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Sammanfattning 

Följande eyetrackingstudie ämnade undersöka fördomar; operationaliserat som duration 

implicit och som poäng på skattningsformulär som mäter social dominans (SDO) explicit; 

huruvida 1) kön och etnicitet påverkade implicit skattning av värme och kompetens, 2) om 

deltagarnas eget kön påverkade implicit skattning av värme och kompetens och 3) om det 

fanns någon korrelation mellan implicita skattningar av värme och kompetens med explicita 

skattningar av SDO. I studien fick 116 studenter se bilder på nordiska män, nordiska kvinnor, 

icke-nordiska män och icke-nordiska kvinnor sammankopplat med ett positivt eller negativt 

värme- eller kompetensord. De fick därefter fylla i skattningsformulär som mäter SDO. 

Resultatet visade att det fanns en skillnad i implicit skattning av kompetens gällande personer 

av olika etnicitet och kön; icke-nordiska kvinnor fick mest visuell uppmärksamhet vid både 

negativa och positiva kompetensord och icke-nordiska män fick minst visuell uppmärksamhet 

vid positiva kompetensord. Vidare fann vi att män som deltog i studien skattade högre på 

SDO än vad kvinnor gjorde. Vi såg även signifikanta korrelationer; SDO korrelerade negativt 

med duration med nordisk kvinna kopplat till negativa kompetensord, SDO korrelerade 

positivt med nordisk man kopplat till positiva värmeord, samt korrelerade SDO negativt med 

icke-nordisk kvinna och positiva kompetensord. Implikationer för vidare forskning 

diskuteras, bland annat om att inkludera deltagarens etnicitet som variabel samt huruvida fler 

operationaliseringar är nödvändiga.  
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Varm och lat eller kall och flitig? 

Dagens Sverige kan i mångt och mycket anses vara ett land i framkant vad gäller 

jämställdhetsfrågor; Sverige rankades som världens fjärde mest jämställda land 2013 (UNDP, 

2014). Trots att Sverige har denna topplacering internationellt är det fortfarande lång väg att 

gå mot ett jämställt Sverige, vilket visar sig genom exempelvis en markant löneskillnad 

mellan könen, där kvinnor tjänar 6 % mindre än män även efter att hänsyn tagits till effekten 

av yrkesval (SCB, 2016a). Vidare fanns överrepresentation av män i maktpositioner, där 

endast 6 % av styrelseordföranden i börsföretag 2016 var kvinnor (SCB, 2016b). 

Sociala kategorier – kön och etnicitet  
För att förstå skillnader går det inte att uteslutande fokusera på kön, då etnicitet har en 

betydande roll i hur människor bedöms (Magnusson & Marecek, 2010). Magnusson och 

Marecek (2010) menade på att sociala kategorier, såsom kön och etnisk tillhörighet, aldrig 

uppträder rena, utan är sammanflätade i kombinationer. I den svenska diskrimineringslagen 

förklaras etnicitet som “tillhörandet av en grupp människor vilka har samma hudfärg, eller 

annat liknande förhållande, såsom etniska eller nationella ursprung” (SFS 2008:567). Antalet 

utrikesfödda i Sverige uppgick år 2015 till närmare 1 700 000 människor, vilket motsvarar 

drygt 16 % av den totala befolkningen (SCB, 2016c). Kvinnor med utländsk bakgrund som 

grupp missgynnas på arbetsmarknaden vilket kan förstås genom interaktionen mellan etnicitet 

och kön; forskning av Boman och Berge (2013) påvisade att denna grupp är 

överrepresenterade gällande otrygga anställningar på arbetsmarknaden. Vidare beskrev 

Ekberg och Rooth (2003) hur personer med utländsk bakgrund drabbas av en nästan tre 

gånger högre risk att vara arbetslös, samt att denna grupp tjänade cirka 25 % mindre jämfört 

med en person vars båda föräldrar var födda i Sverige. Statistik visade på att skillnader i 

förvärvsarbete är större mellan inrikes- och utrikesfödda än vad det generellt sett är mellan 

könen (SCB, 2014).  

 I en studie av Carlsson och Rooth (2007) undersöktes förekomsten av etnisk 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden genom att skicka ut jobbansökningar till 

arbetsgivare. Två nästintill identiska fiktiva CV:n skickades ut, det enda som skiljde dem åt 

var namnen hos den arbetssökande, där ett var svenskklingande (Eric) och ett var 

arabiskklingande (Hassan). Resultatet visade att frekvensen av kallelser till intervjuer var 

dubbelt så stort för CV:t med det svenskklingande namnet jämfört med CV:t med 

arabiskklingande namnet. Forskning av Agerström, Björklund, Carlsson och Rooth (2012) 

konfirmerade resultatet och menar att personer med arabiskklingande namn måste uppfattas 

både varmare och mer kompetenta än de med svenskt ursprung för att ha en chans att bli 

kallade till intervju. Carlsson och Rooth (2007) fann att de arbetsplatser där en man var 

ansvarig för rekryteringen kallades de med arabiskklingande namn i lägre utsträckning än de 

med svenskklingande namn, något författarna menade baseras på negativa attityder gentemot 

personer med annan etnicitet än den normativa svensken.  

Attityder 

Susan T. Fiske (2014) förklarade attityder på följande sätt: “Attitudes is the positive 

or negative judgement of an attitude object. Attitudes link an object to an evaluation” (s. 

224). Attityder kan därmed förstås som länken mellan ett objekt och ett ställningstagande, 

vilket avgör om vi kommer närma oss eller undvika objektet i fråga. Vidare menade Fiske 
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(2014) att attityder framkallar en affektiv, en kognitiv och en beteenderespons hos personen. 

Dessutom förklarade Fiske (2014) att människors attityder inte behöver vara medvetna, ofta 

krävs endast lite kognitiva resurser, där den affektiva komponenten (gilla/gilla inte) snabbt 

låter oss fatta ett beslut kring hur vi förhåller oss till andra människor. Liksom attityder 

bottnar även fördomar i emotionella responser på hur vi känner kring en social grupp som 

helhet, där fördomar kan vara både positiva och negativa, men huvudsakligen betonas den 

negativa aspekten i forskning (Fiske, 2014). Fiske (2014) menade på att skillnader mellan 

människor i samhället styrs av fördomar baserat på stereotyper.  

