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Abstract 
 
Recent studies show that the use of stereotypes is crucial in everyday life as 
they speed up and support cognitive strategies such as interaction and judge-
ment. In this study it has been examined whether negative affect can be re-
duced by stereotypically judging a person who is socially and morally de-
prived, and therefore socially acceptable to strongly dislike. The participants, 
111 students at Luleå University of Technology, participated in an experi-
ment in which affect levels, personality judgements, and self judgements of 
own affect level were conducted by means of questionnaires and instructions 
from the experimenter. Results show, in opposition to the assumption, that 
initially angry and frustrated participants become even more negatively af-
fected after the judgement. Control groups did not show such effect. 
 
Key words: stereotypes, judgement, affect, frustration, relief. 



Sammanfattning 
 

Tidigare studier har visat att ett syfte med stereotypisering är att ge vägled-
ning i möten med andra människor där en snabb personbedömning kan 
underlätta kommunikation och kognitiva strategier. I denna studie har 
undersökts om ett negativt affekttillstånd kan förbättras vid en negativ 
stereotypbedömning av en person som det är socialt accepterat att ogilla. 
Deltagarna, 111 studenter vid Luleå tekniska universitet, ingick i ett experi-
ment där affektmanipulation, personbedömning och självskattning av affekt-
tillståndet gjordes med hjälp av enkäter och försöksledarens anvisningar. Re-
sultaten visar, tvärtemot antagandet, att deltagare som initialt varit negativa 
till sinnes blev ännu mer negativa efter att ha bedömt en person, vilken det är 
socialt accepterat att ogilla. I kontrollgrupperna påvisades ingen ökning av 
den negativa affekten. 
 

Nyckelord: stereotyper, personbedömning, affekt, frustration, avreaktion  
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Inledning 
 
Bakgrund och tidigare forskning 
 
I sociala sammanhang utsätts människan för stora mängder information. För att kunna hantera 
situationen behövs en mental verktygslåda att använda vid informationsbearbetningen, exem-
pelvis scheman, erfarenhetsbaserade kognitiva modeller. Scheman kan liknas vid mentala pussel 
där ny information, pusselbitar, bearbetas snabbt, effektivt och energisnålt vilket frigör kogni-
tiva resurser för behandling av en större informationsmängd. Dessa mentala scheman hjälper 
människan att snabbt klassificera och bedöma företeelser och andra individer vilket underlättar 
vid bristfällig eller tvetydig information. Scheman skapar således mening i en tillvaro som över-
öser människan med sinnesintryck (Fiske & Taylor, 1991). 

Via scheman bygger människan upp sina kunskaper, erfarenheter, föreställningar och attity-
der till omvärlden och andra människor. Scheman påverkar också perceptionen; människor ser 
det de förväntar sig, tolkar ofullständig information och kompletterar med tidigare erfarenheter 
av liknande företeelser (Bodenhausen, 1988). 

Stereotyper. Människor har en stark tendens att dela in andra personer i olika kategorier ba-
serade på kön, ålder, hudfärg, etnicitet, intressen, yrken etcetera. Kategoriseringen underlättar 
social interaktion och vägleder i val av förhållningssätt till andra (Fiske & Taylor, 1991). Sche-
man som handlar om grupper av människor kallas stereotyper. Stereotypisering innebär att de 
kategoriserade individerna förses med en rad egenskaper, positiva eller negativa, som antas delas 
av medlemmarna i den grupp de tillhör. Uppfattningarna kan vara flexibla och kan komplette-
ras och revideras allt eftersom ny information tillkommer och bearbetas. De kan också vara 
mindre flexibla (stereotypa) vilket ibland kan leda till att ny information matchas med ett felak-
tigt eller ofullständigt schema; människan gör en missbedömning av den andra individen eller 
företeelsen (Bodenhausen, 1988; Bodenhausen & Lichtenstein, 1987; Bodenhausen & Wyer, 
1985; Fiske & Taylor, 1991). 

En studie av Macrae, Milne, och Bodenhausen (1994), visar det praktiska värdet av stereo-
typer, dvs. hur dessa frigör kognitiva resurser för att bearbeta annan information samtidigt så 
kallad parallellt processande. I studien visades en bild på ett ansikte på en datorskärm samt namnet 
(fiktivt) på personen ovanför bilden. Nedanför ansiktsbilden presenterades i tur och ordning ett 
tiotal karaktärsdrag, alltså endast ett ord visades åt gången till dess alla karaktärsdrag var presen-
terade. För hälften av försökspersonerna presenterades, förutom namnet och karaktärsdragen, 
även en etikett exempelvis ”läkare” och ”skinnskalle”. Etiketten visades på skärmen under hela 
tiden som de olika personlighetsdragen visades. För dessa deltagare var dessutom fem av per-
sonlighetsdragen samstämmiga med den stereotypa föreställningen om just denna grupp av in-
divider (exempelvis ”John” = ”skinnskalle”, ”aggressiv”; ”Jimmy” = ”stresstålig”, ”läkare”). 
Resultaten visade att de försökspersoner som hade etiketter och fem stereotypa personlighets-
drag i stimulusmaterialet (och därmed mentalt aktiverade stereotyper), efteråt kunde återkalla 
dubbelt så många personlighetsdrag ur minnet än de deltagare vars ansiktsbilder inte försetts 
med etiketter och stereotypa personlighetsdrag. De kunde dessutom i högre grad svara rätt på 
en separat uppgift som handlade om Indonesiens geografi och ekonomi. Dessa fakta hade pre-
senterats samtidigt som övningen med personlighetskategoriseringen pågick. Dessa resultat visar 
att stereotyper förenklar och underlättar perception, processande och framplockning av infor-
mation samt sparar energi vid kognitivt energikrävande situationer. 

I en studie av Kunda, Sinclair, och Griffin (1997) påvisades att samma personlighetsdrag 
kan ges olika betydelse beroende på stereotypa föreställningar baserade på personers yrkes-
identitet. I studien fick försökspersoner skatta en manlig jurists respektive byggnadsarbetares 
aggressivitet. Det visade sig att de uppskattades vara ungefär lika aggressiva men uttryckssättet 
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var olika för respektive stereotyp. Juristens aggressivitet uttrycktes exempelvis genom att han 
förmodades vara tävlingsinriktad, argumentationsvillig och vill vinna diskussioner, gärna går 
tillbaka till en affär för att klaga på felaktig vara, är benägen att alltid göra sig hörd och få sista 
ordet, etcetera. Byggnadsarbetarens aggressivitet tog sig uttryck i att han exempelvis ofta ham-
nar i småslagsmål i samband med krogbesök, har kort stubin i konflikter med fru och barn, 
argumenterar högljutt/skriker om någon förolämpar honom, utövar fysiskt krävande när-
kontaktsporter, etcetera. I diskussionen drar testledarna slutsatsen att även om det anses att 
byggnadsarbetare och jurister kan vara lika aggressiva så styrs förväntningarna på deras respek-
tive beteende av stereotypa föreställningar kopplade till deras yrke och samhällsklass. 

Stereotypisering och sociala normer. Monteith, Sherman, och Devine (1998) har i en studie vi-
sat att stereotyper ofta är värdeladdade och beroende av sociala faktorer. Medlemmar i en ing-
rupp (en grupp där man själv ingår) värderas ofta positivt och medlemmar från en utgrupp (de 
andra) värderas ofta mer negativt. Studien visar dessutom att vissa stereotypa föreställningar 
också är mer socialt accepterade än andra. Det är exempelvis mer accepterat i de flesta samman-
hang att negativt stereotypisera skinnskallar och barnmisshandlare än exempelvis färgade och 
kvinnor som antas höra till en utsatt grupp. De stereotypa värderingar som öppet uttrycks är 
alltså beroende av hur socialt accepterat det är att uttrycka dem.  

Implicita och explicita stereotyper. Devine (1989) har i en numera klassisk studie gjord i tre de-
lar visat att det också finns en skillnad i om de stereotypa föreställningarna är medvetna (expli-
cita) eller omedvetna (implicita). I undersökningen studerades vilka kunskaper vita amerikaner 
har om de stereotypa föreställningar som antas delas av vita (europeiska) amerikaner gentemot 
svarta (afrikanska) amerikaner. Deltagarna fick dessutom genomgå en procedur som avslöjade 
om de hade egna fördomar gentemot afrikanska amerikaner. Alltså om de var fördomsfulla eller 
inte. Det visade sig att de fördomsfulla och icke–fördomsfulla deltagarna hade samma kunskap 
om i samhället existerande fördomar gentemot svarta. 

