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Emotionella ansiktsuttryck är en viktig social kommunikationsledtråd. 
Kognitivt bearbetas uttryck olika beroende av det emotionella innehållet. 
Uppfattningen influeras av sociala kategorier med ibland negativt utfall. 
Detta stereotypinflytande har ofta sitt ursprung från omedvetna processer 
och kan påverkas genom priming. Även kontextuella faktorer (dofter) 
influerar på uppfattningar av ansiktsuttryck. Syftet med studien var 
således att undersöka stereotypers inverkan på tolkningen av 
ansiktsuttryck samt om doft som primingstimuli kunde påverka 
tolkningen. Resultatet bekräftar till viss del hypotesen med en signifikant 
skillnad beroende av stimuluspersonens hudfärg. Dofternas inverkan var 
dock minimal. En könsaspekt studerades som visade på möjliga effekter. 
Män skattade annorlunda (assimilering) än kvinnor (kontrast) och män 
påverkades mer av dofterna. Skattningsskillnaden beroende av 
stimuluspersonens hudfärg diskuteras enligt teorier kring grad av kognitiv 
bearbetning och stereotypaktivering. Brist i minnesaktivering genom 
dofter diskuteras enligt primingteorier. Könsaspekten anses även som 
möjlig påverkande faktor på huvudmodell. Teori rörande homogenitets-
bias och könsskillnader i doftperception ses som en möjlig förklaring av 
könsaspekten. Mer förfinade metoder i framtida forskning kan behövas 
för att undersöka hela aspekten av ämnet.  
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I n l e d n i n g  
 
Kommunikation mellan människor är sannolikt en förutsättning för ett väl fungerande 
socialt liv. En stor del av det som kommuniceras sker utanför den verbala dimensionen. 
Detta gäller antagligen särskilt kommunikation av information med emotionellt innehåll. 
Det ligger i vår natur som sociala varelser att, medvetet eller omedvetet, söka efter ledtrådar 
rörande olika känslotillstånd hos människor omkring oss. Vi iakttar således andras sociala 
kommunikationsmönster och låter dessa vara vägledande i hur individerna ska uppfattas 
samt hur vi ska förhålla oss gentemot dem. En av de viktigaste ickeverbala kommunikativa 
ledtrådarna till dessa bedömningar är ansiktsuttryck. I ett ansikte framkommer, förutom 
identitet, ålder, kön, etnisk tillhörighet och liknande, även vilket emotionellt tillstånd 
individen kan tänkas befinna sig i. Exempelvis är det troligt att glädjeuttryck visar på ett 
positivt känslotillstånd hos individen medan ett ilsket eller ledsamt uttryck hos densamme 
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tenderar att visa det motsatta. Att inte uppmärksamma eller tolka denna form av ickeverbal 
kommunikation korrekt kan få oönskade konsekvenser vid en eventuell social interaktion. 
Ekman (1993) och Young, Rowland, Calder och Etcoff (1997) menar emellertid att 
människan har en medfödd och synnerligen god förmåga att identifiera och reagera på 
information som kommuniceras enbart genom ansiktsuttryck. Blott små variationer i 
känslouttrycken behövs för att det emotionella tillståndet hos betraktad individ korrekt ska 
kunna fastställas. Även om många anser att bedömningar av andras känslotillstånd blir mer 
träffsäkert och samstämmigt ju fler ledtrådar som ges (Keltner & Ekman, 2000), menar 
Ekman (1993) att ansikten har en särskilt viktig funktion för sådana bedömningar. 
Känslouttryck från ansikten tenderar till och med att uppmärksammas automatiskt och på 
en omedveten nivå (Eastwood, Smilek & Meikle, 2003). Befinner vi oss i sammanhang där 
andra individer närvarar kommer vi oundvikligen att registrera de känslouttryck som 
uppvisas. De är helt enkelt alltför viktiga som sociala ledtrådar för att ignoreras. 
 
