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Abstract 

Stereotype research has previously employed different techniques of measuring 

stereotype content. One such theory is the Stereotype Content Model (SCM) in which content is 

measured along the dimensions of competence and warmth (Fiske et al., 2002) or the parallels 

agency and communion (Abele et al., 2016). To capture these dimensions accurately, without 

norms of what is socially acceptable affecting the results, researchers instruct the participants to 

describe stereotypes in accordance with what they think society at large believes (Fiske et al, 

2002.). This study aims to test the effectiveness of the instructions in avoiding social desirability, 

as well as the effect of status in measuring stereotype content. A 2x2 factor analysis using the 

factors instructed perspective (cultural/personal) and social status (rich/poor) was used to test this 

(N = 709). Results confirm SCM’s previous findings on stereotype content for social status: high 

agency and low communion for the group rich, and low agency and high communion for the 

group poor. In addition, an interaction between instruction and social group for measures of 

agency was uncovered, such an interaction was however not found for communion. Because 

only the lowest dimension (agency) of the group poor was affected by instruction, results 

indicate that participants are more likely to give an answer affected by social desirability when 

asked to give one’s own opinion about a group compared to when they are asked to give an 

answer concerning cultural stereotypes. Further analyses and theoretical implications are 

discussed. 
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Sammanfattning 

Stereotypforskning har använt olika metoder för att mäta stereotypinnehåll. En teori som 

gör det är Stereotype Content Model (SCM) där stereotypinnehåll mäts enligt dimensionerna 

kompetens och värme (Fiske et al., 2002) eller dess paralleller agens och kommunalitet (Abele et 

al., 2016). För att få fram sanna mätningar av stereotypinnehåll, och undvika påverkan av social 

önskvärdhet, ombeds deltagarna skatta vad de anser att samhället i sig tycker om en grupps 

stereotypinnehåll (Fiske et al., 2002). Denna studien syftar till att undersöka hur väl dessa 

instruktioner undviker social önskvärdhet samt hur social status påverkar mätning av 

stereotypinnehåll. En 2x2 faktoranalys med faktorerna deltagarinstruktioner (kulturell/personlig) 

och status (rika/fattiga) användes för att utforska syftet (N = 709). Resultaten bekräftar SCMs 

tidigare forskningsresultat om stereotypinnehåll: hög agens och låg kommunalitet för gruppen 

rika, och låg agens och hög kommunalitet för gruppen fattiga. En interaktionseffekt mellan 

deltagarinstruktioner och social status för mätningar av agens hittades även, men ingen 

interaktionseffekt hittades för kommunalitet. Eftersom endast den lägsta dimensionen (agens) för 

gruppen fattiga påverkades av deltagarinstruktion, så indikerar resultaten att social önskvärdhet 

påverkar ens svar när en efterfrågas om att ge sin personliga åsikt kring en grupp jämfört med 

när en ombeds ge kulturella åsikter. Djupare analyser och teoretiska implikationer diskuteras. 

 

Nyckelord: stereotypinnehåll, agens, kommunalitet, deltagarinstruktioner, social önskvärdhet, 

rika, fattiga  
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Inledning 

Stereotyper klassificeras som övergeneraliserade idéer om en specifik grupp av 

människor i samhället (Cardwell, 1999). Vissa perspektiv inom socialpsykologi finner tydliga 

samband mellan konstanta stereotyper och fördomar samt diskriminerande beteenden (Plous, 

2003), medan andra perspektiv beskriver att valensen av stereotyper varierar med tiden och 

därmed kan se annorlunda ut och förändras (Fiske et al., 2002). Oavsett perspektiv reflekteras 

diskriminerande tankesätt och beteenden av de stereotyper och fördomar som skapats om en viss 

social grupp. Termer som in- och utgrupper skapades för att förklara hur individer värdesätter de 

som är en lika och förtrycker de som är en olika. Bakgrunden till detta ligger då i socialt 

konstruerade stereotyper och fördomar (Katz & Braly, 1933). Baserat på teorier om in- och 

utgrupper har många forskare valt att utforska hur en kan sträva mot att reducera mängden 

fördomsfullt beteende och skapa generellt bättre relationer mellan människor från olika sociala 

grupper (Allport, 1954; Capozza et al., 2020). Stereotypisering och efterföljande negativa 

beteendemönster agerar dock som ett hinder för de tänkta strategierna för reducering och 

upprätthåller separation och fientlighet mellan grupper (Hewstone et al., 2002). Därför anses det 

vara stort fokus på att avveckla och förstå stereotypisering för att kunna lära om och tänka 

annorlunda (Hewstone et al., 2002). Målet för denna undersökning är att utvärdera effekten av 

deltagarinstruktioner på skattningar av stereotypinnehåll för grupperna rika och fattiga, och 

därmed informera relationen mellan stereotypinnehåll, mätmetod och social status. 