I nästa steg blev försöksdeltagarna på liknande sätt som hos Macrae et al. (1994) exponerade 
för personbeskrivande ord på en datorskärm. Tiden för exponeringen låg dock strax under vad 
som är möjligt att medvetet uppfatta. För hälften av deltagarna var orden förknippade med de 
stereotypa föreställningarna om svarta amerikaner. För den andra hälften var orden neutrala. 
Resultaten visade att den snabba visningen av orden, föraktiveringen eller s.k. subliminal pri-
ming, gjorde att de deltagare som exponerats för afro-amerikanska stereotyprelaterade ord, 
senare också lättare gjorde en (negativ) stereotypbedömning av en afro-amerikansk person som 
presenterats i en berättelse på ett i sig neutralt sätt. 

I den tredje delen av undersökningen fick försökspersoner (ej samma som i det två första) 
skriva ner egna tankar om svarta amerikaner på ett papper varpå det påvisades att de fördoms-
fulla och icke-fördomsfulla deltagarna uppgav olika uppfattningar om svarta amerikaner oavsett 
föraktivering. Det är alltså möjligt att uppvisa en kontrollerad, fördomsfri uppfattning om en 
viss grupp människor även om en stereotyp tidigare aktiverats och effekten av denna påvisats. 
Detta antas påvisa att det sociala arvet och kulturella (stereotypa) föreställningar om en grupp 
människor, ligger djupare än de personliga uppfattningarna. Därför kan dessa stereotyper akti-
veras, trots en fördomsfri personlig uppfattning. 

Stereotypisering och självkänsla. Sinclair och Kunda (1999) har påvisat att om en person blivit 
värderad av någon annan används olika stereotypa bedömningar av den som gett värderingen, 
beroende på om värderingen varit positiv eller negativ. En manlig afro-amerikansk chefsperson 
som värderat vita försöksdeltagares personliga egenskaper negativt bedömdes utifrån stereo-
typen afro-amerikan, vilket bland annat innebar att han ansågs mindre intelligent och därmed 
inte kompetent nog att avge en korrekt bedömning. I de fall då han gav en positiv värdering av 
deltagarnas personliga egenskaper bedömdes han utifrån sin yrkesroll, vilket antyder att han då 
ansågs kompetent. I studien diskuteras att en av drivkrafterna bakom användandet/aktiveringen 
av stereotypa bedömningar kan vara att bibehålla och/eller återfå självförtroendet och emotio-
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nell jämvikt. Stereotypiseringen verkar syfta till att förbättra den emotionella statusen hos del-
tagarna; de mådde bättre efter att ha bedömt chefen negativt.  

I en annan studie (Sinclair & Kunda, 2000) påvisades att en kvinna som kritiserat manliga 
medarbetare bedömdes utifrån en negativ stereotyp kopplad till kvinnor varpå hennes kritik 
kunde förkastas. När kvinnan istället berömt sina manliga medarbetare bedömdes hon utifrån 
stereotypen kopplad till hennes yrke och då ansågs hon vara kompetent och korrekt i sin be-
dömning. Samma artikel beskriver en studie med liknande resultat där en kvinnlig och en 
manlig lärare betygsatt ett antal elever. Kvinnan bedömdes av eleverna som mindre kompetent 
än mannen när hon hade satt låga betyg. I de fall då eleverna fick höga betyg av kvinnan ifråga-
sattes inte hennes kompetens. Mannens kompetens ifrågasattes inte alls, oavsett vilka betyg han 
satte. 

Fein & Spencer (1997) har i flera studier undersökt hur den egna självkänslan påverkar 
stereotypa bedömningar. I den första studien fick försöksdeltagarna, studenter i USA, möjlighet 
att bedöma en kvinna som sökte ett jobb utifrån stereotypen jude eller europé. Den judiska 
stereotypen var bland deltagarna i studien associerad med negativa personegenskaper och den 
europeiska stereotypen med positiva. Hälften av deltagarna fick innan bedömningen av kvin-
nan höra att de presterat bra på ett intelligenstest, vilket höjde deras självkänsla. Resultatet vi-
sade att dessa bedömde kvinnan ungefär lika oavsett om hon associerades med stereotypen jude 
(negativ) eller europé (positiv). De personer som däremot fått höra att de hade låga poäng på 
intelligenstestet, och därmed fått sin självkänsla sänkt bedömde den judiska kvinnan som 
mindre lämplig för jobbet än den europeiska kvinnan. En annan studie visade att manliga 
försökspersoner som genomgått en procedur som syftade till att sänka deras självkänsla, lättare 
gjorde en stereotyp bedömning av en homosexuell man än de personer som inte fått sin själv-
känsla sänkt. Dessa verkade inte ha samma tendens att vilja distansera sig själva från den negativt 
stereotypiserade homosexuelle mannen. Ytterligare en studie visade dessutom att försöks-
personer med låg självkänsla som gavs möjlighet att göra en negativ stereotypisering, uppvisade 
en förbättrad självkänsla, de mådde bättre, efteråt. 

Stereotypisering och emotion. I en opublicerad studie av Martin, Tesser, och McIntosh (1993) 
(citerad av Wenzlaff & Wegner, 2000) instruerades deltagare att trycka undan tankar på vita 
björnar strax innan de fick ett minnestest bestående av ord. Före minnestestet fick hälften av 
deltagarna positiv återkoppling för att uppleva en känsla av trygghet och kompetens inför upp-
giften. Dessa deltagare rapporterade sedan färre återkommande tankar på vita björnar än de som 
inte fick samma positiva återkoppling. Detta kan visa att sinnestillståndet spelade en roll i hur 
tankarna kontrollerades. En känsla av trygghet och säkerhet minskade i det här fallet mängden 
återkommande tankar på vita björnar. 

Banaji och Park (2000) visade att personer i positiv affekt har en ökad benägenhet att an-
vända stereotypa bedömningar av andra människor jämfört med personer som känt sig ned-
stämda. Banaji och Park (2000), Bodenhausen, Sheppard, och Kramer (1994), Lambert, Khan, 
Lickel, och Fricke (1997) visade dessutom att nedstämda försökspersoner inte använde stereo-
typer trots att de fanns aktiverade och tillgängliga i medvetandet.  

Bodenhausen et al. (1994) har undersökt hur arga och upprörda försöksdeltagare genom-
gående använde mer stereotypa bedömningar jämfört med deltagare som kände sig väl till mods 
eller var nedstämda. I försöket manipulerades deltagarnas affekttillstånd på så sätt att de (stu-
denter i USA) instruerades att tänka på en händelse i sitt liv som gjort dem mycket arga och 
upprörda. En annan grupp instruerades att tänka på något som gjort dem nedstämda. En tredje 
grupp instruerades att tänka på neutrala händelser, exempelvis det som hade hänt dem före-
gående dag. Därpå fick deltagarna fylla i en enkät för att skatta den egna sinnesstämningen. Där 
visades att deras sinnesstämning korrelerade med experimentledarnas förväntningar, det vill 
säga, de skattade sig själva som arga, nedstämda eller neutrala till sinnes. 

I nästa steg fick samtliga deltagare läsa en uppdiktad händelse där en manlig student betett 
sig regelvidrigt. Två berättelser presenterades. En där huvudpersonen hade begått ett aggressivt 
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övergrepp av något slag och en där han fuskat på en examination. Där huvudpersonen begått 
övergreppet var han för hälften av deltagarna given ett typiskt latinamerikanskt namn och för 
den andra hälften ett angloamerikanskt namn. Där han fuskat på examinationen lades det för 
hälften av deltagarna till att huvudpersonen också var en aktiv friidrottare. För övriga deltagare 
i denna grupp var beskrivningen inte med. Bodenhausen (1990) har tidigare visat att manliga 
medlemmar från gruppen latinamerikaner (stereotypt) bedöms vara aggressiva och att friidrot-
tare (stereotypt) bedöms vara benägna att fuska på examinationer. Slutligen fick deltagarna göra 
en bedömning där graden av skuld i det som hänt bedömdes. Resultatet blev att de som känt 
sig arga genomgående bedömde personen i berättelsen som mer skyldig till övergrepp eller fusk 
när en stereotyp föreställning om latinamerikaner eller friidrottare aktiverats. De som känt sig 
neutrala eller nedstämda till sinnet visade ingen sådan ökning trots tillgänglig (aktiverad) stereo-
typ. 

Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears (1939) menar att ilska och aggression alltid är en 
konsekvens av frustration. Fallstudier och observationer, menar författarna, ger tydliga indika-
tioner på att aggression ibland riktar sig mot den eller det som skapat frustrationen. Lika ofta 
kan dock aggressionen och ilskan rikta sig mot en så kallas syndabock. Fyra faktorer som styr 
frustrationens/aggressionens mekanismer analyserades; styrkan i frustrationen, effekterna av att 
bestraffa/utsläcka aggressionen och ilskan, vilka krafter som bestämmer vilket objekt som blir 
föremålet för ilskan (det verkliga eller en syndabock) och vad som sker efteråt, det vill säga om 
en lättnad i sinnestillståndet sker efter känsloyttringen (mot det verkliga föremålet eller mot 
syndabocken). 

