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Sammanfattning 

Fattiga har länge varit, och är alltjämt, en inom psykologisk forskning förbisedd 

samhällsgrupp. Syftet med den aktuella studien var att bryta detta mönster och 

undersöka om det förekommer negativa implicita och explicita attityder – 

fördomar – mot fattiga. Vidare undersöktes om det finns personlighetsdrag 

och/eller socialpsykologiska variabler som kan predicera fördomsfullhet mot 

fattiga svenskar. Detta gjordes genom en inomgruppsdesign med upprepade 

mätningar av samma individer. Urvalet bestod av 99 studenter, varav 43 män, 55 

kvinnor och en transperson, vid Lunds Universitet. Det instrument som användes 

för att kontrollera implicita fördomar var ett Single Category Implicit Association 

Test (SC-IAT). De explicita fördomarna mättes genom en enkätundersökning 

innehållandes 15 påståenden om fattiga svenskars kompetens, värme, status och 

konkurrens. Personlighetsdrag och socialpsykologiska variabler mättes i samma 

enkät genom kortversioner av Big Five Inventory, Right-Wing Authoritarianism 

Scale och Social Desirability Scale. Resultatet från studien visade att det finns 

implicita fördomar mot fattiga svenskar, men att dessa inte kan predicera 

uttrycket av explicita sådana. Big Five-faktorerna neuroticism och vänlighet 

korrelerade signifikant positivt respektive signifikant negativt med implicita 

fördomar. Detta är nya rön som banar väg för ny forskning om individuella 

skillnader som förklaringar till implicita fördomar. 
 

Nyckelord: Fattiga, attityder, stereotyper, implicita fördomar, explicita fördomar, 

inkoherens, SC-IAT, Right-Wing Authoritarianism, Big Five, social önskvärdhet 
 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

Abstract 

The poor have long been, and still are, a neglected group within psychological 

research. Therefore, the aim of the present study was to break this pattern and 

examine whether there is an existence of negative implicit and explicit attitudes 

– prejudice – against the poor. Further it was examined whether there are 

personality traits and/or social-psychological variables that can predict prejudice 

against poor Swedes. This was done by a within-subjects, or repeated measures, 

design. The sample consisted of 99 students; 43 men, 55 women and one 

transgender person, at Lund University. The instrument used to control for the 

implicit prejudice against the poor was a Single Category Implicit Association 

Test (SC-IAT). The explicit prejudice was measured by a questionnaire 

consisting of 15 questions regarding the competence, warmth, status and 

competition of poor Swedes. Personality traits and social-psychological 

variables were measured in the same survey by short versions of the Big Five 

Inventory, Right-Wing Authoritarianism Scale and the Social Desirability Scale. 

Results from the study showed that there are implicit prejudices against poor 

Swedes, but that they cannot predict the expression of explicit prejudices. The 

Big Five factors of personality neuroticism and agreeableness were significantly 

positively versus significantly negatively correlated with implicit prejudice. This 

is a novel finding that paves the way for new research on individual differences 

as explanations for implicit prejudice. 

Keywords: Poor, attitudes, stereotypes, implicit prejudice, explicit prejudice, 

incoherence, SC-IAT, Right-Wing Authoritarianism, Big Five, social desirability 
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Introduktion 

Attityder, stereotyper och fördomar 

Attityder är ett sedan länge väl utforskat psykologiskt begrepp som kan beskrivas som 

en positiv, negativ eller neutral värdering av ett stimulus. Detta stimulus kan vara i princip 

vad som helst, såväl en konsumtionsprodukt som en politisk ideologi eller en individ (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005). Socialpsykologisk forskning pekar på att en attityd, 

beroende på situation, kan utgöras av olika komponenter; en affektiv, en kognitiv, en 

beteendemässig eller en kombination av dessa. Ett resultat av detta är att komponenterna inte 

alltid överensstämmer, exempelvis genom att kognition och affektion - förnuft och känsla - 

motsäger varandra (Hwang et al., 2005; Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le & Schmitt 

2005). Ett greppbart exempel på denna motsägelse är enligt oss att å ena sidan vara medveten 

om att fetma är klassificerat som en sjukdom (Martinez, 2014), men att å andra sidan bedöma 

överviktiga människor som lata, inkompetenta och karaktärslösa. Klart står att våra attityder, 

oavsett vilka komponenter som är involverade, påverkar oss i hur vi hanterar situationer och 

bemöter andra människor (Hwang et al., 2005).  

Inom psykologisk teori är attityder tätt sammanflätade med begreppen stereotyper och 

fördomar. Begreppen verkar ofta simultant och kan därför upplevas svåra att särskilja. Detta 

synliggörs i den aspekt av attityder som innebär att de ofta är gemensamma för ett helt 

samhälle (Hwang et al., 2005). Dessa kulturellt delade uppfattningar benämns som stereotyper 

och kan vara både positiva och negativa. Stereotyper av det negativa slaget grundar sig i 

individers tendenser att identifiera sig med en viss grupp, sin ingrupp, och följaktligen 

distansera sig till andra grupper, så kallade utgrupper. En stereotyp kan därför definieras som 

en kognitiv uppfattning av en individ utifrån dennes grupptillhörighet och inte utifrån dennes 

person. Avslutningsvis kan en fördom kortfattat beskrivas som en affektiv bedömning av en 

individ utifrån en stereotyp (Hwang et al., 2005). I den aktuella studien kommer vi att 

alternera mellan dessa tre begrepp.  

Förekomsten av stereotyper och fördomar, i synnerhet negativa sådana, kan få 

konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Genom diskriminering, vilket i 

socialpsykologiska termer definieras som distanserande och nedsättande beteende mot en 

individ baserat på dennes grupptillhörighet (Lott, 2002; Al Ramiah, Hewstone, Dovidio & 

Penner, 2010), kan stereotyper och fördomar påverka hur en elev bemöts på skolgården 

(Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2012a) eller hur en rekryteringsprocess inom ett 

företag går till (DO, 2012b). Det kan också ha påverkan på en mer global nivå, i relation till 
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flyktingpolitik och integrering av invandrare i samhällen runt om i världen (Kessler et al., 

2010). 

 

Implicita och explicita attityder 

Vissa attityder, stereotyper och fördomar är djupt rotade inom oss på ett sådant sätt att 

de kan aktiveras automatiskt och därmed vara svåra att kontrollera. Dessa benämns som 

implicita, just på grund av att de många gånger är omedvetna (Fazio, Sanbonmatsu, Powell & 

Kardes, 1986). Inom psykologisk forskning är detta ett väl utforskat fenomen som resulterat i 

flertalet studier och teorier, och i litteraturen finns en tämligen tydlig kontrovers att utläsa. Å 

ena sidan finns det forskare som menar att grunden till att vissa fördomar är starkt förankrade 

i människor är att vi påverkas av rådande samhällsklimat och ständigt exponeras för 

stereotyper som florerar (Devine, 1989). Å andra sidan finns det de som postulerar att 

grunden till denna starka förankring är att vi internaliserar våra subjektiva värderingar och 

övertygelser kring dessa (Fazio, Jackson, Dunton, & Williams, 1995). Man kan således säga 

att oenigheten grundar sig i två åtskilda antaganden; att antingen sociala eller personliga 

faktorer påverkar implicita attityder. I senare forskning har emellertid dessa perspektiv 

kommit att närma sig varandra (Olson & Fazio, 2004). 

Studiet av implicita attityder tog ett stort kliv framåt vid 1980-talets mitt, då artikeln 

“On the Automatic Activation of Attitudes” (Fazio et al., 1986) publicerades och redogjorde 

för användandet av priming inom attitydforskning. Kortfattat innebär priming att en mental 

representation av ett visst objekt eller begrepp aktiveras hos en individ utan att detta medvetet 

uppfattas - på implicit nivå (Hwang et al., 2005). Genom att prima deltagarna med 

attitydobjekt, och därefter mäta deras reaktionstider vid klassificering av ord som positiva 

eller negativa i valens, kunde en uppskattning av attityder genomföras utan att deltagarna 

avsiktligt kunde påverka detta (Fazio et al., 1986). Detta var banbrytande och innebar ett 

paradigmskifte för attitydforskningen (Herring et al., 2013) och ledde så småningom fram till 

att Greenwald, McGhee och Schwartz (1998) lite drygt ett decennium senare utvecklade det 

första implicita associationstestet, IAT. I ett IAT ska deltagarna så snabbt som möjligt sortera 

ord eller objekt som tillhör två olika kategorier tillsammans med ord eller objekt som har 

antingen positiv eller negativ valens. Ju längre tid det tar för en individ att göra associationer 

mellan en viss kategori och ord eller objekt med positiv valens, eller ju snabbare det går att 

göra associationer mellan en viss kategori och ord eller objekt med negativ valens, desto mer 

antas den implicita attityden till kategorin i fråga vara negativ (Greenwald et al., 1998). 
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Senare forskning har emellertid visat att dessa implicita attityder inte nödvändigtvis 

överensstämmer med de som vi explicit uttrycker (Akrami & Ekehammar, 2005). Denna 

inkoherens mellan implicita och explicita attityder förmodas ha flera potentiella grunder. En 

av dessa grunder presenteras av Devine (1989), som hävdar att inkoherensen föreligger i en 

oförmåga att kunna kontrollera implicita attityder, kontra en förmåga att faktiskt kunna 

kontrollera de explicita attityderna. Hon menar att de flesta människor har vetskap om de 

kulturella stereotyper och fördomar som finns i samhället, vilket resulterar i att de oavsiktligt 

ger uttryck för dessa på implicit nivå. Däremot menar hon att kontrollerade, subjektiva 

värderingar och övertygelser, som människor väljer att uttrycka explicit, kan skilja sig åt 

mellan individer. De senare kan alltså antingen överensstämma med eller motsäga kulturens 

stereotyper, vilket enligt Devine (1989) är anledningen till att det finns en inkoherens mellan 

implicita och explicita fördomar. 