Vad har forskning sagt hittills? Stereotypinnehåll har typiskt delats in i två övergripande 

typer: deskriptiva och preskriptiva stereotyper. Deskriptiva stereotyper anses beskriva hur sociala 

grupper sannolikt är, medan preskriptiva stereotyper beskriver hur grupper bör vara (Koenig, 

2018). Stereotype Content Model (SCM) berör deskriptiva stereotyper genom att hävda att 

stereotypinnehåll är ett resultat av att vi utvärderar en grupps uppfattade avsikt i samhället och 

hur troligt det är att gruppen kan utföra den avsikten, för att sedan ge den en plats längs två 

dimensioner: hur varma respektive kompetenta vi anser att de är (Fiske et al.). I denna process 

utvärderas gruppens egenskaper genom stereotypinnehåll för att avgöra gruppens hot och 

konkurrens (värme) samt deras sociala status (kompetens). Teoretiskt kan en grupp då hamna på 

fyra olika placeringar: högt på både värme och kompetens; lågt på både värme och kompetens; 

högt på värme, lågt på kompetens; och lågt på värme, högt på kompetens. Var en grupp placeras 

avgör sedan hur ingruppen behandlar dem men även vilken känsla som associeras med 
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medlemmar från gruppen: beundran för hög/hög grupper, avsky för låg/låg grupper, sympati för 

hög värme, låg kompetens grupper och avund för låg värme, hög kompetens grupper. The BIAS 

map, en utveckling av SCM hypotiserar även att en grupps placering på värme/kompetens 

dimensionerna har en påverkan på människors känslor och beteenden mot olika utgrupper samt 

att placeringen kan användas för att förutspå ingruppers beteenden (Cuddy et al., 2007). 

SCM delar också upp dimensionerna värme och kompetens i två underdimensioner 

vardera: värme och moralitet, samt kompetens och ”assertiveness” (Fiske, 2019). Dessa 

dimensioner anses vara parallella med dimensionerna agens och kommunalitet (Fiske, 2019) som 

används inom vidare perceptionsforskning och anses vara tillämpliga för fler situationer och 

faktorer i livet (Abele et al., 2016). Häri anses kompetens och ”assertiveness” utgöra agens 

medan värme och moralitet utgör kommunalitet. Utökningen av dimensionerna med 

”assertiveness” och moralitet ger en bredare, mer flexibel inblick i stereotypinnehåll och tillåter 

fler sidor av stereotypisering att komma fram (Abele et al.). Det är ännu inte avgjort vilka av 

dessa dimensioner som bäst fångar stereotypinnehåll, men vi anser att det är värt att undersöka 

en kombination av båda modeller eftersom de anses vara parallella och därmed mäta samma 

underliggande konstrukt. 

SCM har fått stöd från forskning genomförd i flera kulturer samt från experimentell 

forskning (Caprariello et al., 2009; Cuddy et al., 2009), vilket talar för modellens validitet. Den 

har dock fått en del kritik också. Resultaten från SCM kan skilja sig åt beroende på vilken metod 

en väljer att använda i undersökningen. En studie har funnit att olika typer av intervjuer och 

intervjufrågor påverkat hur stereotyper aktiveras hos personer och därmed kan avgöra 

uppfattningar och valensen av stereotyper (David et al., 2018). Resultaten från denna indikerar 

att orden som används för stereotypinnehåll i SCM kan vara avgörande för hur starkt 

stereotyperna aktiveras hos deltagarna i undersökningar och därmed hur de skattar andra grupper 

(David et al., 2018). Även att resultat från vissa sociala grupper, exempelvis asylsökande, inte 

följer typiska SCM resultat om undersökningen utförs på ett urval där interaktioner och 

socialisering mellan olika grupper är vanligare. Detta bygger på att sociala grupper som har haft 

flera interaktioner med andra grupper bygger upp andra stereotyper baserat på sina egna riktiga 

upplevelser istället för uppfattningar en skaffat genom icke-personliga upplevelser (Kotzur et al., 

2019). Olika kontext kan även göra att modellen fungerar annorlunda. Kontext syftar i detta 

fallet på vilken status den utsatta gruppen har gentemot den gruppen som ska placera dem på 
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dimensionerna eller tvärtom men även hur relationen mellan dessa grupper ser ut. Kontext kan 

utformas som exempelvis om fientlighet är ensidigt eller delat från båda grupper, om statusen av 

grupperna har större eller mindre skillnad. Dessa kontexten kan vara avgörande för var grupper 

placeras på värme och kompetens dimensionerna eftersom kontext avgör mängden respekt, 

valensen av känslor som till exempel ingruppsfavorisering, och den upplevda konkurrensen 

mellan grupperna (Aktan, 2013). 