Arbetet beskriver fallstudier, experiment med människor och djur, samhälleliga och poli-
tiska fenomen samt observationer som exemplifierar att ilska och frustration ibland undertrycks 
för att senare blossa upp, ofta mot ett ”oskyldigt” föremål eller en person. Bland annat det nu-
mera klassiska exemplet att sparka undan katten (eller stolen) eller träta på familjen om chefen 
varit orättvis på jobbet. Vidare beskrivs att amerikanska krigsmakten använde sig av dessa 
psykologiska principer för att medvetet bygga upp en frustration hos soldater som sedan resul-
terade i att de riktade kraftig ilska och aggression mot fienden (de krigade bättre). I flertalet 
kliniska experiment beskrivs där arga och upprörda personer bedömer personer från olika ut-
grupper mer negativt än personer som är neutrala till sinnes. Slutsatsen dras att ett av målen 
med de negativa (i affekt givna) bedömningarna är att bli kvitt frustrationen och ilskan. 

Dollard et al. (1939) menar att eftersom aggression är ett resultat av frustration, så är om-
vänt resultatet av ett negativt/aggressivt beteende/bedömning, en avreaktion och förbättring i 
humöret efteråt, alltså en slags emotionell katharsis (rening). 

Sammanfattningsvis kan sägas att stereotyper kan; användas för att navigera i sociala 
sammanhang, syfta till att skydda den egna självkänslan, vara svåra att styra och avstyra med 
viljans kraft och att vissa affektstillstånd kan öka benägenheten att stereotypisera andra männi-
skor. Några av studierna visar att personer med sänkt självkänsla verkar må bättre efter en be-
dömning baserad på en negativ stereotyp. Dollard et al. (1939) förde ett tidigt resonemang om 
orsakerna till aggression och ilska och myntade uttrycken syndabock och katharsis. 

 
Syfte och frågeställning 
 
I tidigare forskning har sinnestillståndets betydelse före och under stereotypiseringsprocesser 
undersökts. Orsaker till stereotypiseringar och hur dessa görs när människor är arga, glada, 
nedstämda samt neutrala till mods har studerats. Ännu finns dock inga, av författaren kända, 
studier som visar om negativa bedömningar baserade på en stereotyp vid negativ affekt (ilska 
och frustration) verkligen har en avreagerande effekt på sinnestillståndet. 

I denna studie har undersökt om ett negativt sinnestillstånd (ilska, frustration) kan för-
bättras, det vill säga att den negativa affekten avtar eller försvinner om individen får möjlighet 
att uttrycka en negativ stereotyp som är socialt accepterad att använda. Antagandet är att ett 
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negativt sinnestillstånd kan påverkas i positiv riktning om det ges tillfälle att göra en person-
bedömning av en person som det är socialt accepterat att tycka illa om. Dvs. kan en negativ 
stereotypbedömning tjäna som avreaktion? 

 

Metod 
Design 
 
Experimentet utgjordes av en 2 x 2 design för oberoende mätningar. Den första oberoende 
variabeln var deltagarnas humör innan personbedömningen (negativ affekt/neutral affekt) och 
den andra var typ av stereotyp (negativ/positiv). Beroendevariabeln var deltagarnas humör efter 
undersökningen. 
 
Deltagare och urval 
 
Totalt 119 studenter vid Luleå tekniska universitet deltog i studien. De informerades om, och 
ombads att delta i studien i anslutning till sina ordinarie föreläsningar. Etthundratretton enkäter 
samlades in. Två enkäter sorterades bort då de var ofullständigt ifyllda. Sammanlagt deltog 71 
män (negativ affekt/negativ stereotyp, n=17, negativ affekt/positiv stereotyp, n=18, positiv 
affekt/negativ stereotyp, n=16, positiv affekt/positiv stereotyp, n=20) och 40 kvinnor (negativ 
affekt/negativ stereotyp, n=11, negativ affekt/positiv stereotyp, n=9, positiv affekt/negativ 
stereotyp, n=10, positiv affekt/positiv stereotyp, n=10). Totalt ingick således 111 personer i 
studien. Studenterna var vid första testtillfället juridikstuderande och vid det andra 
ekonomistuderande. 
 
Material och procedur 
 
Pilotstudie. En pilotstudie gjordes vid Luleå tekniska universitet. Trettiosju psykologistuderande 
deltog i undersökningen och deltagarna fick möjlighet att efteråt kommentera allt material, 
undersökningens design och upplevelsen av affektmanipulationen. Efter att ha tagit del av 
kommentarer från deltagarna, återkoppling från lärare i den berörda kursen samt handledarens 
synpunkter, gjordes en del ändringar i enkäternas utformning. Skattningsskalorna på 
svarsenkäterna ändrades från fem till sex skattningsalternativ och affektmanipulationen ändrades 
med tillägget att skriva ner en personlig berättelse för att större effekt skulle uppnås och bi-
behållas. 

Experimentet genomfördes vid två testtillfällen och baserades på bekvämlighetsurval. Alla 
närvarande studenter uppmanades att delta i studien. Informationen till deltagarna var att stu-
dien är en del i försöksledarens examensarbete och undersöker sinnestillstånd, person-
bedömningar och minne. Deltagarna undanhölls det egentliga syftet för att säkerställa validite-
ten. Deltagarna uppmanades att för en stund släppa tankarna på kursen som pågick och i stället 
sätta sig in i den uppgift som nu låg framför dem. Deltagarna fick information om frivillighet, 
anonymitet och möjlighet att när som helst avbryta deltagandet i studien. 

Därefter följde enkätblad med fyra moment. Enkäterna var vid båda experimenttillfällena 
arrangerade så att de distribuerades slumpmässigt. Alla enkäter hade ett identiskt försättsblad 
med information om undersökningen samt kontaktuppgifter till undersökningsledaren. Del-
tagarna uppmanades också att inte bläddra framåt eller bakåt i enkäten och att helst inte ändra i 
det som de redan skrivit. De fick veta att eventuella frågor om undersökningen besvarades 
efteråt. 

Moment 1: Affektmanipulation (negativ/neutral). Enkätens första del innehöll affekt-
manipulationen. Deltagarna i den negativa affektbetingelsen uppmanades att tänka på någon 
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valfri personlig episod, företeelse eller person/personer som hade gjort dem riktigt arga och 
upprörda. Därefter ombads de att skriva en kort berättelse om detta så att de snabbt kunde 
minnas hela episoden, företeelsen eller personen/personerna och försöka låta känslan av ilska 
och upprördhet stanna kvar inombords. De instruerades att aktivt framkalla detta minne och 
känna efter hur det fortfarande gjorde dem arga och upprörda. Detta för att bibehålla affekten 
inför nästa moment. Ett löst blad tillhandahölls så att de kunde skriva ner den personliga berät-
telsen/texten. Deltagarna uppmanades att kassera detta blad i anslutning till inlämningen av 
hela enkäten. För deltagare i den neutrala affektbetingelsen bestod momentet i att tänka på hur 
färdvägen till skolan ser ut en vanlig dag utan störningar eller ovanliga händelser. De upp-
manades att skriva en kort berättelse så att färdvägen lätt kunde återkallas i minnet. Ett löst blad 
bifogades även här för personliga anteckningar. 

Moment 2: Skattning av sinnesstämningen. Efter affektmanipulationen ombads samtliga del-
tagare att skatta sin sinnesstämning på en 6-gradig skala (1=”inte alls”; 6=”mycket”). Del-
tagarna ombads skatta i vilken grad de just då kände sig: nedstämda, optimistiska, arga, tillfreds-
ställda, frustrerade, glada, oroliga och trygga. 

Moment 3: Stereotypmaterial med ansiktsbild samt personbedömning. Efter skattningarna fick 
deltagarna läsa tidningsartikeln om den person de skulle bedöma. För betingelsen negativ stereo-
typ bestod materialet av en tidningsartikel med ansiktsbild och bildtext. Ansiktsbilden föreställer 
en glasögonprydd man i fyrtioårsåldern med allvarligt ansiktsuttryck och skäggiga kinder och 
haka. Bildtexten handlar om hur denne man systematiskt förgripit sig på barn på sin arbetsplats. 
Han skulle ha använt fysiskt våld och begått grova sexuella övergrepp. För detta hade han 
dömts till sluten psykiatrisk vård. Texten är fiktiv med inspiration hämtat från artiklar ur dags-
press på Internet. För betingelsen positiv stereotyp bestod materialet av samma ansiktsbild på 
samme man, men här handlade bildtexten i stället om hur han sagt upp sig från sitt ordinarie 
välbetalda arbete och istället nu arbetar deltid med ideellt hjälparbete i utvecklingsländer. Tex-
ten är delvis hämtad från en artikel ur dagspress på Internet och modifierad för att passa un-
dersökningen. Bildtexterna beskriver två olika personer med olika namn och bakgrund men 
bilden är identisk för de båda (positiva och negativa) personbeskrivningarna. Bilden är privat 
och personen har inget samband med bildtexterna. 