Sexism och rasism är två ideologiska övertygelser som innebär negativa sanktioner 

mot de med lägre status. Exempelvis kan sexism; fördomar kring hur män och kvinnor bör 

och ska agera utifrån könstillhörighet (Magnusson & Marecek, 2010), och rasism; negativa 

fördomar kring människor med annan etnisk tillhörighet än personen själv (NE, 2016), tros 

ligga till grund för de oförklarliga löneskillnaderna och arbetsvillkoren.  

En övergripande term som innefattar sexism och rasism är social dominance 

orientation (SDO), vilken utvecklades av Sidanius och Pratto (1999). SDO förklaras som “a 

general attitudinal orientation towards intergroup relations, reflecting whether one generally 

prefers such relations to be equal, versus hierarchical” (Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 

1994, s. 742). SDO kan alltså förstås som attityder mot hur relationen mellan sociala grupper 

bör se ut och huruvida relationen bör utgå ifrån hierarkisk karaktär eller vara mer jämlik. 

Enligt Sidanius och Pratto (1999) hade SDO hög korrelation med skalor som mäter rasism 

och sexism, där SDO korrelerade högt med rasismskalan Modern Racism Scale (r=.53), 

utvecklad av McConahay (1986). Vid sammanställning av tre olika skattningsformulär för 

sexism fann Sidanius och Pratto (1999) en korrelation med SDO (r=.47). Enligt författarna 

täckte SDO följaktligen in stora delar av begreppen sexism och rasism i sin skala. 

Social Dominans 

Att människor delar in och definierar sig genom sociala grupperingar är något allmänt 

känt, och inom socialpsykologi har grundantaganden tidigare varit att människor älskar den 

grupp som de tillhör och känner förakt för utomstående grupper (Cuddy et al., 2009). SDO 

ses som ett mått på hur en person förhåller sig till relationer mellan grupper i samhället. En 

hög poäng eller hög skattning av SDO innebär en positiv inställning till ojämlikhet mellan 

grupper i samhället: “the extent to which one desires that one's in-group dominate and be 

superior to outgroups” (Pratto et al., 1994, s. 742). Önskan att dominera och styra över andra 

sociala grupper är starkast kopplad till fördomar gentemot andra nationer och etniska grupper 

och kvinnor (Pratto et al., 1994). Sidanius och Pratto (1999) menade på att det finns en 

korrelation mellan personers åsikter om lagar som är reglerade mot grupper med låg status, 

med ens grad av SDO, där positiv inställning till lagar och policies som stärker rättigheter för 

grupper med låg status var negativt korrelerade med SDO, medan positiv inställning till 

sådana lagar som missgynnar dessa grupper korrelerade högt med SDO.  

Sidanius och Pratto (1999) beskrev att SDO utgörs av individens sociala 

grupptillhörighet, där den mest framträdande faktorn är kön; män har signifikant högre grad 

av SDO än kvinnor. Vidare menade författarna även att bakgrunds- och socialiseringsfaktorer 

har en betydande roll för individers grupptillhörighet tillsammans med utbildningsnivå, 

religion, allmän hälsa och psykiskt mående. En ytterligare faktor som har betydelse är 
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personlighetskomponenter, där empati har en betydande inverkan på grad av SDO; hög 

empati för grupper med lägre status korrelerar med lägre grad av SDO (Sidanius & Pratto, 

1999).  

Inom teoribildningen för social dominans uttrycks två olika teorier; double jeopardy 

hypothesis och subordinate male target theory (SMTH). Den förstnämnda innebär att kvinnor 

blir diskriminerade utifrån både etnicitet och kön och får således en dubbel bestraffning, 

exempelvis blir svarta kvinnor mer diskriminerade än svarta män (Sidanius & Pratto, 1999; 

Sidanius & Veniegas, 2000). Double jeopardy hypothesis går i linje med både feministiska 

och intersektionella teorier och analyser (Magnusson & Marecek, 2010).  

Kritik till double jeopardy hypothesis framfördes av Sidanius och Veniegas (2000) 

som förklarade att teorin är populär, men att det finns påfallande lite empiriskt stöd. 

Författarna menade att diskriminering baserat på kön och etnicitet liknar varandra, men drivs 

av olika motiv; män vill minska kvinnors inflytande och frihet (inom bland annat politik och 

ekonomi) men inte skada dem, vilket exemplifieras i följande citat: “sexism is not primarily 

an act of aggression, but rather an act of control” (Sidanius & Veniegas, 2000, s. 63). 

Sidanius och Veniegas (2000) påpekade att teorin inte förnekar att diskriminering mot 

kvinnor existerar (den erkänner ett patriarkalt och systematiskt förtryck mot kvinnor), men 

den syftar till att beskriva att det manliga förtrycket mot män och kvinnor har olika grund. 

Sidanius och Pratto (1999) menade att dominanta män har en vilja om att skada andra män, 

där förtrycket gentemot kvinnor grundar sig i sexism, där målet är att begränsa deras frihet 

och därmed göra kvinnor mer beroende av den “starka mannen”. I linje med SMTH beskrev 

forskare (Sidanius & Pratto, 1999; Veenstra, 2013) hur oprovocerat våld hos män är störst 

gentemot andra män med lägre status framför mot kvinnor.  

Sidanius och Veniegas (2000) framhävde således SMTH, som står i direkt motsats till 

double jeopardy hypothesis, och menade att män diskriminerar andra män utifrån status 

(Sidanius & Pratto, 1999; Sidanius & Veniegas, 2000). Sidanius och Veniegas (2000) 

förklarade att män med lägre status oftast befinner sig i samma kontext med uteslutande 

andra män, medan kvinnor är exkluderade från dessa sammanhang, exempelvis på vissa 

arbetsplatser, vilket Jackman (1994, s. 143) poängterade: “almost one-quarter of men 

describe their work environments as comprised entirely by men, while only 6 % of women 

say they work exclusively with women”.  

