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Sammanfattning 

 

Denna studie har undersökt mixade stereotyper genom att mäta uppfattningar 

på dimensionerna värme och kompetens för två etniciteter, asiat och afrikan. 

Tidigare forskning har i huvudsak genomförts på explicit nivå, vilket gjorde det 

intressant att testa ifall mixade stereotyper gick att finna på implicit nivå. Det 

hade inte heller gjorts implicita mätningar mot etniciteter och studien under-

sökte också känsligheten i att bedöma dem. Det explicita testet bestod av 

frågeformulär och den implicita mätningen gjordes med Sorting Paired 

Features test (Bar-Anan, Nosek & Vianello, 2009). Respondenterna bestod av 

89 gymnasieelever i åldern15-20 år. Stereotyperna visade sig på explicit nivå, 

men inte på implicit nivå. Det fanns en tendens till att försöksgruppen hade 

kortare responstid på etniciteten afrikan på implicit nivå. Försöksgruppen ansåg 

på explicit nivå att det inte var känsligt att uttrycka negativa uppfattningar mot 

någon av etniciteterna vilket också stämde med implicita mätningar. Genom 

generella skattningstest på explicit nivå fann studien stöd för Stereotype 

Content Model, vilket den inte kunde finna på implicit nivå. Det fanns en 

dragning åt att etniciteten asiat skattades som mer kompetent. Skillnader 

mellan implicita och explicita resultat skulle bland annat kunna hänföras till 

faktorer som social önskvärdhet.  

 

 

Nyckelord: Stereotype Content Model, mixade stereotyper, implicit, explicit, 

Sorting Paired Features test, SPF, värme och kompetens, etnicitet, social 

önskvärdhet, social cognition. 
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Inledning 

 

 Tänk dig att du befinner dig i ett nytt land där du är ensam och inte känner  

någon, en person kommer fram till dig och erbjuder sin hjälp. Vad är det du känner? 

Din första tanke är kanske vad den här personen har för avsikter, är personen väl-

menande och hjälpsam eller är det en falsk bedragare? Fördomar får dig att reagera på 

ett visst sätt och din stereotypa uppfattning spelar en stor roll i hur du bemöter nya 

människor. Du reagerar olika beroende på om du exempelvis känner beundran, sympati, 

förakt eller kanske avund för den du möter.  

 Kunskapen om människors kategoriserande av andra har vuxit fram genom en 

rad olika studier, bland annat Solomon Asch (1946) och Rosenberg med kollegor 1968 

(Fiske, Cuddy & Glick, 2006), som upptäckte, genom att låta studenter på explicit nivå 

via frågeformulär, skatta personer på en rad egenskaper. Olika egenskaper kom att 

placerar sig olika högt på en graf som visar social och intellektuell önskvärdhet (Fiske 

et al., 2006).  Liknande studier har genomförts med jämna mellanrum och man åter-

kommer till att personer bedöms med avseende på deras avsikter (värme) och vilken 

förmåga de har för att nå sina avsikter (kompetens) (Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002).  

 De upptäckter som gjorts är baserade på främst explicita undersökningar, men 

motsvarande upptäckter har på senare tid även gjorts på implicit nivå (Carlsson & 

Björklund, 2010). Tidigare studier har försökt påvisa mixade stereotyper genom att hitta 

mönster i implicita mätningar, främst gjorda med Implicit association test, IAT 

(Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998).   

 Carlson och Björklund (2010) undersökte om de kunde finna den stereotypa  

uppfattningen om förskolelärare (varma och icke kompetenta) och advokater (kalla och 

kompetenta) på både explicit och implicit nivå. Valet av dessa kategorier gjordes också 

med hänsyn till social önskvärdhet och att det inte skulle vara känsligt att uttala sig 

negativt om någon av kategorierna, eftersom den sociala önskvärdheten kan påverka 

den explicita och implicita uppfattningen olika mycket (Carlsson & Björklund, 2010). 

Explicita skattningar låter sig i allmänhet påverkas av önskvärdhet i högre grad än 

responser på ett implicit test som IAT (Greenwald et al., 1998). Den mixade stereotypen 

fanns på både explicit och implicit nivå, om än inte fullt lika tydligt på den implicita 

nivån. Ytterligare försök har gjorts för att finna mixade stereotyper på implicit nivå. 

Rohmer och Louvet (2012) genomförde en studie där de undersökte möjligheten att 

finna en skillnad mellan den mixade stereotypen på explicit och implicit nivå genom att 
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använda sig av en kategori människor som det är känsligt att uttala sig negativt om och 

som det finns en mixad stereotyp uppfattning om. Valet föll på människor med eller 

utan ett handikapp, då handikappade i tidigare studier på explicit nivå har skattats som 

varma men icke kompetenta (Fiske et al., 2006). Resultaten visar att på grund av social 

önskvärdhet finner man inte samma stereotyper på explicit nivå som på implicit nivå. 