Att emotionella ansiktsuttryck kommunicerar viktig information är således väl 
dokumenterat. Forskning har emellertid visat att bearbetningen av dessa uttryck kan vara 
olika beroende på typ av emotionellt innehåll och i vilket sammanhang uttrycket uppträder. 
Ett exempel är den s k  face-in-the-crowd effekten, vilket kort beskrivet innebär att negativa 
uttryck (exempelvis arga ansikten) tenderar att uppmärksammas lättare bland andra 
ansikten än positiva uttryck (Fox, et al., 2000). Ett annat exempel är den ofta observerade 
effekten att positiva uttryck (glada ansikten) identifieras och kategoriseras mer effektivt än 
negativa uttryck (se Leppänen & Hietanen, 2003 för mer detaljerad redogörelse). Vanliga 
slutsatser rörande dessa skillnader i bearbetning av positiva och negativa uttryck är att 
negativa generellt kräver mer kognitiv bearbetning än vad positiva gör, samt att negativa 
ofta prioriteras av överlevnadsskäl (Eastwood, Smilek & Meikle, 2003). Förklaringarna 
baseras dels på faktumet att negativa sociala ledtrådar (exempelvis ett argt ansikte) 
aktiverar mer kognitiva resurser (Taylor, 1991) och dels på att negativa ansiktsuttryck 
kategoriseras enligt ett mer komplext förfarande (Adolphs, 2002). Läppenen och Hietanen 
(2003) påtalar även kontextens betydelse för tolkningen av dessa emotionella uttryck. Är 
kontexten primärt positiv kommer ansiktsuttryck att ses med något andra kognitiva 
glasögon än om den är primärt negativ. 
 
Det tycks alltså finnas skillnader i hur positiva och negativa ansiktsuttryck bearbetas 
kognitivt. Men kan det vara så att bedömningen och uppfattningen av ett ansiktes 
emotionella innehåll även påverkas av individens tidigare erfarenheter, sociala scheman 
och kategorisering av människor? Social kategorisering är en viktig mänsklig funktion och 
påverkar både på ett medvetet och omedvetet plan många aspekter hur tolkningar och 
bedömningar av andra individer utfaller (Macrae & Bodenhausen, 2000). Det är därför inte 
otänkbart att kategoriska och generaliserade föreställningar om vissa grupper kan få 
följdverkningar även för hur ansikten på personer som tillhör olika grupper tolkas. 
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Social kategorisering och implicita aspekter av kognitionen 
 
Ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv blir vår sociala värld och de människor som den 
består av begriplig och tolkningsbar för oss om vi förenklar och kategoriserar de ingående 
individerna i olika grupper (Macrae & Bodenhausen, 2000). Vi klassificerar exempelvis 
gärna in människor i olika grupper endast beroende på uppfattade likheter och olikheter i 
egenskaper (exempelvis vikt, hudfärg, kön, etc). En nobelpristagare får inte sällan etiketten 
intelligent medan en blond fotomodell kanske istället får etiketten ointelligent. Syftet med 
kategoriseringar av andra människor är i grunden detsamma som för andra objekt – vi vill 
lättare förstå och effektivisera vår perception av individer omkring oss (Macrae & 
Bodenhausen, 2000). Vi vill även kunna förutse andra människors beteende så att vi snabbt 
och säkert kan reagera adekvat i sociala situationer, särskilt om objektet för bedömningen 
eller beteendet ter sig annorlunda och avvikande för oss (Ito & Cacioppo, 2000). 
Uppfattningar om egenskaper, attribut och beteenden hos en grupp som delas av flera 
brukar vanligen benämnas stereotyper och kan vara av både positiv och negativ karaktär 
(Greenwald & Banaji, 1995). Även om stereotyper som företeelse inte alltid är negativ till 
sin art är de inte sällan en grogrund för fördomar, särskilt om de är knutna till negativa 
associationer och attityder till gruppen ifråga (Fiske, 2002). Stereotyper om medlemmar av 
en annan grupp riskerar därför i större utsträckning att tolkas negativt än stereotyper om 
den egna gruppen. Förutom denna negativa sida av social kategorisering resulterar inte 
sällan indelningen av individer i olika grupper i en s.k. utgruppshomogenitet bias. Detta 
innebär att medlemmar av grupper vi inte själva tillhör, utgrupper, uppfattas som lika 
varandra (homogena) medan medlemmar av den egna gruppen (ingrupp) istället anses 
heterogena och unika med stor inbördes variation i egenskaper (Ostrom & Sedikides, 1992; 
Park & Judd, 1990). Dessutom bedöms inte sällan medlemmar av en utgrupp mindre 
positivt än ingruppsmedlemmar, s.k. ingrupps favorisering. Bedömningar av medlemmar 
från en utgrupp tenderar även att ofta utföras med färre kognitiva resurser och därmed med 
en mer kategorisk och heuristisk bearbetning än bedömningar av ingruppsmedlemmar 
(Brewer, 1979). 
 