Värme och kompetens – Stereotype Content Model 

Forskare (Cuddy et al., 2009; Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002; Fiske, Cuddy & 

Glick, 2007; Wojciszke & Klusek, 1996) menade på att personer bedöms utifrån två separata 

dimensioner vilka benämns som värme och kompetens, vilket innebär att verkligheten är mer 

komplex än vad tidig socialpsykologisk forskning har redovisat. Värme och kompetens 

härleds utifrån begreppen communion (värme) och agency (kompetens). Fiske et al. (2007) 

menade att kombinationer av dessa två dimensioner ger upphov till emotionella och 

beteendemässiga responser, vilka styr hur vi bemöter människor i samhället utifrån 

grupptillhörighet. Vidare uttryckte Fiske et al. (2007) att värme innefattar egenskaper som att 

vara vänlig, ärlig och pålitlig, medan kompetens består av bland annat faktorer som 

intelligens, effektivitet och kreativitet. Författarna argumenterade också för att gillande 

baseras på värme, medan respekt baseras på kompetens. 
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Fiske (2014) beskrev att stereotyper är uppfattningen om att alla individer tillhörande 

en grupp har samma karaktärsdrag. Med modellen Stereotype Content Model (SCM) visade 

Fiske (2002) att stereotyper oftast förekommer när en grupp skattas högt på den ena 

dimensionen av värme och kompetens och lågt på den andra. Detta gör det möjligt att 

människor kan gilla (men inte respektera) eller respektera (men inte gilla) utomstående 

grupper (Cuddy, Fiske & Glick, 2007). Fiske et al. (2007) beskrev att värme och kompetens 

verkar ha en evolutionär betydelse som är förknippad med överlevnad, där en primär 

bedömning först görs baserat på individens eller gruppens värme då det talar om huruvida 

motparten har goda intentioner eller inte. Bedömningen av kompetens avgör därefter om 

personen eller gruppen kan agera ut sina intentioner, samt i vilket grad. Wojciszke och 

Klusek (1996) visade på att värme och kompetens fortfarande utgör grundläggande faktorer 

för uppfattningen av andra; 82 % av den totala uppfattningen av andras sociala beteenden 

förklaras av dimensionerna värme och kompetens. Att värme fortfarande prioriteras framför 

kompetens blev märkbart vid en studie av Ybarra, Chan och Park (2011), där syftet var att 

undersöka hur fort människor identifierar ord, där värmeord identifierades snabbare än 

kompetensord.  

Relationen mellan SDO och värme/kompetens  

 Navarrete, McDonald, Molina och Sidanius (2010) menade att män i genomsnitt 

uttrycker mer fördomar kopplat till etnicitet vid explicita skattningar än vad kvinnor gör, 

vilket går i linje med SMTH. Fiske et al. (2007) beskrev i sin studie att värme prioriteras 

framför kompetens i högre grad hos kvinnor jämfört med män, vilket kan ha sin förklaring i 

att kvinnor generellt sett har lägre grad av SDO (Sidanius & Pratto, 1999). 

Eagly och Steffens (1984) studie visade på att kön påverkar hur vi bedöms utifrån 

värme och kompetens, där män och kvinnor blev bedömda olika. Författarna förklarade detta 

utifrån rådande samhällsnormer där kvinnor tillskrivs en lägre status kopplat till arbete, vilket 

medför att kopplingen mellan makt och kompetens blir starkare förknippat med det manliga 

könet. Vidare menade författarna att män oftast anses vara familjeöverhuvud och har därmed 

mer att säga till om när det kommer till beslut. Denna självklara position gör att män generellt 

sett skattas högre än kvinnor på kompetens, medan kvinnorna skattas som varmare än 

männen. Män bedöms således i likhet med en person som arbetar och kvinnor som ansvariga 

för hushållet; män associeras med målinriktade beteenden och kvinnor med 

omsorgsbeteenden (Eagly & Steffens, 1984). 

Oldmeadow och Fiske (2007) beskrev hur SDO modererar hur människor kopplar 

samman status och kompetens, där personer med hög SDO (män) ser människor med hög 

status som kompetenta, och således personer med låg status som inkompetenta (Oldmeadow 

& Fiske, 2007; Cuddy et al., 2009).  

Synliggörandet av attityder 

Förmågan att läsa av ansikten är viktig för att uppfatta och tolka andras 

emotionsuttryck och intentioner, vilket är essentiellt för social kommunikation och 

interaktion (Wang, Hu & Fu, 2013). Fiske (2004) belyste hur interaktionen mellan människor 

påverkas av önskan att framstå på ett positivt sätt; att agera utifrån social önskvärdhet. Social 

önskvärdhet innebär att en person väljer att agera i enlighet med rådande normer vilket ger en 

positiv bild av personen, och således undviker att uppfattas som otrevlig, dum och orättvis 
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(Fiske, 2004). För att minska påverkan av social önskvärdhet går det att använda implicita 

mått vid mätning av attityder. Implicita tester möjliggör upptäckandet av personens 

omedelbara reaktioner vid stimuli, vilket innebär att dessa tester påvisar individens 

omedvetna attityder vilka troligen inte hade uttryckts explicit (Gilovich, 2016).  

Ett vanligt tillvägagångssätt för att mäta implicita processer är med hjälp av Implicit 

Association Test (IAT), vilket utvecklades av Greenwald, McGhee och Schwartz (1998). 

Testet är konstruerat så att bilder eller ord presenteras på en skärm, där respondenten ska 

avgöra om bilderna eller orden som presenteras stämmer överens med två olika påståenden. 

Greenwald et al. (1998) menade att respondenterna är snabbare på att associera ord som 

stämmer överens med stereotyper framför de som motsäger dem. Kritik mot IAT framfördes 

av Oswald, Mitchell, Blanton, Jaccard och Tetlock (2013), som ifrågasatte validiteten hos 

testet. I sin metaanalys menade Oswald et al. (2013) att validiteten hos testet är mindre än vad 

Greenwald et al. (1998) antytt och menade vidare att IAT inte predicerar fördomar gällande 

etnicitet bättre än vad explicita skattningsskalor gör. Cameron, Brown-Iannuzzi och Payne 

(2012) resonerade emellertid att implicita tester kan predicera beteenden; forskargruppen har 

sammanställt en metaanalys där implicit testning korrelerar signifikant med beteenden 

(r=.28) och explicita värderingar (r=.20).  

Ett ytterligare tillvägagångssätt för att undersöka hur individer bearbetar information 

är eyetracking, en metod för att mäta ögonens rörelser. Denna metod ger en bild av hur den 

visuella uppmärksamheten riktas i respons till olika stimuli (van Gog, Kester, Nievelstein, 

Giesbers & Paas, 2009). Genom ögonrörelser blir kognitiva processer mätbara (SMI, 2014), 

där uppmärksamhet kan ge en indikation om implicita tankeprocesser (Nosek, Hawkins & 

Frazier, 2011). Implicita tankeprocesser kan operationaliseras i form av duration, det vill säga 

hur länge en individ tittar på stimuli, eller hur ögonen förflyttar sig vid studerandet av olika 

stimuli (SMI, 2014).  