Det implicita resultatet visade att handikappade skattades lågt på både värme och 

kompetens medan man explicit uttryckte det mer positiva attributet varm, detta kanske 

just för det känsliga i att explicit uttala sig negativt om denna grupp (Rhomer & Louvet, 

2012). Detta är intressant eftersom implicita mätningar är mindre känsliga för social 

önskvärdhet (Carlsson & Björklund, 2010), och att de resultat man kan finna på implicit 

nivå kan visa på en mer komplex uppfattning än den som man uttrycker för andra. Då 

kan man i vissa situationer tendera att ha en mer positiv inställning till de grupper som 

man känner att man tillhör, så kallad ingruppsfavorisering. Vid bedömning av utgrupper 

kan det finnas en dragning åt att favorisera den grupp som man känner större sam-

hörighet med (Fiske et al., 2002). I denna studie är detta intressant då den undersöker 

två utgrupper. Detta skulle kunna påverka skattningarna på explicit nivå som en effekt 

av social önskvärdhet. Då blir det intressant att jämföra med de implicita skattningarna 

för att se ifall det förekommer skillnader mellan explicit och implicit uppfattning 

(Carlsson & Björklund, 2010). 

 

Värme & kompetens dimensionerna  

Detta är universella dimensioner som består av de samlade underliggande  

personliga egenskaperna, karaktärsdragen, intentionerna med mera, vilka differentierar 

individer och grupper vid sociala interaktioner (Fiske et al., 2006). Värme och 

kompetens kan uttryckas i en två-dimensionell modell, där skattningar från kall till varm 

sker på den ena axeln (dimensionen värme) och skattning från icke-kompetent till 

kompetent sker på den andra axeln (dimensionen kompetens), se även beskrivningen av 

Stereotyp Content Model nedan. Vad som avgör ifall en person eller grupp uppfattas 

som varm respektive kompetent, kan något förenklat förklaras som resultatet av hur 

andra tolkar deras intentioner, till att först och främst hjälpa och vara välvilliga till 

(värme) den egna personen (gruppen) och i nästa steg i vilken grad den andra har 

resurserna och möjligheterna (kompetens) till att infria intentionerna. Forskning har 

visat att människor överallt oavsett etnicitet skattar och differentierar andras egenskaper 

efter dessa dimensioner (Fiske et al., 2006). 
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Differentieringen i sociala interaktioner innebär således kombinationer av dessa  

dimensioner och de består för utgruppen oftast av: varm i kombination med icke 

kompetent, eller kompetent i kombination med kall. Ingrupper (de grupper som liknar 

en själv eller som man anser sig tillhöra) tenderar att skattas som både varma och 

kompetenta. Utgrupper som man vanligtvis vill ta avstånd ifrån (bedragare, kriminella, 

narkomaner och hemlösa), tenderar att uppfattas som både kalla och icke-kompetenta.  

 

Stereotype Content Model  

SCM tar upp hur mixade stereotyper som baserats på värme och kompetens kan  

definieras baserat på vad man vanligtvis känner (emotioner) inför olika grupper (Fiske 

et al., 2002). Med hjälp av SCM menar Fiske (2002) att man kan kategorisera stereotypa 

grupper beroende av hur man upplever individers ”värme” och ”kompetens”. Hur 

försökspersonen skattar dimensionerna beror på hur de känner inför de personlighets-

drag som stereotypen ger upphov till. Resultaten kan således bli olika för olika försöks-

grupper och som fått samma stimuli. Implicita mätmetoder har en fördel jämfört med 

explicita, eftersom testningen har möjlighet att sortera bort mer genomtänkta svar som 

kanske inte speglar personens naturliga uppfattning, utan snarare ger uttryck för vad 

denna tycker att man bör svara (skatta), alltså den bild som personen önskar förmedla.  

   

Sorting Paired Features test (SPF) 

 Vid mätning av implicita uppfattningar har man tidigare vanligen använt sig av  

Implicit Association Test, IAT (Greenwald et al.,1998). Implicita mätningar innebär 

förenklat att man testar personens omedelbara uppfattning om någonting, vilket enklast 

sker genom responser på stimuli i ett datortest. IAT (se även appendix D) går då ut på 

att respondenterna under tidsbegränsning får associera egenskaper (som t.ex. bra, dålig, 

god, elak) till givna stimuli. SPF-testet bygger på liknande principer, men är en vidare-

utvecklad version som kan mäta 4 olika kategorier medan IAT bara kan mäta två. Det 

innebär kortfattat att IAT kan mäta på stimuli och urskilja två associationer, som t.ex. 

asiat–kall eller asiat-varm, medan SPF har möjligheten att mäta på två stimuli och skilja 

på två associationer (alltså totalt 4 alternativ) som asiat-kall, asiat-varm, afrikan-kall, 

afrikan-varm (Bar-Anan et al., 2009).  

SPF (se även appendix F) är således ett datorbaserat test som mäter svarstiderna  

för de associationer som respondenterna svarar inför olika stimuli. Dessa kan sedan 

jämföras med andra referensvärden som exempelvis index, ett medelvärde av 

respondentens samtliga svar, eller hur andra jämförbara grupper har svarat. Testet går 
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till så att respondenten ser stimuli på skärmen, ett i taget, och har fyra olika svars-

alternativ (associationer) att välja mellan. Endast ett av svaren är rätt eftersom det är 

utformat för att fånga tiden för associationer till vissa kategorier. Testpersonen har då 

lättare för att associera vissa kombinationer av stimuli än andra och det beror på att 

associationerna som delar det alternativet förefaller mer naturliga för testpersonen 

(dennes implicita uppfattning), vilket kan uttryckas i termer av associationer mellan 

konstrukt i personens semantiska nätverk. De val som respondenten associerar fortare är 

enligt testet personens implicita uppfattning.  