Personbedömningen var lika för alla deltagare. De uppmanades att ringa in en siffra per 
personegenskap från 1 till 6, där 1=”inte alls” och 6=”mycket”, så att de bäst beskrev personen 
de just läst om. De tillfrågades om de trodde personen var: vänlig, manipulativ, intelligent, pålitlig, 
lojal, känslokall, arbetsvillig, arrogant, noggrann, samt kärleksfull. 

Moment 4: Skattning av sinnestillståndet. Avslutningsvis skattade samtliga deltagare sin sinnes-
stämning efter personbedömningen. Denna del av enkäten var identisk med den i moment två. 
Sist efterfrågades födelseår samt om de var kvinna eller man och gavs en hälsning från under-
sökningsledaren som tackade för deltagandet. 

Själva experimentet tog cirka tio minuter att genomföra. Efter insamlingen av enkäterna 
avslöjades det egentliga syftet med undersökningen. Information om experimentgrupperna och 
kontrollgrupperna gavs och deltagarna fick veta att tidningsartiklarnas text och innehåll var 
fiktion, att bilden på huvudpersonen i artiklarna är privat och att personen inte har något sam-
band med texternas innehåll. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och uppmanades att inte 
berätta för andra studenter om undersökningen. Undersökningsledaren tackade för deras med-
verkan och informerade att om det fanns eventuella oklarheter, negativa känslor eller andra 
funderingar om undersökningen var de välkomna att när som helst kontakta undersöknings-
ledaren på angivna kontaktuppgifter. Alla studenter informerades om att studiens resultat skulle 
redovisas under våren 2007 vid Luleå tekniska universitet. 
 
 

 - 6 -



 

Resultat 
 
Affektmanipulationen 
 
Databearbetningen skedde i statistikprogrammet SPSS. Först genomfördes t-tester för att 
undersöka effekten av affektmanipulationen. Tabell 1 visar skillnad i affekt efter affekt-
manipulationen mellan de båda grupperna. Deltagarna i gruppen med negativ affekt-
manipulation skattade sig själva högre på de negativa affekterna nedstämdhet, ilska, frustration 
och oro och lägre på de positiva affekterna optimism, tillfredsställelse, glädje och trygghet jäm-
fört med deltagarna i gruppen med neutral affektmanipulation. Signifikant skillnad i affekt efter 
affektmanipulationen erhölls för alla affekter utom oro. 

 
Tabell 1. 
Medelvärden, standardavvikelse och signifikans för skillnad mellan grupperna i självskattad 
affekt efter affektmanipulation (skala 1-6) 
____________________________________________________________________________ 
Affektgrupp Negativ Neutral 
 (n=55) (n=56) 
____________________________________________________________________________ 
  M        SD  M        SD    df         t          p 
____________________________________________________________________________ 
 
Typ av affekt 
    Nedstämdhet 3.13     1.53 1.96     1.08                         109      4.63     .00 
    Ilska 3.25     1.64 1.41     1.01                         109      7.14     .00 
    Frustration 3.69     1.88 2.02     1.36                         109      5.36     .00 
    Oro 2.82     1.57 2.43     1.37                         109      1.39     .17 
 
    Optimism 3.04     1.17 3.77     1.16                         109     -3.31     .00 
    Tillfredsställelse 2.71     1.24 3.70     1.28                         109     -4.13     .00 
    Glädje 2.78     1.33 4.04     0.91                         109     -5.78     .00 
    Trygghet 4.05     1.47 4.98     1.20                         109     -3.64     .00 
____________________________________________________________________________ 
 
Huvudeffekt av affektmanipulationen respektive personbedömningen på affekt 
 
Nya variabler, förändring i affekt, skapades genom att ta medelvärdet inom varje affektgrupp 
för en specifik affekt före stereotypbedömning och subtrahera medelvärdet för samma affekt 
efter stereotypbedömning. På så sätt erhölls ett differentialmått för varje förändring i respektive 
affektvariabel. Detta mått användes för att söka huvudeffekt av affekt samt stereotyp och inter-
aktionseffekt mellan affekt och typ av stereotyp inom de olika betingelserna. Därefter genom-
fördes en serie (affektbetingelse: negativ/neutral) 2 x 2 (stereotyp: positiv/negativ) varians-
analyser med de olika affekternas differentialmått som beroende variabler. 

Signifikanta effekter av affektmanipulationen erhölls för nedstämdhet F(1, 107)=5.03, p<.05, 
ilska F(1, 107)=13.42, p<.05, frustration F(1,107)=7.15, p<.05 och glädje F(1, 107)=10.18, 
p<.05 (Tabell 2). 
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Tabell 2. 
Medelvärdesdifferenser, standardavvikelse, frihetsgrader och signifikans för affekter efter af-
fektmanipulation 
___________________________________________________________________________ 
Affektbetingelse                      Negativ                      Positiv 
            (n=55)                    (n=56) 
___________________________________________________________________________ 
                                       M          SD                M          SD             df            p 
___________________________________________________________________________ 
 
Nedstämdhet                 -0.04*      1.39             -0.50       1.10                 107        <.05 
Ilska                               0.18        1.58             -0.68       1.45                 107        <.05 
Frustration                      0.36        1.64             -0.32       1.39                 107        <.05 
Oro                              -0.36        1.35             -0.04       1.13                 107           .10 
 
Optimism                      -0.42        1.12             -0.05       1.20                 107           .06 
Tillfredsställels                -0.18        1.23              0.13       1.15                 107           .09 
Glädje                           -0.45        1.54              0.23       1.08                 107         <.05 
Trygghet                         0.05        1.08              0.21       1.17                 107            .43 
___________________________________________________________________________ 
*Negativa medelvärden visar en mervärdesförändring då självskattningen efteråt varit högre än 
före bedömningen 
 
Typ av stereotyp gav signifikanta effekter för nedstämdhet F(1, 107)=16.64, p<.05, ilska F(1, 
107)=33.13, p<.005, frustration F(1,107) = 14.56, p<.05, optimism F(1, 107)=10.60, p<.05, 
tillfredsställelse F(1, 107)=26.02, p<.05 och glädje F(1, 107)=23.88, p<.05. För interaktionen 
mellan typ av stereotyp och affekt påvisades inga signifikanta effekter (Tabell 3). 

 
Tabell 3 
Medelvärdesdifferenser, standardavvikelse, frihetsgrader och signifikans för affektförändring 
efter personbedömning 
___________________________________________________________________________ 
Stereotyp                                Negativ                      Positiv 
      (n=54)                        (n=57) 
__________________________________________________________________________________________ 
                                       M          SD                M          SD              df            p 
__________________________________________________________________________________________ 
Nedstämdhet       -0.72*      1.17              0.16       1.21                     107    <.05 
Ilska  - 0.98          1.70              0.44       1.05                     107    <.05 
Frustration                     -0.50          1.63              0.51       1.30                         107      <.05 
Oro                              -0.22        1.33             -0.11       1.19                         107        .67 

 
Optimism   0.11        1.04             -0.56       1.20                         107      <.05 
Tillfredsställelse   0.50        1.06             -0.53       1.10                         107      <.05 
Glädje   0.44        1.21             -0.63       1.30                         107      <.05 
Trygghet    0.22        1.31               0.05       0.92                         107         .41 

___________________________________________________________________________ 
*Negativa medelvärden visar en mervärdesförändring då självskattningen efteråt varit högre 
än före bedömningen 
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Effekter av personbedömning på affekt 
 
Gruppen negativ affekt/negativ stereotyp skattade sig själva som mer nedstämda, ilskna, fru-
strerade, oroliga och optimistiska samt mindre tillfredsställda, glada och något mindre trygga. 
Gruppen negativ affekt/positiv stereotyp skattade sig som mindre nedstämda, ilskna, frustrerade 
och något mindre trygga samt mer oroliga, optimistiska, tillfredsställda och glada. Gruppen 
neutral affekt/negativ stereotyp skattade sig själva som mer nedstämda, ilskna och frustrerade 
samt mindre oroliga, optimistiska, tillfredsställda, glada och trygga. Gruppen neutral af-
fekt/positiv stereotyp skattade sig själva som mer nedstämda, optimistiska, tillfredsställda och 
glada samt mindre ilskna, frustrerade och trygga. Oron skattades konstant i denna grupp. Figur 
1 visar förändringen i de olika affekterna efter stereotypbedömningen för alla grupper. 
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Figur 1. 
Medelvärden affektförändring (affekt före – affekt efter stereotypbedömningar). Skalans varia-
tionsvidd 1–6. Negativa medelvärden visar en värdeökning då skattningen varit högre efter än 
före bedömningen 
 
För att få en uppfattning om generella tendenser, det vill säga om det fanns en trend i föränd-
ringen för de negativa respektive positiva affekterna efter personbedömningen, skapades index, 
sammanslagna skalor, för de fyra negativa affektvariablerna (nedstämdhet, ilska, frustration, oro) 
dels före och dels efter stereotypbedömning. På samma sätt skapades index för de positiva 
affektvariablerna (optimism, tillfredsställelse, glädje, trygghet) före och efter stereotyp-
bedömning. Slutligen subtraherades det negativa affekt - indexet efter personbedömning från 
det negativa indexet före personbedömning. Samma subtraktion genomfördes med de två po-
sitiva affektindexen. Deltagare i gruppen negativ affekt/positiv stereotyp blev mindre negativa 
och mer positiva efter personbedömningen. Deltagare i gruppen neutral affekt/negativ stereo-
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typ blev mer negativa och mindre positiva till efter bedömningen. Deltagare i gruppen neutral 
affekt/positiv stereotyp skattade sig själva som lika negativa och mer positiva än innan 
bedömningen (Tabell 4). 
 