Sociala kategoriseringar betraktas inte sällan som en kognitiv funktion vilket, under vissa 
premisser, kan aktiveras automatiskt och utanför individens medvetna uppmärksamhet 
(e.g., Bargh, Chen & Burrows, 1996; Devine, 1989; Greenwald & Banaji, 1995; Hilton & 
von Hippel, 1996). Vissa menar dock att aktiveringen av sociala kategorier kräver 
medveten kognitiv bearbetning (e.g., Gilbert & Hixon, 1991). En vanligare uppfattning är 
emellertid att aktiveringen är automatiserad och sker på en omedveten kognitiv nivå 
(Macrae & Bodenhausen, 2000), och att denna process äger rum i samma utsträckning 
oavsett nivå av uttalad fördomsfullhet (e.g., Devine, 1989). Den aktiverade stereotypen om 
en given grupp färgar således de bedömningar vi gör av personer som tillhör gruppen. Anta 
att det råder en generaliserad uppfattning om personer med svart hudfärg som mer 
aggressiva. Åsynen av exempelvis ett ansikte föreställande en svart arg person (en svart 
individ är en typisk social kategori) skulle, enligt Macrae och Bodenhausens resonemang, 
automatiskt aktivera stereotypen om svarta som mer aggressiva, en stereotypaktivering som 
alltså även skulle ha skett oavsett grad av uttalad fördomsfullhet. Om ansiktet istället 
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föreställt en individ tillhörande en grupp utan denna generaliserade egenskap hade 
sannolikt aktiveringen inte ägt rum, trots samma emotionella uttryck. 
 
Social kategorisering och aktivering av stereotyper förknippade med kategorin tycks alltså 
verka utanför en medveten kontroll, åtminstone under vissa premisser och omständigheter. 
Faktumet att kategorier och stereotyper kan verka i det omedvetna leder in på området 
implicit (omedveten) kognition. Greenwald och Banaji (1995) definierar implicit kognition 
som de delar av våra minnen och erfarenheter som inte direkt är åtkomliga för en medveten 
introspektion men trots detta ändå påverkar reaktionen och bedömningen till olika stimuli. 
De studier som jag tidigare refererat till rörande stereotypaktivering har vanligen försökt 
manipulera och aktivera de omedvetna aspekterna av kognitionen genom s.k. priming. 
Priming är ett system för föraktivering av minnen vilket har förmågan att förstärka eller 
förändra hur vi tolkar och reagerar på objekt och företeelser omkring oss (Schacter & 
Badgaiyan, 2001). Exponeringen av ett givet stimuli föraktiverar minnen och koncept 
förknippade med dessa stimuli, och förändrar därmed reaktionen på de associerade 
koncepten (Schacter, 1992).  
 