Utöver de tidigare nämnda synpunkterna på SCM har det uppkommit diskussioner 

rörande konceptet social önskvärdhet i relation till modellen (Kotzur et al., 2020). Problemet 

med social önskvärdhet uppstår när deltagarna svarar annorlunda än sina äkta åsikter för att de 

vill framstå på ett positivt sätt, vilket i sin tur inte ger trovärdiga resultat för forskningen (Larson, 

2019). Frågorna som används i SCM frågar tydligt urvalet att uttrycka vilka egenskaper de tror 

att samhället i sig skulle associera med en specifik grupp (Fiske et al., 2002). Detta görs eftersom 

SCM anser att just kulturellt delade stereotyper påverkar personers handlande men detta anses 

också vara ett sätt att, enligt forskares uppfattning, kringgå problemet med social önskvärdhet 

eftersom deltagarnas personliga åsikter inte är aktuella (Kotzur et al., 2020). Men det är möjligt 

att deltagarna tar sina personliga åsikter i åtanke när de tänker på vad samhället tycker. Baserat 

på detta resonemang har Kotzur et al. (2020) kommit fram till att när deltagarna ska ge antingen 

samhällets åsikt eller sin personliga åsikt blir resultaten avsevärt annorlunda än om forskare 

endast frågar efter samhällets åsikt. Resultaten tenderar då att visa betydligt mer negativa 

skattningar på stereotypinnehåll när deltagarna ska beskriva samhällets åsikt jämfört med sin 

egen men endast för dimensioner som redan är nedvärderade från början. Vissa grupper får då 

placeringar med starkare positiva associationer medan andra blir mer negativt ställda i 

jämförelse. Enligt Kotzur et al. ger dessa resultat en värdig anledning att lägga vikt i enbart 

personliga åsikter istället för kulturella vilket försvagar många grunder i SCM som modell. Detta 

ger oss en intressant vinkel att undersöka i denna uppsats: om instruktionerna som deltagarna får 

har en påverkan på mätningen av stereotypinnehåll så innebär det att tidigare forskning inom 

SCM kan vara ett resultat av andra faktorer än de mekanismer modellen föreslår. Enligt SCM så 

bestäms graden av agens i en grupps stereotyp av deras uppfattade status, och graden av värme 

av deras uppfattade inställning till samarbete med andra grupper i samhället: hög status leder till 

hög uppfattad agens och högt beroende av samarbete med andra grupper för att tillgå resurser 

leder till hög uppfattad värme (Fiske et al.).  
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Av de grupper som har undersökts med hjälp av SCM är grupperna rika och fattiga 

relativt outforskade jämfört med andra fastän de fortfarande har olika status och olika relation till 

andra grupper i samhället. De studier som har undersökt dessa grupper har funnit att rika tenderar 

att bli skattade högt på kompetens och lågt på värme medan fattiga tenderar att bli skattade lågt 

på kompetens men högt på värme (Fiske et al., 2002; Durante et al., 2017; Fu et al., 2019). Även 

i ett välutvecklat land som Sverige har en studie funnit att gruppen fattiga associeras med låg 

kompetens och hög värme (Lindqvist et al., 2017). De fortsatt växande inkomstklyftorna i 

Sverige (Organization of Economic Co-operation and Development [OECD], 2019) stödjer även 

att grupperna fortsätter ha olika status i samhället samt olika tillgång till resurser. Vi undersöker 

därför grupperna rika och fattiga för att även undersöka om skattningar av deras 

stereotypinnehåll påverkas olika av olika deltagarinstruktioner; vilket skulle indikera att social 

önskvärdhet kan påverka stereotyper om rika och fattiga. 

Med detta syfte önskar vi även undersöka ifall skillnaderna i deltagarinstruktioner kan 

påvisa att det vanliga paradigmet att mäta stereotypinnehåll i SCM, att be deltagarna rapportera 

samhällets uppfattningar, är effektivt för att minska problem med social önskvärdhet. Samtidigt 

undersöker vi även om våra resultat gällande placering av grupperna rika och fattiga stämmer 

överens med resultat från föregående studier samt diskuterar vad våra resultat kan ha för 

implikationer för framtida studier inom stereotyper och stereotypinnehåll. 

Vår forskningsfråga lyder därmed: Hur påverkar deltagarinstruktioner mätningar av 

stereotypinnehåll för de sociala grupperna rika och fattiga? 

Hypoteser 

Hypotes 1: Gruppen rika kommer skattas högre på agens än på kommunalitet, och 

gruppen fattiga kommer skattas högre på kommunalitet än på agens. 

Hypotes 2a: Instruktioner om att rapportera personliga åsikter kommer leda till högre 

skattningar av vardera grupps lägsta dimension: kommunalitet för rika och agens för fattiga. 

Denna hypotesen stämmer om det finns en genuin diskrepans mellan personlig och kulturell 

uppfattning som inte beror på social önskvärdhet. 

Hypotes 2b: Instruktioner om att rapportera personliga åsikter kommer leda till högre 

skattningar enbart av den lägsta dimensionen hos gruppen fattiga. Denna hypotesen stämmer om 

det är social önskvärdhet som påverkar skattningar, då endast gruppen med lägre status påverkas 
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av instruktionerna. Instruktioner om att rapportera personliga åsikter kommer då ha mindre 

påverkan på skattningar av agens eller kommunalitet hos gruppen rika. 