Tabell 4 
Medelvärden och medelvärdesdifferenser för affektindex före och efter bedömning. 
____________________________________________________________________________ 
 
Affekt                                               Negativ                                           Neutral 
____________________________________________________________________________ 
 
Stereotyp          Negativ            Positiv     Negativ               Positiv 
 (n=28) (n=27) (n=26) (n=30) 
____________________________________________________________________________ 
 
Negativa affekter 
     Före bedömning          3.46             2.98                  1.95            1.96 
     Efter bedömning          3.89             2.45                  2.74            1.96 
     Differens före-efter      -0.43*             0.53                 -0.79            0.00 
 
Positiva affekter 
     Före bedömning          2.97             3.32                  4.32            3.94 
     Efter bedömning          2.81             4.00                  3.84            4.13 
     Differens före-efter        0.16           -0. 68                  0.48           -0.19 
____________________________________________________________________________ 
*Negativa medelvärden visar en mervärdesförändring då självskattningen efteråt varit högre än 
före bedömningen. 
 
För att jämföra förändringen i affektindex i de olika betingelserna och söka huvudeffekt 
och/eller interaktionseffekt i affekt inom de olika betingelserna genomfördes två 2 (affekt-
betingelse: negativ/neutral) X 2 (stereotyp: positiv/negativ) variansanalyser med positivt och 
negativt affektindex som beroende variabler.  

Signifikanta effekter av affektmanipulationen visades för förändring i negativt affektindex F(1, 
107)=6.95, p<.05 samt positivt affektindex F(1, 107)=7.20, p<.05. Dessutom fanns signifikanta 
effekter av typ av stereotyp på förändring i både negativt F(1, 107)=27.70, p<.05 och på positivt 
affektindex F(1, 107)=24.28, p<.05. Inga signifikanta effekter påvisades för interaktionseffekten 
mellan typ av stereotyp och affektmanipulation. Medelvärdesdifferenser för förändring i affekt-
index efter affektmanipulation resp. förändring i affektindex efter personbedömning presenteras 
i Tabell 5. 
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Tabell 5. 
Medelvärdesdifferenser för förändring i affektindex efter affektmanipulation resp. för förändring 
i affektindex efter personbedömning. 
____________________________________________________________________________ 
Affektbetingelse                 Negativ                                         Neutral 
                                        (n=55)                                          (n=56) 
                                            
Negativt affektindex             0.05                                        -0.40 
Positivt affektindex             -0.26*                                0.15 
____________________________________________________________________________ 
Typ av stereotyp                 Negativ                                        Positiv 
     (n=54)                                         (n=57) 
 
Negativt affektindex           -0.61                                             0.27 
Positivt affektindex              0.32                                             0.44 
___________________________________________________________________________ 
*Negativa medelvärden visar en mervärdesförändring då självskattningen efteråt varit högre än 
före bedömningen 
 

Diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka om ett negativt sinnestillstånd kan förbättras om 
det ges tillfälle att göra en personbedömning av en person som det är socialt accepterat att tycka 
illa om, alltså om en negativ stereotypbedömning kan tjäna som avreaktion. Deltagarnas affekt 
manipulerades så att hälften av deltagarna kände sig arga och frustrerade och hälften kände sig 
neutrala till sinnes. Resultaten visar att affektmanipulationen fungerade väl. Skillnaden i affekt-
tillstånd mellan grupperna negativ och neutral affektmanipulation var signifikant för alla affekter 
utom oro. Bodenhausen, Sheppard, och Kramer (1994) använde denna metod för affekt-
manipulation, vilken visade sig fungera och användes därför också i denna undersökning. 

De som sedan fick göra en personbedömning av en negativt stereotypiserad person kände sig 
ännu mer negativa till sinnes efteråt. Detta resultat går emot studiens hypotes och flera av anta-
gandena i Dollard et als (1939) arbete samt resultat i Fein & Spencers (1997) och Sinclair & 
Kundas (1999) studier. Anledningarna till detta resultat kan vara flera. Den uppdiktade person 
som beskrevs har en i alla avseenden mycket klandervärd personlighet och gör sig skyldig till 
handlingar som väcker stark motvilja och ilska hos de flesta. Den tid som förflöt mellan be-
dömningen av honom och den slutliga skattningen av sinnestillståndet var mycket kort, kanske 
bara några få sekunder. De negativa affekter som stereotypmaterialet troligtvis väckte kan ha 
adderat och förstärkt det redan negativa affekttillståndet. Detta visas i den neutrala kontroll-
gruppen där de initialt neutrala deltagarna också blir signifikant negativt påverkade av det nega-
tiva stereotypmaterialet. Det faktum att stereotypmaterialet i sig väcker starka känslor, negativa 
och positiva, är en önskad och uppnådd effekt. Den uteblivna avreaktionen och förstärkningen av 
den negativa affekten, kan förklaras med att de starka känslor som materialet väcker kvarstår 
under personbedömningen och spiller över till momentet med skattningen av sinnestillståndet i 
det sista momentet. 

Personbedömningen av den positivt stereotypiserade personen verkade ha en upplyftande 
effekt på sinnestillståndet hos både initialt negativa och neutrala deltagare, vilket kan visa på 
materialets i sig starka effekt på affekttillståndet. 
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Materialet, metoden och proceduren 
 
Bodenhausen, Sheppard, och Kramer (1994) har i sina studier visat att självmanipulation av den 
egna sinnesstämningen är ett effektivt sätt att komma åt önskvärda affekttillstånd vid psykolo-
giska experiment, då det egna personliga tankematerialet kopplat till önskad affekt är det som är 
mest laddat och tillgängligt. Affektmanipulationens effekt, vilken uppnåddes med önskat resultat, 
mättes med hjälp av en enkät med självskattning av den egna sinnesstämningen. Enkäter är ett 
relativt trubbigt instrument när det gäller studier av känslor och subjektiva bedömningar och ger 
också en onyanserad och instrumentell bild av ett komplext emotionellt spektra. Fördelarna med 
enkät är dock bland annat att kunna inkludera många deltagare samt systematisera och statistiskt 
beräkna resultatet vilket ligger till grund för detta val av metod. Enkät användes också i mo-
mentet med personbedömningarna/den förväntade avreaktionen i samband med stereotyp-
materialet, vilket skulle kunna förklara den uteblivna avreaktionen. Momentet med läsning av 
tidningsartikeln och momentet med personbedömning låg mycket nära varandra i tid, varför det 
kan vara svårt att urskilja varifrån effekten på affektförändring verkligen kom. Förändring i affekt 
kan vara ett resultat av tidningsartikel och personbedömning i samverkan. 
 
De olika affekterna 
 
Att alla deltagare, oavsett initialt affekttillstånd och typ av stereotyp, kände sig mindre trygga efter 
stereotypbedömningen är intressant då det kan visa på experimentets socialpsykologiska effekt, 
att vara föremål för någons intresse och dessutom ingå i ett psykologiskt experiment påverkar 
människors känslor. Detta har påvisats otaliga gånger, främst inom socialpsykologin (Fiske & 
Taylor, 1991). 

Oron ökade hos initialt negativa deltagare oavsett typ av stereotyp, och minskade hos initialt 
neutrala deltagare med negativ stereotyp. Detta skulle också kunna tillskrivas socialpsykologiska 
faktorer; att delta i ett psykologiskt experiment väcker oro, att personbedöma en ”god” männi-
ska kanske inte räcker för att oron skall minska. Funderingar om vad som kommer härnäst kan-
ske väcks efter den ”trevliga” uppgift som den positiva stereotypbedömningen kanske upplevdes 
som. Oro var också den negativa affektvariabel som efter affektmanipulationen skattades högst 
hos de initialt neutrala deltagarna, vilket kan förklara avsaknad av signifikans efter affekt-
manipulation; känslan av oro påverkas av de socialpsykologiska faktorerna och är därför initialt 
hög hos alla deltagare. 