Med anledning av denna teori kring vetskap om kulturella stereotyper bör en studie 

utförd av Olson och Fazio (2004) nämnas, i vilken de har undersökt hur så kallade 

“extrapersonal associations” (icke-personliga associationer) påverkar implicita attityder. 

Genom att modifiera det traditionella IAT:t till att i större utsträckning inriktas mot 

deltagarnas personliga åsikter var forskarnas förhoppning att kunna reducera påverkan av just 

icke-personliga, kulturella, stereotyper. Detta gjordes genom att byta ut kategoriord med 

positiv (ex. kärlek) och negativ (ex. bomb) valens, mot uttrycken “Jag gillar” och “Jag 

ogillar”. Resultatet av att använda detta personifierade IAT blev att implicita fördomar mot 

svarta människor minskade, samt att dessa fördomar korrelerade högre med explicita 

fördomar, jämfört med vid användandet av ett traditionellt IAT.  

En annan potentiell grund till inkoherensen mellan implicita och explicita attityder är 

begreppet social önskvärdhet, vilket syftar till människans önskan om och strävan efter att 

vara socialt accepterad. Denna strävan kan få individer att förvränga sina personliga åsikter 

för att leva upp till sociala och kulturella krav (Holt et al., 2012). Därmed kan inkoherensen 

mellan implicita och explicita attityder tänkas föreligga i skillnaden mellan en automatisk 

implicit attityd och en explicit attityd som blivit medvetet modifierad för att bättre passa det 

rådande samhällsklimatet. Social önskvärdhet kan således bli ett synnerligen stort problem 

inom den attitydforskning som behandlar ämnen som anses vara socialt känsliga (Fazio et al., 

1986; Olson & Fazio, 2004). Det har visats att sambandet mellan implicita och explicita mått 

på attityder försvagas för just socialt känsliga ämnen, på grund av att dessa föranleder 

noggrant övervägande och eftertanke. Omvänt innebär detta att sambandet stärks i de fall 

ämnet motiverar deltagarna att gå på magkänsla, vilket kan tänkas gälla för vardagliga 
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företeelser som exempelvis fritidsintressen (Hofmann et al., 2005). Med anledning av denna 

diversitet har det därför rekommenderats att implicita och explicita mått i kombination är ett 

bra koncept för att uppnå en heltäckande bild av människors attityder (Greenwald, Poehlman, 

Uhlmann, & Banaji, 2009).  
 

Fattigdom 

Vi bedömer fattigdom vara ett ämne som upplevs som socialt känsligt och upprörande. 

Detta baserar vi bland annat på den högljudda debatt som pågår, i både dags- och 

kvällstidningar och på digitala sociala medier, kring huruvida tiggeri helt bör förbjudas i 

Sverige (Karlsson, 2014). Enligt en svensk opinionsundersökning genomförd under perioden 

6-11 mars 2014, som publicerats på Sveriges Televisions hemsida, ansåg 56 % av deltagarna 

att ett förbud mot tiggeri i Sverige vore bra (Sveriges Television, 2014). I våra grannländer 

Danmark och Norge är situationen mer långt gången. Enligt dansk lag är tiggeri numera 

klassat som en brottslig handling med böter eller fängelsestraff som påföljd (Örwall Lovén, 

2014) och i Norge är det tillåtet att på kommunal nivå förbjuda tiggeri (Möller, 2014).  

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån har den andel av Sveriges befolkning som 

befinner sig i risk för fattigdom ökat de senaste åren (Andö, 2013). År 2011 klassades hela  

14 % av befolkningen in i denna grupp med en inkomst under 60 % av Sveriges 

medianinkomst (Andö, 2013), vilken år 2011 uppgick till knappt 240 000 kr (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Fattigdom är således ett växande problem, som blivit alltmer synligt i 

samhället, men detta till trots lyser det med en stark frånvaro inom den psykologiska 

attitydforskningen. Märkligt nog utelämnas såväl fattigdom som klassfrågor i allmänhet från 

den psykologiska forskningen, även den som har mångfald och multikulturalism i fokus (Lott, 

2002). En av få studier som behandlar ämnet är ”Popular Explanations of Poverty in Europe” 

(Lepianka, Gelissen & van Oorschot, 2010), vari avsaknaden av forskning kring fattiga 

beskrivs som ett empiriskt vakuum. Studien, omfattande 28 europeiska länder från både öst 

och väst, redogör för vanliga attributioner av fattigdom: “Otur”, “lathet eller brist på 

viljestyrka”, “orättvisor i samhället”, “del av modern utveckling” eller “ingen av dessa”. 

Resultatet visade att det fanns skillnader i attribution mellan länderna, dock ingen systematisk 

sådan mellan öst- och västblocken. Sverige var märkbart utstickande genom att attributionen 

“lathet eller brist på viljestyrka” var minst förekommande här, jämfört med övriga 27 länder. 

Huruvida detta kan förklaras av eventuella bakomliggande faktorer som social önskvärdhet 

och/eller personlighetsdrag diskuteras emellertid inte (Lepianka et al., 2010).  
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En annan studie som behandlar fattigdom är den utförd av Woods, Kurtz-Costes och 

Rowley (2005), i vilken fjärde, - sjätte- och åttondeklassare fick uppskatta kompetensen hos 

rika och fattiga skolbarn. Forskarna utgick från antagandet att barn redan i tidig ålder 

exponeras för negativ information om fattiga och att detta skulle kunna påverka uppfattningen 

av såväl den egna personen som av andra. Resultatet från studien visade att samtliga 

deltagare, oavsett egen socioekonomisk status, uppfattade fattiga skolbarn som mindre 

akademiskt kompetenta än rika. Denna tendens var särskilt tydlig bland fjärdeklassarna, 

medan de äldre skolbarnen uttryckte mer nyanserade attityder kring kompetens och 

socioekonomisk status. En diskussion som förs i studien är att individer som identifierar sig 

med fattiga, och internaliserar de negativa stereotyper som finns kring denna grupp, kan 

tänkas komma att tro att de själva är mindre akademiskt kompetenta än rika. Stereotyperna 

blir på detta sätt en del av individens självbild (Woods et al., 2005). Vi tolkar detta som en 

slags självuppfyllande profetia, vilket gör förekomsten av negativa stereotyper än mer 

förödande. I synnerhet då stereotyper, av tidigare nämnda forskning att döma, uppkommer 

redan i tidig ålder. 
 

Personlighet och socialpsykologiska variabler 

Inom psykologisk attitydforskning är fattigdom alltså ett relativt outforskat område, i 

skuggan av exempelvis genus och etnicitet (Lott, 2002). Två svenska forskare som undersökt 

de två senare områdena är Nazar Akrami och Bo Ekehammar. I artikeln ”The association 

between implicit and explicit prejudice: the moderating role of motivation to control 

prejudiced reactions” (2005) redogör de för sin studie, vars resultat påvisat stora skillnader 

mellan människors implicita och explicita etniska fördomar. Akrami och Ekehammar (2005) 

fann en tydlig inkoherens, nämligen att undersökningsdeltagarna inte skilde sig signifikant åt i 

uttryck av negativa implicita attityder mot invandrare i Sverige, men att de däremot skilde sig 

signifikant åt i uttryck av negativa explicita attityder mot dessa. För att undersöka bakgrunden 

till detta användes en “Motivation to Control Prejudice Reactions Scale” vars syfte är att 

uppskatta människors inställning till att uttrycka eller inte uttrycka personliga åsikter. Detta 

genom påståenden som ”In today’s society it’s important that one not be perceived as 

prejudiced in any manner and If I have a prejudice thought or feeling, I keep it to myself.”, 

vilka är tänkta att fånga upp en motivation att kontrollera egna fördomsfulla reaktioner 

(Akrami & Ekehammar 2005). Efter att ha kontrollerat de explicita fördomarna för 

motivationsmåttet fann de ett signifikant, men svagt, samband mellan implicita och explicita 

fördomar. På grund av svagheten i sambandet, resonerar forskarna, behövs vidare forskning 
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kring inkoherensen mellan implicita och explicita fördomar (Ekehammar & Akrami, 2005). 

Samma forskare har därför även undersökt huruvida personlighet, socialpsykologiska 

variabler eller en kombination av dessa två kan förklara förekomsten av sexism (Akrami, 

Ekehammar & Yang-Wallentin, 2011). De mått som användes i studien var bland annat 

svenska översättningar av “Big Five Inventory” (BFI) och “Right-Wing Authoritarianism 

Scale”. BFI är baserat på Femfaktormodellen “Big Five”, vilket är en teori omfattande fem 

faktorer som sägs utgöra en individs personlighet; öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet, 

extraversion och neuroticism (Holt et al., 2012). Personlighetsforskningen presenterar utöver 

BFI ett flertal andra metoder avsedda för att mäta dessa fem faktorer, med variationer i längd, 

omfattning och eventuellt inkluderade subskalor (Sibley & Duckitt, 2008). Det sistnämnda 

begreppet, subskalor, syftar till så kallade “Big Five-facets” som kan sägas vara mer specifika 

egenskaper som i kluster utgör de fem personlighetsfaktorerna (Paunonen, 2003; Ekehammar, 

Akrami, Gylje & Zakrisson, 2004). I exempelvis måttskalan NEO-PI-R är tre av de 

egenskaper som utgör faktorn neuroticism ängslighet, fientlighet och självmedvetenhet (Costa 

& McCrae, 1992, refererat i Ekehammar & Akrami, 2007).  