Eyetracking har bland annat använts vid undersökandet av ögonrörelser och visuell 

uppmärksamhet (SMI, 2014), men vid sökningen “eye-tracking AND prejudice” på artiklar 

(granskade av sakkunniga) i databasen PsycInfo fann vi endast sex resultat, varav majoriteten 

av studierna undersökte ansiktsigenkänning med hjälp av eyetracking. Bland annat har 

Henderson tillsammans med Williams och Falk (2005) låtit individer studera okända ansikten 

för att observera vilken typ av information betraktaren prioriterade. Resultaten från studien 

visade att ögonrörelser spelar en viktig roll vid inlärning av nya mänskliga ansikten. Ett fåtal 

studier har undersökt specifikt fördomar med hjälp av eyetracking, exempelvis har Madera 

och Hebl (2012) undersökt diskriminering gentemot personer med stigmatiserade ansiktsdrag 

(såsom ärr och födelsemärken), där resultatet visade på att deltagarna ägnade mer visuell 

uppmärksamhet åt personer med stigmatiserade ansiktsdrag.  

Det låga antalet studier som studerar fördomar med hjälp av eyetracking visar på ett 

existerande tomrum i forskningen; det behövs mer forskning på området, i synnerhet 

forskning om fördomar gällande kön och etnicitet. Därmed ämnar vår undersökning bidra till 

att minska detta glapp mellan teori och praktik samt uppmuntra till vidare forskning.  

Syfte och hypoteser 

Studien ämnade undersöka hur implicita fördomar tas i uttryck och hur dessa 

korrelerar med explicita värderingar. Studien innehöll fyra syften. Ett syfte var att undersöka 
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om bilder av personer med olika kön och etnicitet påverkar implicit skattning av värme och 

kompetens. Hypotesen knuten till syftet var att kvinnor skulle uppfattas som varmare än män, 

och män som mer kompetenta än kvinnor, samt att de personer som tillskrivs en nordisk 

etnicitet skulle uppfattas mer positivt än de med icke-nordisk etnicitet. Ett annat syfte med 

studien var att se om försöksdeltagarens eget kön påverkar implicit skattning av värme och 

kompetens. Till detta syfte var hypotesen att kvinnor skulle ägna mer visuell uppmärksam åt 

värme och att män skulle ägna mer visuell uppmärksamhet åt kompetens. Ett tredje syfte var 

att se om det fanns någon interaktion mellan deltagarens eget kön och implicit skattning 

gällande personer av olika etnicitet och kön. Hypotesen här var att mäns sociala dominans 

gav utslag och skattade mer i linje med SMTH än vad kvinnor gör. Slutligen undersöktes om 

det fanns någon korrelation mellan implicita skattningar och explicita skattningar (SDO), 

gällande värme och kompetens på bilder med personer av olika kön och etnicitet. Här 

förväntades en positiv korrelation mellan höga värden av SDO och positiva värme- och 

kompetensord kopplat till nordisk etnicitet, och en negativ korrelation mellan höga värden av 

SDO och positiva värme- och kompetensord kopplat till icke-nordisk etnicitet. 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagare rekryterades från Mittuniversitetet där majoriteten (N=108) blev tillfrågade 

i skolmiljö. Ytterligare deltagare rekryterades via mail (N=8). I studien deltog totalt 116 

deltagare varav merparten var studenter på Mittuniversitetet i Östersund (N=114), resterande 

var personal på Mittuniversitetet (N=2). Majoriteten av studenterna studerade 

beteendevetenskapliga- och samhällvetenskapliga program, såsom psykolog-, socionom- och 

personal- och arbetsvetarprogrammet. Deltagarna fick information om att studien handlade 

om minne. Anledningen till maskeringen av syftet var att information om studiens egentliga 

syfte; att undersöka fördomar, troligtvis påverkat deltagarens genomförande, och således 

studiens utfall, i form av social önskvärdhet. De personliga uppgifter som samlades in var 

kön och ålder för deskriptiv statistik, samt deltagarnas emailadress för deltagande i utlottning 

av trisslotter som tack för deltagandet. När utlottningen väl var genomförd och deltagarna 

blivit informerade om studiens egentliga syfte avidentifierades deltagarna. I studien deltog 58 

kvinnor och 58 män. Medelåldern för kvinnor var 24.9 år, där standardavvikelsen var 7.3 år, 

och medelåldern för män var 25.5 år, där standardavvikelsen var 4.5 år. 

Procedur och design 

Datainsamling genomfördes tillsammans med två andra c-uppsatsgrupper som ingick 

i samma projekt. Anledningen bakom samarbetet var att få så många deltagare som möjligt 

till studien. Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en kortare pilotstudie för att 

testköra experimentet. Pilotstudien genomfördes på handledaren för studien samt på 

försöksledarna, detta för att undersöka eventuella fel i experimentet, för att säkerställa att alla 

försöksledare kände sig bekväma med instrumenten, samt för att säkerställa att samtliga 

försöksledare gav samma information till deltagarna.  

Vid rekrytering av deltagare framfördes information muntligt om frivilligt deltagande 

och rätten att avbryta. Vi informerade även om att data som samlades in skulle komma att 

behandlas konfidentiellt och avidentifieras, samt att data analyserades på gruppnivå. De 
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deltagare som rekryterades via mail fick samma information skriftligt. Innan experimentet 

startade upprepades samma information ytterligare en gång.  

Studien inleddes med att deltagarna genomförde en individuell kalibrering av 

eyetracking. Efter kalibrering fick forskningsledaren fatta ett beslut huruvida kalibreringen 

var tillräckligt träffsäker, där en gräns över 2 graders avvikelse ansågs vara för stor. 

Kalibreringen upprepades 2-3 gånger per deltagare för att uppnå en tillförlitlig mätning. 

Eyetrackinginstrumentet var av modellen SMI: RED250 Technical Speification, 

SensoMotoric Instruments GmbH (2009). Mjukvaran för exponeringen var E-Prime 2.0 

software (Psychology Software Tools, Pittsburgh, PA). Programmet som användes vid 

sammanställningen av data var BeGaze SensoMotoric Instrument GmBH (2016).  