Det är emellertid inte alltid så att effekterna av priming blir densamma i alla lägen. 
Forskning om priming är omfattande och många teorier om hur den kan inverka på vår 
sociala perception har presenterats. Vissa menar t ex att priming innebär assimilering till 
samma kategori. Enligt Srull & Wyers (1980) storage-bin modell skulle exempelvis en 
aktivering av kategorin svart gängmedlem medföra att ett för sammanhanget möjligt 
associerat koncept, kriminell våldsverkare, blir mer tillgängligt i minnet. Konsekvensen kan 
bli att efterföljande stimuli (exempelvis en person) bedöms som mer våldsam och kriminell 
(assimilering). Teorin har dock svårt att ange orsaken till att det ibland blir motsatta 
effekter. Martin (1986) har försökt ge ett svar varför dessa så kallade kontrasteffekter 
ibland förekommer som ett resultat av priming. Han betonar betydelsen i hur primat stimuli 
presenterats för individen. Kontrasteffekter uppstår särskilt om individen upptäcker att de 
blivit eller kan tänkas vara påverkade av något tidigare stimuli. Om individen exempelvis 
tycker sig vara influerad av en stereotyp är det inte otänkbart att sociala bedömningar 
knutna till denna kategoriska kunskap undertrycks, vilket resulterar i en kontrasteffekt. 
Anta exempelvis att den aktiverade stereotypen innefattar uppfattningar om en grupp som 
särskilt dumma. Om individen är medveten att stereotypen är aktiverad och inte vill låta 
sina bedömningar baseras på denna schablonartade föreställning, blir konsekvensen enligt 
Martins resonemang att individen korrigerar för stereotypen och därmed bedömer personer 
som tillhör gruppen ifråga som extra intelligent. Följderna av priming får således 
konsekvenser på hur andra individer bedöms, men dock inte alltid i samma riktning.  
 
Ansiktsuttryck och social kategorisering 
 
Som redovisats ovan uppfattas och bearbetas emotionella ansiktsuttryck olika beroende på 
huruvida det tolkas som positivt eller negativt. Dessutom präglas människans bedömningar 
ofta av generaliseringar och kognitiva förenklingar. Denna form av kategoriskt tänkande 
tenderar även att aktiveras automatiskt under vissa förutsättningar. En intressant 
frågeställning är om omedvetna aspekter av kognitionen kan utöva ett inflytande på hur ett 
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emotionellt uttryck tolkas som ett resultat av vem som uppvisar uttrycket. Viss forskning 
tyder på det. Plant, Kling och Smith (2004) lyckades exempelvis visa att könet (ett exempel 
på en vanlig social kategori) på bedömd individ har ett inflytande på hur vi uppfattar graden 
av ett emotionellt uttryck hos individen. De lät manipulera ett antal bilder på personer där 
den ena bilden fick representera ett typiskt manligt utseende medan den andra 
representerade ett kvinnligt. Personerna på bilderna var dock identiska, och den enda 
skillnaden mellan dem låg i kläder och frisyr. Resultatet visade bland annat att män 
uppfattades som mer arga än kvinnor, medan kvinnor istället uppfattades som mer ledsna. 
Enligt Plant et al., (2004) följer detta en idag vedertagen stereotyp uppfattning om att vissa 
känslolägen är mer associerade till det ena könet än till det andra. Det är dock inte endast 
könet på betraktad individ som kan tänkas påverka hur ansikten uppfattas, även den 
bedömdes hudfärg och etniska bakgrund verkar ha ett inflytande i dessa bedömningar. 
Hugenberg och Bodenhausen (2003) fann att vita amerikanska undersökningsdeltagare med 
hög nivå av implicit fördomsfullhet snabbare registrerade när ett ansikte av en svart individ 
övergick från glad till arg än de som hade låga nivåer av implicit fördomsfullhet. 
Undersökningen visade också att gruppen med hög fördomsfullhet bedömde ansikten av 
svarta som arga under en längre tid än motsvarande vita ansikten. Studien kunde således 
visa att omedvetet fördomsfulla vita amerikaner i större omfattning låter en negativ 
stereotyp uppfattning om individer med en annan hudfärg influera tolkningen av 
emotionella ansiktsuttryck. Hugenberg (2005) har dessutom visat att den 
igenkänningsfördel som positiva uttryck har jämfört med negativa (se tidigare redogörelse) 
kan utraderas om ansiktsuttrycket som bedöms tillhör en person från en grupp förknippad 
med en negativ stereotyp, exempelvis när en vit individ bedömer ansiktsuttrycket av en 
svart individ. 
 