Det finns sedan länge stöd för att negativa explicita attityder - fördomar - är relaterat 

till individuella skillnader, såsom personlighetsfaktorerna i Big Five (Sibley & Duckitt, 

2008). Specifikt har faktorerna öppenhet och vänlighet visat sig korrelera starkt negativt med 

generaliserad fördomsfullhet (Ekehammar & Akrami, 2003; Ekehammar et al., 2004). Hur 

individuella skillnader står i förhållande till explicita fördomar har således undersökts, men 

studiet kring hur de förstnämnda förhåller sig till implicita fördomar är däremot relativt 

outforskat (Bergh, Akrami & Ekehammar, 2012). Ett svenskt forskarlag som åtagit sig att 

undersöka frågan är Bergh m.fl. (2012). Deras studie innefattade ett personlighetsmått som 

mätte faktorerna öppenhet och vänlighet, explicita mått som kontrollerade generaliserad 

fördomsfullhet samt implicita mått på attityder i form av IAT. Resultatet visade att 

individuella skillnader var signifikant relaterat till explicita fördomar, men att dessa emellertid 

inte var signifikant korrelerade med implicita fördomar (Bergh et al., 2012). 

Right-Wing Authoritarianism (RWA) är ett psykologiskt konstrukt som har visats vara 

en god prediktor för fördomsfullhet och stereotypiserande (Ekehammar & Akrami, 2003). 

Främst tre komponenter anses utgöra konstruktet; konventionalism, auktoritär underkastelse 

samt auktoritär aggression. Detta innebär i praktiken att individer som skattar högt på en 

RWA-skala förväntas favorisera traditionella värden, underkasta sig auktoriteter, uppvisa en 

hög grad av etnocentrism (Altemeyer, 2006) samt uppvisa aggression gentemot utgrupper 

som bryter mot dessa “normer” (Altemeyer, 1981; Altemeyer, 1998 refererat i Akrami & 
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Ekehammar, 2006). Initialt utformades konstruktet RWA utifrån en personlighetsteori, 

“authoritarian personality theory”, men huruvida denna teori är fortsatt hållbar är 

forskningsvärlden långt ifrån ense om (Akrami & Ekehammar, 2006). Kritiker hävdar att 

RWA är ett uttryck för övertygelser och värderingar som baseras på gruppidentitet och därför 

snarare bör klassificeras som en socialpsykologisk variabel (Reynolds, Turner, Haslam, & 

Ryan, 2001). Vi väljer att tillämpa den senare klassificeringen i vår forskning. Oavsett 

meningsskiljaktigheter visar resultatet från studien av Akrami m.fl. (2011) att det finns 

samband mellan Big Five-faktorerna och RWA; faktorerna öppenhet och vänlighet 

korrelerade negativt med sexism, medan RWA korrelerade positivt med sexism. 
 

Syfte och hypoteser 

Syftet med studien är att undersöka om det finns negativa implicita attityder - 

fördomar - mot fattiga i Sverige. Om sådana finns förväntar vi oss att dessa i viss mån även 

kommer att avspeglas i människors explicita attityder. I linje med tidigare forskning förväntar 

vi oss dock att det kan förekomma inkoherens mellan implicita och explicita fördomar. 

Studiens andra syfte är därför att undersöka vad det är som påverkar människor att aktivt 

motarbeta fördomar, det vill säga att inte ge uttryck för dessa, och vice versa. Finns det 

individuella skillnader som korrelerar med, och i så fall även kan förklara, människors 

implicita och explicita fördomar mot fattiga? Om sådana samband står att finna, och vi lyckas 

identifiera personlighetsdrag och/eller socialpsykologiska variabler som kan predicera 

fördomsfullhet, kan detta få positiva och betydelsefulla följder för samhällsutvecklingen.  

Att medvetandegöra individer om deras eventuella benägenhet till fördomsfullhet tror 

vi kan vara ett första steg mot att aktivt motverka och minska stereotyper och fördomar i 

samhället. Studiens hypoteser är således följande: 
 

Hypotes 1: Det finns negativa implicita attityder mot fattiga svenskar. 

Hypotes 2: Det finns en inkoherens mellan implicita och explicita attityder till fattiga. 

Hypotes 3a: Det finns personlighetsdrag som kan förklara implicita och explicita 

attityder till fattiga. 

Hypotes 3b: Det finns socialpsykologiska faktorer; Right-Wing Authoritarianism och 

social önskvärdhet, som kan förklara explicita attityder till fattiga.  
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Metod 

Deltagare  

Urvalet var ett bekvämlighetsurval som ursprungligen bestod av 100 studenter, varav 

44 män, 55 kvinnor och en transperson, mellan 20 och 30 år. En deltagare, man, ströks ur 

urvalet på grund av ofullständiga data. De återstående deltagarna representerade sex olika 

fakulteter vid Lunds Universitet; den samhällsvetenskapliga (N=9), humanistiska (N=50), 

teknologiska (N=33), naturvetenskapliga (N=3), ekonomiska (N=3) och juridiska (N=1). 

Ingen av deltagarna studerade vid institutionen för psykologi. Det slutgiltiga urvalet bestod 

således av 99 studenter, med en medelålder av 22 år (SD = 2,48).  
 

Design och instrument 

Studien var en tvärsnittsstudie som utgjordes av en inkomplett inomgruppsdesign, 

vilken tillämpades genom upprepade mätningar av samma deltagare. Designen var inkomplett 

på det sätt att deltagarna testades endast en gång på varje betingelse. Samtliga deltagare fick 

genomföra två implicita test följt av en enkätundersökning. De instrument som användes var 

validerade sedan tidigare och är högst aktuella inom dagens attitydforskning (Fiske, Cuddy, 

Glick & Xu, 2002; Gosling, Rentfrow & Swann Jr., 2003; Zakrisson, 2005; Reynolds, 1982). 

Experiment. För att mäta de implicita attityderna användes ett Single Category 

Implicit Association Test, SC-IAT, vilket är en utvecklad form av det traditionella 

associationstestet IAT (Greenwald et al., 1998). I ett traditionellt IAT undersöks implicita 

attityder till två kategorier samtidigt. I SC-IAT används istället en enda kategori som 

associeras med ord eller objekt av antingen positiv eller negativ valens (Karpinski & 

Steinman, 2006), vilket anses lämpligt i de fall då det inte finns någon självklar motsatt 

kategori till den som är i fokus. I vårt SC-IAT användes attitydobjektet ”fattig”. Vid en första 

anblick kan denna kategori tyckas ha en mycket klar motsats; ”rik”. Vi ansåg dock begreppet 

rikedom vara komplicerat, och förknippat med andra fördomar än de som var av intresse för 

den aktuella studien, varför vi valde att inte använda ett IAT.  

Testet utgjordes av fyra omgångar: Övning 1, test 1, övning 2, test 2. Deltagarnas 

reaktionstider och andel korrekta svar registrerades när de associerade adjektiv i kategorin 

”fattig” (utarmad, fattig, utblottad, pank) med adjektiv i den positiva kategorin ”varm” 

(tolerant, varm, trevlig och uppriktig) respektive den negativa kategorin ”kall” (kylig, 

otrevlig, oärlig, falsk). Orden i kategorin ”varm” kommer från en studie av Fiske, m.fl. (2002) 

och orden i kategorin ”kall” utgör kontraster till dessa. Inför övnings- och testomgång 1 fick 

hälften av deltagarna instruktioner om att kategorierna ”fattig” och ”varm” skulle sorteras 
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tillsammans, medan orden i kategorin ”kall” skulle sorteras för sig. Resterande deltagare fick 

instruktioner om att göra det motsatta; sortera kategorierna ”fattig” och ”kall” tillsammans 

och ord i kategorin ”varm” för sig. Genom denna motbalansering kontrollerade vi för 

övningseffekter, vilket annars kan vara ett hot mot den interna validiteten (Shaugnessy, 

Zechmeister & Zechmeister, 2012). Inför övnings- och testomgång 2 inverterades 

instruktionerna för samtliga deltagare genom att ord i kategorin ”fattig” associerades med den 

kategori av ”varm” eller ”kall” som ”fattig” inte associerats med i första omgången. 

Reaktionstider och andel korrekta svar mättes endast under testomgångarna. Deltagarna fick 

därigenom en möjlighet att under övningsomgångarna träna på respektive uppgift. 

Enkätundersökning. För att kontrollera deltagarnas explicita attityder till fattiga 

svenskar, samt undersöka om dessa attityder kunde förklaras av personlighetsdrag och/eller 

socialpsykologiska variabler, användes en enkät (se bilaga 1). De explicita attityderna 

kontrollerades genom 15 påståenden rörande den allmänna uppfattningen om fattiga 

svenskars kompetens (5 items), värme (4 items), status (3 items) och konkurrens (3 items). 

Dessa fyra variabler har sitt ursprung i Stereotype Content Model (SCM), vilken postulerar att 

stereotyper till sitt innehåll ofta är heterogena genom att de utgörs av två dimensioner - värme 

och kompetens (Fiske et al., 2002). Förhållandet mellan dimensionerna innebär att uppfattad 

värme kan prediceras av konkurrens, medan uppfattad kompetens kan prediceras av status. 