Studiens design var 4 (ordkategori) x 2 (etnicitet) x 2 (kön). Den experimentella delen 

var uppdelad i två faser, först inlärningsfas och därefter själva testfasen. Under 

inlärningsfasen presenterades ett ansikte tillsammans med ett adjektiv utifrån de två 

dimensionerna värme och kompetens. Det visades 16 stycken olika bilder, där varje bild och 

adjektiv presenterades i 1000 ms. Varje bild repeterades tre gånger, vilket innebar att 

inlärningsfasen bestod av 48 exponeringar. Under testfasen presenterades ett adjektiv 

tillsammans med fyra ansikten under 4000 ms, där uppgiften var att se om adjektivet 

matchade något av ansiktena. Testfasen bestod av 32 exponeringar, där det 16 gånger gick att 

matcha adjektivet med något av de ansikten som presenterades, vilket då benämndes som 

“on-target”, och de 16 gånger där adjektivet inte gick att matcha med något ansikte 

benämndes som “off-target”. Det som senare låg till grund för analys var “off-target”. Under 

testfasen presenterades varje ordkategori fyra gånger, där bildernas position varierade. Mellan 

varje bildserie var det ± 14 ms, vilket var skärmens uppdateringsintevall. Efter att deltagaren 

genomfört studien fick hen fylla i sex korta skattningsformulär, varav ett bestod av 16 items 

kring SDO vilket låg till grund för vår analys, och resterande var för övriga uppsatser. 

Försöksledaren befann sig i laboratoriet under hela experimentet. 

Val av ord. Vi valde adjektiv till studien utifrån Personal Attribute Questionnaire 

(PAQ) (Spence, Helmreich & Stapp, 1974). I detta skattningsformulär är uppgiften att göra 

ett ställningstagande gällande olika påståenden kring agency (kompetens) samt communion 

(värme). Fiske, Xu, Cuddy & Glick (1999) har genomfört en studie där deltagarna fick skatta 

sociala grupper med adjektiv som är tagna från PAQ. Utifrån studien av Fiske et al. (1999) 

översatte vi adjektiven till svenska, exempelvis översatte vi kind till snäll, och whiny 

översattes till gnällig. Fiske et al. (1999) redovisade inte vilka ord som klassas som varma 

adjektiv och vilka som klassas som kompetens, så vi tog endast med de adjektiv som vi kände 

hade en tydlig koppling till en specifik dimension. Utifrån detta valde vi att inte inkludera 

adjektiv såsom greedy, vilket översattes till girig, då vi ansåg att ordet kunde kopplas till 

både värme och kompetens. Slutligen valde vi ut följande 16 ord: positiva värmeord; 

hjälpsam, ärlig, varm och snäll, negativa värmeord; kall, ovänlig, gnällig och egoistisk, 

positiva kompetensord; självsäker, flitig, intelligent och stresstålig, negativa kompetensord; 

osjälvständig, lat, inkompetent och velig. 

Val av bilder. Sammantaget valdes 32 bilder ut från Chicago Faces Database (Ma, 

Correll & Wittenbrink, 2015). Bilderna från databasen var kategoriserade efter kön, etnicitet 

och huruvida personen på bilden var barn eller vuxen. De bilder som valdes ut var bilder som 
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representerade en stereotypisk nordisk population, det vill säga caucasian eller vita, samt 

bilder som representerade en stereotypisk icke-nordisk population som klassades som latino 

eller latinamerikaner. Åtta bilder representerade kvinnor med nordiskt etnicitet, åtta bilder var 

män med nordisk etnicitet, åtta bilder innefattade kvinnor med icke-nordisk etnicitet och de 

resterande åtta var bilder på män med icke-nordisk etnicitet. Övriga kriterier vi valde bilderna 

utifrån var att personerna uppvisade neutrala ansiktsuttryck och att de klassades som vuxna. 

Bilderna beskars till storleken 330x470 dpi. 

Variabler  

Oberoende variabler i studien var bilderna vilka representerade olika kön (man, 

kvinna) och etnicitet (nordisk, icke-nordisk), vilket ord (värme, kompetens) som 

presenterades vid varje exponering, samt ordets valens (positivt, negativt). Beroende 

variabler i studien var fördomar, vilket operationaliserades implicit som duration, det vill 

säga hur länge deltagaren tittade på bilder under “off-target”, och explicit som skattningar på 

SDO-formulär.  

SDO. Vi använde oss av skattningsformulär för SDO, översatt till svenska av Akrami, 

Ekehammar och Araya (2000). Skattningsformuläret bestod av 16 frågor där deltagaren fick 

göra ett ställningstagande utifrån en likertskala 1-7, där 1 var “håller starkt inte med” och 7 

“håller starkt med” (se bilaga 1). Vid reliabilitetstest har skattningsförmuläret visat på god 

intern reliabilitet, α = .83 (Akrami et al., 2000). 

Etiska överväganden  

Att maskera det egentliga syftet var nödvändigt för att kunna genomföra studien, vars 

syfte bland annat var att jämföra implicita värderingar med explicita. När datainsamlingen 

var slutförd kontaktades deltagarna via mail där studiens egentliga syfte förklarades samt 

rätten att få sin data exkluderad från studien innan analysen påbörjades.  

Databearbetning 

Data från eyetracking sammanställdes i BeGaze (SMI, 2016). För varje bildserie 

markerades vilka områden som skulle ligga till grund för analysen. Dessa områden 

benämndes som area of interest (AOI) (SMI, 2016). Inför analysen summerades alla 

medelvärden av adjektiv och valens för varje kombination av etnicitet och kön på bilderna. 

Detta gav 16 stycken medelvärden på duration. Vidare exkluderades fyra individer på grund 

av icke-tillförlitlig kalibrering av eyetracking. Antalet deltagare som låg till grund för 

analysen var således 112 stycken.  

 

Resultat 

Syfte 1 var att undersöka om bilder av personer med olika kön och etnicitet påverkar 

skattning av värme och kompetens. För att svara på det första syftet genomfördes fyra 

stycken 2x2 ANOVA med upprepade mätningar, en för varje betingelse utifrån adjektiv och 

valens. För positiva kompetensord fanns en signifikant skillnad för kön på bilderna som 

presenterades, F(1,110) = 12.58, p = .001, = .103, där deltagarna ägnade mer tid åt bilder 

med kvinnliga ansikten (M = 826.53 ms) än bilder med manliga ansikten (M = 749.32 ms). 