Luktsinnet – kognitions- och emotionsaspekter och dofter som faktor vid social perception 
 
Luktsinnet skiljer sig på många sätt från de andra sinnena. Fysiologiskt har luktsinnet en 
mer direkt koppling till det limbiska systemet som bland annat är starkt knutet till 
känsloupplevelser och hur känslor uttrycks (LeDoux, 2000). En annan skillnad är att 
signaler från luktorganet är långsamma vilket får konsekvenser på dels hur snabbt och 
enkelt dofter kan detekteras och identifieras och dels att dofter även tenderar att uppfattas 
under en längre tidsperiod (se Herz & Engen, 1996, för mer utförlig redogörelse). En annan 
viktig egenhet med dofter är den starka kopplingen till emotionella minnen och att dessa 
minnen inte sällan känns mer närvarande och äkta. Herz och Engen (1996) menar att 
ledtrådar från luktminnenas starka kontextuella och emotionella koppling bidrar till att 
dofter i större utsträckning inverkar på individens inre emotionella tillstånd än vad minnen 
som aktiverats från de övriga sinnena gör. Ytterliggare en viktig distinktion som rör denna 
sinnesmodalitet är dofters naturliga hedoniska karaktär, det vill säga att de uppfattas som 
antingen god/äcklig, behaglig/obehaglig och så vidare (Ehrlichman & Halpern, 1988). 
Dofter kommunicerar med andra ord, likt emotioner, vad som är bra eller vad som är dåligt 
(Herz, 2002). Konsekvensen av denna hedoniska egenskap blir att en doft som tidigare 
associerats till något känslomässigt kan aktivera samma hedoniska känsloreaktion vid en 
senare exponering (Herz & Engen, 1996). Det finns dock mycket som talar för att 
doftsinnets unika egenskaper blir särskilt tydligt för kvinnor. Kvinnor tenderar nämligen att 
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på alla nivåer besitta en större luktförmåga än män (se Brand & Millot, 2001 för 
redogörelse). 
 
Tidigare diskuterades hur en föraktivering av minnet (priming) kan påverka den sociala 
perceptionen. Forskning har visat att sociala kategorier både kan aktiveras, förstärkas och 
under vissa omständigheter försvagas genom denna aktivering. En färgad kan exempelvis 
uppfattas inneha mer av en stereotyp egenskap som ett resultat av omedvetet föraktiverade 
koncept. Majoriteten av denna forskning har använt text eller bild som aktiverande 
primingstimuli. Det finns emellertid studier som visar att även priming med 
doftmodaliteten har viss effekt (e.g., Hermans, Baeyens & Eelen, 1998) men att effekterna 
normalt är mindre framträdande jämfört med visuellt baserad priming (Olsson & Fridén, 
2001). Mycket få om än några studier har dock använt doftsinnet för att föraktivera minnen 
med primärt hedoniskt kongruent positivt eller negativt innehåll med syftet att påverka en 
individs sociala perception, det vill säga en form av associativ priming. Om doften 
exempelvis uppfattas som obehaglig har den, enligt tidigare resonemang, också potential att 
aktivera minneskomponenter som är associerat emotionellt negativt med detta obehagliga. 
 