Metod 

Design 

Studien använde en kvantitativ metod och en faktoriell 2x2 design med oberoende 

grupper. De två oberoende variablerna var deltagarinstruktionerna och nivån av socioekonomisk 

status. Den beroende variabeln var stereotypinnehåll. Deltagarinstruktionernas två nivåer var 

personlig kännedom och kulturell kännedom. Gruppens socioekonomiska status delades in i de 

två nivåerna rika och fattiga. 

Deltagare 

Deltagare rekryterades i två huvudsakliga skeden. Detta beror på att ett fel i enkäten 

upptäcktes under datahantering, se beskrivning under rubriken utförande. I första skedet valde 

totalt 1243 deltagare att påbörja enkäten och lämna samtycke varav 666 av dessa räknades med i 

det slutliga urvalet. Ett bortfall på 577 tillkom från de 1243 och berodde på ofullständiga 

skattningar av kommunalitet och agens. Deltagare räknades med även om de saknade svar på 

resten av enkäten och saknade svar på demografiska frågor. I andra skedet påbörjade 50 personer 

enkäten och lämnade samtycke varav 43 av dessa räknades med i det slutliga urvalet. 9 personer 

saknade helt fullständiga svar och 7 av dessa togs slutligen bort. De två respondenter som 

räknades med hade skattningar som saknade endast ett svar var på skalorna och bedömdes 

kompletta och seriösa nog för att kunna användas. Efter insamling och rensning användes svaren 

från totalt 709 deltagare. Fördelningen av deltagarna i de fyra olika betingelserna återfinns i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1.  

Fördelningen av deltagare för varje betingelse. 

5 

Betingelse Antal deltagare % av totala 

Kulturell rika 175 24,7% 

Kulturell fattiga 148 20,9% 

Personlig rika 43 6,1% 

Personlig fattiga 343 48,4% 



 

 

Av de som svarade på var de hittat länken till enkäten (N = 587) rekryterades 483 

deltagare från Reddit, 83 från Facebook, och 21 genom personlig länk som skickades direkt till 

personen i fråga. 

 Deltagare var 28.1% kvinnor, 67.4% män och 0.8% icke-binära. 3.7% valde att inte ange 

könstillhörighet. Medelvärdet för ålder var 28.9 år, SD = 10. Fördelningen av sysselsättning var 

49.4% förvärvsarbetande, 39.8% studenter,  4.6% arbetslösa, 1.6% sjukskrivna, 0.9% 

pensionärer och 3.7% annan sysselsättning. Självskattningar för ekonomisk status skiljde sig 

signifikant från 5 (M = 6.85, SD = 1.79, p < 0.01). Det innebär att deltagarna i studien skattade 

sig själva som signifikant högre från medelklass, det vill säga mitten av stegen för mätning av 

ekonomisk status. 

Utförande 

Qualtrics survey program (Qualtrics.com) användes för att skapa en online-enkät. 

Enkäten skickades ut via elektronisk länk till olika grupper och forum på diverse sociala medier 

(Facebook, Reddit, Instagram etc.) samt till våra vänner och familj. Deltagarna som rekryterades 

på detta sätt ombads även sprida enkäten vidare på egen hand om de ville.  

Tre betingelser hade fått bedöma fattiga med de två olika perspektiven vilket innebär att 

skribenterna behövde samla in data för den sista av betingelserna (personlig/rika) på nytt. Detta 

reflekteras i fördelningen deltagare inom varje betingelse, se Tabell 1. Efter att felet upptäcktes 

skickades den nya enkäten ut på likadant sätt men till andra forum och personer som inte deltagit 

tidigare.  

Enkäten innehöll en sammanställning av skalor för kompetens och värme (Fiske et al., 

2002) samt agens och kommunalitet (Abele et al., 2016). Dessa skalor översattes och testades för 

reliabilitet på svenska av Klysing et al. (2020). En funktion sattes in i utformningen som gjorde 

att programmet automatiskt randomiserade fram en av fyra olika versioner av instruktionerna 

varje gång en deltagare tryckte på enkätens länk. Deltagarna informerades kort om vad en 

stereotyp är och att vad samhället har för stereotyper om en viss grupp kan skilja sig från ens 

egna uppfattning om den gruppen. Därefter instruerades deltagarna, beroende på vilken 

betingelse de blev randomiserade till, att skatta antingen rika eller fattiga utifrån antingen deras 

egna eller samhällets åsikt. Enkäten inkluderade även demografiska frågor som ålder, 

könstillhörighet och huvudsakliga sysselsättning. En specifik fråga användes för att ge en 
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uppfattning om hur bra ställt, ekonomiskt och materiellt, deltagarna anser att de har det. Detta 

självskattades på en stege från 0 till 10, där 0 representerade de som hade det sämst ställt 

ekonomiskt och 10 de som hade det bäst ställt (Lindqvist et al.). Slutligen fanns det en frivillig 

fråga om vart deltagarna hittade studien.  