Vidare fanns en signifikant interaktionseffekt mellan variablerna etnicitet och kön (se fig. 1), 

F(1,110) = 18.16, p = <.001, = .142, där icke-nordiska kvinnliga ansikten ägnades mest 
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tid (M = 878.96 ms), därefter nordiska manliga ansikten (M = 778.57 ms), följt av nordiska 

kvinnliga ansikten (M = 774.10 ms), och minst tid ägnades icke-nordiska manliga ansikten 

(M = 720.07 ms) (se fig. 2). Ingen signifikant skillnad hittades för etnicitet F(1,110)= 1.00, p 

= ns. 

 
Figur 1: Interaktionseffekt för kön och etnicitet för positiva kompetensord  
 

 
Figur 2: Medelvärde av duration för samtliga deltagare vid en matris för positivt kompetensord. Högst 
upp till vänster = nordisk man, högst upp till höger = icke-nordisk kvinna, längst ner till vänster = icke-
nordisk man, längst ner till höger = nordisk kvinna  

 

För negativa kompetensord fanns en signifikant skillnad för etnicitet, F(1,110) = 

10.49, p = .002, = .087, där icke-nordiska ansikten ägnades mer tid (M = 809.80 ms) än 

nordiska ansikten (M = 732.73 ms). Signifikant skillnad fanns även för kön på bilderna, 

F(1,110) = 5.08, p = .026, = .044, där bilder med kvinnliga ansikten ägnades mer tid (M = 

794.46 ms) än manliga ansikten (M = 748.07 ms). Ingen interaktionseffekt mellan kön och 

etnicitet på bilderna hittades, F(1,110) = 0.79, p = ns.  

För positiva värmeord fanns inga signifikanta skillnader för etnicitet F(1,110) = 0.04 

p = ns, eller kön på bilderna F(1,110) = 0.38, p = ns. Vidare fanns det inte någon 

interaktionseffekt mellan etnicitet eller kön på bilderna F(1,110) = 1.68, p = ns.  
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För negativa värmeord fanns inga signifikanta skillnader för etnicitet, F(1,110) = 

0.56, p = ns. Däremot fanns det en tendens till signifikant skillnad för kön på bilderna, F(1, 

110) = 3.36, p = .070, = .030, där kvinnor ägnades mest tid (M = 822.34 ms) och män 

minst tid (M = 780.22 ms).  

Syfte 2 var att se om försöksdeltagarens eget kön påverkar skattning av värme och 

kompetens. Syfte 3 var att se om det fanns någon interaktion mellan deltagarens eget kön och 

skattningen av värme och kompetens utifrån etnicitet och kön på bilderna. För att besvara 

syfte 2 och 3 lades deltagarens egna kön in som variabel vilket gav fyra stycken 2x2x2 

ANOVA med upprepade mätningar. Inga signifikanta skillnader hittades mellan de manliga 

och kvinnliga deltagarna. Resultatet visade inte heller på någon signifikant interaktionseffekt 

mellan deltagarens kön och skattning gällande värme och kompetens utifrån etnicitet och kön 

på bilderna.  

Syfte 4 var att undersöka om det fanns någon korrelation mellan implicita och 

explicita skattningar för värme och kompetens på bilder med personer av olika kön och 

etnicitet. Vi utförde en korrelationsanalys på deltagarnas SDO-poäng och samtliga 

betingelser, där analysen visade på tre signifikanta samband; nordisk kvinna kopplat till 

negativ kompetens och SDO korrelerade negativt, r(110) = -.193, p = .041, nordisk man 

kopplat till positiv värme och SDO korrelerade positivt, r(110) = .191, p = .044, samt icke-

nordisk kvinna kopplat till positiv kompetens och SDO korrelerade negativt, r(110) = -.251, p 

= .008. Inga andra signifikanta korrelationer hittades vid korrelationsanalysen. Ett t-test 

visade att män som deltog i studien hade högre grad av SDO (M = 36.71) än kvinnor (M = 

27.84), vilket innebar en signifikant skillnad, t(110) = 2.87, p = .005, d = .054. 

 

Diskussion 

Utifrån tidigare forskning (Cuddy et al., 2009; Fiske et al., 2002; Fiske et al., 2007) 

väntade vi oss att se män som mer kompetenta än kvinnor, kvinnor som varmare än män och 

nordisk etnicitet som mer positiv jämfört med icke-nordisk. Resultaten från vår 

eyetrackingstudie visade på att det fanns en skillnad i implicit skattning av kompetens 

gällande personer av olika etnicitet och kön, men inte för värme.  

Kompetens 

De icke-nordiska kvinnorna fick mest visuell uppmärksamhet vid både negativa och 

positiva kompetensord samt fick de icke-nordiska männen minst visuell uppmärksamhet vid 

positiva kompetensord. Vi tolkade resultatet som att de icke-nordiska männen inte förknippas 

med positiva kompetensord till samma utsträckning. Resultatet gick således i linje med 

SMTH framför double jeopardy hypothesis.  

Vidare fann vi att män som deltog i studien skattade högre på SDO än vad kvinnor 

gjorde som grupp. Vi såg att SDO negativt korrelerade med duration gällande nordisk kvinna 

kopplat till negativa kompetensord, vi fann en positiv korrelation med nordisk man kopplat 

till positiva värmeord, samt en negativ korrelation mellan icke-nordisk kvinna och positiva 

kompetensord. Dessa resultat går i linje med teoribildning kring SDO (Sidanius & Pratto, 

1999; Sidanius & Veniegas, 2000) där personer med hög grad av SDO (män) ser att 

gruppskillnader gärna förblir till deras fördel. Den negativa korrelation mellan de icke-

nordiska kvinnorna och positiva kompetensord synliggör att personer med hög grad av SDO 
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inte ser icke-nordiska kvinnor som kompetenta i samma utsträckning som personer med låg 

grad av SDO gör. 

Värme 

 Utifrån tidigare forskning (Eagly & Steffens, 1984) förväntades ett resultat som 

visade att kvinnor bedömdes som mer varma än män. Vi förväntade oss även att finna 

könsskillnader mellan deltagarna, där de kvinnliga deltagarna skulle prioritera värme i högre 

utsträckning än män (Navarrete et al., 2010). Så var dock inte fallet, vi fann inga 

könsskillnader eller några signifikanta resultat kopplat till värme. En förklaring till detta kan 

tänkas finnas i urvalet av deltagare; majoriteten av deltagarna var universitetsstudenter som 

studerade beteendevetenskapliga och samhällsorienterade program, och skulle därmed kunna 

genomskåda studiens syfte. Om så var fallet kunde social önskvärdhet påverka utförandet av 

studien då deltagarna inte ville framstå som fördomsfulla (Fiske, 2014).  