Exempelvis anses hemmafruar vara varma men inkompetenta, medan det motsatta gäller 

karriärkvinnor som anses vara kalla och kompetenta (Fiske et al., 2002). Denna modell 

utgjorde även grunden för vårt val att i SC-IAT mäta dimensionen “värme”, då vi därigenom 

åstadkom två jämförbara - implicita och explicita - variabler. Påståendena i det explicita 

måttet kring kompetens, värme, status och konkurrens besvarades på en femgradig likertskala, 

från 1 – ”Stämmer inte alls” till 5 – ”Stämmer helt”. 

För att fånga upp eventuella bakomliggande faktorer till explicita uttryck av attityder 

innehöll enkäten dessutom personligt inriktade påståenden för deltagarna att ta ställning till. 

Dessa påståenden utformades utifrån befintliga måttskalor av Big Five (Gosling et al., 2003), 

Right-Wing Authoritarianism (Zakrisson, 2005) och social önskvärdhet (Reynolds, 1982). För 

att reducera risken för utmattningseffekter hos deltagarna användes förkortade versioner av 

samtliga måttskalor (Shaugnessy et al., 2012). Dessa presenterades i enkäten i samma ordning 

som följer nedan. Det essentiella i valet av ordningsföljd var att måttet på social önskvärdhet 

skulle komma sist, för att inte påverka övriga mått (Shaugnessy et al., 2012).  

Den del av enkäten som omfattade Big Five utgjordes av ett Ten Item Personality 

Inventory, TIPI (Gosling et al., 2003). TIPI bestod av tio påståenden som inleddes med frasen 
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”Jag ser mig själv som…”, följt av två personliga egenskaper, exempelvis ”utåtriktad, 

entusiastisk”. Dessa personliga egenskaper i par om två motsvarade personlighetsfaktorerna 

extraversion, öppenhet, vänlighet, samvetsgrannhet eller neuroticism. För varje 

personlighetsfaktor fanns således två motsvarande ordpar. Deltagarna fick på en sjugradig 

likertskala, från 1 – ”Håller inte alls med” till 7 – ”Håller med fullständigt”, skatta hur väl 

dessa personlighetsdrag var överensstämmande med den egna personen (Gosling et al., 2003). 

Skalans items översattes av oss direkt från originalspråket engelska. 

Det mått som användes för att mäta Right-Wing Authoritarianism var en omarbetad 

och förkortad version av Bob Altemeyers ”Right-Wing Authoritarianism Scale”, som 

anpassats till svenska förhållanden. Måttet bestod av 15 påståenden rörande deltagarnas syn 

på samhället, traditioner, plikter etc. och besvarades med hjälp av en likertskala, 

ursprungligen bestående av sju steg (Zakrisson, 2005). Skalan var femgradig (Akrami et al., 

2011) med svarsalternativ som utgick från deltagarnas känslor inför påståendena, från 1 – 

”Väldigt negativ” till 5 – ”Väldigt positiv”. Måttet översattes av oss från engelska till svenska. 

Vidare omarbetades vissa items, då vi ansåg att ”anpassningen till svenska förhållanden” inte 

var tillräcklig. Till exempel översattes meningen ”God’s laws about abortion, pornography 

and marriage must be strictly followed before it is too late, violations must be punished.” till 

“Traditionella värderingar kring abort, pornografi och giftermål måste följas strikt. Människor 

som tycker annorlunda måste straffas.”. Motivet till detta var att vi ansåg att religiositet inte 

genomsyrar det svenska samhället i samma utsträckning som det amerikanska (Zuckerman, 

2009; Newport, 2014).  

Måttet på social önskvärdhet bestod av 13 påståenden, exempelvis ”Jag är alltid villig 

att erkänna när jag begått ett misstag”. Dessa besvarades genom två svarsalternativ – 

”Stämmer inte alls” och ”Stämmer helt”. Måttet var en omarbetad och förkortad version av 

den ursprungliga ”Marlow-Crowne Social Desirability Scale” från 1960 bestående av 33 

items (Reynolds, 1982; Greenberg & Weiss, 2012), som direktöversattes av oss från 

originalspråket engelska till svenska. Genom att kontrollera för social önskvärdhet minskades 

risken för hot mot den interna validiteten i testet (Shaugnessy et al., 2012). 

Enkäten avslutades med ett antal demografiska frågor rörande deltagarnas kön och 

ålder, samt vad de studerade. Frågorna om kön och ålder var öppna på det sätt att deltagarna 

fick svara fritt, snarare än att kryssa i fördefinierade alternativ. 
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Procedur 

Datainsamlingen genomfördes vid Lunds Universitet. Deltagarna rekryterades dagtid 

vid två olika studieplatser i Lund; Lunds Tekniska Högskola och Språk- och 

Litteraturcentrum. Den muntliga information som utgick till deltagarna omfattade 

presentation av försöksledarna, studiens upplägg och tidsåtgång, samt att undersökningen 

skulle agera underlag för en kandidatuppsats i psykologi. Vidare erbjöds en Trisslott och 

godis som kompensation för deltagandet. Ingen information om studiens syfte avslöjades i 

förväg, då vi bedömde att studien innebar en minimal risk (Shaugnessy et al., 2012) för 

deltagarna att orsakas psykisk eller fysisk skada. Varje deltagare fick även skriftlig 

information om att deltagande var frivilligt och anonymt, samt att det när som helst var tillåtet 

att avbryta sin medverkan. Samtliga deltagare gav sitt samtycke genom att kryssa i en ruta på 

enkätens försättsblad. Ingen avbröt sitt deltagande.  

Deltagarna genomförde det implicita testet (SC-IAT) individuellt, vid var sin dator i 

vilken deras svar automatiskt lagrades. Efter att deltagarna slutfört SC-IAT ombads de att 

förflytta sig från datorerna och fortsätta undersökningen genom att fylla i en enkät. De 

deltagare som under undersökningens gång hade frågor kring formuleringar i enkäten fick 

direkt dessa besvarade av försöksledarna. Frågor som dök upp vid ett flertal tillfällen, med 

anledning av RWA-måttet, var ”Hur ska jag tolka begreppet ’sexuell omoral’?” samt ”Vad 

menar ni med ‘de radikala och omoraliska vindar som blåser i dagens samhälle’?”. En annan 

fråga rörde upplägget på måttet social önskvärdhet, där svarsalternativen övergick från att i 

föregående mått ha omfattat fem eller sju i antal till att omfatta enbart två, då deltagarna fann 

det problematiskt att svara utifrån antingen-eller-alternativ.  

Efter att undersökningen slutförts besvarades även eventuella frågor kring studiens 

syfte, dock avskilt från insamlingsplatsen. Samtliga deltagare fick möjlighet att erhålla ett 

informationsblad med kontaktuppgifter till försöksledare och handledare, i de fall ytterligare 

frågor kring exempelvis studiens resultat skulle uppstå.  
 

Databearbetning 

Nivån av implicita attityder mättes genom att jämföra reaktionstider och andel 

korrekta svar från SC-IAT, för när adjektiv tillhörande den positiva kategorin ”varm” 

(tolerant, varm, trevlig och uppriktig) respektive den negativa kategorin ”kall” (kylig, 

otrevlig, oärlig, falsk) associerades med adjektiv i kategorin ”fattig” (utarmad, fattig, 

utblottad, pank). Differensen mellan reaktionstider och andel korrekta svar, beroende på om 
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”fattig” associerats med negativt eller positivt laddade ord, utgjorde studiens mått på implicita 

attityder mot fattiga. 

Det explicita måttet på attityder mättes genom att räkna ut medelvärden för hur 

deltagarna skattat fattiga svenska medborgares kompetens, värme, status och konkurrens. 

Höga skattningar av värme kodades som uttryck för positiva attityder till fattiga, medan låga 

skattningar kodades som uttryck för negativa attityder. De resterande tre explicita måtten 

kodades inte om utifrån valens, då dessa inte var jämförbara med det implicita måttet. 

I kodningen av Ten Item Personality Inventory (TIPI) inverterades fem items, då 

dessa utgjorde motbalansering till de resterande fem. För exempelvis faktorn extraversion 

inverterades skattningen av ”reserverad, tyst” då den motbalanserade ”utåtriktad, 

entusiastisk”. Ett medelvärde av varje faktorpar räknades ut. Ett högt medelvärde innebar en 

hög grad av det aktuella personlighetsdraget. 

Måttet på Right-Wing Authoritarianism (RWA) kodades och inverterades på samma 

sätt som TIPI, med skillnaden att RWA-skalan var femgradig. En hög skattning av ett item 

innebar en hög grad av RWA. 

Skalan över social önskvärdhet utgjordes av 13 items med två svarsalternativ; 

”Stämmer inte alls” och ”Stämmer helt”. ”Stämmer inte alls” gav 0 och ”Stämmer helt” gav 1 

i skattning. Inför kodningen inverterades fem items, så att det maximala värdet av social 

önskvärdhet blev 13. Skattningarna sammanslogs därefter så att höga värden innebar hög grad 

av social önskvärdhet.  