Material  

Deltagare instruerades att antingen rapportera kulturella eller egna uppfattningar om 

målgruppen med följande instruktioner: “För varje egenskap nedan, bedöm till vilken grad 

du/samhället tror att fattiga/rika innehar egenskapen”. Det vill säga att instruktionerna “du” eller 

“samhället” samt gruppen “fattiga” eller “rika” randomiserades in i den meningen. 

Agens och kommunalitet mättes med en sammanställning av skalor för kompetens och 

värme (Fiske et al.) samt agens och kommunalitet (Abele et al.). Dessa skalor översattes och 

testades för reliabilitet på svenska av Klysing et al. (opublicerat manus, doktorsavhandling). 

Deltagare bedömde till vilken grad målgruppen innehar egenskaperna i båda skalorna på en skala 

från 1 (inte alls) till 7 (väldigt mycket). För skalan kommunalitet fick deltagarna skatta 

egenskaper som exempelvis tolerant, varm och empatisk. För skalan agens fick deltagarna skatta 

egenskaper som exempelvis intelligent, självständig och stresstålig. Kompletta versioner av båda 

skalor återfinns i Bilaga A och B. 

Dataanalys 

Insamlad data laddades ner från Qualtrics survey program och hanterades i 

statistikprogrammet jamovi. Efter en noggrann rensning och städning av datan togs deskriptiv 

statistik fram. Här inkluderades antal deltagare i varje betingelse, antal deltagare från diverse 

sociala medier, medelvärde och standardavvikelse av de olika betingelserna. Även 

normalfördelning av urvalen kontrollerades. 

I den huvudsakliga analysen gjordes faktoriella ANOVA-analyser för resultaten av 

agens- och kommunalitet-skalorna. Test för varianshomogenitet gjordes för att säkerställa att 

varianserna mellan betingelserna var lika nog för att kunna jämföras trots olika gruppstorlekar. 

Etik 

Undersökningen följde grundläggande etiska principer för psykologisk forskning med 

mänskliga deltagare (Vetenskapsrådet, 2017) och författarna samt handledaren skrev under en 

etikdeklaration för att bekräfta detta. Deltagarna fick ge informerat samtycke innan de fick 

tillgång till enkätens huvuddel. Till en början fick deltagarna inte information om studiens hela 
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syfte, specifikt om de olika betingelserna i termer av grupper och instruktioner. Resten av 

informationen kring syftet fick deltagarna i en debriefing när de avslutade enkäten. Deltagarnas 

IP-adresser samlades inte in för att försäkra anonymitet.  

Resultat 

Deskriptiv statistik i tabell 2 visar att rika skattades högre på agens än kommunalitet, och 

fattiga skattades högre på kommunalitet än agens, oavsett instruktioner. Detta visar delvis stöd 

för Hypotes 1 men signifikansen av medelvärdesskillnaden undersöks genom att testa 

kommunalitet respektive agens i 2x2 ANOVA. 

 

Tabell 2.  

Medelvärden och standardavvikelse för kommunalitet och agens 

 

Skattningar för kommunalitet 

Levene’s test för varianshomogenitet visade inte en signifikant skillnad mellan de fyra 

betingelserna för skattningar av kommunalitet (p = 0.56). 

Den faktoriella ANOVAn på skattningar av kommunalitet visade en signifikant effekt 

beroende på vilken social grupp som skattades F(1, 705) = 113.2, p < 0.001, η²p = 0.138. 

Analysen visade även en signifikant effekt av deltagarinstruktion på skattningar av kommunalitet 

F(1, 705) = 10.6, p = 0.001, η²p = 0.0015. Ingen signifikant interaktionseffekt mellan social 

grupp och deltagarinstruktioner hittades (p = 0.328). 

Post hoc test med Tukey korrektion visade en signifikant medelvärdesskillnad där fattiga 

skattades som 0.969 skalsteg högre än rika för kommunalitet (p < 0.001, Cohen’s d = 1.05). För 

deltagarinstruktioner fanns det en signifikant medelvärdesskillnad där de som skattade utifrån 
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      Betingelse Kommunalitet Agens 

M  Kulturell rika  3.32  5.24  
   Kulturell fattiga  4.20  3.19  
   Personlig rika  3.53  5.08  
   Personlig fattiga  4.59  3.74  

SD  Kulturell rika  1.03  0.85  
   Kulturell fattiga  0.85  0.87  
   Personlig rika  0.91  0.87  
   Personlig fattiga  0.90  0.98  



 

kulturell åsikt hade 0.297 skalsteg lägre skattningar för kommunalitet än de som skattade utifrån 

personlig åsikt (p = 0.001, Cohen’s d = -0.32).  

Avsaknaden av en interaktionseffekt för kommunalitet indikerar att hypotes 2a inte 

stämmer. För att hypotes 2a ska stämma måste det finnas en interaktionseffekt för både 

kommunalitet och agens.  

