit jag-index innebar större igenkänningsfel. På samma sätt 

beräknades implicit andra-index, med skillnaden att kombinationerna föregicks av ”andra” 

istället för ”jag”.  

Tabell 1. 

Trevägs variansanalys av variabler 

Effekt Wilks 

Lambda 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Attraktivitet  .996 .119 .733 .004 

Propositionell representation .952 1.405 .246 .048 

Värderande ord .980 .584 .451 .020 

Attraktivitet * Propositionell 

representation 

1.000 .003 .959 .000 

Attraktivitet * Värderande ord .941 1.749 .197 .059 

Propostionell representation * 

Värderande ord 

.975 .710 .407 .025 

Attraktivitet * Propostionell 

Representation * Värderande ord 

.977 .647 .428 .023 
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Ytterligare två index skapades för det explicita testet: explicit jag-index samt explicit 

andra-index och dessa beräknades på samma sätt som ovan. Även i dessa index innebar ett 

högt värde större igenkänningsfel. Slutligen sammanställdes totalpoängen från implicit och 

explicit motivation att kontrollera fördom. 

Två signifikanta korrelationer upptäcktes i jämförelsen av de sex variablerna. Det 

fanns en medelstark positiv signifikant korrelation i variablerna för implicita propositionella 

representationer. Denna påträffades för implicit jag-index samt implicit andra-index, r = 

0,469, n= 29, p = 0,010. Det hittades även en stark positiv signifikant korrelation mellan 

variablerna för explicita propositionella representationer. Denna påträffades för explicit jag-

index samt explicit andra-index. Samtliga resultat från korrelationsstudien går att finna i 

tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 

Korrelationer mellan utvalda variabler 

 1 2 3 4 5 6 

1. Implicit Jag- index - .469* .326 -.088 .072 -.009 

2. Implicit Andra- index  - .170 -.050 .078 .013 

3. Explicit Jag- index   - .643** -.118 .018 

4. Explicit Andra- index    - -.079 -.188 

5. Implicit motivation och 

kontroll av fördom 

    - .133 

6. Explicit motivation och 

kontroll av fördom 

     - 

 

Sammanfattningsvis återfanns två signifikanta korrelationer i resultatet. Den första 

påträffades mellan implicit jag-index och implicit andra-index. Detta innebär att det fanns ett 

samband mellan igenkänningsfelen i det implicita testet för den propositionella 
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representationen ”jag” och ”andra”. Den andra korrelationen som upptäcktes fanns mellan 

explicit jag-index och explicit andra-index. Detta innebär att det fanns en samvariation mellan 

igenkänningsfelen i det explicita testet för den propositionella representationen ”jag” och 

”andra”. 

 

Diskussion 
Hypotes om igenkänningsfel 

Ett av syftena med studien var att undersöka om deltagarna utifrån variablerna 

attraktivitet och värdeladdade ord skulle visa mer igenkänningsfel för stereotypkongruent 

information (exempelvis "jag gillar" + attraktivt ansikte) än för stereotypinkongruent 

information (exempelvis "jag ogillar" + attraktivt ansikte). I relation till tidigare forskning i 

ämnet där sådana effekter visats (se ex. Rohner & Rasmussen, 2011), så var hypotesen i 

denna studie att försöksdeltagarna i större utsträckning skulle visa igenkänningsfel gällande 

information som är överensstämmande med stereotypen att fysisk attraktiva människor också 

innehar goda egenskaper. Till skillnad från tidigare fynd så visade dock resultatet i vår studie 

inte på någon signifikant interaktionseffekt för attraktivitet och värderande ord. Resultatet 

visade inte heller på någon huvudeffekt av variablerna attraktivitet eller värderande ord. 

Det var förvånande för oss att inte erhålla något signifikant resultat gällande 

igenkänningsfel för stereotypkongruent information beträffande attraktivitet och värderande 

ord. Med tanke på den stora mängd tidigare studier och metaanalyser som har rapporterat 

intressanta bevis för en ”Beautiful is good”-stereotyp och den congeniality effect som innebär 

att människor lättare minns kongruent information så förväntades en sådan effekt även i 

denna studie (Dion, Berscheid, & Walster, 1972; Eagly et al., 1991; Eagly et al., 1999; 

Feingold, 1992; Langlois et al., 2000). En förklaring kan vara att det inte finns ett fenomen av 

igenkänningsfel för attraktivitet och värderande ord. Vårt resultat kan då tänkas ifrågasätta att 

människor får igenkänningsfel för stereotypkongruent information gällande just fysisk 

attraktivitet. Attraktivitet kan dock fortfarande vara en influerande faktor vid en bedömning 

av attraktiva/oattraktiva människor eller inverka på individens handlingssätt gentemot 

attraktiva/oattraktiva människor, men detta erhållna resultat skulle kunna tyda på att en sådan 

bedömning inte påverkas av en återhämtning av felaktiga minnen hos individen. Vårt resultat 

visar alltså inte på något stöd för studiens hypotes, att vårt minne skapar ett igenkänningsfel 

för fysiskt attraktiva människor och positiva värderande ord.   

