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Abstrakt 

Att kvinnor och män bedöms olika enbart baserat på könstillhörighet har tidigare kunnat kon-
stateras i flertalet olika sammanhang. Föreliggande studie syftade till att undersöka hur person-
lighetsdragen hos en individ uppfattades beroende på om individen var kvinna eller man, samt 
huruvida skillnader i uppfattningen av individen gick i linje med generella könsföreställningar. 
I undersökningen deltog 105 socionomstudenter (M=23,3 år), vilka indelades i två grupper. 
Grupperna fick lyssna till olika versioner av en och samma inspelade dialog, där individen Kim 
framställdes med antingen kvinnlig eller manlig röst genom en röstförvrängningsmetod. Detta 
akustiska material hämtades från ett forskningsprojekt, Raising Awareness through Virtual Ex-
perience (RAVE), vid Umeå universitet. Formuläret Ten Item Personality Inventory (TIPI), 
som mäter personlighetsdrag utifrån femfaktorteorin, användes för att mäta uppfattningen av 
individen Kim samt generella föreställningar om kvinnor och män. Resultaten visade att en och 
samma individ uppfattades olika enbart baserat på könstillhörighet, då Kim som kvinna upp-
fattades mer extrovert, samvetsgrann, emotionellt stabil och öppen än Kim som man. Avseende 
generella föreställningar om kvinnor och män, ansågs kvinnor generellt sett mer vänliga, sam-
vetsgranna och öppna än män, medan män generellt sett ansågs mer emotionellt stabila än 
kvinnor. Individen Kim som kvinna och man uppfattades både i linje med generella könsföre-
ställningar och emot. Ett område att vidare undersöka är på vilket sätt könsföreställningar in-
verkar på oss i bildandet av en uppfattning av en individ. 

Nyckelord: könsföreställningar, bias, könsskillnader, femfaktorteorin, personlighets-
drag 

Abstract 

The fact that women and men are judged differently solely on the basis of their gender has 
previously been found in several different contexts. The present study aimed at investigating 
how the personality traits of an individual were perceived depending on whether the individual 
was a woman or a man, and whether differences in the perception of the individual were in line 
with gender beliefs. The survey included 105 students at the bachelor of social service (M = 
23.3 years), who were divided into two groups. The groups listened to different versions of the 
same recorded dialogue, where the individual Kim was presented with either female or male 
voice through a voice morphing method. This acoustic material was gathered from a research 
project, Raising Awareness through Virtual Experience (RAVE), at Umeå University. The Ten 
Item Personality Inventory (TIPI), which measures personality traits based on five-factor the-
ory, was used to measure the perception of the individual Kim as well as general beliefs about 
women and men. The results showed that the individual Kim was perceived differently solely 
based on gender. Kim as a woman was perceived more extrovert, conscientious, emotionally 
stable and open than Kim as a man. Regarding general beliefs about women and men, women 
were considered more agreeable, conscientious and open than men, while men were considered 
more emotionally stable than women. The individual Kim as a woman and man was perceived 
both in line with and in opposite of gender beliefs. An area to further investigate is how gender 
beliefs affect us when forming an opinion of an individual. 
 Key words: gender beliefs, bias, gender differences, big five model, personality traits 
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Könsföreställningars inverkan på uppfattningen av en individ 

I vårt samhälle finns föreställningar om vad som är typiskt maskulint och typiskt femi-
nint där vi associerar vissa attribut med respektive kön (Hirdman, 2001). Att vara man är att 
vara dominant, rationell, aggressiv och bra på problemlösning. Att vara kvinna är att vara öd-
mjuk, känslig, uttrycksfull och kreativ (Diekman & Eagly, 2000). Hirdman (1988) menar att 
de två könen står i ett dikotomt förhållande till varandra, att vara kvinna är att inte vara man.  

Uppfattningen av män och kvinnor som olika varandra kan förstås utifrån vårt sätt att 
göra världen begriplig. Det är genom vår perception, en kategoriseringsprocess, som vi genom 
våra sinnen identifierar intryck och ger dem betydelse (Lakoff, 1987). Genom att identifiera 
hur två objekt eller händelser liknar varandra eller skiljer sig åt, kan vi placera dem i olika 
kategorier. Att kategorisera är nödvändig för vårt fungerande och vår överlevnad, då det ger 
oss information om hur vi bör agera i olika situationer. Utan en kategoriseringsprocess skulle 
vi inte kunna skilja en pinne från en orm eller en dörr från en vägg (Medin, Lynch & Salomon, 
2000).  

Det är genom kategorisering vi människor också gör varandra begripliga (Fiske & Tay-
lor, 1991). Vi identifierar egenskaper hos andra och tillskriver dem kategoritillhörigheter, där 
kön är en av de mest framträdande kategorier som vägleder vår sociala perception (Macrae & 
Bodenhausen, 2000). Genom att kategorisera människor utifrån kön, skapas också könsstereo-
typer. Stereotyper har enligt Hinton (2003) tre viktiga komponenter; (1) en grupp människor 
känns igen på en viss egenskap, (2) gruppen som helhet tillskrivs därefter ytterligare egen-
skaper, (3) när vi slutligen har konstaterat att en person har en egenskap som identifierar en 
viss grupp, tillskriver vi personen stereotypa egenskaper. Exempelvis om vi möter en person 
med den yttre egenskapen klänning identifierar vi personen att tillhöra gruppen kvinnor. Vi 
tillskriver då personen andra kvinnliga stereotypa egenskaper såsom omhändertagande. På 
detta sätt tillskriver vi människor egenskaper baserat på kategoritillhörighet snarare än individ.  