Testresultaten avspeglar sig i en serie av svarstider, som är den tid det tar från ett 

stimuli visas på skärmen, till att respondenten associerar det. På detta sätt mäter SPF 

individens svarstider för ett flertal olika associationer, resultaten sammanställs sedan för 

att se om det finns tendenser i urvalsgruppen för hur man associerar. Petty (2009) menar 

att detta kan har betydelse för att bedöma stereotyper, eftersom den implicita upp-

fattningen är lagrad i implicita (icke-deklarativa) minnet (Petty et al., 2009; Gazzaniga 

et al., 2009) genom bland annat upplevelser och betingning. Detta innebär att 

associationer för mixade stereotyper går fortare om de stämmer överens med personens 

betingade uppfattning (och långsammare när den inte stämmer). Hastigheten vid 

hämtandet av information ur minnet skiljer sig åt beroende av hur de är organiserade i 

de semantiska nätverken (Ashcraft & Radvansky, 2010) och hur korta eller långa vägar 

”pathways” som används för att associera informationerna. 

Den här studien undersöker om det går att finna mixade stereotyper på implicit  

nivå, för att testa det används en annan metod och andra grupper eftersom de studier 

som gjorts tidigare (Wade & Brewer, 2006, Carlsson & Björklund, 2010, Rhomer & 

Louvet, 2012) visar på delvis motstridiga resultat.  Precis som Rhomer och Louvet 

(2012) vill man i den här studien undersöka skillnader mellan explicit och implicit 

uppfattning om en grupp som det är förhållandevis känsligt att uttrycka sig negativt om.  

 

Syfte 

Studien avser främst att göra implicita mätningar av etniciteter för att se om man  

med hjälp av värme och kompetens, kan styrka mixade stereotyper enligt SCM, och visa 

på skillnader i skattningar mellan implicit och explicit nivå, och som skulle kunna ge 

signifikanta stöd för att den uttalade uppfattningen på något sätt avviker från den 

implicita, som till exempel att man uttalar sig positivt explicit om utgruppen, men 

skattar negativt om densamma på implicit nivå. Eller att man kan visa på att en uttalat 
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känslig grupp får signifikant avvikande skattningar på implicit nivå än vad den får på 

explicit nivå. 

Tidigare undersökningar, som främst har baserats på explicita metoder, stämmer  

inte alltid så bra med de implicita testerna. Studien bygger vidare på fenomen som 

värme och kompetens, skattningar av stereotyper såsom ingrupper och utgrupper, och 

tendensen till att personers uttalade attityd inte alltid stämmer med den implicita 

uppfattningen. Vi använder etablerade mätmetoder för jämförelser av implicita (SPF) 

och explicita (frågeformulär) uppfattningar. Eftersom det i tidigare forskning av bland 

annat Carlsson och Björklund (2010) och Rohmer och Louvet (2012) har lämnats frågor 

obesvarade sedan man inte kunde styrka signifikanta resultat på dimensionen värme i 

sina mätningar (Carlsson & Björklund, 2010) och inga signifikanta resultat på varken 

värme eller kompetens (Rohmer & Louvet, 2012), vill denna studie se om det går att 

finna signifikanta resultat som styrker de mixade stereotyperna på implicit nivå, och 

ifall dessa signifikant förhåller sig på något vis till resultaten i den explicita under-

sökningen.   

Första prediktionen. Är att det går att finna mixade stereotyper på implicit nivå,  

genom att mäta, värme och kompetens mot grupperna asiat och afrikan.  

Andra prediktionen. Är att det finns signifikanta skillnader mellan implicita och  

explicita uppfattningar, så länge testdeltagaren inte själv tillhör någon av etniciteterna i 

försöksgrupperna (är en ingrupps-medlem).  

Tredje prediktionen. Är att det blir större skillnader i skattningarna av Stereo- 

typerna mellan implicit och explicit nivå, om den ena av de två försöksgrupperna är mer 

känslig att uttala sig negativt om, antagande här är alltså att skillnaderna är större i 

skattningarna för den känsliga gruppen än vad de är för den andra gruppen.  

 

Metod 

 

Deltagare 

 Urvalet till undersökningsgruppen gjordes vid Pauli gymnasium och Bernadotte-

gymnasiet i Malmö, det bestod av 89 elever i åldrarna 15-20 år, av de 85 som fullföljde 

testningen fördelade sig som 54 män, 31 kvinnor, där medelåldern var 17,22 år och SD= 

0,75. Urvalet skedde slumpmässigt genom att samtliga elever, erbjöds möjlighet att 

genomföra testningen under lektionstid i ett separat rum. De som genomförde testet 

gjorde detta frivilligt och utan ersättning. Försöksgruppen bestod således av studenter, 

och dessa läste program med följande inriktningar: samhällsvetenskapligt program, 
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samhällsvetenskapligt beteendevetarprogram, samhällsvetenskapligt program mot 

uniformsyrken, samhällsvetenskapligt program med juridikinriktning samt natur-

vetenskapligt program.  

 

Material 

 För att hitta bra grupper att mäta med avseende på värme och kompetens (Fiske et 

al., 2006) varav en skulle vara relativt mer känslig att uttrycka sig fördomsfullt om, 

genomfördes en pilotstudie som kom att bestå av 37 deltagare vilka fördelade sig på 19 

män och 18 kvinnor i åldrarna 22 – 50, M = 30,08, SD = 5,9 år. Dessa skattade 13 

grupper efter värme och kompetens, samt känsligheten i att uttala sig negativt om 

grupperna, se appendix A. Utfallet av pilotstudien blev att etniciteterna afrikan och asiat 

valdes. 