En invändning mot experimentets uppbyggnad är troligtvis utsiktslöst eftersom 
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programmet i väsentliga avseenden är uppbyggt på samma sätt som i en tidigare studie där 

signifikanta resultat erhölls (Rohner & Rasmussen, 2011). Det är inte heller troligt att testets 

interna validitet skulle vara hotad och att det då skulle finnas stora individuella skillnader 

mellan försöksdeltagarna som inverkar. Detta eftersom det användes en repeated measures-

design som till vår kännedom har hög tillförlitligt både i fråga om att reducera påverkan av 

försöksdeltagarnas personliga variabler och rörande känsligheten för påträffande av resultat 

där sådana finns. En sådan design kontrollerar också för eventuella övningseffekter som kan 

ske hos deltagarna genom att motbalansering av sådana effekter användes. Därför är det inte 

sannolikt att det fanns resultat som på grund av bristande design eller metod blev förbisedda. 

   

Hypotes om variation i igenkänningsfel. 

Ytterligare ett syfte med denna studie var att undersöka huruvida effekten av 

igenkänningsfel för variablerna attraktivitet och värdeladdade ord påverkades av vilken typ av 

propositionell representation de föregicks av. Vi ville närmare undersöka om man på implicit 

och explicit nivå kunde skilja mellan propositionell information ("jag" respektive "andra") i 

samband med stereotypkongruent information (exempelvis "jag gillar" + attraktivt ansikte) 

och stereotypinkongruent information (exempelvis "jag ogillar" + attraktivt ansikte). I vårt 

resultat påträffades inga signifikanta skillnader mellan kombinationer som föregicks av ”jag” 

respektive ”andra”. Det fanns alltså ingen signifikant skillnad i igenkänningsfel gällande 

vilken propositionell representation som föregick kombinationerna av attraktivitet och 

värderande ord. 

Det finns ett antal tolkningar man kan göra till detta resultat. Man tänka sig att man 

varken på implicit nivå eller explicit nivå kan skilja mellan olika propositionella 

representationer som ”jag” och ”andra”. Eftersom få studier har genomförts med mätning av 

propositionella representationers påverkan på igenkänningsfel gällande just 

stereotypkongruent information för attraktivitet så är det svårt att uttala sig huruvida en sådan 

skillnad tidigare har mätts eller inte. I denna studie kunde resultat av en sådan variation inte 

hittas. Genom att i denna studie använda orden ”jag” och ”andra” var förhoppning att 

deltagarnas svar skulle erhålla en subjektiv bedömning, där de skiljde mellan deras egna och 

andras värderingar. På så sätt önskade vi kringgå det problem vid implicita test som 

diskuterades tidigare, det vill säga att ett implicita test enbart skulle mäta kulturella 

värderingar. Om implicita attityder till attraktiva är kulturella föreställningar så skulle 

igenkänningsfel varit starkare för stereotypkongruenta meningar som innehåller ”andra” 

jämfört med meningar som innehåller ”jag”. Något sådant resultat upptäcktes alltså inte i 
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studien. Trots resultatet i denna studie anser vi att det är viktigt att ytterligare forskning kring 

implicita och explicita propositionella representationer vid attityder sker. Eftersom det 

traditionella IAT-testet som avser mäta implicita attityder hos människor, vunnit stor 

framgång, är det vidare både intressant och viktigt att klargöra huruvida individer även på en 

implicit nivå skulle kunna skilja på vad som är egna åsikter och vad som är kulturella 

värderingar. 

Vi utförde även korrelationsstudier mellan ett antal variabler: implicit jag-index, 

implicit andra-index, explicit jag-index, explicit andra-index samt intern motivation att 

kontrollera fördom och extern motivation att kontrollera fördom. Vid studerande av resultaten 

för implicit jag-index och implicit andra-index fann vi en signifikant korrelation. Det fanns 

alltså ett samband mellan försöksdeltagarnas svar gällande implicita kombinationer med ”jag” 

och ”andra” som proportionell representation. Sambandet innebär att personerna svarade 

överlag likadant på information som föregicks av ”jag” eller ”andra”, alltså att deltagare som 

svarade ”gammalt” eller ”bekant” där informationen föregicks av ”jag” också svarade så då 

informationen som presenterades föregicks av ”andra”. Samma resultat hittades även för 

variabeln propositionella representationer vid explicit jag-index samt explicit andra-index, där 

det också fanns en signifikant korrelation. Inga övriga korrelationer kunde påvisas.  

En viktig aspekt i testningen var också det test som skulle visa på om deltagarna hade 

en motivation att kontrollera sina fördomar. För att vårt resultat till viss grad skulle kunna 

exkludera eventuella intentioner att inte verka fördomsfull från försöksdeltagarnas sida 

inkluderade vi ett test som skulle mäta individens interna och externa motivation att 

kontrollera fördom (Plant & Devine, 1998). Resultatet visade dock inte på några samband 

mellan försöksdeltagarnas interna eller externa motivation att kontrollera fördom för det 

implicita och explicita minnestestet. Detta är viktigt att notera eftersom om det hade funnits 

ett samband mellan dessa så hade vårt uteblivna signifikanta resultat kunnat förklaras av att 

personerna svarade på ett visst sätt för att inte verka fördomsfulla. 