Acker (2006) menar att könsstereotyper också skapar könsnormer. Normer kan ses som 
outtalade regler för vad som är normalt och godtagbart beteende för en individ utifrån dennes 
identifierade grupptillhörighet. En könsnorm kan således vara att män bör vara starka. Det finns 
på detta sätt förväntningar på hur en man eller en kvinna i en kultur bör agera, vara och se ut 
(Acker, 2006). Om en individ skulle avvika från normen och inte agera enligt förväntningar så 
sticker denne ut, vilket kan framkalla reaktioner från omgivningen. Könsstereotypa normer 
skapas och återskapas i mellanmänskliga interaktioner och styr vårt sätt att tala, tänka och agera 
(West & Zimmerman, 1987).  

Det har inom forskning länge funnits ett intresse för att undersöka hur kvinnor och män 
skiljer sig åt. Inom psykologisk forskning har stort fokus lagts på att undersöka skillnader mel-
lan män och kvinnor avseende olika psykologiska variabler såsom personlighet. Inom person-
lighetspsykologi skiljs det på personlighetsdrag (trait) och tillstånd (state) (John & Srivastava, 
1999). Enligt Chaplin, John och Goldberg (1988) är tillstånd tillfälliga, kortvariga och orsakade 
av yttre faktorer, medan personlighetsdrag är stabila, långvariga och orsakade av inre faktorer. 
Vilka egenskaper som inbegrips i begreppet personlighetsdrag kan variera beroende på teore-
tiskt ramverk.  Femfaktorteorin (Big five model) är idag en rådande teori för att beskriva per-
sonlighet (John & Srivastava, 1999). Femfaktorteorin beskriver personlighet utifrån fem fak-
torer: Extraversion (Extraversion, E), Vänlighet (Agreeableness, A), Samvetsgrannhet 
(Conscientiousness, C), Neuroticism/Emotionell stabilitet (Neuroticism/Emotional stability, 
N) och Öppenhet (Openness to new experience, O). Hur faktorerna definieras varierar i littera-
turen, beroende på undersökare och vilket mätinstrument som används. De mer omfattande 
mätinstrumenten, såsom Big Five Inventory (BFI) och NEO-Personality Inventory (NEO-PI), 
inkluderar för varje faktor ett visst antal underfaktorer, så kallade fasetter, som tillsammans 
utgör ett mått på faktorn (John & Srivastava, 1999). 
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Huruvida män och kvinnors personlighet faktiskt skiljer sig åt diskuteras än idag och 
forskningen går isär. Feingold (1994) samt Costa, Terracciano och McCrae (2001) är förfat-
tarna bakom två av de mest citerade meta-analyserna gällande könsskillnader i personlighets-
drag. Feingold (1994) undersökte bland annat självskattade könsskillnader utifrån femfaktor-
teorin. Resultatet visade att män generellt sett skattade högre än kvinnor gällande självsäkerhet 
(E), och kvinnor högre än män gällande ångest (N), sällskapssjuka (E), tillit och ömsinthet/om-
vårdnad (A). Skillnaderna var generellt sett stabila över tid, ålder, nationer och utbildningsnivå. 
Däremot kunde könsskillnaderna variera mellan olika mätinstrument (Feingold, 1994). Costa, 
Terracciano och McCrae (2001) undersökte självskattade könsskillnader utifrån femfaktorteo-
rin inom 26 kulturer. Generellt sett var könsskillnaderna små i förhållande till variationen inom 
respektive könskategori, men återfanns över olika kulturer och gick i linje med etablerade köns-
stereotyper. Resultaten visade att kvinnor, i linje med tidigare litteratur, var högre gällande 
samtliga fasetter på N och A. För de övriga tre faktorerna varierade skattningarna mellan kvin-
nor och män inom faktorerna. I de flesta kulturer kunde dock ett mönster återfinnas i hur kvin-
nor och män tenderade att skatta på fasettnivå. Kvinnor tenderade att skatta högre än män på 
värme (E), sällskapssjuka (E) och positiva känslor (E), men lägre än män på självsäkerhet (E) 
och spänningssökande (E). Kvinnor skattade högre än män på öppenhet (O) för estetik, känslor 
och handlingar, men lägre än män på öppenhet för idéer. I de flesta kulturer skattade kvinnor 
högre än män på plikttrogenhet (C). Liknande resultat har även återfunnits då könsskillnader 
undersökts genom skattningar av andra (McCrae & Terracciano, 2005). 

Trots att det finns flertalet meta-analyser som stödjer könsskillnader i personlighetsdrag 
finns även forskning som presenterar motsägande resultat. Hyde (2005) samlade in data från 
46 meta-analyser som undersökt könsskillnader, vilket resulterade i slutsatsen att män och 
kvinnor är lika avsett de flesta psykologiska variablerna. Hyde konstaterade att uppmätta köns-
skillnader mestadels är små och att variationen inom respektive kön är stor. Könsskillnaderna 
kunde dessutom variera beroende på ålder och i vilken kontext mätningarna genomfördes 
(Hyde, 2005). En senare och mer omfattande forskningsöversikt stödjer Hydes hypotes om 
könslikheter (Zell, Krizan & Teeter, 2015). Vidare har jämförelser av könsskillnader i person-
lighetsdrag över olika länder gett ytterligare stöd åt hypotesen om könslikheter (Kajonius & 
Mac Giolla, 2017). 