Dofters påverkan på uppfattning av ansiktsuttryck 
 
Publicerad forskning rörande dofters inverkan på bedömningar av ansiktsuttryck är få. 
Leppänen och Hietanen (2003) studie är dock ett undantag. De undersökte huruvida 
behagliga respektive obehagliga dofter som stimuli kunde påverka hur snabbt vi reagerar på 
positiva (glada) ansiktsuttryck samt negativa (äcklade) ansiktsuttryck. Som tidigare nämnts 
tenderar människan att reagera snabbare på glada uttryck än på negativa arga eller upprörda 
uttryck. Leppänen och Hietanens hypotes var att vid behaglig doft skulle positiva (glada) 
ansikten registreras snabbare än negativa, medan en obehaglig doft skulle minska eller helt 
eliminera denna skillnad i reaktionstid. Resultatet av studien bekräftade hypotesen. Glada 
ansikten registrerades snabbare än negativa vid behaglig doft medan en obehaglig doft helt 
utraderade denna reaktionsfördel för positiva uttryck. Deras slutsats blev att en emotionell 
kontext aktiverad genom en doft kan påverka hur vi bearbetar känslomässiga 
ansiktsuttryck. De menar vidare att igenkänning av ett specifikt emotionellt ansiktsuttryck 
och den emotionella påverkan denna bearbetning verkar ha inte enbart sker på ett visuellt 
plan utan även på en icke-visuellt baserad kognitiv nivå. Enligt deras resonemang skulle 
man därför kunna säga att dofterna aktiverar minneselement associerade till motsvarande 
hedoniska emotionella innehåll, det vill säga att en negativ doftkontext aktiverar negativa 
känslor medan en positiv doftkontext istället aktiverar positiva känslor. Denna emotionella 
aktivering påverkar sedan hur effektivt respektive ansiktsuttryck kognitivt bearbetas. 
 
I de studier kring priming som jag tidigare redogjort för har alltså främst visuella stimuli 
används för att manipulera deltagarens sociala perception och minne. Antingen har 
aktiverande stimuli varit i form av bilder föreställande exempelvis en person från en 
stereotypiserad grupp, alternativt ord som enkelt har kunnat associeras till detsamma. Valet 
av sinnesmodalitet har således varit begränsad. Mycket få studier har följaktligen försökt 
manipulera uppfattningar och bedömningar av objekt eller individer med hjälp av en 
sinnesmodalitet skilt från den visuella (exempelvis olika doftstimuli). Detta kan tyckas 
märkligt då doftsinnet inte sällan anses ha en stark koppling till både minne och emotion 
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(se ovan). En doft med en tydlig negativ association borde därmed kunna aktivera 
motsvarande negativa känsla (Se Leppänen oh Hietanen, 2003 för en möjlig förklaring). På 
basis av den forskning som redovisats ovan är det därför rimligt att anta att aktiveringen av 
ett sådant känslomässigt minnesspår skulle kunna påverka utfallet av en efterföljande 
sociala bedömning. 
 
Syfte och hypotes 
 
Forskning har visat att ansiktsuttryck uppfattas och bedöms olika som en följd av vem som 
uppvisar dem (e.g., Hugenberg & Bodenhausen, 2003; Hugenberg, 2005). Tidigare 
forskning (i.e., Devine, 1989) har till och med visat att individen inte behöver ha en uttalad 
fördomsfullhet för att påverkas av negativa sociala kategoriseringar. Med andra ord riskerar 
de flesta att falla för fördomarnas inflytande, även när emotionella ansikten ska tolkas, 
särskilt om ansiktet tillhör en grupp skild från dem själva. Som jag nämnde tidigare har 
undersökningar visat att sociala bedömningar kan påverkas om individen är påverkad av 
omedvetet aktiverade minneskategorier (primade). Huvudsyftet med denna studie var att 
undersöka huruvida uppfattningen av emotionella ansiktsuttryck (glada respektive arga) 
tolkades olika beroende på om individen som uppvisade uttrycket tillhörde en grupp 
förknippad med en positiv eller negativ stereotyp (vit eller svart). Ett andra syfte med 
studien var att undersöka effekter av emotionell priming på bedömningarna av 
ansiktsuttryck. Istället för att som i tidigare studier prima med ord eller bilder 
(sinnesmodaliteten syn) valdes positiva (behagliga) och negativa (obehagliga) dofter som 
primingstimuli. Enligt Leppänen och Hietanen (2003) påverkas uppfattningen av 
emotionella uttryck av kontextuella faktorer. Dofters förmåga att aktivera hedoniskt 
kongruenta minnen med starkt emotionellt innehåll borde därför ha kunnat påverka hur 
individen bedömde respektive ansiktsuttryck. Exakt på vilket sätt doftpriming i 
kombination med den bedömda personens ansiktsutryck och grupptillhörighet påverkade 
bedömningen var dock svår att förutse. 
 