 

Resultat 

Implicita attityder  

För att testa vår första hypotes, att det skulle finnas negativa implicita attityder till 

fattiga svenskar uppmätta genom reaktionstider och andel korrekta svar i SC-IAT, 

genomfördes två beroende t-test. Den första analysen visade att medelvärdena av 

reaktionstiderna vid de två mättillfällena, när ord i kategorin ”fattig” associerats med ord i 

kategorierna ”varm” respektive ”kall”, signifikant skilde sig från varandra t(98) = 11.854, p 

<.001, se Figur 1. Den andra analysen visade att även medelvärdena av andel korrekta svar 

vid de två mättillfällena skilde sig signifikant från varandra t(98) = -8.457, p <.001, se Figur 

2. Dessa två differenser innebar att deltagarna uppvisade snabbare reaktionstider och högre 

andelar korrekta svar vid association av ord i kategorierna ”fattig” och ”kall” jämfört med 

”fattig” och ”varm”.
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Ett t-test genomfördes för att jämföra skillnader i uttryck av implicita attityder mellan 

könen. Då gruppen transpersoner bestod av endast en individ, och således inte utgjorde ett 

tillförlitligt underlag, uteslöts hen från denna könsanalys. Vi fann inga signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnors implicita attityder uppmätta genom reaktionstider t(96) =  

-0.670, p = .504 och andel korrekta svar t(96) = 1.077, p = .284. 

För att utröna ett eventuellt samband mellan de implicita måtten, reaktionstid och 

andel korrekta svar, genomfördes en korrelationsanalys. Vi fann ett signifikant negativt, men 

svagt, samband mellan variablerna reaktionstid och andel korrekta svar vid associationer av 

ord i kategorierna ”fattig” och ”kall”, r = -0.178, p <.05. Detta visar på en tendens till att ökad 

reaktionstid leder till minskad andel korrekta svar, vid associationer mellan ord i dessa två 

kategorier. Omvänt innebär detta att när deltagarnas reaktioner var snabba och instinktiva 

uppnåddes en högre andel korrekta svar. Vi fann dock inget signifikant samband mellan dessa 

variabler vid association av ord i kategorierna ”fattig” och ”varm”, r = 0.033, p = .372. 

Därefter genomfördes en bivariat regressionsanalys av kriterievariabeln andel korrekta svar 

och prediktorvariabeln reaktionstid, vid associationer av ord i kategorierna ”fattig” och ”kall”, 

β = -0.178, p = .078. Modellen var inte signifikant, F(1, 97) = 3,165, p = .078, R2 = 0.032, 

vilket innebär att variation i reaktionstid inte kunde predicera variation i andel korrekta svar, 

vid associationer av ord i kategorierna ”fattig” och ”kall”. Figur 3 visar en regressionslinje 

över reaktionstider och andel korrekta svar i det implicita testet, vid association av ord i 

kategorierna ”fattig” och ”kall”.  

	  
Figur 1. Differens mellan reaktionstider vid 
association av ord i kategorierna ”fattig” och 
”varm” respektive ”fattig” och ”kall”, angett i 
millisekunder. 	  

	  
Figur 2. Differens mellan andel korrekta svar vid 
association av ord i kategorierna ”fattig” och 
”kall” respektive ”fattig” och ”varm”, angett i 
procent. 
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Figur 3. Regressionslinje över reaktionstider och andel korrekta svar vid association av ord i kategorierna 

”fattig” och ”kall” i det implicita testet. 
 

För att undersöka om de outliers som identifierats (se avvikande punkter i figur 3) 

signifikant påverkade stickprovets medelvärden, genomfördes en analys av extremvärden. 

Detta innebar att de tio mest extrema värdena exkluderades, det vill säga de fem högsta och 

de fem lägsta, vartefter nya medelvärden räknades ut. Dessa nya trimmade medelvärden, för 

både reaktionstid och andel korrekta svar vid association av ord i kategorierna “fattig” och 

“kall”, jämfördes med de ursprungliga medelvärdena. Ifall de trimmade och de ursprungliga 

medelvärdena hade skilt sig märkbart åt hade det varit nödvändigt att undersöka våra data 

vidare (Pallant, 2010). Vi bedömde dock skillnaderna mellan dessa ursprungliga 

medelvärden, 704.04 ms respektive 91.49 %, och trimmade medelvärden, 698.46 ms 

respektive 92.34 %, vara av sådan liten betydelse (Pallant, 2010) att vi beslöt oss för att inte 

exkludera outliers från analyserna.  
 

Förhållande mellan implicita och explicita attityder  

Medelvärdet av det explicita måttet värme var 3.01 på en skala från 1-5, vilket innebar 

att deltagarna skattat fattiga svenskars värme neutralt. Vår andra hypotes, att det skulle finnas 

en avsaknad av förhållande mellan implicita och explicita attityder, testades genom att 

jämföra nivån av det explicita måttet värme med differenserna i de båda implicita måtten 

reaktionstid och andel korrekta svar. Detta gjordes genom en multipel regressionsanalys. De 

två prediktorvariablerna var differens i reaktionstid respektive differens i andel korrekta svar 

och kriterievariabeln var nivå av det explicita måttet värme. Modellen var inte signifikant, 
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F(2, 96) = 0.840, p = .435. Vi fann att varken differens i reaktionstid eller differens i andel 

korrekta svar kunde predicera utfallet av det explicita måttet värme, se tabell 1. Således fann 

vi stöd för vår andra hypotes, att implicita och explicita attityder skulle vara oberoende av 

varandra.  
 

Tabell 1. Regressionstabell med differens i reaktionstid och differens i andel korrekta svar som prediktorer av 
det explicita måttet värme. 
          

 
   B    β p-värde R2 

Intercept 3.224  <.001 0.017 

     Differens i reaktionstid 0.000 -0.68 .505 
 

 
    Differens i andel korrekta svar 0.763 0.104 .310   

 

Faktorer som kan förklara implicita och explicita attityder 

För att testa hypotes 3a, att det finns personlighetsdrag som kan förklara implicita och 

explicita attityder till fattiga, genomfördes en korrelationsanalys mellan de fem Big Five-

faktorerna och de fyra explicita måtten på attityder till fattiga; kompetens, värme, status och 

konkurrens. Ingen av dessa korrelationer uppnådde signifikans. Detta innebar att det inte 

fanns några samband mellan personlighetsfaktorer och deltagarnas explicita attityder till 

fattiga.  

Vidare genomfördes ytterligare en korrelationsanalys för att utröna eventuella 

samband mellan de fem Big Five-faktorerna och de implicita måtten på attityder. Vi fann 

signifikanta resultat för två av fem faktorer; neuroticism och vänlighet. Analysen visade ett 

signifikant positivt samband, om än svagt, mellan neuroticism och differens i reaktionstid, r = 

0.203, p <.05. Detta indikerar att negativa implicita attityder mot fattiga, uppmätta i 

reaktionstider, ökar simultant med grad av neuroticism. Vidare visade analysen även ett svagt, 

men likväl signifikant, negativt samband mellan vänlighet och differens i andel korrekta svar, 

r = -0.203, p <.05. Detta indikerar att negativa implicita attityder mot fattiga, uppmätta i andel 

korrekta svar, minskar då graden av vänlighet ökar. 

Två bivariata regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på hur stor andel av 

variansen i reaktionstid respektive andel korrekta svar som kunde förklaras av de två 

personlighetsdragen neuroticism respektive vänlighet. Grad av neuroticism bidrog signifikant 

till att förklara variansen i differens i reaktionstid (se tabell 2), och grad av vänlighet bidrog 

signifikant till att förklara variansen i differens i andel korrekta svar (se tabell 3). 
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Tabell 2. Regressionstabell med neuroticism som prediktor av differens i reaktionstid. 
          

 
   B    β p-värde R2 

Intercept 73.178  .02 0.041 

 
    Neuroticism 16.300 0.203 .044   

 
 
Tabell 3. Regressionstabell med vänlighet som prediktor av differens i andel korrekta svar. 

 
        

 
   B    β p-värde R2 

Intercept 0.025  .655 0.041 

 
    Vänlighet -0.021 -0.203 .044   

 

Med anledning av vår initialt kritiska inställning till måttet på Right-Wing 

Authoritarianism utfördes en korrelationsanalys för att undersöka hur dess 15 items förhöll 

sig till varandra. Resultatet visade att endast 52 % av korrelationerna var signifikanta, se 

tabell 4. Detta tyder på en undermålig innehållsvaliditet i måttet. 
 

Tabell 4. Korrelation mellan RWA-items. 

RWA-

items 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - .159 .215* .214 .089 .215* .209* .132 .019 .061 .360** .072 .488** .453** .298** 

2 

 

- .147 .261** .060 .019 .135 .192* .041 .000 .146 .098 .231* .248** -.004 

3 

  

- .347** .392** .226* .453** .266** .396** .395** .070 .179* .242** .358** .228* 

4 

   

- .201* .394** .161 .322** .114 .190* -.010 .115 .312** .326** -.041 

5 

    

- .038 .502** .003 .379** .361** .256** -.046 .123 .019 .150 

6 

     

- .100 .144 .018 .092 -.016 -.026 .211* .127 -.050 

7 

      

- .045 .332** .270** .323** .353** .214* .104 .297** 

8 

       

- .119 .204* .107 .228* .343** .298** .022 

9 

        

- .187* .253** -.049 .208* .142 .264** 

10 

         

- .095 -.001 .207* .082 .047 

11 

          

- .174* .402** .169* .461** 

12 

           

- .108 .106 .231* 

13 

            

- .463** .310** 

14 

             

- .086 

15 
              

- 
*. Korrelation är signifikant vid 0.05-nivå (1-svansad).          
**. Korrelation är signifikant vid 0.01-nivå (1-svansad).          
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Trots låga korrelationer mellan RWA-items genomfördes en korrelationsanalys av 

måttet i sin helhet och samtliga explicita mått på attityder till fattiga; kompetens, värme, status 

och konkurrens. Syftet var att undersöka om det fanns ett samband mellan RWA och explicita 

attityder till fattiga, det vill säga att testa hypotes 3b. Vi fann ett signifikant positivt samband 

mellan nivå av RWA och konkurrens, r = 0.358, p <.001, men fann utöver detta inga 

signifikanta korrelationer. Detta indikerar att individer som upplever fattiga svenskar som 

konkurrerande, om resurser och makt, också ger uttryck för RWA. Det är dock inte möjligt att 

utifrån detta resultat dra några kausala slutsatser.  