Inom forskning har även uppmätta skillnader mellan kvinnor och mäns personlighets-
drag jämförts med könsstereotypa skillnader. Löckenhoff et al. (2014) genomförde en omfat-
tande studie över flertalet nationer, där män och kvinnors skattningar av sig själva och andra 
jämfördes med skattningar av könsstereotypa skillnader. Utifrån femfaktorteorin ansågs den 
stereotypa kvinnan på faktornivå vara mer vänlig, samvetsgrann, öppen och neurotisk än den 
stereotypa mannen. Däremot framkom viss variation bland fasetterna inom faktorerna neurot-
icism och extraversion. Inom faktorn neuroticism skattades stereotypa kvinnan högre på ångest 
och sårbarhet, men lägre än män på impulsivitet. Inom faktorn extraversion skattades stereo-
typa kvinnan högre på värme och positiva känslor, men lägre än män på självsäkerhet och 
spänningssökande. Generellt sett överensstämde könsstereotyperna med män och kvinnors 
skattningar av både sig själva och andra, vilket indikerade att könsstereotyper till viss grad 
speglade valida sociala bedömningar. Det bör dock noteras att såväl de faktiska- och de stere-
otypa könsskillnaderna var små i storlek (Löckenhoff et al., 2014). 

Eyal och Epley (2017) undersökte också överensstämmelsen mellan faktiskt könsskill-
nad och könsstereotyp men genom en experimentell metod. Jämförelser mellan kvinnor och 
mäns prestation på test (faktisk skillnad) jämfördes med skattningar av hur män och kvinnor 
antogs prestera (könsstereotyp skillnad). Det visade sig att de könsstereotypa skillnaderna var 
överdrivna i jämförelse med de faktiska skillnaderna. Exempelvis trodde deltagarna att kvinnor 
skulle vara mycket mer socialt känsliga än män, än vad de faktiskt var. Det visade sig även att 
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könsskillnaderna överdrevs mer vid bedömning av starkt könade attribut, såsom social käns-
lighet vilket var starkt förknippat med just kvinnor, än vid bedömning av mindre könade attri-
but, såsom glädje. Bedömningen påverkades också beroende på om den gjordes på individ- 
eller gruppnivå, där bedömningar av individuella kvinnor eller män minskade graden av köns-
stereotypa överdrifter. 

Experimentella studier har vidare undersökt huruvida vi bedömer kvinnor och män 
olika enbart baserat på könstillhörighet. I Hamberg, Risberg och Johanssons (2004) studie un-
dersöktes huruvida könsföreställningar påverkade bedömningen av män och kvinnor i ett me-
dicinskt sammanhang.  AT-läkare fick bedöma identiskt skrivna fall med symtom på Irritable 
bowel syndrome, med enda skillnaden att fallen märktes med ett kvinnligt eller ett manligt 
namn. Beroende på fallets uppfattade kön gjorde AT-läkarna olika bedömningar, gav olika 
diagnoser och föreslog olika behandlingsförslag. Att i medicinsk kontext bedöma kvinnor och 
män olika har även påvisats i andra studier (Arber et al., 2006; Andersson, Salander, Brand-
stetter-Hiltunen, Knutsson & Hamberg, 2008). Skillnader mellan bedömning av kvinnor och 
män har även påvisats i andra sammanhang såsom vid bedömning av arbetsplatsbeteenden (Ca-
leo, 2016), bemötande av elever (Sunderland, 2000; Chen & Rao, 2011) och vid rekrytering 
(Foschi & Valenzuela, 2008; Steinpreis, Anders & Ritzke, 2016).  

I det pågående forskningsprojektet Racing Awareness through Virtual Experience 
(RAVE) vid Umeå universitet, undersöks vidare hur könsföreställningar påverkar bedömningar 
av individer (A. Steinvall, personlig kommunikation, 28 augusti, 2017). Genom röstförvräng-
ning (voice-morphing) kan inspelade röster förvrängas till att antingen uppfattas som kvinnliga 
eller manliga. Experimentet innefattar att testdeltagare får lyssna till en ljudsekvens bestående 
av en dialog mellan en kvinna och en man, där de därefter skattar deras uppfattning av en av 
personerna. Ljudsekvensen kommer i två versioner, med exakt samma innehåll men där rös-
terna ändras. Deltagarna skattar samma person, Kim, där den ena gruppen lyssnar till versionen 
där Kim är kvinna och den andra gruppen lyssnar till versionen där Kim är man. Utifrån ett 
psykologiskt perspektiv har metoden tillämpats för att undersöka huruvida en kvinna och en 
man bedöms olika avseende personlighetsdrag, mellanmänskliga relationer och intrapsykiska 
reaktioner. Resultaten har ännu inte publicerats men indikerar att Kim som kvinna avseende 
femfaktorteorin uppfattades mer extrovert, vänlig och samvetsgrann än Kim som man (I. 
Dennhag, personlig kommunikation, 2 juni, 2017).  

Än idag vet vi inte om kvinnor och mäns personlighetsdrag faktiskt skiljer sig åt, då det 
finns motstridiga forskningsresultat. Däremot har det i flertalet sammanhang påvisats att indi-
vider uppfattas olika enbart baserat på uppfattad könstillhörighet. Utifrån vår vetskap har det 
inte tidigare genom quasi-experimentell metodik undersökts, utöver RAVE-projektet, huruvida 
en kvinna och en mans personlighetsdrag uppfattas olika. Genom ett samarbete med RAVE-
projektet kan föreliggande studie bidra med ökad kunskap till det psykologiska forskningsfältet 
om hur en individs personlighetsdrag upplevs beroende på om det är en kvinna eller man samt 
hur könsföreställningar kan färga uppfattningen av en individs personlighetsdrag. Kunskap 
som är relevant bland annat i yrken där bedömningar av personer leder till interventioner, 
såsom inom psykolog- och socionomyrket. 