Styrkor och begränsningar 

Maskering. Att maskera syftet för studien var nödvändigt för att deltagarna inte skulle 

agera annorlunda på grund av att studien ämnade undersöka fördomar, men det är möjligt att 

maskeringen kan ha påverkat resultatet. Det är tänkbart att deltagarna använde sig av olika 

strategier för att minnas vilken bild som var kopplat till vilket ord, vilket nödvändigtvis inte 

hade att göra med vare sig kön eller etnicitet. Trots att det endast var bilder som uppvisade 

neutrala ansiktsuttryck i experimentet, kan det vara så att deltagarna hade lättare att 

sammankoppla någon av dimensionerna med bilderna, exempelvis ha lättare att koppla 

samman negativa ord med neutrala ansiktsuttryck, vilket kan vara en möjlig begränsning.  

Val av bilder, ord och deltagare. De kriterier vi valde bilderna utifrån var att personen 

på bilden uppvisade neutralt ansiktsuttryck, klassades som vuxna och som vita eller 

latinamerikaner. Valet att använda just latinamerikaner som icke-nordisk etnicitet kan vara 

problematiskt med tanke på att det finns andra grupper i samhället som får utstå mer 

diskriminering på grund av fördomar, exempelvis de som anländer till Sverige som flyktingar 

från mellanöstern (Carlsson & Rooth, 2007). Just latinamerikaner är måhända en mer 

kompatibelt målgrupp för en amerikansk population framför en svensk, då deras invandring i 

större omfång är från Central- och Sydamerika, totalt 17.6 % av den totala befolkningen (U.S. 

Census Bureau, 2015).  

I tidigare forskning gällande värme- och kompetens har författarna sällan definierat 

vilka ord som klassas som positiva och negativa (Fiske et al., 1999), något vi önskade göra i 

vår studie för att kunna sortera adjektiven i olika dimensioner eftersom det var mer 

kompatibelt för utförandet av vår eyetrackingstudie. Vi valde således ord som passade in i 

dimensionerna utifrån vår subjektiva uppfattning, men samtliga försöksledare var överens om 

vilka ord som tillhörde vilken kategori och de ord som vi var oense om exkluderades, för att 

öka interbedömarreliabiliteten. En förklaring till varför vi endast fann resultat för kompetens 

kan vara att kompetensorden hade bättre begreppsvaliditet än värmeorden.  

För att förbättra den interna reliabiliteten, och därmed också validiteten, hade det varit 

lämpligt att utföra reliabilitetanalyser på orden och bilderna för att säkra begreppsvaliditet, 

genom att låta en grupp av testpersoner bedöma huruvida orden mäter det de avser att mäta, 

och sedan statistiskt testa genom exempelvis faktoranalyser. En styrka med studien var 

antalet deltagare vilket bidrog till hög statistisk power, samt att urvalet var jämnt fördelat 
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över könen. Då studiens deltagarurval inte var representativt för den svenska populationen 

kan generaliserbarheten ifrågasättas. Dock nämnvärt var att deltagarna till väldigt stor del 

bestod av universitetsstudenter studerande samhällsvetenskap och därmed måhända har en 

ökad medvetenhet om rådande normer i samhället. Utifrån detta går det att resonera för att de 

resultat som uppkom i denna studie troligtvis går att återfinna i en mer representativt 

population, men i vilken utsträckning är svårt att säga. Framtida forskning bör därmed 

försöka använda ett mer representativt urval av deltagare, för att kunna uttala sig om den 

generella befolkningens fördomar.  

Variabler och operationalieringar. Vi använde oss av deltagarens kön som variabel, 

men det hade även varit intressant att se om deltagarnas etnicitet hade påverkat hur de kollade 

på bilderna. Dock ansåg vi att det var problematiskt att föra resonemang som rättfärdigade att 

ta del av känslig information kring etnicitet, samt att det hade varit iögonfallande att 

efterfråga sådan information för studiens maskerade syfte. Ytterligare svårigheter hade varit 

att definiera etnicitet hos deltagare. Bland annat hade det varit svårt att definiera vilka 

personer som räknades som att de hade en helsvensk etnicitet. Dessutom blev det 

problematiskt att inkludera samtliga personer med utlandsfödda föräldrar i samma kategori, 

om de kom från olika länder. På grund av just nämnda resonemang uteslöt vi variabeln 

etnicitet hos deltagaren för studien. Däremot är denna variabel något som vore intressant för 

framtida forskning.  

 Huruvida duration är en lämplig operationalisering av implicita attityder går även att 

diskutera. Att visuell uppmärksamhet speglar fördomar går att ifrågasätta, dock har forskning 

visat att uppmärksamhet speglar implicita tankeprocesser (Nosek et al., 2011). För framtida 

forskning vore det fördelaktigt att inkluderade fler operationaliseringar, såsom att undersöka 

vilken bild som fångar den visuella uppmärksamheten först. Vidare vore det även intressant 

att undersöka hur många gånger bilderna avsöks. 

Konklusion 

 Syftet med studien var att undersöka hur människor bedöms olika utifrån etnicitet 

och kön gällande värme och kompetens, något som vi har sett ligger till grund för orättvisa 

skillnader i arbetslivet. I dagens Sverige tjänar kvinnor som grupp mindre än män, enbart på 

grund utav deras kön. Vi har även sett skillnader i förvärvsarbete, där personer med utländsk 

bakgrund tjänar betydligt mindre och har det svårare att komma in på arbetsmarknaden. 

Denna studie gav indikationer på att etnicitet och kön verkar påverka hur människor bedöms 

utifrån värme och kompetens, något vi anser vara av yttersta vikt att uppmärksamma och 

eliminera.  
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tillämpningar. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

McConahay, J. B. (1986). Modern racism, ambivalence, and the modern racism scale. In 

Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (Eds.), Prejudice, discrimination, and racism, 

 Academic Press, San Diego, CA.  