Deltagare i gruppen neutral affekt/positiv stereotyp blev något mer nedstämda efter sin per-
sonbedömning och denna affekt har inte påverkats av stereotypmaterialet på samma sätt som de 
flesta övriga affekterna. Anledningen till ökad nedstämdhet hos de initialt neutrala deltagarna 
skulle också här kunna tillskrivas socialpsykologiska faktorer. Det kan också tänkas att det posi-
tiva stereotypmaterialet ger upphov till nedstämdhet, då det beskriver den ”perfekt lyckade och 
moraliskt rättrådige” person som vi alla kanske skulle vilja vara, men varken har råd eller möj-
lighet till. 

Övriga affekter följer trenden, det vill säga de negativa affekterna förstärks av en negativ 
stereotypbedömning och de positiva minskar av densamma. I kontrollgruppen med initialt eutral 
affekt är resultatet likartat. Grupperna med positiv stereotypbedömning uppvisar på samma sätt 
en humörhöjning, oavsett initialt affekttillstånd. 

Ett spännande resultat har analyserats där negativ affekt kvarstår och adderas efter en negativ 
personbedömning. Dessutom kan vi se att en berättelse om en i alla avseenden positiv och 
hedersam person kan lyfta ett initialt negativt sinnestillstånd och även förstärka ett redan glatt 
sinnelag. Om inte annat så visar studien att positiva och upplyftande personer/berättelser om 
personer påverkar människor positivt, oavsett initialt sinnestillstånd. 
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Experimentets svagheter 
 
Mot bakgrund av det oväntade resultatet bör materialet och proceduren granskas närmare. 
Berättelsen om den klandervärda personen är, enligt flertalet förfrågningar hos olika personer 
och i pilotstudien, trovärdig och stark. Detta gav ett önskat resultat i form av negativa känslor 
inför personen vilket också kunde avläsas av stereotypbedömningarna; den klandervärde mannen 
bedömdes genomgående mycket negativt med avseende på alla personegenskaper. Denna nega-
tiva sinnesstämning skulle kunna ha överskuggat och/eller förstärkt affektmanipulationens ef-
fekter varpå avreaktionens effekt blev för svag i förhållande till de starka affekter som affektma-
nipulationen och stereotypmaterialet skapade. Den antagligen mest kritiska frågeställningen är 
dock: Kan en personbedömning i form av ifyllandet av en enkät tjäna som avreaktion i ordets rätta bemär-
kelse? Denna frågeställning bör beaktas och analyseras i händelse av att forskningsfrågan drivs 
vidare. Själva undersökningen skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval och i enkätform. 
Detta kan ha gett upphov till en snedvridning av resultaten då alla data baserades på själv-
skattning, ärlighet och engagemang från deltagarnas sida. Social önskvärdhet, felaktigt ifyllda 
enkäter och missuppfattningar rörande uppgiften kan vara ytterligare faktorer som äventyrar 
resultatens förlitlighet. 

Frågan om det är etiskt försvarbart att utsätta deltagare för situationer där negativ affekt 
framkallas ska belysas. I denna undersökning har detta övervägande ställts mot att det annars 
hade varit mycket svårt att genomföra experimentet. Metoden att deltagarna själva och på frivil-
lig basis tänker sig arga är en välfungerande metod (Bodenhausen et al, 1994) som helt och hållet 
bygger på deltagarnas egen motivation att delta. Personbeskrivningen av den klandervärde man-
nen kan väcka anstöt och avsky och kanske även uppröra en del deltagare. Informationen till 
deltagarna efteråt var därför tydlig med att historien var uppdiktad och att personen på bilden 
inte hade något samband med texten. Försöksledaren uppmanade alla deltagare att ställa frågor 
och/eller lämna synpunkter på experimentet och möjlighet fanns att kontakta denne efteråt i 
händelse av frågor eller funderingar. Alla deltagare uppmanades att noggrant läsa igenom anvis-
ningarna inför experimentet där information om frivillighet, anonymitet och möjlighet att när 
som helst avbryta deltagandet gavs. 

En del deltagare (negativ affektgrupp) uppmanades att tänka på ett personligt negativt 
känsloladdat material, vilket kan ha upplevts som obehagligt och påfrestande. Noggrant över-
vägande av denna möjliga konsekvens har ställts mot de metodologiska svårigheterna för-
knippade med att antingen manipulera affekten på annat sätt, vilket inte skulle ha varit etiskt 
försvarbart, eller försöka hitta redan arga och upprörda deltagare och förmå dem att ställa upp i 
en undersökning, vilket också hade ställt andra och högre krav på tidsåtgång och resurser för 
detta arbete. 
 
Förslag till framtida forskning 
 
Frågan om affekttillståndet efter stereotypa bedömningar bör studeras närmare av flera skäl; affekt 
påverkar hur och att vi gör stereotypa bedömningar. Drivkrafter som kan härröras ur social 
norm, kognitiva mekanismer och emotionella tillstånd har undersökts. (Banaji & Park, 2000; 
Bodenhausen & Wyer, 1985; Bodenhausen & Lichtenstein, 1987; Bodenhausen, 1988; Fiske & 
Taylor, 1991; Bodenhausen, Sheppard & Kramer, 1994; Lambert, Khan, Lickel, & Fricke, 1997; 
Monteith, Sherman & Devine, 1998,) 

Detta arbetes ansats var att kartlägga om det finns en drivkraft i att uppnå ett jämviktstillstånd 
i affekt och att stereotypa personbedömningar skulle kunna tjäna detta syfte. Praktisk tillämpning 
inom detta område skulle kunna appliceras på exempelvis områden som berör konflikthantering 
och mobbningsproblematik. 

Bodenhausen, Sheppard, och Kramer (1994) konstaterade att arga försökspersoner bedömde 
andra människor mer stereotypt än de som var neutrala till sinnes. Framtida undersökningar 
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inom området kan kartlägga hur stereotypa bedömningarna är och korrelera detta med sinnestill-
ståndet efteråt. Finns samband mellan grad av stereotyp bedömning och förändring i affekt-
tillstånd efter bedömning? I framtida undersökningar bör valet av metod ses över för momentet 
med personbedömningen/avreaktionen. Mycket arbete lades ned i denna undersökning för att 
hitta rätt form för affektmanipulationen, vilken också fungerade tillfredsställande. En grundlig 
teorigenomgång som på nytt belyser personbedömningar och nya uppslag till bedömnings-
momentet bör göras. Kommande studier kan bekräfta denna undersöknings resultat, eller ringa 
in svagheter i procedur, material samt metod, och hitta andra, bättre vägar att undersöka om 
negativa stereotypbedömningar av andra människor kan förbättra ett initialt negativt 
affekttillstånd. 
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Appendix 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentgrupp 
 

negativ affekt/negativ stereotyp 

 



 

Läs igenom och spara kontaktuppgifterna!  1a 
 
 

 
Undersökningen ingår i uppsatsarbetet i psykologi C/D på Luleå tekniska universitet och studerar 
sinnesstämningar, personbedömningar och minnet. 
 
Innan Du väljer att delta i undersökningen ska Du ha tagit del av nedanstående information. 
 
 
 
 
Den uppgift som Du kommer att delta i tar cirka 15 minuter att genomföra. 
 
Du kommer att få genomföra ett litet tankeexperiment, läsa en tidningsartikel och besvara några frågor. 
 
Hela undersökningen och resultatet är beroende av Ditt deltagande och jag vill att Du försöker svara så 
sanningsenligt som möjligt på alla frågor. 
 
Resultatet behandlas konfidentiellt och inget av det Du skriver kan kopplas till Dig personligen. 
 
Eventuella frågor eller funderingar besvaras efteråt eller på min e-post och telefon enligt kontaktuppgifter nedan. 
 
Resultatet redovisas under vårterminen 2007. För mer information, kontakta mig efteråt. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
 
 

Hjärtligt tack för din medverkan! 
 

/Anna Skalman 
 
 
 
 
 

Riv och ta med - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
Anna Skalman 
Psykologi C/D 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Luleå tekniska universitet 
 
E-post: annska-1@student.ltu.se
Telefon: 070-53 66 714 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:annska-1@student.ltu.se


 

Din Uppgift: 
 
 
Tänk på någon episod, företeelse eller person/personer som har gjort dig riktigt arg och upprörd. 
 
Framkalla detta i minnet och känn efter hur arg och upprörd det fortfarande gör dig. 
 
Du ska skriva en kort berättelse så att du kan återkalla episoden, företeelsen eller personen/personerna i minnet. 
 
Använd det bifogade lösa bladet. Denna anteckning är personlig och kasseras efter undersökningens slut. 
 
Kontrollera att du kan uppväcka den arga känslan när du ser över dina anteckningar. 
 
Låt känslan av ilska och upprördhet stanna kvar inom dig. 
 
När du gjort detta, vänd blad och fortsätt med nästa sida i enkäten. 

 



 

Egna minnesanteckningar, kasseras vid inlämningen av enkäten 
 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver dina känslor kopplade till ditt personliga 
tankeexperiment 

 
Just nu känner jag mig: 

 
inte alls nedstämd     mycket nedstämd 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 
 
 

 
Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Nedan följer utdrag ur en tidningsartikel. 
 