Syftet med studien var trefaldigt. För det första undersöktes hur personlighetsdragen 
hos en individ i en dialog uppfattades beroende på om individen var kvinna eller man. För det 
andra undersöktes skillnader i generella föreställningar om kvinnor- och mäns personlighets-
drag. För det tredje undersöktes huruvida deltagarnas uppfattning av individen som kvinna och 
man i dialogen gick i linje med deltagarnas generella könsföreställningar. 

Metod 

Deltagare 
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Deltagarna i undersökningen baserades på ett tillgänglighetsurval och bestod av socio-
nomstudenter vid Umeå universitet. Totalt deltog 105 studenter (M=23.3 år, SD=4.1) i under-
sökningen, där 76 deltagare var kvinnor, 28 var män och en var annan. 102 deltagare var svens-
kar, en var svensk/sydafrikansk, en var norsk och en var finsk. Genomgående kontroller av 
data genomfördes för att identifiera systematiska svarsmönster och ofullständiga svarsfrekven-
ser. Totalt exkluderades 11 deltagare, där tio deltagare föll bort på grund av avbruten medver-
kan och en deltagare exkluderades på grund av bristande förståelse för det engelska språket. 
Grupp 1 bestod av totalt 61 deltagare (M=23.6 år, SD=3.7), där 43 deltagare var kvinnor, 17 
var män och en var annan. Grupp 2 bestod totalt av 44 deltagare (M=23.0 år, SD=4.6), där 33 
deltagare var kvinnor och 11 var män. 

Instrument och material 

Akustiskt material. Genom digital teknik har forskarna i RAVE-projektet utvecklat 
ljudsekvenser bestående av en dialog mellan två personer, Kim och Sam. Den inspelade dialo-
gen handlar om två studenter som skriver ett examensarbete tillsammans. Ljudsekvensen har 
ett tillhörande bildspel av en man och en kvinna som illustrerar sammanhanget studenterna 
befinner sig i. Dialogen är på engelska och varar i åtta minuter. Ljudsekvensen kommer i två 
versioner, där dialogen är densamma men där Kim och Sams röster genom manipulation vari-
erar mellan att vara kvinnlig eller manlig. De två versionerna har utgått från en originalinspel-
ning där en kvinna och en man talat in dialogen. För att skapa parallella ljudbilder har båda 
versioner manipulerats, men Kim som kvinna har manipulerats i mindre grad. Grundarna till 
metoden har trovärdighetsprövat de manipulerade rösterna (A. Steinvall, personlig kommuni-
kation, 1 november, 2017).   

Ten-Item Personality Inventory. Engelska originalversionen av Ten-Item Personality 
Inventory (TIPI) användes för att mäta deltagarnas uppfattning av Kim personlighetsdrag. TIPI 
är ett mätinstrument som utgår från femfaktorteorin och avser mäta de fem personlighetsfak-
torerna, i svensk översättning: Extraversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet, Emotionell stabilitet 
och Öppenhet (Gosling, Rentfrow & Swann, 2003). TIPI består av totalt tio items, två för varje 
faktor, som skattas på en sjugradig skala (1=Håller inte alls med (Disagree strongly) 2=Håller 
inte med (Disagree moderately) 3=Håller inte riktigt med (Disagree a little) 4=Varken eller 
(Neither agree nor disagree) 5=Håller med litegrand (Agree a little) 6=Håller med (Agree mo-
derately) 7=Håller med fullständigt (Agree strongly). En totalpoäng, på maximalt sju poäng, 
erhålls på vardera faktor utifrån summan av faktorns två tillhörande items dividerat med två. I 
originalartikeln för TIPI redovisar upphovsmännen Gosling, Rentfrow & Swann (2003) värden 
för test-retest mellan r= .62-.76. Författarna redovisar även konvergent validitet med Big-Five 
inventory med värden mellan .65-.87 på de fem faktorerna. För att passa ändamålet omformu-
lerades instruktionerna i TIPI till att handla om uppfattningen av Kim istället för uppfattningen 
av en själv. Instruktionen “I see myself as...” ändrades till “I see Kim as...”.   

TIPI användes även för att mäta deltagarnas generella föreställningar om kvinnor- och 
mäns personlighetsdrag. För att passa ändamålet omformulerades instruktionerna i TIPI till att 
handla om generella föreställningar av kvinnor eller män. Två versioner av formuläret skapades 
där instruktionen “I see myself as...” ändrades till “I generally see women as...” och “I generally 
see men as...”. Formulärets utformning inspirerades av Löckenhoff et al. (2014) som mätt köns-
stereotypa föreställningar utifrån femfaktorteorin.  

Procedur 

Deltagarna rekryterades via socionomprogrammet på Umeå universitet. Data samlades 
in vid tre olika tillfällen i hörsalar utrustade med bild- och ljudanläggning. Den webbaserade 
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enkätplattformen Survey Monkey användes för datainsamling av formulär. Studenterna infor-
merades på förhand av föreläsaren att ta med telefon eller dator till föreläsningen samt att en 
undersökning, lett av två psykologstudenter, skulle genomföras i föreläsningssalen. Föreläsa-
ren laddade innan föreläsningsstart upp en länk till undersökningen via studenternas gemen-
samma studieportal Cambro.  