 För att undersöka mixade stereotyper på implicit nivå utformades två parallella  

SPF-test, ett med prioritet på värme-dimensionen och ett med prioritet på kompetens-

dimensionen, de utrustades med bilder på asiater och afrikaner (appendix F). 16 foton 

ingick i båda SPF-testen av dessa var 4 män av afrikansk härkomst, 4 män av asiatisk 

härkomst, 4 kvinnor av afrikansk härkomst och slutligen 4 kvinnor av asiatisk härkomst. 

Orden som respondenterna fick i uppgift att länka samman med det ansikte som visades 

på skärmen var för dimensionen kompetent: intelligent, skicklig, begåvad och 

kompetent. För dimensionen icke kompetent använde vi orden: trög, oduglig, okunnig 

och inkompetent. För dimensionen varm använde vi orden: vänlig, ärlig, välmenande 

och varm. Slutligen, för dimensionen kall använde vi orden: otrevlig, falsk, ovänlig och 

kylig. Orden som användes hämtades från Carlsson och Björklund (2010) och är valdes 

på grund av att de gav utslag för mixade stereotyper i deras studie. Denna studie kan på 

så sätt dra lärdom av det och med lite justeringar se om några förbättringar uppnås.  

SPF testet var utformat enligt följande: På skärmen fick man se ett ansikte och ett  

ord, till exempel asiatisk man och ordet trög, dessa stimuli skulle sedan respondenten 

associera, i detta fall till Asiat-icke kompetent. Svarade respondenten fel syntes ett rött 

kryss som inte försvann förrän man tryckt på rätt tangent, alltså rätt association. De fyra 

kategorierna: asiat-kompetent, asiat-icke kompetent, afrikan-kompetent och afrikan- 

icke kompetent, var placerade i skärmens fyra hörn. Tangenterna som användes var E, 

O, D och K, detta för att associera till kategoriernas placering på skärmen. Testet 

innehöll en övningsomgång med 16 försök, vilket inte framgick för respondenten, detta 

för att respondenten skulle få bli bekant med proceduren, och därefter ett block som 

innehöll 64 försök. Kategorierna som skulle associeras var utplacerade i de fyra hörnen, 
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alla associationer testades mot samtliga försöksdeltagare i randomiserad ordning för att 

balansera för undersökningseffekter. Det stimuli som visades mitt i skärmen (bilden) 

var randomiserat, dock på ett sätt så att olika stimuli visades lika många gånger. SPF 

testet var utformat på samma sätt för båda dimensionerna.  

 För att undersöka mixade stereotyper på explicit nivå användes ett formulär i 

pappersform (appendix E). Det explicita testet gick ut på att respondenten skulle 

bedöma de 16 ansikten som ingick i SPF-testet. I instruktionerna för testet fanns alla 

orden med som användes i det implicita testet, detta för att beskriva dimensionerna. 

Intill varje bild det använde vi huvuddimensionerna, varm, kall, kompetent, icke 

kompetent, följt av bedömningsskalor 1-5. I det explicita testet ingick även frågor om 

generell uppfattning om etniciteterna, en känslighetsbedömning av att uttala sig negativt 

om etniciteterna samt självskattningsfrågor om respondentens egna fördomar. Utöver 

testet delades det ut en test-instruktion till varje respondent med utrymme för dennes 

signatur, som visade att de förstått och medgivit till testens genomförande på värme- 

och kompetensdimensionerna. 

 

 Procedur 

Alla elever på skolan erbjöds möjlighet att delta i studien, men genom att gå  

igenom deltagarna klass för klass medan de samtidigt hade annan undervisning 

minskade risken för att deltagarna kunde berätta för varandra om testinnehållet, utöver 

det vad testledaren hade informerat om. Testrummet var avskilt så att testdeltagarna 

kunde genomföra testningen med stängd dörr, 4 åt gången och utan förbipasserande. 

Först fick deltagarna läsa igenom en test-instruktion samt ta ställning till om de ville 

påbörja testningen eller redan då avbryta. De fick också information om sin möjlighet 

att avbryta under testets gång. Deltagarna började sedan med att göra de implicita testen 

(datorövningen), för att sedan gå över till det explicita (frågeformuläret). Datortesten 

slumpades på så vis att 2 datorer var försedda med att börja med testet som mätte värme 

och 2 datorer var försedda med att börja med testet om kompetens. Detta för att riskerna 

med uttröttning skulle bli lika för båda testen samt att risken för övningseffekter skulle 

vara lika för båda testen. Alla deltagare gjorde testningen i denna ordning, implicit först 

och explicit sist. Testproceduren totalt visade sig ta ca: 20 minuter per grupp om fyra 

deltagare. Efter avslutat test delades det ut en debriefing till lärarna som de skulle delge 

eleverna. 
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Resultat 

 

 Av 89 deltagare totalt valde 4 att avbryta ett påbörjat explicit test eller lämnade 

oanvändbara uppgifter. Vad gäller det implicita testet blev sju svarstider utanför 400ms 

till 3000ms att betraktade som outliers, och plockades därför bort, totalt plockades alltså 

11 svar bort. 