Med anledning av de undermåliga korrelationerna inom RWA-måttet undersöktes 

även dess normalfördelning inom stickprovet. Normalfördelningskurvan var positivt skev, se 

figur 4. På grund av måttets undermåliga innehållsvaliditet ansåg vi dock att 

datatransformering och vidare analyser inte var nödvändiga att genomföra, då dessa inte 

skulle alstrat några tillförlitliga resultat (Shaugnessy et al., 2012). 

 
Figur 4. Normalfördelningskurva över individers skattningar av Right-Wing Authoritarianism, på en skala från 

1-5.  

 

En avslutande korrelationsanalys genomfördes för att utröna om det fanns ett samband 

mellan social önskvärdhet och de fyra explicita måtten på attityder till fattiga. Vi fann ett 

signifikant positivt samband mellan social önskvärdhet och måttet status, r = 0.223, p <.05, 

men i övrigt inga signifikanta korrelationer. Detta indikerar att personer som skattar högt på 

social önskvärdhet också tenderar att skatta fattiga svenskars status högt.  
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Diskussion  

Våra attityder påverkar oss i hur vi hanterar situationer och interagerar med andra 

människor (Hwang et al., 2005), vilket får effekter på många av samhällets nivåer (Al Ramiah 

et al., 2010; DO, 2012a; DO, 2012b; Kessler et al., 2010). Mot bakgrund av detta är syftet 

med den aktuella studien att utröna om det finns negativa implicita och explicita attityder mot 

en inom psykologisk forskning förbisedd grupp; fattiga. Till dags dato är forskningen kring 

fattiga ringa (Lott, 2002; Lepianka et al., 2010), vilket gör den föreliggande studien 

betydande. Det är vidare av stort intresse att utröna om negativa attityder kan förklaras av 

individuella personlighetsdrag, socialpsykologiska variabler eller en kombination av dessa. Vi 

anser att en ökad medvetenhet kring uppkomsten och uttrycket av fördomar kan få positiva 

och betydelsefulla följder för samhällsutvecklingen. Att främja individers kunskap om deras 

eventuella benägenhet till fördomsfullhet kan vara ett första steg mot att aktivt kunna 

motverka och minska stereotyper och fördomar i samhället.  
 

Implicita fördomar mot fattiga 

I linje med vår första hypotes visar resultatet att det förekommer negativa implicita 

attityder mot fattiga svenskar. Detta visar sig genom en differens i reaktionstider och i andel 

korrekta svar i det implicita testet, beroende på om deltagarna associerat ord i kategorin 

“fattig” med ord i kategorierna “kall” eller “varm”. Reaktionstider var snabbare och andelen 

korrekta svar högre då ord i kategorierna “fattig” och “kall” associerades med varandra. 

Intressant är att vi dessutom fann ett signifikant negativt samband mellan variablerna 

reaktionstid och andel korrekta svar vid associationer av ord i kategorierna ”fattig” och ”kall”. 

Detta indikerar att när deltagarnas reaktioner var snabba och instinktiva uppnåddes en högre 

andel korrekta svar, samt att denna instinkt bottnar i negativa attityder mot fattiga.  

Detta är till vår kännedom ett resultat som bidrar med ny kunskap till 

attitydforskningen. Tidigare forskning har, oss veterligen, endast påvisat att det förekommer 

negativa explicita attityder mot fattiga. Detta har gjorts genom exempelvis 

kompetensskattningar och attributionsstudier (Woods et al., 2005; Lepianka et al., 2010). Vi 

anser att fastställandet av implicita attityder är ett viktigt led i forskningen, då dessa attityder 

kan aktiveras automatiskt och vara svåra att kontrollera (Devine, 1989). Utifrån den forskning 

som legat till grund för den aktuella studien finns två möjliga förklaringar till resultatet - den 

ena med betoning på socialpsykologiska variabler (Devine, 1989) och den andra på 

personlighetsfaktorer (Fazio et al., 1995). Antingen är Lunds studenter starkt påverkade av ett 

svenskt samhällsklimat, där negativa stereotyper och fördomar mot fattiga i så fall har stor 
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utbredning, eller så har studenterna internaliserat sina subjektiva värderingar och övertygelser 

till den grad att dessa har automatiserats. Vi är av uppfattningen att den första förklaringen, 

alternativt en kombination av de båda, är mest rimlig. Om enbart subjektiva värderingar ligger 

till grund för implicita fördomar skulle detta innebära att hela vårt stickprov, på individnivå, 

har en negativ inställning till fattiga. Detta anser vi vara orimligt. Vi tror snarare, i linje med 

Devine (1989), att det finns en kulturell, negativ stereotyp kring fattiga som påverkar 

individer på en implicit nivå. Något som i den aktuella studien talar för detta antagande är att 

social önskvärdhet inte verkade influera deltagarnas explicita uttryck av attityder till fattiga. 

Med anledning av detta vill vi hävda att modifiering av kulturellt delade attityder till fattiga 

inte sker på grund anpassning, vilket gör social önskvärdhet irrelevant i sammanhanget. Om 

de negativa implicita attityderna mot fattiga däremot varit grundade i subjektiva värderingar, 

som deltagarna känt sig manade att medvetet förändra, förmodar vi att social önskvärdhet 

hade gett större utslag. 

Det är givetvis också möjligt att kulturella stereotyper sammanblandas med de egna 

subjektiva värderingarna och resulterar i ett mellanting av dessa. Eventuellt kunde därför 

användandet av ett personifierat IAT ha varit till fördel för vår studie. Därigenom hade det 

varit möjligt att utesluta de icke-personliga associationer som de kulturella stereotyperna 

medför (Olson & Fazio, 2004). 
 

Inkoherenta fördomar mot fattiga 

Resultatet från vår studie ger stöd även åt vår andra hypotes, att det finns en 

inkoherens mellan implicita och explicita fördomar mot fattiga. Analyserna i den aktuella 

studien visar att dessa två typer av fördomar inte är relaterade till varandra, vilket är 

kongruent med tidigare forskning (Akrami & Ekehammar, 2005). Att implicita fördomar inte 

kan predicera uttrycket av explicita sådana kan ha flera förklaringar, bland annat att de mått 

som är ämnade att testa dessa fördomar mäter skilda konstrukt (Bergh et al., 2012). Som 

nämnts tidigare är det svårt att avgöra vad implicita test såsom IAT eller SC-IAT egentligen 

fångar upp - kulturella eller subjektiva värderingar - vilket gör det problematiskt att dra några 

slutsatser (Olson & Fazio, 2004). Om det är kultur- eller samhällsströmningar som yttrar sig 

genom implicita test, medan det i explicita test är personliga värderingar, är det uppenbart att 

dessa inte är jämförbara. Denna omfattande problematik görs än mer komplex av det faktum 

att explicita uttryck är kontrollerbara och möjliga att modifiera (Devine, 1989). Detta för oss 

till vår tredje hypotes, nämligen att det finns personliga egenskaper och socialpsykologiska 

faktorer som förklarar implicita och explicita attityder till fattiga.  
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Faktorer som kan förklara implicita och explicita fördomar 

Huruvida det finns personlighetsdrag och/eller socialpsykologiska variabler som 

samvarierar med uttryck av implicita och explicita fördomar undersöktes genom Big Five, 

Right-Wing Authoritarianism och social önskvärdhet. Utfallet av denna tredje del av vår studie 

ger blandade implikationer. Resultaten visar ett utifrån tidigare forskning väldigt oväntat 

samband; en signifikant positiv korrelation, om än svag, mellan Big Five-faktorn neuroticism 

och differens i reaktionstid. Detta indikerar att negativa implicita attityder mot fattiga ökar 

simultant med grad av neuroticism. Vidare visar våra resultat ett signifikant negativt samband 

mellan Big Five-faktorn vänlighet och negativa implicita attityder mot fattiga. Detta innebär att 

graden av negativa implicita attityder minskar när graden av vänlighet ökar. Att vi funnit 

sådana resultat kan vid en första anblick tyckas motsäga vårt antagande om att det rör sig om en 

kulturellt delad negativ stereotyp kring, och inte en individuellt subjektiv värdering av, fattiga. 

Vi tolkar emellertid dessa samband mellan personlighetsdrag och negativa implicita attityder 

som en indikation på att neuroticism medför en ökad benägenhet att införliva de i samhället 

florerande stereotyperna, medan vänlighet medför det motsatta.  

Oss veterligen utgör resultaten nya rön, då forskningsvärlden hittills inte undersökt om 

personlighetsdrag, utöver öppenhet och vänlighet, kan förklara implicita attityder. Således har 

heller inga teorier kring detta alstrats. Vi finner detta egendomligt, i synnerhet då vissa forskare 

hävdar att implicita attityder är grundade i subjektiva värderingar (Fazio et al., 1995). Vi anser 

att dessa subjektiva värderingar bör kunna härledas till personlighet, vilket gör sambandet 

mellan implicita attityder och personlighetsdrag värt att undersöka vidare.  