Vid undersökningstillfället informerades deltagarna om studiens övergripande syfte 
och deltagandets innebörd. Deltagarna fick på förhand uppmaningen att sitta kvar på sina plat-
ser då de slutfört undersökningen för att undvika att distrahera övriga studenter. Deltagarna 
fick därefter lyssna på en version av ljudsekvensen via hörsalens högtalarsystem samt se det 
tillhörande bildspelet på vit duk via projektor. Grupp 1 fick lyssna på ljudsekvensen där Kim 
hade manlig röst och grupp 2 fick lyssna på sekvensen där Kim hade kvinnlig röst. Ljudnivån 
i salen var ställd till cirka 60 dB(A) och uppmättes med en telefonapplikation för mätning av 
dB(A) mitt i salen för att försäkra god ljudnivå.  

Studenterna ombads därefter öppna studentportalen Cambro på sin dator eller telefon 
och öppna länken till undersökningen. Deltagarna informerades skriftligt om studiens syfte och 
att deltagandet var anonymt, frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. De informerades 
även om att resultaten skulle kunna komma att publiceras. Genom att klicka vidare samtyckte 
studenterna till att delta i studien. Deltagarna fyllde först i bakgrundsvariablerna kön, ålder och 
nationalitet. För att resultaten inte skulle påverkas av bristande förståelse för det engelska språ-
ket i dialogen ombads deltagarna att skatta deras förmåga i engelska hörförståelse på en elva-
gradig skala där 0=Ingen färdighet (No ability) och 10=Mycket god färdighet (Very high abi-
lity). De deltagare som skattade sin engelska hörförståelse som fem eller högre inkluderades i 
studien. 

Efter att ha fyllt i bakgrundsvariabler skattade deltagarna uppfattningen av Kim och 
generella föreställningar om kvinnor eller män. Deltagarna skattade generella föreställningar 
om antingen kvinnor eller män för att minska upprepning och uttröttning. Grupp 1 skattade 
uppfattningen av Kim som man samt generella föreställningar om kvinnor. Grupp 2 skattade 
uppfattningen av Kim som kvinna samt generella föreställningar om män. Upplägget valdes 
för att minimera risken för att första skattningen skulle påverka den andra. Som en ytterligare 
åtgärd för att minska risken att skattningarna skulle påverka varandra, skattade deltagarna ett 
formulär mellan uppfattningen av Kim och generella könsföreställningar. Frågor rörde Kims 
beteende gentemot Sam och formuläret inkluderades som ett led i insamling av data till RAVE-
projektet. Undersökningen tog cirka 15 minuter. 

Resultat 

För att säkerställa att resultaten inte påverkats av en skillnad mellan gruppernas förståelse av 
den engelska dialogen genomfördes ett t-test för oberoende mätningar. Det förelåg ingen sig-
nifikant skillnad mellan grupperna avseende skattad engelsk hörförståelse t(103) = .59, p = 
.558. Resultatet innebär att gruppernas engelska hörförståelse var likvärdig. 

Skillnader i uppfattningen av Kims personlighetsdrag som kvinna och man undersöktes 
genom ett t-test för oberoende mätningar, där skillnader i medelvärden för de fem faktorerna i 
TIPI jämfördes (se Tabell 1). Det förelåg en signifikant skillnad i uppfattningen av Kim gäl-
lande Extraversion t(103) = 2.86, p < .01, där Kim som kvinna uppfattades mer extrovert än 
Kim som man (Cohen’s d = .57). Det förelåg en signifikant skillnad i uppfattningen av Kim 
gällande Samvetsgrannhet t(103) = 2.66, p < .01, där Kim som kvinna uppfattades mer sam-
vetsgrann än Kim som man (Cohen’s d = .53). Det förelåg en signifikant skillnad i uppfatt-
ningen av Kim gällande Emotionell stabilitet t(103) = 2.92, p < .01, där Kim som kvinna upp-
fattades mer emotionellt stabil än Kim som man (Cohen’s d = .58). Det förelåg även en signi-
fikant skillnad i uppfattningen av Kim gällande Öppenhet t(103) = 3.15, p < .01, där Kim som 
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kvinna uppfattades mer öppen än Kim som man (Cohen’s d = .60). Det förelåg ingen signifi-
kant skillnad i uppfattningen av Kim gällande Vänlighet t(103) = -.15, p = .880. Sammanfatt-
ningsvis innebär resultaten att Kim som kvinna uppfattades mer extrovert, samvetsgrann, emot-
ionellt stabil och öppen än Kim som man. 

Tabell 1  

Medelvärden (och standardavvikelser) för den skattade upplevelsen av Kims personlighets-
drag utifrån TIPI (1= Håller inte alls med; 7= Håller med fullständigt). 
 Kim som man 

(n=61) 
Kim som kvinna 
(n=44) 

T-test Cohen’s d 

Extraversion 4.29 (1.21) 4.95 (1.14) p < .01 .568 
Vänlighet 3.27 (1.41) 3.23 (1.46) p = .880  
Samvetsgrannhet 4.57 (1.67) 5.40 (1.45) p < .01 .532 
Emotionell stabilitet 3.90 (1.43) 4.75 (1.48) p < .01 .577 
Öppenhet 3.67 (1.10) 4.28 (0.94) p < .01 .599 