 

Explicit 

 För att undersöka om det fanns mixade stereotyper på explicit nivå började vi med 

att summera värdena för dimensionerna varm, kall, kompetent och inkompetent, för 

respektive etnicitet. Därefter beräknades medelvärden och standardavvikelser för varje 

dimension (se tabell 1). 

 Därefter genomförde vi ett Cronbachs Alpha reliabilitets-test på de 16 olika 

ansiktena från testen. Cronbachs alpha visade på svaga resultat med värden från 0,31 - 

0,73, och i flera fall under 0,60, vilket tyder på att testet har hållit en förhållandevis låg 

homogenitetsreliabilitet (Aron, Coups & Aron, 2009), se även tabell i appendix B. 

Som analys genomförde vi en repeated measures ANOVA där variablerna  

etnicitet (asiat och afrikan) och stereotyp (varm eller kall) användes som inomindivids-

variabler. Det fanns en huvudeffekt av stereotyp F(1, 84) = 9.22, p = .003, p
2 

= .09 där 

grupperna överlag skattades högre på varma än på kalla. Det fanns ingen huvudeffekt av 

etnicitet (p >.05). Mer intressant var dock att undersöka interaktion mellan etnicitet och 

stereotyp, och det fanns ingen interaktionseffekt: F(1, 84) = 0.29, p = .58. Det fanns 

alltså ingen skillnad i vilken grad man skattade grupperna afrikan och asiat som varm 

och kall. 

 På samma sätt gjordes en repeated measures ANOVA för kompetens-dimensionen 

där variablerna etnicitet (asiat och afrikan) och stereotyp (kompetent eller inkompetent) 

användes som inomindividsvariabler. Det fanns en huvudeffekt av stereotyp F(1, 84) = 

13.00, p = .001, p
2 

= .12, där man generellt skattade högre på kompetens än på 

inkompetens. Det fanns ingen huvudeffekt av etnicitet (p >.05). Igen var det mest 

intressant att undersöka interaktionen mellan etnicitet och stereotyp, och den var 

signifikant: F(1, 84) = 22.52, p ˂ .001, p
2 

= .20. Asiater skattades som mest 

kompetenta och som minst inkompetenta i förhållande till afrikaner. Alla medelvärden ä 

presenterade i tabell 1. 
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Tabell 1.  Medelvärden och standardavvikelser för explicita skattningar av afrikaner och asiaters värme 

och kompetens.  

Etnicitet/dimension Medelvärde SD 

Afrikan varm 20,92 6,17 

Afrikan kall 18,91 5,75 

Asiat varm 20,71 6,07 

Asiat kall 19,17 5,88 

Afrikan inkompetent 20,69 7,38 

Afrikan kompetent 20,55 6,32 

Asiat inkompetent 18,31 6,79 

Asiat kompetent 23,74 7,04 
Not. Varje bild på Afrikaner och Asiaters bedömda på en skala 1 – 5 vad gäller värme och kompetens. Se 

appendix E. 

 

Vi frågade även respondenterna om deras generella uppfattning om nämnda  

etniciteter på just dimensionerna värme och kompetens, detta som ett tillägg till den 

explicita skattningen av varje bild från det implicita testet. Här fann vi dock en signi-

fikant skillnad i hur respondenterna svarade samt en stark signifikant effekt. Frågorna, 

medelvärden och standardavvikelser finns presenterade i tabell 2. Sedan genomfördes 

en repeated measures ANOVA för att se vilka effekter svaren gav och kom fram till 

följande: F(1, 85) = 67,37, p < ,001, p
2 

= .44.  Detta gav oss en graf som på ett tydligt 

sätt illustrerar de mixade stereotyperna som respondenterna påvisade, figur 1. Afrikaner 

skattas högst på värmedimensionen och asiater skattas högst på kompetens-

dimensionen. Dessa kurvor ser spegelvända ut så att afrikaner är lägst på kompetens-

dimensionen medan asiater återfinns lägst på värmedimensionen. 

 

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser från frågorna om generell uppfattning. 

  Mean SD 

Generellt upplever jag att personer med ursprung 

från asiatiska länder är kompetenta 
6,62 1,603 

Generellt upplever jag att personer med ursprung 

från afrikanska länder är kompetenta 
5,13 2,011 

Generellt upplever jag att personer med ursprung 

från asiatiska länder är varma 
4,83 1,855 

Generellt upplever jag att personer med ursprung 

från afrikanska länder är varma 
6,27 2,014 

Not. Den generella uppfattningen bedömd på en skala 1-9 där 1 var stämmer inte alls och 9 var stämmer 

mycket bra. 
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Figur 1. Explicita skattningar av värme och kompetens för asiater och afrikaner. 

 

 

Implicit 

För att undersöka om det fanns implicita mixade stereotyper gjordes på samma  

sätt som med de explicita skattningarna. I och med att fördelning av svarstiderna 

(rådata) gav en kurva som starkt skevade åt höger (respondenten kan vara hur långsam 

som helst, men inte hur snabb som helst), och eftersom värdena på så sätt inte var 

normalfördelade krävdes det att tiderna transformerades. Detta skedde genom log-

transformering, ett alternativ som passar bra då fördelningen skevar kraftigt (Aron, 

Coups & Aron, 2009). Därefter gjordes en repeated measures ANOVA där variablerna 

etnicitet (asiat och afrikan) och stereotyp (varm eller kall) användes som inom-

individsvariabler. Det fanns ingen huvudeffekt av stereotyp (p >.05). Det fanns en 

ickesignifikant trend mot att man kategoriserade bilder på afrikaner snabbare än bilder 

på asiater: F(1,85) = 3.45, p = .06, p
2 

= .04. Mer intressant var dock att undersöka 

interaktion mellan etnicitet och stereotyp, och det fanns ingen interaktionseffekt: F(1, 