Den dömde

  ARKIVBILD 

 
Ondskan får ett ansikte 
 
Den 42-årige mannen misshandlade barnet 
med slag och sparkar, och våldtog därefter 
offret flera gånger. 

 

En till synes normal man har under flera år 
lyckats med att misshandla, våldta och 
terrorisera barn på sin arbetsplats.

 

Det är nu fastställt att han är den man som 
under drygt tre års tid förföljt och överfallit 
barn i området kring mannens arbetsplats. 
Barnen har utsatts för grova övergrepp och i 
flera fall fullbordade våldtäkter. 

 

Brotten ansen som grova eller mycket grova då 
flera av offren är mellan sju och tio år, och de 
fysiska och psykiska skadorna i de flesta fall 
varit omfattande efter mannens brutala 
övergrepp. 

 

I flera fall har barnen bundits fast, övergreppen 
har videofilmats och flera av barnen ska ha 
drogats med amfetamin. Barnpornografiskt 
material har dessutom påträffats i mannens 
hemdator. 

 

Åklagarens främsta bevis mot mannen är DNA-
analyser och vittnesmål men även videofilmer 
från övergreppen i hans lägenhet binder honom 
till brotten. Han är inte tidigare känd hos 
polisen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mannen dömdes till sluten psykiatrisk vård för 
grov våldtäkt mot barn, grov misshandel, grovt 
sexuellt utnyttjande av minderårig och grovt 
barnpornografibrott. 
 

 

 

Från TT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå vidare till nästa blad!

 



 

 
Ringa in en siffra per egenskap så att du bäst beskriver personen du just läst om 

 
 
 

inte alls vänlig     mycket vänlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls manipulativ    mycket manipulativ 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls intelligent    mycket intelligent 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls pålitlig     mycket pålitlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls lojal     mycket lojal 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls känslokall    mycket känslokall 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arbetsvillig    mycket arbetsvillig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arrogant     mycket arrogant 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls noggrann     mycket noggrann 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls kärleksfull    mycket kärleksfull 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver hur du känner dig just nu 
 

Just nu känner jag mig: 
 

inte alls nedstämd     mycket nedstämd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 

 
 
kvinna  
 
man  
 
 
född år: ___________    Tack för din medverkan! 

 



 

 
 
 
 
 
 

Experimentgrupp 
 

negativ affekt/positiv stereotyp 

 



 

Läs igenom och spara kontaktuppgifterna!  1b 
 
 

 
Undersökningen ingår i uppsatsarbetet i psykologi C/D på Luleå tekniska universitet och studerar 
sinnesstämningar, personbedömningar och minnet. 
 
Innan Du väljer att delta i undersökningen ska Du ha tagit del av nedanstående information. 
 
 
 
 
Den uppgift som Du kommer att delta i tar cirka 15 minuter att genomföra. 
 
Du kommer att få genomföra ett litet tankeexperiment, läsa en tidningsartikel och besvara några frågor. 
 
Hela undersökningen och resultatet är beroende av Ditt deltagande och jag vill att Du försöker svara så 
sanningsenligt som möjligt på alla frågor. 
 
Resultatet behandlas konfidentiellt och inget av det Du skriver kan kopplas till Dig personligen. 
 
Eventuella frågor eller funderingar besvaras efteråt eller på min e-post och telefon enligt kontaktuppgifter nedan. 
 
Resultatet redovisas under vårterminen 2007. För mer information, kontakta mig efteråt. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
 
 

Hjärtligt tack för din medverkan! 
 

/Anna Skalman 
 
 
 
 
 

Riv och ta med - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
Anna Skalman 
Psykologi C/D 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Luleå tekniska universitet 
 
E-post: annska-1@student.ltu.se
Telefon: 070-53 66 714 

 

mailto:annska-1@student.ltu.se


 

 Din Uppgift: 
 
 
Tänk på någon episod, företeelse eller person/personer som har gjort dig riktigt arg och upprörd. 
 
Framkalla detta i minnet och känn efter hur arg och upprörd det fortfarande gör dig. 
 
Du ska skriva en kort berättelse så att du kan återkalla episoden, företeelsen eller personen/personerna i minnet. 
 
Använd det bifogade lösa bladet. Denna anteckning är personlig och kasseras efter undersökningens slut. 
 
Kontrollera att du kan uppväcka den arga känslan när du ser över dina anteckningar. 
 
Låt känslan av ilska och upprördhet stanna kvar inom dig. 
 
När du gjort detta, vänd blad och fortsätt med nästa sida i enkäten. 

 



 

Egna minnesanteckningar, kasseras vid inlämningen av enkäten 
 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver dina känslor kopplade till ditt personliga 
tankeexperiment 

 
Just nu känner jag mig: 

 
inte alls nedstämd     mycket nedstämd 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 

 
 

 
Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Nedan följer utdrag ur en tidningsartikel.
 
Stefan Söderström 

  ARKIVBILD 
 

Stefan valde hjälparbete efter 
20 år i karriären 
 
Efter nära 20 år på karriärstegen hoppade 
Stefan Söderström av. I dag arbetar han 
för en internationell hjälporganisation. 
Lönen är halverad, förmånerna borta - men 
engagemanget är helhjärtat. 
 
För ett drygt år sedan flyttade Stefan Söderström, 
42, hem till Malmö. Det var dags att "göra något 
helt nytt". 

 
Stefan började arbeta direkt efter gymnasiet och 
läste samtidigt till internationell marknadsekonom 
på kvällarna. 1997 fick han anställning på 
Ericssons marknadsavdelning. 

 
– Jag fick en lång och fin titel och varannan vecka 
reste jag till ett nytt land. Det var fantastiskt roliga 
år och jobbet var ett äventyr, säger Stefan 
Söderström  

 
Så småningom avancerade jag till marknadschef 
för Sony Ericsson i Tyskland. Men jobbet hade ett 
högt pris, 85 procent av min tid lade jag på arbete. 
 
– Jag tjänade rejält med pengar, men började må 
sämre och sämre. Jag upplevde en sorts likgiltighet 
inför mina uppdrag, säger Stefan Söderström. 
 
– Om man tjänar över 450 000 kronor om året 
tillhör man de fem procent av världens befolkning 
som är allra rikast. Jag tillhörde den kategorin, 
men mådde ändå dåligt, säger han krasst. 
 
När han tillfrågades om han ville leda den svenska 
avdelningen för hjälporganisationen för 
Hungerprojektet - en internationell hjälp-
organisation som arbetar med att reducera 
hungern i världen, tackade han ja och sade upp sig 
från Ericsson. 
 

I dag fördelar han sin tid mellan internationellt 
hjälparbete och en halvtidstjänst som konsult på 
en reklambyrå i Malmö.   
 
 

Från TT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå vidare till nästa blad!

 



 

 
Ringa in en siffra per egenskap så att du bäst beskriver personen du just läst om 

 
 
 

inte alls vänlig     mycket vänlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls manipulativ    mycket manipulativ 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls intelligent    mycket intelligent 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls pålitlig     mycket pålitlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls lojal     mycket lojal 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls känslokall    mycket känslokall 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arbetsvillig    mycket arbetsvillig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arrogant     mycket arrogant 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls noggrann     mycket noggrann 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls kärleksfull    mycket kärleksfull 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver hur du känner dig just nu 
 

Just nu känner jag mig: 
 

inte alls nedstämd     mycket nedstämd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 

 
 
kvinna  
 
man  
 
 
född år: ___________    Tack för din medverkan! 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollgrupp 
 

neutral affekt/negativ stereotyp 

 



 

Läs igenom och spara kontaktuppgifterna!  2a 
 
 

 
Undersökningen ingår i uppsatsarbetet i psykologi C/D på Luleå tekniska universitet och studerar 
sinnesstämningar, personbedömningar och minnet. 
 
Innan Du väljer att delta i undersökningen ska Du ha tagit del av nedanstående information. 
 
 
 
 
Den uppgift som Du kommer att delta i tar cirka 15 minuter att genomföra. 
 
Du kommer att få genomföra ett litet tankeexperiment, läsa en tidningsartikel och besvara några frågor. 
 
Hela undersökningen och resultatet är beroende av Ditt deltagande och jag vill att Du försöker svara så 
sanningsenligt som möjligt på alla frågor. 
 
Resultatet behandlas konfidentiellt och inget av det Du skriver kan kopplas till Dig personligen. 
 
Eventuella frågor eller funderingar besvaras efteråt eller på min e-post och telefon enligt kontaktuppgifter nedan. 
 
Resultatet redovisas under vårterminen 2007. För mer information, kontakta mig efteråt. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
 
 

Hjärtligt tack för din medverkan! 
 