Skillnader i generella föreställningar mellan kvinnor- och mäns personlighetsdrag un-
dersöktes genom ett t-test för oberoende mätningar, där skillnader i medelvärden för de fem 
faktorerna i TIPI jämfördes (se Tabell 2). Det förelåg en signifikant skillnad mellan föreställ-
ningarna av kvinnor och män gällande Vänlighet t(103) = -4.01, p < .001, där kvinnor ansågs 
mer vänliga än män (Cohen’s d = .77). Det förelåg en signifikant skillnad mellan föreställning-
arna av kvinnor och män gällande Samvetsgrannhet t(103) = -7.90, p < .001, där kvinnor ansågs 
mer samvetsgranna än män (Cohen’s d = 1.57). Det förelåg en signifikant skillnad mellan fö-
reställningarna av kvinnor och män gällande Emotionell stabilitet t(103) = 2.92, p < .01, där 
män ansågs mer emotionellt stabila än kvinnor (Cohen’s d = -.57). Det förelåg en signifikant 
skillnad mellan föreställningar av kvinnor och män gällande Öppenhet t(103) = -5.79, p < .001, 
där kvinnor ansågs mer öppna än män (Cohen’s d = 1.15). Då data för Extraversion inte upp-
fyllde kriteriet för homogen varians har t-testet justerats i enlighet med Levene’s test. Det fö-
relåg ingen signifikant skillnad mellan föreställningarna av kvinnor och män gällande Extra-
version t(70.4) = -.91, p = .364. Resultaten innebär att kvinnor generellt sett ansågs mer vänliga, 
samvetsgranna och öppna än män, medan män generellt sett ansågs mer emotionellt stabila än 
kvinnor. 

Tabell 2  

Medelvärden (och standardavvikelser) för skattade generella föreställningar av kvinnor- och 
mäns personlighetsdrag utifrån TIPI (1= Håller inte alls med; 7= Håller med fullständigt). 
 Generellt kvinnor 

(n=61) 
Generellt män 
(n=44) 

T-test Cohen’s d 

Extraversion 4.45 (0.80) 4.26 (1.19) p = .364  
Vänlighet 4.62 (0.68) 3.97 (1.00) p < .001 .770 
Samvetsgrannhet 5.24 (1.13) 3.50 (1.09) p < .001 1.568 
Emotionell stabilitet 3.99 (1.00) 4.60 (1.13) p < .01 -.572 
Öppenhet 5.25 (1.04) 4.09 (0.97) p < .001 1.151 
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Skillnader i uppfattningen av Kim som kvinna och Kim som man jämfördes med skill-
nader i generella könsföreställningar (se Figur 1). På faktorerna Öppenhet och Samvetsgrann-
het gick skillnaderna i uppfattningen av Kims personlighetsdrag i linje med de generella köns-
föreställningarna, då Kim som kvinna uppfattades signifikant mer samvetsgrann och öppen än 
Kim som man (p < .01)  och kvinnor generellt ansågs signifikant mer samvetsgranna och öppna 
än män (p < .001). På faktorerna Extraversion, Vänlighet och Emotionell stabilitet gick däremot 
skillnaderna i uppfattningen av Kims personlighetsdrag inte i linje med de generella könsföre-
ställningarna. Kim som kvinna uppfattades signifikant mer extrovert än Kim som man (p < 
.01) , medan kvinnor och män ansågs lika extroverta (p = .364). Gällande Vänlighet uppfattades 
Kim som kvinna och Kim som man lika vänliga (p = .880), medan kvinnor generellt sett ansågs 
signifikant mer vänliga än män (p < .001). På faktorn Emotionell stabilitet uppfattades Kim 
som kvinna signifikant mer emotionellt stabil än Kim som man (p < .01) medan det motsatta 
visades på skattningar av generella föreställningar, där män ansågs signifikant mer emotionellt 
stabila än kvinnor (p < .01).  

Figur 1. Medelvärden för skattningar av Kims personlighetsdrag som kvinna och man samt 
generella föreställningar av kvinnor- och mäns personlighetsdrag utifrån TIPI (1= Håller inte 
alls med; 7= Håller med fullständigt).  

Diskussion 

Syftet med studien var trefaldigt. För det första undersöktes hur personlighetsdragen 
hos en individ i en dialog uppfattades beroende på om individen var kvinna eller man. För det 
andra undersöktes skillnader i generella föreställningar om kvinnor- och mäns personlighets-
drag. För det tredje undersöktes huruvida deltagarnas uppfattning av individen som kvinna och 
man gick i linje med deltagarnas generella könsföreställningar. 

När det gäller det första syftet visade resultaten att en och samma individ, i detta fallet 
Kim, uppfattades olika på fyra av fem personlighetsdrag i femfaktorteorin, beroende på om 
Kim framställdes som kvinna eller man. Som kvinna uppfattades Kim mer extrovert, samvets-
grann, emotionellt stabil och öppen än Kim som man. Gällande Vänlighet uppfattades Kim lika 
vänlig oavsett könstillhörighet. Resultaten indikerar att en kvinna och en man kan bedömas 
olika gällande personlighetsdrag, trots att de beter sig precis likadant. Att Kim uppfattades 
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olika som kvinna och man går att förstås utifrån teorin att kön är en av de mest framträdande 
kategoritillhörigheterna som styr vår sociala perception (Macrae & Bodenhausen, 2000), där 
vi tillskriver människor egenskaper baserat på deras könstillhörighet snarare än individ (Hin-
ton, 2000). När Kim identifieras som antingen kvinna eller man i ljudsekvensen tillskrivs Kim 
ytterligare egenskaper som associeras med respektive könskategori. Oavsett om Kim beter sig 
likadant i båda ljudsekvenserna kan föreställningar om kvinnor och män på så sätt förklara 
skillnaderna i uppfattningen av Kim.  