Skattningar för agens 

Levene’s test för varianshomogenitet visade inte en signifikant skillnad mellan de fyra 

betingelserna för skattningar av agens. (p = 0.343) 

Faktoriell ANOVA på skattningar av agens visade en signifikant effekt av social grupp 

F(1, 705) = 352.06, p < 0.001, η²p = 0.333. ANOVAn visade en signifikant effekt av 

deltagarinstruktion på skattningar av agens F(1, 705) = 4.82, p = 0.028, η²p = 0.007. Utöver 

huvudeffekter fanns det även en signifikant interaktionseffekt F(1, 705) = 12.9, p < 0.001, η²p = 

0.021 för skattningar av agens, se figur 1. 

 

Figur 1.  

Medelvärden för skattningar av agens för grupperna fattiga och rika
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Post hoc test med Tukey korrektion visade en signifikant medelvärdesskillnad där fattiga 

skattades som 1.70 skalsteg lägre än rika för agens (p < 0.001, Cohen’s d = -1.84). För 

deltagarinstruktioner fanns det en signifikant medelvärdesskillnad där de som skattade utifrån 

kulturell åsikt hade 0.198 skalsteg lägre skattningar för agens än de som skattade utifrån 

personlig åsikt (p = 0.028, Cohen’s d = -0.26).  

Det fanns en signifikant skillnad i medelvärden av skattningar av agens mellan 

betingelserna fattiga/kulturell och fattiga/personlig (p = <0.001, Cohen’s d = -0.416). Däremot 

fanns ingen signifikant medelvärdesskillnad mellan betingelserna rika/kulturell och 

rika/personlig (p = 0.552) för skattningar av agens.  

Närvaron av en interaktionseffekt för agens och avsaknaden av en interaktionseffekt för 

kommunalitet stödjer hypotes 2b.  

Diskussion 

Våra deskriptiva resultat är kongruenta med tidigare fynd om stereotypinnehåll för 

grupperna fattiga och rika (Fiske et al., 2002; Durante et al., 2017; Fu et al., 2019). Rika 

skattades som högt på agens och lågt på kommunalitet medan fattiga skattades lågt på agens och 

högt på kommunalitet. Därmed bekräftar våra resultat hypotes 1.  

Våra resultat pekar på att när en ombeds ge en personlig åsikt så ökar risken för att social 

önskvärdhet påverkar skattningar av stereotypinnehåll. Diskrepansen mellan personliga 

skattningar av agens för fattiga och rika indikerar att social önskvärdhet påverkar skattningarna 

av fattiga mer än de påverkar skattningar för rika. Därmed har det hittats stöd för hypotes 2b och 

teorin att social önskvärdhet påverkar skattningar endast av grupper som det är socialt önskvärt 

att uttrycka sig positivt om.  

Det går inte med våra resultat att helt förkasta hypotes 2a. Om det är så att antagandet att 

det är socialt önskvärt att uttrycka sig om fattiga inte stämmer, då kan våra resultat istället peka 

på en genuin diskrepans för stereotypinnehåll mellan kulturell och personlig åsikt. Men 

avsaknaden av en signifikant skillnad i skattningar för agens för gruppen rika måste då förklaras 

på annat sätt och därför är det mindre troligt att hypotes 2a stämmer. Tidigare forskning har 

påvisat att endast de lägsta dimensionerna påverkas av social önskvärdhet (Kotzur et al., 2020), 

men i våra resultat så är det endast hos gruppen fattiga som vi ser en interaktionseffekt, vilket 

indikerar att rika är en grupp som det är socialt acceptabelt att uttrycka sig negativt om.  
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Analyserna visade olika resultat för skalorna för agens och kommunalitet. I detta urval 

har deltagarinstruktioner och social status inte interagerat för kommunalitet men de har det för 

agens. Att det finns en interaktionseffekt för agens men inte kommunalitet överensstämmer med 

Hypotes 2b att social önskvärdhet spelar roll när en mäter kulturella och personliga 

stereotypinnehåll. Att ge höga skattningar på kommunalitet för fattiga överensstämmer med ens 

sanna åsikt, om SCM är korrekt. Däremot finns det en skillnad i vad SCM säger att folk har för 

åsikt om fattiga vad gäller agens. Enligt SCM är stereotypen att fattiga har låg agens (Fiske et al., 

2002), men samtidigt att det är socialt önskvärt att ge en hög skattning av agens. Därför ser vi en 

signifikant skillnad i hur hög skattningen av agens är för fattiga beroende på vilken instruktion 

respondenten fått. I detta fallet genom att rika alltid anses ha hög agens oavsett instruktioner 

medan agens hos fattiga skattades signifikant olika beroende på om det var individens personliga 

åsikt eller kulturella åsikter. Dessa resultat stämmer överens med Kotzur et al. (2020) där det 

hävdas att social önskvärdhet endast påverkar grupper som är negativt lagda på dimensionerna.  