/Anna Skalman 
 
 
 
 
 

Riv och ta med - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
Anna Skalman 
Psykologi C/D 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Luleå tekniska universitet 
 
E-post: annska-1@student.ltu.se
Telefon: 070-53 66 714 

 

mailto:annska-1@student.ltu.se


 

Din Uppgift: 
 
 
Tänk på hur din färdväg till skolan ser ut en vanlig dag utan störningar eller ovanliga händelser. 
 
Du ska skriva en kort berättelse så att du lätt kan återkalla färdvägen i minnet. 
 
Använd det bifogade lösa bladet. Denna anteckning är personlig och kasseras efter undersökningens slut. 
 
Börja när du går ut genom ytterdörren hemma. 
 
Vilken väg tar du till fots, med cykel, buss eller bil och vidare hela vägen fram till skolans lokaler? 
 
När du gjort detta, vänd blad och fortsätt med nästa sida i enkäten. 

 



 

Egna minnesanteckningar, kasseras vid inlämningen av enkäten 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver dina känslor kopplade till ditt personliga 
tankeexperiment 

 
Just nu känner jag mig: 

 
inte alls nedstämd     mycket nedstämd 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 
 
 

 
Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Nedan följer utdrag ur en tidningsartikel. 
 

Den dömde

  ARKIVBILD 

 
Ondskan får ett ansikte 
 
Den 42-årige mannen misshandlade barnet 
med slag och sparkar, och våldtog därefter 
offret flera gånger. 

 

En till synes normal man har under flera år 
lyckats med att misshandla, våldta och 
terrorisera barn på sin arbetsplats.

 

Det är nu fastställt att han är den man som 
under drygt tre års tid förföljt och överfallit 
barn i området kring mannens arbetsplats. 
Barnen har utsatts för grova övergrepp och i 
flera fall fullbordade våldtäkter. 

 

Brotten ansen som grova eller mycket grova då 
flera av offren är mellan sju och tio år, och de 
fysiska och psykiska skadorna i de flesta fall 
varit omfattande efter mannens brutala 
övergrepp. 

 

I flera fall har barnen bundits fast, övergreppen 
har videofilmats och flera av barnen ska ha 
drogats med amfetamin. Barnpornografiskt 
material har dessutom påträffats i mannens 
hemdator. 

 

Åklagarens främsta bevis mot mannen är DNA-
analyser och vittnesmål men även videofilmer 
från övergreppen i hans lägenhet binder honom 
till brotten. Han är inte tidigare känd hos 
polisen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mannen dömdes till sluten psykiatrisk vård för 
grov våldtäkt mot barn, grov misshandel, grovt 
sexuellt utnyttjande av minderårig och grovt 
barnpornografibrott. 
 

 

 

Från TT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå vidare till nästa blad!

 



 

 
Ringa in en siffra per egenskap så att du bäst beskriver personen du just läst om 

 
 
 

inte alls vänlig     mycket vänlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls manipulativ    mycket manipulativ 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls intelligent    mycket intelligent 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls pålitlig     mycket pålitlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls lojal     mycket lojal 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls känslokall    mycket känslokall 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arbetsvillig    mycket arbetsvillig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arrogant     mycket arrogant 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls noggrann     mycket noggrann 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls kärleksfull    mycket kärleksfull 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver hur du känner dig just nu 
 

Just nu känner jag mig: 
 

inte alls nedstämd     mycket nedstämd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 

 
 
kvinna  
 
man  
 
 
född år: ___________    Tack för din medverkan! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Kontrollgrupp 
 

neutral affekt/positiv stereotyp 

 



 

Läs igenom och spara kontaktuppgifterna!  2b 
 
 

 
Undersökningen ingår i uppsatsarbetet i psykologi C/D på Luleå tekniska universitet och studerar 
sinnesstämningar, personbedömningar och minnet. 
 
Innan Du väljer att delta i undersökningen ska Du ha tagit del av nedanstående information. 
 
 
 
 
Den uppgift som Du kommer att delta i tar cirka 15 minuter att genomföra. 
 
Du kommer att få genomföra ett litet tankeexperiment, läsa en tidningsartikel och besvara några frågor. 
 
Hela undersökningen och resultatet är beroende av Ditt deltagande och jag vill att Du försöker svara så 
sanningsenligt som möjligt på alla frågor. 
 
Resultatet behandlas konfidentiellt och inget av det Du skriver kan kopplas till Dig personligen. 
 
Eventuella frågor eller funderingar besvaras efteråt eller på min e-post och telefon enligt kontaktuppgifter nedan. 
 
Resultatet redovisas under vårterminen 2007. För mer information, kontakta mig efteråt. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
 
 

Hjärtligt tack för din medverkan! 
 

/Anna Skalman 
 
 
 

Riv och ta med - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
Anna Skalman 
Psykologi C/D 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Luleå tekniska universitet 
 
E-post: annska-1@student.ltu.se
Telefon: 070-53 66 714 

 

mailto:annska-1@student.ltu.se


 

Din Uppgift: 
 
 
Tänk på hur din färdväg till skolan ser ut en vanlig dag utan störningar eller ovanliga händelser. 
 
Du ska skriva en kort berättelse så att du lätt kan återkalla färdvägen i minnet. 
 
Använd det bifogade lösa bladet. Denna anteckning är personlig och kasseras efter undersökningens slut. 
 
Börja när du går ut genom ytterdörren hemma. 
 
Vilken väg tar du till fots, med cykel, buss eller bil och vidare hela vägen fram till skolans lokaler? 
 
När du gjort detta, vänd blad och fortsätt med nästa sida i enkäten. 
 

 



 

Egna minnesanteckningar, kasseras vid inlämningen av enkäten 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver dina känslor kopplade till ditt personliga 
tankeexperiment 

 
Just nu känner jag mig: 

 
inte alls nedstämd     mycket nedstämd 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 
 
 

 
Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Nedan följer utdrag ur en tidningsartikel.
 
Stefan Söderström 

  ARKIVBILD 
 

Stefan valde hjälparbete efter 
20 år i karriären 
 
Efter nära 20 år på karriärstegen hoppade 
Stefan Söderström av. I dag arbetar han 
för en internationell hjälporganisation. 
Lönen är halverad, förmånerna borta - men 
engagemanget är helhjärtat. 
 
För ett drygt år sedan flyttade Stefan Söderström, 
42, hem till Malmö. Det var dags att "göra något 
helt nytt". 

 
Stefan började arbeta direkt efter gymnasiet och 
läste samtidigt till internationell marknadsekonom 
på kvällarna. 1997 fick han anställning på 
Ericssons marknadsavdelning. 

 
– Jag fick en lång och fin titel och varannan vecka 
reste jag till ett nytt land. Det var fantastiskt roliga 
år och jobbet var ett äventyr, säger Stefan 
Söderström  

 
Så småningom avancerade jag till marknadschef 
för Sony Ericsson i Tyskland. Men jobbet hade ett 
högt pris, 85 procent av min tid lade jag på arbete. 
 
– Jag tjänade rejält med pengar, men började må 
sämre och sämre. Jag upplevde en sorts likgiltighet 
inför mina uppdrag, säger Stefan Söderström. 
 
– Om man tjänar över 450 000 kronor om året 
tillhör man de fem procent av världens befolkning 
som är allra rikast. Jag tillhörde den kategorin, 
men mådde ändå dåligt, säger han krasst. 
 
När han tillfrågades om han ville leda den svenska 
avdelningen för hjälporganisationen för 
Hungerprojektet - en internationell hjälp-
organisation som arbetar med att reducera 
hungern i världen, tackade han ja och sade upp sig 
från Ericsson. 
 

I dag fördelar han sin tid mellan internationellt 
hjälparbete och en halvtidstjänst som konsult på 
en reklambyrå i Malmö.   
 
 

Från TT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Ringa in en siffra per egenskap så att du bäst beskriver personen du just läst om 
 
 
 

inte alls vänlig     mycket vänlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls manipulativ    mycket manipulativ 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls intelligent    mycket intelligent 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls pålitlig     mycket pålitlig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls lojal     mycket lojal 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls känslokall    mycket känslokall 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arbetsvillig    mycket arbetsvillig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arrogant     mycket arrogant 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls noggrann     mycket noggrann 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls kärleksfull    mycket kärleksfull 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Gå vidare till nästa blad! 

 



 

Ringa in en siffra per sinnesstämning så att du bäst beskriver hur du känner dig just nu 
 

Just nu känner jag mig: 
 

inte alls nedstämd     mycket nedstämd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls optimistisk    mycket optimistisk 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls arg     mycket arg 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls tillfredsställd    mycket tillfredsställd 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls frustrerad     mycket frustrerad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls glad     mycket glad 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls orolig     mycket orolig 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 

inte alls trygg     mycket trygg 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
övriga känslor: ___________________________________________________________ 
 
                       ___________________________________________________________ 

 
 
kvinna  
 
man  
 
 
född år: ___________    Tack för din medverkan! 
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