85) = 0.05, p = .82. Det fanns alltså ingen skillnad i vilken grad man associerade 

grupperna afrikan och asiat till varm och kall. Sedan gjordes en repeated measures 

ANOVA för kompetensdimensionen, där variablerna etnicitet (asiat och afrikan) och 

stereotyp (kompetent eller inkompetent) användes som inomindividsvariabler. Det fanns 

ingen huvudeffekt av stereotyp (p >.05). Det fanns en ickesignifikant trend mot att man 

kategoriserade bilder på afrikaner snabbare än bilder på asiater: F(1,85) = 3.54, p = .06, 

p
2 

= .04.  Igen var det mest intressant att undersöka interaktion mellan etnicitet och 

stereotyp, och det fanns ingen interaktions-effekt: F(1, 85) = 0.00, p = .99. Det fanns 

alltså ingen skillnad i vilken grad man associerade grupperna afrikan och asiat till 

kompetent och inkompetent, vilket alltså skiljer sig ifrån de explicita testen som visade 
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på att man skattar asiat som mer kompetent än afrikan. Alla medelvärden är 

presenterade i tabell 3. 

 
Tabell 3.  Medelvärden och standardavvikelser på SPF-testet (i millisekunder). 

Etnicitet/Dimension Medelvärde SD 

Afrikan varm 1096  285 

Afrikan kall 1082 244  

Asiat varm 1109  269  

Asiat kall 1112  269  

Afrikan inkompetent 1101  280  

Afrikan kompetent 1104  293  

Asiat inkompetent 1130  292  

Asiat kompetent 1125 248  

 

 

Samband explicit-implicit 

För att testa om det fanns ett samband mellan implicita och explicita stereotyper  

beräknades först, i enlighet med Greenwald, Nosek och Banaji (2003), en D-score för 

varje persons responstid för de olika kategorikombinationerna. Först beräknades medel-

värde och standardavvikelse som index att jämföra med. Sedan placerades data i 

formeln för D-score; D=(M-alla – M-specifik)/SD-alla, man fick på så vis fram D-

kvoter för alla 89 respondenter, samma procedur repeterades för samtliga dimensioner. 

Kvoterna visar hur snabbt personen har associerat en kategorikombination i förhållande 

till de andra kombinationerna. För dessa D-scores gjordes sedan en korrelationsanalys 

mot de explicita skattningarna, resultaten visas i tabell 4. 

 

 

Tabell 4.  Korrelationsanalys mellan D-kvoter och den explicita skattningen. 

  

D- Asiat 

kompetent 

D- Asiat 

inkompetent 

D- Afrikan 

kompetent 

D- Afrikan 

inkompetent 

D- Asiat 

varm 

D- Asiat 

kall 

D- Afrikan 

varm 

D- Afrikan 

kall 

Asiat varm -,11 -,12 ,19 ,02 ,15 ,08 ,01 ,06 

Asiat kall -,13 ,06 ,04 ,01 -,09 ,24* -,11 -,01 

Afrikan varm -,06 -,05 ,17 -,07 -,06 ,24* -,10 -,06 

Afrikan kall -,13 ,04 0 ,07 -,16 ,08 ,06 ,01 

Asiat kompetent ,08 -,05 -,03 0 -,12 ,22* -,08 -,01 

Asiat inkompetent -,14 -,05 ,19 -,01 ,01 ,05 -,03 -,02 

Afrikan kompetent -,09 -,05 ,11 ,02 -,03 ,12 ,02 -,16 

Afrikan 

inkompetent -,05 -,07 ,03 ,09 -,04 ,13 -,12 ,06 
* p < .05; ** p <.01 
 

Som framgår av tabellen finns det endast tre signifikanta korrelationer, där  

personer som implicit associerar gruppen asiat med kall, även tenderar att explicit skatta 

gruppen asiater som kallare. Sen tenderar man då även att skatta (explicit) afrikaner som 

varmare och asiater som mer kompetenta. Dock innehåller våra beräkningar många 
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korrelationer varför en kompletterande post hoc-testning enligt Bonferroni-korrektion 

gör att inga av de signifikanta korrelationerna längre med säkerhet kan sägas vara 

signifikanta.  

 

Känslighet 

För att undersöka om det fanns skillnader i hur känsligt man tyckte det var att  

skatta afrikaner och asiater på värme och kompetens, utfördes två stycken paired-

samples t-test, medelvärden och standardavvikelse är presenterade i tabell 5. Här fanns 

dock inga signifikanta skillnader i respondenternas skattningar av känslighet. asiat – 

afrikan känslighetsskattning på kompetensdimensionen gav följande resultat (M =, 15, 

SD = 2,98) t(85) = ,47, p = ,64. asiat – afrikan känslighetsskattning på värme 

dimensionen gav följande resultat (M = -, 35, SD = 2,36) t(85) = -1,37, p =, 17. 