Vi förväntade oss i linje med tidigare forskning att finna personlighetsdrag och/eller 

socialpsykologiska variabler som samvarierar med uttryck av explicita fördomar (Ekehammar 

& Akrami, 2003; Ekehammar et al., 2004; Akrami et al., 2011; Bergh et al., 2012). Våra 

resultat från korrelationsanalyser av Big Five och de explicita attityderna mot fattiga visar 

däremot inga signifikanta samband, vilket också är oväntat. Detta går nämligen emot tidigare 

forskning som visat starka samband mellan personlighetsdrag och explicita attityder 

(Ekehammar & Akrami, 2003). Framförallt finns det sedan länge stöd för att 

personlighetsfaktorerna öppenhet och vänlighet korrelerar negativt med explicita fördomar, 

yttrade genom generaliserad fördomsfullhet (Ekehammar & Akrami, 2003; Ekehammar et al., 

2004; Bergh et al., 2012). Vi misstänker att denna avsaknad av signifikanta samband i vår 

studie kan bero på att vi använt TIPI, som är en kortversion av Big Five Inventory (BFI), 

bestående av tio items. Detta härleder vi bland annat till två med varandra jämförbara studier 

(Ekehammar & Akrami, 2003; Ekehammar et al., 2004) som uppmätt olika grader av styrka i 
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korrelationer, trots att dessa båda undersökt förhållandet mellan explicita fördomar och Big 

Five-faktorer. Forskarna förklarar detta med att två personlighetsmått med olika längd och 

omfattning använts. I den senare studien användes ett BFI, vilket är ett kortare mått jämfört 

med NEO-PI som användes i den första studien. Resultaten från de båda studierna visar att det 

kortare personlighetsmåttet, BFI, genererade svagare korrelationer mellan Big Five-faktorer 

och explicita fördomar än det mer omfattande NEO-PI (Ekehammar & Akrami, 2003; 

Ekehammar et al., 2004). Möjligen kan även vår studie ha fallit offer för just ett sådant problem 

då samtliga mått som använts är kortversioner, även om dessa är reliabla och validerade 

(Gosling et al., 2003; Fiske et al., 2002; Reynolds, 1982; Zakrisson, 2005).  

En annan fråga är huruvida avsaknaden av samband mellan Big Five och explicita 

attityder i vår studie kan bero på att vi använt oss av ett personlighetsmått som innefattar Big 

Five-faktorer och inte Big Five-facets, eftersom de sistnämnda i vissa studier visats vara bättre 

lämpade för att predicera fördomsfullhet (Paunonen, 2003; Ekehammar & Akrami, 2007). 

Forskning argumenterar för att en inkludering av dessa mer preciserade facets, istället för de 

fem faktorerna, kan leda till en större förståelse för vad som påverkar beteenden och således 

även uttrycket av attityder och fördomar (Paunonen, 2003). För vidare studier kan därför mått 

av dessa slag istället tänkas vara att föredra. 

Right-Wing Authoritarianism (RWA), som i tidigare forskning visats kunna förklara en 

betydande del av explicita fördomar (Ekehammar & Akrami, 2003), förefaller efter vår studie 

vara ett konstrukt värt att omvärdera. Korrelationsanalyser av de 15 items som utgjorde vårt 

RWA-mått visar på undermåliga samband, då nära hälften av de möjliga korrelationerna var 

icke signifikanta, vilket får oss att ifrågasätta innehållsvaliditeten av detta försvenskade RWA-

mått. Frågan är alltså om de påståenden som utgör skalan verkligen mäter RWA? Denna 

frågeställning grundar vi även i de dialoger som förts med deltagarna i vår studie. Av dessa att 

döma har de påståenden som utgjort RWA-skalan i vår enkät varit alltför öppna för tolkning, 

exempelvis: “Vårt samhälle behöver en stark ledare för att kunna tillintetgöra de radikala och 

omoraliska vindar som blåser i dagens samhälle.”. Majoriteten av de deltagare vi samtalade 

med i återkopplingen efter studien tolkade “omoraliska vindar” som extrema högervindar, 

vilket vi förmodar vara raka motsatsen till den tolkning som skulle ha gjorts av en amerikansk 

konservativ medborgare. Slutsatsen vi drar är att ett nytt RWA-mått bör utformas, mer anpassat 

till svenska förhållanden, om det ska kunna vara brukbart inom svensk forskning.  

Trots ovanstående problematik gav RWA upphov till ett signifikant resultat i vår 

analys, i form av en positiv korrelation mellan RWA och det explicita måttet “konkurrens”. 

Detta innebär att individer med höga skattningar på RWA också skattat konkurrensen av 
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fattiga högt. Med tanke på de kritiska aspekter vi lyft ovan har vi dock svårt att utifrån denna 

signifikanta korrelation dra några slutsatser. Vidare forskning är därför nödvändig.  

Det faktum att social önskvärdhet korrelerade signifikant positivt med endast ett mått; 

det explicita måttet “status”, är positivt för vår studie. Den slutsats vi drar utifrån detta, med 

förutsättning att måttet på social önskvärdhet fungerat, är att våra deltagare med undantag för 

måttet status besvarat enkätundersökningen på ett ärligt och uppriktigt sätt. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att fattigdom, i kontrast till vår föreställning, faktiskt inte 

uppfattas som ett socialt känsligt ämne och därför inte manat deltagarna att anpassa uttrycket 

av sina explicita attityder kring fattiga. Vad som kan vara orsak till att just status gav upphov 

till höga skattningar av social önskvärdhet återstår att undersöka vidare. 
 

Förbättringar inför fortsatt forskning 

Urvalsmässigt hade den aktuella studien kunnat förbättras avsevärt. Vårt urval bestod 

enkom av studerande vid Lunds Universitet, vilket gör resultaten svåra att generalisera till en 

större population. Inom psykologisk forskning är det dock inte ovanligt att studenter värvas 

till att vara undersökningsdeltagare. Detta faktum utgör en, enligt oss, stor brist inom fältet 

som minskar den externa validiteten hos forskningsresultaten. Vi kan emellertid känna oss 

nöjda över att inga av våra deltagare representerade institutionen för psykologi. Detta anser vi 

vara väldigt viktigt, i synnerhet med tanke på psykologstudenters förmodade kännedom om de 

mätinstrument som användes i den föreliggande studien. 

Med facit i hand står det klart att flera av våra mätinstrument behöver modifieras, 

alternativt bytas ut, för att en framtida studie ska kunna alstra genomgående tillförlitliga 

resultat. Detta gäller framför allt Right-Wing Authoritarianism Scale, som uppenbart behöver 

analyseras noga och omarbetas. Att ersätta personlighetsmåttet Ten Item Personality 

Inventory med ett längre, som exempelvis Big Five Inventory eller NEO-PI-R, vore även att 

föredra. Ett utökat antal items är ett vedertaget medel för att öka reliabiliteten hos 

mätinstrument (Shaugnessy et al., 2012).  

Då social önskvärdhet som synes inte kan förklara inkoherens mellan implicita och 

explicita attityder till fattiga är ett förslag att ersätta detta mått med ”Motivation to Control 

Prejudice Reactions Scale” (Akrami & Ekehammar, 2005). Kanske kan man därigenom fånga 

upp bakgrunden till människors motivation att alternera sina attityder när dessa uttrycks 

explicit, och eventuellt också finna korrelationer med andra personlighetsvariabler.  

Vid en replikation eller omarbetning av studien vore ett urval bestående av icke-

studenter att föredra. Exempelvis vore det intressant att knyta an forskningen till barn. 
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Möjligheten att tidigt angripa stereotyper och fördomar skulle bli större om det stod klart 

vilka individuella skillnader som medför en ökad tendens till fördomsfullhet. Våra resultat 

indikerar att höga nivåer av neuroticism går hand i hand med negativa implicita attityder. 

Barn med neurotisk personlighet som dessutom identifierar sig med missgynnsamma grupper, 

exempelvis fattiga, skulle därför kunna vara särskilt benägna att internalisera de negativa 

stereotyper som finns kring dem (Woods et al., 2005). Vår förhoppning är att man genom 

tidiga interventioner skulle kunna förhindra uppkomsten av de självuppfyllande profetior som 

stereotyper och fördomar kan innebära.  

Vidare skulle det vara intressant att undersöka generaliserad fördomsfullhet genom att 

jämföra flera implicita och explicita test, för flera olika attitydobjekt, med samma deltagare. 

Därigenom vore det möjligt att utröna om det finns tendenser hos individer att, inte bara 

explicit (Akrami et al., 2011) utan även implicit (Bergh et al., 2012), ge uttryck för fördomar 

mot olika grupper. Att dessutom, som i den aktuella studien, genomföra personlighetstest vore 

ett sätt att undersöka om denna tendens kan kopplas till personlighetsfaktorerna neuroticism 

och vänlighet. 
 

Slutsatser 

Vi har kunnat påvisa förekomsten av negativa implicita attityder mot fattiga svenskar. 