Avsaknaden av interaktionseffekt för kommunalitet indikerar ett delvist stöd för Hypotes 

2a som inte borde ignoreras. Det vill säga att det finns en genuin diskrepans i resultaten för 

kommunalitet som tyder på att social önskvärdhet inte har påverkat hur denna dimensionen 

skattas. Enligt Kotzur et al. borde rika ha skattats högre på kommunalitet när personlig åsikt 

efterfrågas. Däremot hävdar de att det inte nödvändigtvis alltid sker så på grund av att 

kommunalitet inte är den negativt ställda dimensionen för gruppen med lägre status, i detta fall 

fattiga, och att det därför inte är socialt önskvärt att förändra dess värde. 

Det kan vara så att agens anses ha större betydelse i ett individualistiskt samhälle som 

Sverige där kommunalitet och agens inte värderas lika högt (Cuddy et al., 2009). Individualism 

är typiskt relaterat med att samhället värderar hög kompetens och att vara oberoende av andra 

medan kollektivism värderar sociala kontakter och ömsesidigt beroende mer (Triandis, 1995). 

Därmed kan typen av samhälle avgöra vad som värderas som hög eller låg status och vilka 

egenskaper som kan leda till positiva eller negativa sociala konsekvenser. Fiske et al. (2002) 

samt våra resultat visar att status avgör vilken position du spelar i samhället och vilka 

möjligheter du har att tas på allvar från andra grupper. Typen av samhälle, individualistiskt 

respektive kollektivistiskt, kan därmed avgöra vilka egenskaper som ger större chans till respekt 

och resurstillgång. Agens är högt värderat i individualistiska samhällen medan kommunalitet är 

högre värderat i kollektivistiska samhällen (Torelli et al., 2013) vilket kan betyda att agens är 
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känsligare att skatta i individualistiska samhällen och att social önskvärdhet spelar en större roll 

för mätningar av agens. Detta resonemang kan motivera framtida studier i fler kulturer än de som 

tidigare undersökts samt studier som direkt mäter deltagares orientering gällande just 

individualism och kollektivism. 

Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt uppstod ett problem under skrivningen av enkäten och de fyra 

betingelserna då det hade missats att två betingelser hade identiska instruktioner. Efter tester av 

varianshomogenitet och normalfördelning etc. verkar det inte som att detta fel hade skapat skeva 

resultat men det är svårt att säkerställa. Det är mycket möjligt att skillnaden i urvalsstorlek 

mellan betingelserna har gett annorlunda resultat. Till exempel om jämna urvalsgrupper hade 

gett mer stöd för att social önskvärdhet spelar en roll i båda dimensionerna. Även skillnaden i 

källorna för urvalen hittades kan ha lett till en inte lika rättvis randomisering till de fyra 

betingelserna. En replikation med grundlig genomgång av materialet men likadan metod hade 

kunnat kasta ljus på dessa funderingar.  

Enkätmetoden och designen skulle kunna tyckas fungerade väl för undersökningen och 

forskningsfrågan men det kan diskuteras om någon annan hade gett annorlunda resultat. Med 

enkäter online kan det finnas risk att deltagarna snabbt tittar igenom och svarar på frågor utan att 

ta det lika allvarligt som när de måste svara framför en person eller i en grupp. Deltagare 

tenderar att vara känsligare för att besvara frågor framför andra människor då deras åsikter, 

status och förhållningssätt utsätts för kritik. Det är även i sådana situationer som social 

önskvärdhet blir ett tydligare problem då människor vill framstå på ett positivt sätt framför andra 

sociala kontakter. I vår studie minskade vi risken för att oseriösa deltagares svar påverkade 

resultaten genom att vi noggrant gick igenom svaren och tog bort respondenternas svar om de 

verkade oseriösa. Det positiva med enkäter utförda på detta sättet är självklart att en når ut till 

betydligt fler personer på ett enklare, snabbare och billigare sätt än när en behöver skriva ut 

många exemplar av materialet och träffa individerna under flera dagar, om inte veckor. En styrka 

med den här studien var just att vi samlade in data från ett stort antal deltagare, vilket inte hade 

varit möjligt utan insamling online, särskilt med tanke på den pågående pandemin som orsakar 

minskad rörlighet i samhället.  

Genom att vi kombinerade skalor från mätningar av värme och kompetens respektive 

agens och kommunalitet utökade vi mängden stereotypinnehåll och gav därmed deltagarna en 

12 



 

större chans att utplacera vad deras åsikter faktiskt är men några deltagare kommenterade på att 

de hade svårigheter med just orden som hade använts. Vissa ansåg att de orden som hade använts 

som stereotypinnehåll inte gav en rättvis syn på stereotyper och att det inte var så enkelt att 

skatta ordens koppling till en grupp av viss ekonomisk status. Dessa kommentarer relaterar till 

kritiken från David et al. (2018) som tar upp att stereotypinnehåll behöver kunna aktivera 

stereotypisering i hjärnan för att individen ska kunna placera ut en grupp på SCM 

dimensionerna. Vissa människors stereotyper blev inte aktiverade av de ord som användes som 

stereotypinnehåll i vår enkät. Fastän det var väldigt få som kommenterade att de inte kunde svara 

på grund av detta kan det vara så att andra hade svårigheter på grund av samma problem. Detta 

indikerar att mätningar av stereotypinnehåll kanske behöver förändras och grundligt utvecklas 

för att undvika att liknande problem kvarstår. 