Nationalencyklopedin [NE]. (2016). Rasism. Hämtad 12 december, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasism  

Navarrete, C. D., McDonald, M. M., Molina, L. E., & Sidanius, J. (2010). Prejudice at the 

nexus of race and gender: An outgroup male target hypothesis. Journal of Personality

 and Social Psychology, 98, 933-945. doi:10.1037/a0017931 

Nosek, B. A., Hawkins, C. B., & Frazier, R. S. (2011). Implicit social  

cognition: from measures to mechanisms: Charlottesville, VA.  

doi:10.1016/j.tics.2011.01.005 

Oldmeadow, J., & Fiske, S. T. (2007). System-justifying ideologies moderate status =  

competence stereotypes: Roles for belief in a just world and social dominance  

orientation. European Journal of Social Psychology, 37(6), 1135-1148 

doi:http://dx.doi.org/10.1002/ejsp.428 

Oswald, F. L., Mitchell, G., Blanton, H., Jaccard, J., & Tetlock, P. E. (2013). Predicting 

ethnic and racial discrimination: A meta-analysis of IAT criterion studies. Journal of  

Personality and Social Psychology, 105(2), 171-192. doi:10.1037/a0032734 

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance  

orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes. Journal  

of Personality and Social Psychology, 67(4), 741-763 

Psychology Software Tools, Inc. [E-Prime 2.0]. (2012). Hämtad 3 januari, 2017, från 

http://www.pstnet.com.  

SensoMotoric Instruments GmbH (SMI). (2009). RED250 Technical Specification. Hämtad 3  

januari, 2017, från  

http://www.smivision.com/en/gaze-and-eye-tracking-systems/products/red250-red-50 

http://www.smivision.com/en/gaze-and-eye-tracking-systems/products/red250-red-50


Varm och lat eller kall och flitig? 

 

16 

0.html  

SensoMotoric Instruments GmbH (SMI). (2014). IView X: System manual, version 2.8. 

Berlin: SensoMotoric Instruments GmbH  

SensoMotoric Instruments GmbH (SMI). (2016). BeGaze manual, version 3.6. Berlin: 

SensoMotoric Instruments GmbH doi: 091222-P-1400-001-000-A.  

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm. Kulturdepartementet  

Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance, an intergroup theory of social hierarchy  

and oppression, Cambridge university press, Cambridge, United Kingdom 

Sidanius, J., & Veniegas, R. C. (2000). Gender and race discrimination: The interactive 

nature of disadvantage. In S. Oskamp (Ed.), Reducing prejudice and discrimination; 

reducing prejudice and discrimination, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 

Mahwah, NJ.  

Spence, J. T., Helmreich, R., & Stapp, J. (1974). The Personal Attributes Questionnaire: A 

measure of sex role stereotypes and masculinity-femininity. Journal Supplement 

Abstract Service Catalog of Selected Documents in Psychology, 4, 43. 

Statistiska Centralbyrån (SCB). (2014). Stor skillnad i förvärvsfrekvens 15 år efter  

invandringen, hämtad 15 december, 2016, från Statistiska Centralbyrån  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-forvarvsfrekvens-15-ar-e 

fter-invandringen/  

Statistiska Centralbyrån (SCB). (2016a). Sverige i siffror – mest och minst betala yrkena,  

hämtad 25 november, 2016, från Statistiska Centralbyrån  

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-

pengar/mest-och-minst-betalda-yrkena/ 

Statistiska Centralbyrån (SCB). (2016b). Jämn fördelning av makt och inflytande, hämtad 12  

december, 2016 från Statistiska Centralbyrån  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet1/Indikatorer/Jamn-f 

ordelning-av-makt-och-inflytande/Representation-i-naringslivet/Styrelser-och-ledning 

-i-borsforetag-2016/ 

Statistiska Centralbyrån (SCB). (2016c). Sverige i siffror – in- och utvandring, hämtad 12  

december, 2016, från Statistiska Centralbyrån 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-

sverig/in-och-utvandring/  

UNDP (2014). Human Development Report. Washington DC. Communications Development  

Incorporated, Washington, hämtad 7 december, 2016, från 

http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/library/svenska_hdr-

sammanfattningar/hdr-2014/ 

U.S Census Bureau. (2016). Annual Estimates of the Resident Population by Sex, Age, Race,  

and Hispanic Origin for the United States and States: April 1, 2010 to July 1, 2015, 

hämtad 16 december, 2016, från http://www.census.gov/newsroom/facts-for-

features/2016/cb16-ff16.html 

van Gog, T., Kester, L., Nievelstein, F., Giesbers, B., & Paas, F. (2009). Uncovering 

cognitive processes: Different techniques that can contribute to cognitive load 

research and instruction. Computers in Human Behavior, 25(2), 325-331.  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-forvarvsfrekvens-15-ar-efter-invandringen/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-forvarvsfrekvens-15-ar-efter-invandringen/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/mest-och-minst-betalda-yrkena/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/mest-och-minst-betalda-yrkena/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet1/Indikatorer/Jamn-fordelning-av-makt-och-inflytande/Representation-i-naringslivet/Styrelser-och-ledning-i-borsforetag-2016/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet1/Indikatorer/Jamn-fordelning-av-makt-och-inflytande/Representation-i-naringslivet/Styrelser-och-ledning-i-borsforetag-2016/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet1/Indikatorer/Jamn-fordelning-av-makt-och-inflytande/Representation-i-naringslivet/Styrelser-och-ledning-i-borsforetag-2016/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverig/i
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverig/i
http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/library/svenska_hdr-sammanfattningar/hdr-2014/
http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/library/svenska_hdr-sammanfattningar/hdr-2014/


Varm och lat eller kall och flitig? 

 

17 

doi:10.1016/j.chb.2008.12.021 

Wang, Q., Hu, C., & Fu, G. (2013). An eye-tracking research on the other race effect during 

face processing in preschool children. Acta Psychologica Sinica, 45(2), 169-178.  

doi:http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1041.2013.00169 

Veenstra, G., (2013). The Gendered Nature of Discriminatory Experiences by Race, Class,  

and Sexuality: A Comparison of Intersectionality Theory and the Subordinate Male  

Target Hypothesis. Sex Roles 68, 646-659. doi:10.1007/s11199-012-0243-2 

Wojciszke, B., & Klusek, B. (1996). Moral and competence-related traits in political 

perception. Polish Psychological Bulletin, Vol 27(4), 1996, 319-324. 

 Ybarra, O., Chan, E., & Park, D. (2001). Young and Old Adults' Concerns About Morality 

and Competence. Motivation and Emotion 25(2): 85-100.

http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1041.2013.00169
http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1041.2013.00169


Varm och lat eller kall och flitig? 

 

18 

 

Bilaga 1 (Akrami et al., 2000). Item 9-16 är reversed. 

 

 