 

Tabell 5.   Medelvärden och standardavvikelser av känslighetsbedömningen. 
  Medelvärde SD 

känsligt att bedöma hur kompetenta 

personer av asiatiskt ursprung är 
5,37 2,581 

känsligt att bedöma hur varma 

personer av asiatiskt ursprung är 
5,21 2,567 

känsligt att bedöma hur kompetenta 

personer av afrikanskt ursprung är 
5,22 2,698 

känsligt att bedöma hur varma 

personer av afrikanskt ursprung 
5,56 2,721 

Not. Känsligheten skattades på en skala 1-9 där 1var oerhört känsligt och 9 inte alls känsligt. 

 

Skattningarna för hur känsligt det var att bedöma gruppernas värme och kompetens 

korrelerade inte med de implicita associationerna.  

 

 

Diskussion 

 

Avslutande reflektioner 

 Vi studerade mixade stereotyper genom att mäta värme och kompetens på både 

explicit och implicit nivå, samt undersökte hur känsligt det uppfattades av respon-

denterna att göra dessa skattningar. Varken det explicita eller implicita testet visade på 

några signifikanta skillnader mellan etniciteterna för dimensionerna varm eller kall. På 

explicit nivå av dimensionerna kompetent och icke kompetent, skattades asiater signi-

fikant högre på kompetens samt signifikant lägre på icke kompetent än vad afrikan 

skattades. Detta resultat fann vi dock inte på implicit nivå. I detta sammanhang kan 

fenomen som social önskvärdhet spela in, på så vis att på explicit nivå kan det finnas en 
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medveten önskan för att ansluta sig till och därmed uttala sig mer positivt om den ena 

gruppen (i det här fallet asiat), detta stöds också av svaren i de generella explicita 

etnicitets-skattningarna, där ”Asiat kompetent” får den mest positiva skattningen, 

medelvärde 6,62. Med generella skattningar undersökte vi stereotyperna på explicit nivå 

genom att fråga respondenterna om deras uppfattning om etniciteterna, och då fick man 

istället skatta grupperna utan att se några ytterligare ansikten. Då fann vi tydliga resultat 

som visar på de mixade stereotyperna. Varför vi får tydligare resultat på de generella 

skattningarna än på det explicita testet (ansiktsbedömning) kan ha flera olika orsaker, 

där den låga reliabiliteten för ansiktena kan vara en, frågeformulärets utformning en 

annan, medan önskvärdhet till någon av grupperna kan vara ytterligare en orsak.  

Genomgående fann man också en benägenhet hos respondenterna att svara varm 

och kompetent, hellre än kall och icke kompetent oavsett stimuli. På implicit nivå kunde 

vi se en tendens, genom analys av D-scores, till att man svarade fortare på alternativen 

varm och kompetent, än vad man svarade kall och icke kompetent, och detta oavsett 

etnicitet. Detta skulle kunna innebära att man även på implicit nivå föredrar att 

associera till de mer socialt accepterade alternativen varm och kompetent.   

Det finns en icke signifikant dragning åt att respondenterna har associerat bilderna  

på afrikaner snabbare än bilderna på asiater, oavsett dimension. Det verkar således som 

att respondenterna har lättare för att identifiera afrikanska ansikten.  Detta skulle kunna 

bero på bildernas kvalitet vilket också styrks av den låga reliabiliteten, men det skulle 

också kunna ha sin förklaring i att försöksgruppen är benägen att identifiera afrikan 

fortare än asiat när man mäter på två utgrupper. Eventuellt skulle man kunna koppla 

detta till hur känsligt det är att uttala sig om den ena eller andra gruppen, men det finns 

inga resultat i studien som styrker det. Resultaten visar istället att respondenterna inte 

anser det vara känsligt att uttala sig negativt om någon av etniciteterna, vilket i så fall 

kan uppfattas som ett resultat av social önskvärdhet där normen är att alla behandlas 

lika. Vidare skulle det kunna vara så att försöksgruppen inte har några implicita 

associationer som definierar mixade stereotyper för asiat och afrikan. 

Denna studie skiljer sig från både Carlsson och Björklund (2010) som fann att  

deras explicita test på dimensionen kompetens överensstämde med deras implicita 

resultat, medan Rohmer och Louvet (2012) fann stöd för att man implicit uttryckte en 

annan åsikt än den som kommunicerades explicit. Några sådana fenomen eller 

signifikanta skillnader har detta test inte kunna påvisa. 

Precis som Carlsson och Björklund (2010) uttrycker så är det viktigt att hitta en  
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mätmetod för att finna stereotyper på implicit nivå eftersom man på explicit nivå 

riskerar att påverkas av många faktorer, främst social önskvärdhet, medan man på 

implicit nivå kan mäta en persons omedelbara åsikter. Tekniska rekommendationer är 

att man låter bilderna vara större och tydligare så att en mer påtaglig känsla infinner sig 

för stimuli som visas, i denna undersökning ett större och tydligare ansikte. Det hade 

också varit intressant att testa SPF med andra controller än knappar på tangentbordet, så 

att eventuell fumlighet och koncentration flyttas ifrån tekniken och fokuseras på själva 

testet. 

 

Kommande undersökningar 

Det bör göras fler undersökningar med andra etniciteter och även med andra typer  

av försöksgrupper, där exempelvis den sociala önskvärdheten kan antas vara annor-

lunda, eller att en sådan undersökning använder sig av en tydlig ingrupp för att se om 

man kan signifikant påvisa eller förkasta sådan inverkan. Tydliga kontrahenter rekom-

menderas i fortsatta studier enligt värme och kompetens. I nya studier bör bildmaterial, 

frågor, disposition på datorskärm och andra tekniska förutsättningar planeras noga, då 

man kan anta att detta har betydelse för hur respondenterna svarar.  
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Appendix A, Pilotstudie 

Resultaten avser respondenternas samlade medelvärde. 