Att det återfanns skillnader i bedömningen av en individ enbart baserat på könstillhö-
righet går i linje med tidigare forskning med liknande resultat (Sunderland, 2000; Hamberg, 
Risberg & Johansson, 2004; Arber et al., 2006; Andersson, Salander, Brandsetter-Hiltunen, 
Knutsson & Hamberg, 2008; Foschi & Valenzuela, 2008; Chen & Rao, 2011; Caleo, 2016; 
Steinpreis, Anders & Ritzke, 2016). Resultaten går delvis i linje med den tidigare undersök-
ningen i RAVE-projektet (I. Dennhag, personlig kommunikation, 2 juni, 2017). Det som skiljer 
är att denna studie fann signifikanta skillnader gällande faktorerna Öppenhet och Emotionell 
stabilitet vilket föregående studie inte gjorde. Att resultaten delvis skiljer sig åt skulle kunna 
bero på skillnader i urval och procedur, då föregående undersöknings urval bestod av av psy-
kologstudenter och genomfördes individuellt vid olika tillfällen.  

När det gäller det andra syftet visade resultaten att generella föreställningar om kvinnor- 
och mäns personlighetsdrag skiljer sig åt med avseende på fyra av de fem personlighetsdragen 
i femfaktorteorin. Kvinnor ansågs generellt sett mer vänliga, samvetsgranna och öppna än män, 
medan män generellt sett ansågs mer emotionellt stabila än kvinnor. Däremot ansågs kvinnor 
och män generellt sett lika extroverta. Resultaten går i linje med tidigare forskning som i 26 
nationer mätt könsstereotypa skillnader, där kvinnor könsstereotypt ansågs mer vänliga, sam-
vetsgranna, öppna och neurotiska (motpol till emotionellt stabil) än män (Löckenhoff et al., 
2014). I tidigare forskning har kvinnor generellt sett skattats högre än män på personlighets-
dragen i femfaktorteorin (Feingold, 1994; Costa, Terracciano & McCrae, 2001; McCrae & 
Terracciano, 2005; Löckenhoff et al., 2014). Samma mönster har återfunnits i föreliggande 
studie, där Kim som kvinna och generella föreställningar om kvinnor skattats högre än män på 
flera av faktorerna. Då egenskaperna i femfaktorteorin kan tolkas utifrån hur en person är i ett 
förhållande till andra kan en tänkbar anledning till att kvinnor skattas högre vara att kvinnor 
ses som mer personorienterade än män (Lippa, 2010) och därmed kan förväntas ha mer relat-
ionella egenskaper. 

Vid jämförelser av styrkan i de uppmätta skillnaderna går det att urskilja att skillnaderna 
i uppfattningen av Kim är mindre än skillnaderna i generella könsföreställningar. Liknande 
tendens har påvisats tidigare där könsstereotyper varit mindre överdrivna vid bedömning av 
individuella kvinnor och män än vid bedömning av kvinnor och män som grupp (Eyal & Epley, 
2017). Skillnaderna i styrka indikerar att könsföreställningar färgar oss då vi bildar oss en upp-
fattning om en individ, men att de inte inverkar lika starkt som då vi föreställer oss en grupp 
människor tillhörande samma kategori.  

När det gäller det tredje syftet framkom inget entydigt mönster vid jämförelser av skill-
nader i uppfattningen av Kims personlighetsdrag och skillnader i generella könsföreställningar. 
Gällande Samvetsgrannhet och Öppenhet gick skillnaderna i uppfattningen av Kim i linje med 
generella könsföreställningar. Kim som kvinna uppfattades mer samvetsgrann och öppen än 
Kim som man, och kvinnor ansågs generellt sett mer samvetsgranna och öppna än män. Gäl-
lande de andra tre personlighetsdragen (extraversion, vänlighet och emotionell stabilitet) gick 
uppfattningen av Kim inte i linje med generella könsföreställningar. 

Att Kim som kvinna och man uppfattas i enlighet med könsföreställningar avseende 
Samvetsgrannhet och Öppenhet går i linje med tidigare forskning som visat att vi tenderar att 
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uppfatta kvinnor och män i enlighet med könsstereotyper (Löckenhoff et al., 2014). Det över-
ensstämmer även med teorin om att vi tillskriver en individ egenskaper som upplevs vara as-
socierade med dennes identifierade könstillhörighet som kvinna eller man, istället för att ta 
hänsyn till individen (Hinton, 2000). Kim uppfattas dock inte entydigt i linje med generella 
könsföreställningar. Resultaten belyser således att könsföreställningars påverkan kan vara mer 
komplex än att vi ensidigt uppfattar kvinnor och män i enlighet med tidigare könsföreställ-
ningar. Att Kim inte entydigt uppfattas i linje med könsföreställningar skulle kunna bero på att 
Kim observeras i en mellanmänsklig interaktion där Kim uppvisar beteenden i olika samman-
hang. När det gäller könsföreställningar menar Acker (2006) att det i mellanmänskliga relat-
ioner finns outtalade regler, könsnormer, för hur du som kvinna och man bör agera. Om en 
individ inte agerar i enlighet med könsnormer och de förväntningar som finns, sticker denne 
ut, vilket kan framkalla reaktioner hos omgivningen (West & Zimmerman, 1987). En potentiell 
förklaring till att Kim inte entydigt uppfattas i enlighet med könsföreställningar kan således 
vara att Kims beteenden i ljudsekvensen gått i enlighet eller emot det förväntade. Att Kim 
exempelvis uppfattas i motsats till könsföreställningar på Emotionell stabilitet skulle möjligtvis 
kunna förklaras utifrån att Kim betett sig emot det förväntade, vilket i sin tur skapat reaktioner 
hos de som observerade Kim.  