Dessutom visar våra resultat samband mellan personlighetsdrag och implicita attityder. Detta 

är nya rön som vi ser på med tillförsikt. Det är nödvändigt att studien replikeras, dels för att 

styrka reliabiliteten i resultaten och dels för att lyfta fram samhällsgruppen fattiga i 

psykologisk forskning. Att minska stigmatiseringen av fattiga inom forskningsvärlden tror vi 

är essentiellt för att skapa medvetenhet om och minskning av de stereotyper som finns kring 

denna grupp. Vidare kan studiet kring samband mellan implicita fördomar och personlighets- 

och socialpsykologiska faktorer få positiva och betydelsefulla följder för samhälls-

utvecklingen i stort. Devine (1989) menar att det är varje människas enskilda ansvar att aktivt 

motarbeta fördomar och hon jämför denna process med att bryta en dålig vana. Vi är till viss 

mån av samma åsikt, men tror att arbetet mot fördomar också bör ske på en bredare nivå. Att 

kulturella stereotyper verkar vara ofrånkomliga anser vi gör problemet till en samhällelig 

angelägenhet. Ett samhälle som strävar mot att främja individers kunskap om deras eventuella 

benägenhet till fördomsfullhet kan vara ett första steg mot ett öppnare och mer inkluderande 

Sverige.  
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  Institutionen för psykologi 

 

Detta är en undersökning som rör frågor om det svenska samhället och 
dig som individ. Undersökningen består av två delar och utgör underlag 
för en kandidatuppsats. 

Deltagandet är frivilligt och helt anonymt. Det är OK att när som helst 
avbryta undersökningen.  

Genom att sätta ett kryss i rutan nedan ger jag mitt skriftliga samtycke till 
att deltaga i undersökningen. 
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Kontakta oss gärna för information om studiens resultat! 
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Eva Högström: psy13eh2@student.lu.se  Anna Lindqvist: anna.lindqvist@psy.lu.se 
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Här följer några direkta frågor om hur du anser att samhället ser på fattiga svenska medborgare 

som får socialbidrag. Svaren är helt anonyma, och det går inte att identifiera vem som har svarat 

vad.  

 

Vi ber dig tänka på hur den allmänna uppfattningen om denna grupp är, och sedan svara på  

hur väl nedanstående påståenden stämmer överens med den allmänna bilden av gruppen,  

från 1 = stämmer inte alls, till 5 = stämmer helt.  

 

Fattiga svenska medborgare som får socialbidrag är…  

 Stämmer    Stämmer 
 inte alls helt 
 
Kompetenta 1 2 3 4   5 

Självsäkra 1 2 3 4   5 

Självständiga 1 2 3 4   5 

Tävlingsinriktade 1 2 3 4   5 

Intelligenta 1 2 3 4   5 

Toleranta 1 2 3 4   5 

Varma 1 2 3 4   5 

Uppriktiga 1 2 3 4   5 

Trevliga 1 2 3 4   5 

 

Vänligen tag ställning till följande påståenden om fattiga svenskar. 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

1 2 3 4          5 

 
1. De arbetsuppgifter som utförs av någon i den här gruppen har hög status. 

1 2 3 4          5 

 
2. Medlemmar av den här gruppen brukar vara ekonomiskt framgångsrika. 

1 2 3 4          5 

 
3. Medlemmar av den här gruppen är välutbildade. 

1 2 3 4          5 
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Forts. 

Vänligen tag ställning till följande påståenden om fattiga svenskar. 

 

Stämmer inte alls    Stämmer helt 

1 2 3 4          5 

 
4. Om fattiga svenskar som får socialbidrag skulle få särskilda fördelar (som att kvoteras in vid 
anställningar) så skulle det bli svårare för andra människor att få jobb. 

1 2 3 4          5 

 
5. Om fattiga svenskar med socialbidrag får mer makt, så får andra människor mindre makt. 

1 2 3 4          5 

 
6. Resurser som ges till den här gruppen tas sannolikt från resurser som annars skulle gått till 
andra människor. 

1 2 3 4          5 

__________________________________________________________________________________ 
 

Nedan anges ett antal personlighetsdrag som kanske eller kanske inte passar in på dig. Var snäll 
och ange i hur hög grad du håller med eller inte håller med om att påståendet passar in på dig. 
Använd skalan nedan, från 1 till 7, där ”1” betyder att du inte alls håller med, ”4” betyder att du 
varken håller med eller inte håller med och ”7” betyder att du håller med fullständigt.  
Ringa in ett nummer mellan 1 och 7 för att visa i hur hög grad du håller med.  
  
Jag ser mig själv som…         Håller inte         Håller med                   
           alls med        fullständigt 
7. Ängslig, lätt upprörd           1              2             3             4              5             6             7 

8. Reserverad, tyst                 1              2             3             4              5             6             7 

9. Kritisk, grälsjuk                                            1              2             3             4              5             6             7 

10. Pålitlig, självdisciplinerad           1              2             3             4              5             6             7 

11. Öppen för nya erfarenheter, komplex         1              2             3             4              5             6             7 

12. Sympatisk, varm           1              2             3             4              5             6             7 

13. Rörig, slarvig           1              2             3             4              5             6             7 

14. Lugn, emotionellt stabil           1              2             3             4              5             6             7 

15. Konventionell, okreativ            1              2             3             4              5             6             7 

16. Utåtriktad, entusiastisk            1              2             3             4              5             6             7 
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Nedan följer ett antal påståenden om det svenska samhället. Vänligen ange hur du ställer 
dig till dessa påståenden. 
 

Väldigt negativ                            Har ingen uppfattning  Väldigt positiv 

1 2 3 4          5 

 
17. Vårt samhälle behöver en stark ledare för att kunna tillintetgöra de radikala och omoraliska       
vindar som blåser i dagens samhälle. 

1 2 3 4          5 

 
18. Vårt samhälle behöver fritänkare som har modet att stå upp mot traditionella värden, även 
om det upprör många människor. 

1 2 3 4          5 

 
19. Att leva på ett ”traditionellt sätt” utifrån ”traditionella värderingar” är fortfarande det bästa 
sättet att leva sitt liv på. 

1 2 3 4          5 

 
20. Vårt samhälle hade varit bättre om vi visade tolerans och förståelse för icke-traditionella 
värderingar och åsikter. 

1 2 3 4          5 

 
21. Traditionella värderingar kring abort, pornografi och giftermål måste följas strikt. Människor 
som tycker annorlunda måste straffas. 

1 2 3 4          5 

 
22. Samhället måste visa öppenhet gentemot människor som tänker annorlunda, snarare än att ha 
en stark och auktoritär ledare. Världen är varken en ond eller farlig plats. 

1 2 3 4          5 

 
23. Det bästa vore om tidningar censurerades, så att människor inte kunde få tag på destruktivt 
och motbjudande material. 

1 2 3 4          5 

 
24. Många goda människor utmanar staten, kritiserar kyrkan och ignorerar det sätt som anses 
vara det ”normala” sättet att leva på. 

1 2 3 4          5 
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Forts. 
Vänligen ange hur du ställer dig till följande påståenden. 
 

Väldigt negativ                            Har ingen uppfattning  Väldigt positiv 

1 2 3 4          5 

 
25. Våra förfäder borde äras mer för hur de byggt upp vårt samhälle, vi borde därför stoppa de 
krafter som förstör vårt samhälle. 

1 2 3 4          5 

 
26. Människor borde lägga mindre fokus på Bibeln och religion och istället utveckla egna 
moraliska riktlinjer. 

1 2 3 4          5 

 
27. Det finns många radikala och omoraliska människor som försöker förstöra vårt samhälle. 
Samhället borde stoppa dessa människor. 

1 2 3 4          5 

 
28. Det är bättre att acceptera dålig litteratur än att censurera den. 

1 2 3 4          5 

 
29. Fakta visar att vi måste agera hårdare mot kriminalitet och ”sexuell omoral” för att kunna 
upprätthålla lag och ordning i samhället. 

1 2 3 4          5 

 
30. Dagens samhälle hade mått bättre om bråkmakare behandlades med reson och humanitet. 

1 2 3 4          5 

 
31. Om samhället så vill, så är det varje sann medborgares plikt att hjälpa till att eliminera den      
ondska som förpestar vårt land inifrån. 

1 2 3 4          5 
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Nedan följer ett antal påståenden om dig som person. Vänligen ange det svar som är bäst 
överensstämmande. 
 
32. Det är ibland svårt för mig att fortsätta mitt arbete om jag inte blir uppmuntrad. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
33. Jag känner mig ibland förnärmad/bitter när jag inte får som jag vill. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
34. Det har funnits tillfällen då jag gett upp något jag påbörjat, då jag ansett mig vara otillräcklig. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
35. Det har funnits tillfällen då jag velat göra uppror mot auktoritära personer, trots att jag har 
vetat att de har rätt. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
36. Oavsett vem jag pratar med är jag alltid en god lyssnare. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
37. Det har funnits tillfällen då jag utnyttjat en människa/människor. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
38. Jag är alltid villig att erkänna när jag begår ett misstag. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
39. Ibland försöker jag hämnas istället för att förlåta och gå vidare. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
40. Jag är alltid artig, även mot människor som är otrevliga.  

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
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Forts. 
Vänligen ange det svar som är bäst överensstämmande med dig som person. 
 
41. Jag har aldrig blivit irriterad när människor uttryckt åsikter som varit väldigt olika mina egna. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
42. Det har funnits tillfällen då jag varit avundsjuk på andras lycka. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
43. Jag blir ibland irriterad på människor som ber mig om tjänster. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
44. Jag har aldrig medvetet sagt någonting som sårat någons känslor. 

Stämmer    Stämmer  
inte alls    helt 
 
————————————————————————————————————————— 

 

Avslutningsvis ber vi dig uppge följande information  

Kön: _____________            Födelseår: _________________    

Sysselsättning: ______________________ 

Om du är studerande, ange inom vilket område:_____________________ 

Medelinkomst: ______________________ kr / mån 

Före skatt. Om du har olika inkomst varje månad, så försök ange en medelinkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för  din medverkan! 
 
Eva och Johanna 
 

	  