Det uppstod även vissa problem när deltagarna använde mobil istället för dator under 

skattningen. Programmet formaterade om skalorna från 1 till 7 från vänster till höger, till att för 

mobilanvändare istället visa skalorna från 1 till 7 från topp till botten. Detta innebar för 

självskattningen av ekonomisk status en något förvirrande fråga där respondenterna instruerades 

skatta sig själva på en ekonomisk “stege”, där steget högst upp motsvarade de allra rikaste i 

samhället. Det borde ha varit specificerat i frågan att det var 10 som motsvarade de allra rikaste, 

och det är på grund av detta som vi inte kan utesluta att en del av respondenterna svarat fel på 

denna fråga. Trots detta så fann vi en signifikant skillnad i medelvärdet för självskattningar för 

ekonomisk status där medelvärdet skiljde sig signifikant från 5. På grund av detta metodologiska 

fel har vi valt att inte rapportera de explorativa analyser som vi först hade tänkt utforska när vi 

påbörjade studien. 

Generellt är individvariabler inom SCM underutforskade och hade varit intressanta att 

utforska mer i framtida studier. Tidigare studier har indikerat att relationer till andra 

samhällsgrupper påverkar valensen av stereotyper (Aktan, 2013). Att ta detta ett steg längre och 

undersöka hur relationer till och tillhörande till den gruppen som undersöks påverkar skattningar 

av stereotypinnehåll skulle kunna öppna upp en viktig debatt inom fältet där rekrytering av 

deltagare och dess påverkan sätts i fråga. Detta skulle kunna utforskas genom att fråga efter 

deltagarnas nivå av tillhörande till gruppen, exempelvis så som vi frågar om socioekonomisk 

status, men ställa frågan innan skattningen för att undvika effekter av priming som möjligtvis 

kan uppstå om en först skattar en grupp och sedan ska identifiera var de själva står i relation till 
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den gruppen. Det vill säga att deras skattning av relationen förändras från verkligheten för att de 

utsatts för skattning av stereotyper av den gruppen. 

Teoretiska implikationer 

Resultaten från vår studie motiverar en pågående debatt mellan det traditionella sättet att 

mäta stereotypinnehåll (Fiske et al., 2002) och kritiken som hävdar att mätningen påverkas av 

störande faktorer (Kotzur et al., 2020). Denna debatt utforskar relationen mellan kulturella och 

personliga stereotyper samt hur mätningar av stereotypinnehåll ska utföras på ett sätt som bäst 

undviker påverkan av störande faktorer såsom social önskvärdhet. I viss mån kritiseras båda 

sidor av debatten kring SCM och funktionaliteten av metoden som används inom modellen. Våra 

resultat medför de teoretiska implikationerna att statusen av grupperna påverkar resultaten och 

människors skattningar av stereotypinnehåll mer än vad en tidigare trott. Även förhållningssätt 

till forskning kring stereotyper och stereotypinnehåll samt hur en som individ kan fundera kring 

sina egna sätt att värdera andra på sätts i fråga och påvisar att stereotypforskning fortsätter 

utvecklas. 
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Skala för mätning av kommunalitet 
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  Inte 
Alls (1) 

(2) (3) (4) (5) (6) Väldigt 
mycket 
(7) 

Tolerant • • • • • • • 

Varm • • • • • • • 

Godhjärtad • • • • • • • 

Uppriktig • • • • • • • 

Omhändertagande • • • • • • • 

Empatisk • • • • • • • 

Tillgiven • • • • • • • 

Vänlig • • • • • • • 

Rättfärdig • • • • • • • 

Rättvis • • • • • • • 

Hänsynsfull • • • • • • • 

Pålitlig • • • • • • • 

Tillförlitlig • • • • • • • 



 

Bilaga B 

Skala för mätning av agens 
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  Inte 
Alls (1) 

(2) (3) (4) (5) (6) Väldigt 
mycket 
(7) 

Kompetent • • • • • • • 

Självsäker • • • • • • • 

Självständig • • • • • • • 

Tävlingsinriktad • • • • • • • 

Intelligent • • • • • • • 

Stresstålig • • • • • • • 

Ger inte upp lätt • • • • • • • 

Har 
ledaregenskaper 

• • • • • • • 

Känner sig 
överlägsen 

• • • • • • • 

Effektiv • • • • • • • 

Kapabel • • • • • • • 

Smart • • • • • • • 