Metoddiskussion 

Det går att diskutera huruvida vissa metodologiska val kan ha kommit att påverka re-
sultaten i föreliggande studie. Då urvalet enbart bestod av socionomstudenter, där medelåldern 
var 23.3 år (SD=4.1) och övervägande andelen var kvinnor, är det inte är representativt för en 
normalpopulation. Tidigare forskning har visat att ingrupp-medlemmar, det vill säga personer 
som tillhör samma grupp som en själv, uppfattas mer positivt än utgrupp-medlemmar 
(Hewstone, Rubin & Willis, 2002). Deltagarnas kön kan således ha kommit att påverka deras 
uppfattning av Kim och då övervägande andelen deltagare var kvinnor kan Kim som kvinna 
ha skattats i mer positiv dager än Kim som man.  

Gällande det akustiska materialet var innehållet och retoriken identiska i de båda ljud-
sekvenserna. Däremot kan det ha funnits en skillnad i hur artificiell deltagarna upplevde Kims 
röst. Detta beror på att originalrösten till Kim i den inspelade ljudsekvensen var en kvinnlig 
röst. Att Kims originalröst var kvinnlig medförde att förvrängningen av rösten till en manlig 
behövde manipuleras i större grad. Det går därför inte att utesluta att skillnader i hur artificiell 
Kims röst har upplevts kan ha påverkat deltagarnas upplevelse av Kims personlighetsdrag. 
Möjligen kan det ha varit svårare att relatera en mer artificiell röst till just manligt kön, vilket 
skulle kunna medföra att något annat än skillnader mellan Kim som kvinna och Kim som man 
har skattats. Däremot har rösterna trovärdighetsprövats av RAVE-projektets grundare, vilket 
styrker dess validitet. 

Då deltagarna skattade uppfattningen av Kims personlighetsdrag utifrån i en kortvarig 
situationsbunden kontext, utan ett reellt möte, finns det en risk att upplevelsen snarare baserats 
på Kims tillfälliga tillstånd snarare än stabila personlighetsdrag (Chaplin, John & Goldberg, 
1988) som TIPI avser mäta. Att utifrån en kort ljudsekvens avgöra en individs personlighets-
drag skulle ha kunnat försvårat möjligheten för deltagarna att göra valida bedömningar. An-
vändningen av TIPI ger fördelen att det är tidseffektivt och kan minska risken för påverkan av 
uttröttningseffekt hos deltagarna. Då TIPI inte är framtaget för skattning av en annan individ 
eller för generella könsföreställningar är validiteten för användandet av TIPI i detta syfte inte 
utvärderad. I tidigare forskning har andra skattningsformulär baserat på femfaktorteorin an-
vänts för just skattningar av andra (McCrae & Terraciano, 2005), vilket motiverar använd-
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ningen av TIPI för att skatta uppfattningen av Kim. Då föreliggande studies generella könsfö-
reställningar mätt med TIPI går i linje med tidigare uppmätta könsstereotyper (Löckenhoff et 
al., 2014) styrks validiteten för användningen av TIPI för detta ändamål.  

Avslutningsvis gällande metoden bör insamling av data diskuteras. En metodologisk 
fördel i studien var att den experimentella miljön var likvärdig för deltagarna, då samtliga skat-
tade i hörsal med likvärdig ljudnivå. I vidare undersökningar kan en metodförbättring dock 
vara att skapa en experimentell miljö, kontrollerad för yttre störningsmoment, där undersök-
ningen genomförs individuellt.  

Slutsats 

Föreliggande studies resultat visar att en individs personlighet uppfattas olika enbart 
beroende på dennes könstillhörighet. Resultaten påvisade även skillnader i könsföreställningar 
mellan kvinnor- och mäns personlighetsdrag. Huruvida män och kvinnor skiljer sig åt är vida 
debatterat, där ingen konsensus finns inom forskningsfältet. Utifrån denna studies resultat och 
tidigare forskning understryks det faktum att vi uppfattar män och kvinnor olika, oavsett fak-
tiska skillnader. Då skillnader återfanns i tolkningen av individen som kvinna och man indike-
rar resultaten att könsföreställningar kan färga vår uppfattning av en individs personlighets-
drag. Däremot visade inte resultaten ett entydigt mönster för att individer tolkas i enlighet med 
könsföreställningar när det gäller personlighetsdrag. Att en man och en kvinna uppfattas olika 
kan därför inte enbart förklaras utifrån att vi tolkar individer i linje med våra könsföreställ-
ningar, utan lämnar utrymme för att vidare undersöka vad som mer präglar vår uppfattning vid 
mötet av en individ. 

Att vara medveten om könsföreställningar och hur de kan färga tolkningen av en hjälps-
ökande individs problembild är relevant för yrkesverksamma, inte minst inom vård och om-
sorg, då tolkningen kan leda till konsekvenser för individen i form av åtgärder eller intervent-
ioner. Vidare forskning skulle därför behövas för att undersöka på vilket sätt könsföreställ-
ningar färgar oss vid dessa bedömningar och huruvida det finns andra faktorer som påverkar 
oss vid tolkning och bedömning. För att ytterligare utöka förståelsen för hur våra könsföreställ-
ningar påverkar oss i olika bedömningssituationer kan RAVE-metoden med fördel användas i 
framtida studier. Ljudsekvenserna kan då anpassas till att handla om mer specifika hjälpsö-
kande kontexter, såsom uppvisande av problembild vid sociala utredningar, för att utöka kun-
skapen inom området. Ökad medvetenhet för våra könsföreställningars påverkan kan i förläng-
ningen leda till mer rättvisa bedömningar och minskad risk för diskriminering. 
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