  

En jämförelse med tidigare forskning  

Det är vidare intressant att jämföra på vilket sätt denna studie skiljer sig från andra 

studier inom forskningsområdet som behandlat ämnet. Vår studie skiljer sig från andra studier 

huvudsakligen gällande en specifik punkt som kan komma att avgöra resultaten, nämligen 

användandet av de värderande orden. I vår studie ingick följande värderande ord: gillar, 

tycker om, ogillar och tycker inte om. I andra liknande studier har andra typer av ord ingått. I 

en studie utförd av Rasmussen & Rohner (2011) ingick istället olika typer av 
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egenskapsrelaterade ord, exempelvis: trevlig, extrovert, ineffektiv och inkompetent. I studien 

av Dion et al. (1972) ingick bland annat en mätning av hur sannolikt försöksdeltagarna tyckte 

att det var att attraktiva respektive oattraktiva genomgår vissa aspekter i livet mest 

framgångsrikt. Ett exempel på en sådan aspekt i livet var äktenskaplig lycka. Personerna fick 

då välja vem som mest sannolikt skulle skilja sig och vem som mest sannolikt skulle vara 

framgångsrik i sitt äktenskap. I studien ingick även 27 personlighetsdrag som kunde värderas 

på en sexgradig skala i relation till attraktiva/oattraktiva. Som tidigare nämnt kom Eagly et al. 

(1991) fram till att ”Beautiful is good”-stereotypen varierade i styrka, beroende på vilken typ 

av egenskap som skulle utvärderas hos de attraktiva och oattraktiva i de studier som 

metaanalysen inkluderat. Effekten för ”Beautiful is good”-stereotypen var starkare när vissa 

typer av egenskaper skulle utvärderas, exempelvis ”social kompetens”, men mindre då 

exempelvis ”omtänksamhet” skulle utvärderas av deltagare. 

Man kan utifrån dessa resultat diskutera kring det faktum att vi i denna studie inte har 

inkluderat specifika egenskaper när vi utgick ifrån ”Beautiful is good”-stereotypen. Vårt 

resonemang var att värderande ord skulle räcka eftersom man, enligt teorin om fluency och 

det mentala associativa nätverket, skulle associera attraktiva med positiva ordalag såsom ”jag 

gillar”. Vårt val av värderande ord grundades i en förhoppning att nå individernas subjektiva 

värdering av informationen och då undvika de kulturella värderingar som enligt forskning kan 

färga svaren vid mätning av implicita attityder (Olson & Fazio, 2004). 

Användandet av de värderande orden kan således utgöra en förklaring till vårt resultat 

eftersom det enligt tidigare forskning finns en ”Beautiful is good”-effekt som kan variera 

beroende på vilken värdering som deltagare ska göra av attraktiva/oattraktiva. Framför allt 

kanske man inte associerar attraktivitet till en positiv värdering såsom ”jag gillar” utan istället 

större uträckning till specifika egenskaper som ”trevlig” eller ”socialt kompetent”. De 

egenskaper som man med hjälp av det mentala nätverket och dess innehållande koncept 

sammankopplar med attraktiva behöver inte nödvändigtvis innebära en positiv värdering. Det 

skulle leda till att orden ”gillar” och ”ogillar” som är värderande ord inte ger upphov till det 

igenkänningsfel vi predicerade. Det krävs mer forskning innan sådana slutsatser kan dras men 

det utgör ett intressant perspektiv på resultatet i denna studie. Vidare forskning skulle kunna 

inriktas på att utreda hur vårt schematiska system och det koncept för den existerande 

attraktivitetsstereotypen är uppbyggt, om det innehåller associationer där positiva värderande 

ord ingår eller om det är specifika egenskaper som kan ge upphov till igenkänningsfel på 

grund av fluency-effekten.  

Vår studie gav inga signifikanta resultat som tyder på att ett igenkänningsfel sker vid 
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värderande meningar och attraktiva eller oattraktiva ansikten. Dessa resultat kan skapa grund 

för ett ifrågasättande av att ett sådant igenkänningsfel för stereotypkongruent information 

verkligen sker, men ytterligare forskning behövs innan sådana slutsatser kan göras. Vi menar 

att eftersom det i tidigare forskning finns bevis för en stereotyp om att attraktiva människor 

också innehar goda egenskaper och då denna stereotyp kan leda till igenkänningsfel i vårt 

minne, så är det viktigt att ytterligare forskning kring ämnet sker. Det faktum att en 

attraktivitetsstereotyp kan påverka människans minne, attityd och medförande beteende 

gentemot medmänniskor gör frågan ständigt aktuell och en ökad förståelse nödvändig. 

Eftersom denna studie inte visade något resultat av attraktivitetsstereotypens påverkan vid 

bedömning av attraktiva och oattraktiva människor som tidigare studier gjort, så tyder detta 

också på hur viktigt det är att forskningen fortsätter studera hur attraktivitetsstereotypen ökar 

eller minskar i betydelse vid individens värdering av andra människor.   
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