  Kall - Varm 
Ickekomp - 

komp 

Inte allvarl - Mycket 

allvarl 

Städare 2,76 2,19 2,65 

Asiat* 2,38 3,36 3,14 

Sjuksköterska 3,54 3,41 3,62 

Jamaican 3,44 2,19 2,61 

Lärare 3,03 3,22 3,31 

Psykolog 2,51 3,68 2,78 

Busschaufför 2,27 2,22 2,49 

Soldat 1,86 2,92 3,24 

Afrikan* 3,11 2,56 2,94 

Chef 2,00 3,16 2,89 

Läkare 2,76 3,76 3,22 

Pilot 2,59 3,70 2,92 

Polis 2,65 3,03 3,43 

 

Appendix B, Tabell över Cronbachs alpha-värden 

  Alpha (α) 

Afrikan inkompetent .73 

Afrikan kompetent .6 

Afrikan varm .57 

Afrikan kall .31 

Asiat inkompetent .66 

Asiat kompetent .57 

Asiat varm .55 

Asiat kall .41 

 

 

Appendix C, Tabell 6 

Tabell 6. Korrelationsanalys mellan D-kvot och bedömning av känslighet samt mellan  

  

känsligt att 

bedöma hur 

kompetenta 

personer av 

asiatiskt ursprung 

är 

känsligt att 

bedöma hur 

varma personer 

av afrikanskt 

ursprung 

känsligt att 

bedöma hur 

varma personer 

av asiatiskt 

ursprung är 

känsligt att 

bedöma hur 

kompetenta 

personer av 

afrikanskt 

ursprung är 

D- Asiat inkompetent ,16 ,16 ,15 ,12 

D- Asiat kompetent -,07 -,02 -,05 -,06 

D- Afrikan inkompetent -,09 -,05 -,16 ,05 

D- Afrikan kompetent ,00 -,09 ,06 -,12 

D- Asiat kall -,08 -,09 -,10 -,19 

D- Asiat varm ,08 ,08 ,06 ,08 

D- Afrikan kall ,01 -,04 ,07 ,13 

D- Afrikan varm -,01 ,04 -,04 -,03 

* p < .05; ** p <.01. 
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Appendix D, IAT-test  
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Appendix E, Explicit test 

 

 
  

Skatta följande ansikten efter bästa förmåga
Du kommer att få ta ställning till följande begrepp: Icke kompetent Varm Kompetent Kall

Med dessa begrepp menar vi: Oduglig, Okunnig, trög Vänlig, Ärlig, Välmenande Begåvad, Skicklig,Intelligent Falsk, Otrevlig, Ovänlig

Studera ansiktena nedan och ange vilket det första intrycket du får av ansiktet med hjälp av de orden som anges

Ringa in den siffran du tycker stämmer in med den uppfattning du får av att titta på ansiktet. 

där (1=stämmer inte alls, 5=stämmer mycket bra)

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5
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Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Icke kompetent 1 2 3 4 5

Varm 1 2 3 4 5

Kompetent 1 2 3 4 5

Kall 1 2 3 4 5

Indikera i vilken grad du håller med om följande påståenden genom att ringa in den siffra som passar bäst, 

där 1 = Stämmer inte alls och 9 = Stämmer mycket bra.

Generellt upplever jag att personer med ursprung från asiatiska länder är kompetenta.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Generellt upplever jag att personer med ursprung från afrikanska länder är kompetenta.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Generellt upplever jag att personer med ursprung från asiatiska länder är varma.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Generellt upplever jag att personer med ursprung från afrikanska länder är varma.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Indikera i vilken grad du håller med om följande påståenden genom att ringa in den siffra som passar bäst, 

där 1 = Oerhört känsligt och 9 = Inte alls känsligt.

Det är känsligt att bedöma hur kompetenta personer av asiatiskt ursprung är.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Det är känsligt att bedöma hur varma personer av afrikanskt ursprung.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Det är känsligt att bedöma hur varma personer av asiatiskt ursprung är.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Det är känsligt att bedöma hur kompetenta personer av afrikanskt ursprung är.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Indikera i vilken grad du håller med om följande påståenden genom att ringa in den siffra som passar bäst, 

där 1 = Stämmer inte alls och 9 = Stämmer mycket bra.

Jag upplever att jag har fördomsfulla attityder i mitt sätt att tänka ibland.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Jag upplever att jag har fördomsfulla attityder i mitt beteende ibland.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Jag upplever att jag har fördomsfulla attityder i både mitt beteende och i mitt sätt att tänka.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Jag upplever inte att jag har fördomsfulla attityder, varken i mitt sätt att tänka eller i mitt beteende.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Att inte ha fördomsfulla attityder när jag möter andra människor är viktigt för min personlighet.

1       2       3       4       5       6       7       8       9

Kön______________________________

Ålder_____________________________

Gymnasieprogram__________________________

Hur många av dina föräldrar är födda i Sverige?

0 1 2

Tack för din medverkan, du har gjort en betydelsefull insats!
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Appendix F, SPF-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenten ska associera bilden och ordet till rätt kategori så snabbt som möjligt. Snabbare  

association innebär naturligare, implicit uppfattning. 

 