En möjlig hypotes rörande endast grupptillhörigheten var att svarta glada skulle ha 
betraktats som mer glada än vita (kontrasteffekt). Orsaken skulle vara att ansiktena 
bearbetades under längre tid, med mer kognitiva resurser och med stora möjligheter att 
upptäcka kopplingen till den negativa stereotypen. Resultatet av en sådan bearbetning kan 
då ha blivit en överjustering bort från stereotypen (Martin, 1986). Det som talar emot denna 
riktning är faktumet att glada uttryck normalt bearbetas med få kognitiva resurser (Adolphs, 
2002) samt att utgrupper ofta bedöms enligt en mer negativ uppfattning (Brewer, 1979). Av 
dessa skäl kan det istället ha blivit en assimilering till den negativa stereotypen. Beträffande 
dofternas inverkan kan man anta att den obehagliga doften innebar att en eventuell 
kontrasteffekt blev större för de svarta ansiktena. Orsaken kunde i så fall ha berott på att en 
negativ kontext normalt bidrar till användandet av djupare kognitiva processer och att detta 
till viss del vaccinerar mot negativt kategoriskt tänkande. Negativ information tenderar ju 
att medföra en mer noggrann och elaborerade kognitiv bearbetning (Taylor, 1991), och 
därmed större chans att inflytandet från en negativ stereotyp uppfattning upptäcks av 
individen. Enligt tidigare resonemang (Martin, 1986) skulle därför överjusteringen bli 
större vid negativ doftpriming än vid den positiva.  
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Givet en kontrasteffekt var hypotesen för de negativa (arga) uttrycken att ett vitt argt 
uttryck i genomsnitt skulle bedömas vara mer argt än motsvarande svart. Skillnaden mellan 
bedömningar av arga svarta och vita ansikten kunde dock ha förväntats blivit något större 
jämfört med glada eftersom arga uttryck ensamt bidrar till en djupare och mer elaborerande 
kognitiv process. Enligt tidigare resonemang blir överjusteringen större om fler negativa 
ledtrådar inverkar på bedömningen. Vidare torde vita ha bedömts som mer arga vid 
obehaglig doft jämfört vid behaglig (assimilering) medan svarta bedömts som mindre arga 
vid obehaglig doft jämfört vid behaglig doft. Detta skulle även ha inneburit förekomsten av 
en interaktionseffekt mellan Hudfärg på bedömd person och typ av doft.  
 

M e t o d  
 
Undersökningsdeltagare, urvalsprocess  och design 
 
Det totala antalet deltagare i undersökningen var 65. En deltagare fick strykas på grund av 
felaktigt ifyllt frågeformulär. Av de återstående 64 deltagarna var könsfördelningen 48 
kvinnor och 16 män (M= 26,6 år, SD= 7,7 år, åldersspann 18-63 år). Varje deltagare fick 
uppge var de själva och deras föräldrar var födda. Syftet med detta var att få kontrolldata 
till det fördomstest som inkluderats i studien (se nedan för beskrivning av testet). Av 
deltagarna var 54 födda i Sverige, 17 hade antingen en eller båda föräldrar födda utanför 
Sverige. Åtta av deltagarna var själva födda utanför Sverige varav två med svenska 
föräldrar. Vidare hade sex deltagare på något sätt anknytning till länder utanför Europa. 
Deltagarna rekryterades genom att de frivilligt antecknade sig på uppsatta listor vid 
Psykologiska institutionens lokaler, Stockholms Universitet, eller genom en direkt 
förfrågan i korridorerna i anslutning till experimentet. Deltagarna informerades om att 
experimentet ingick som en förstudie till en framtida minnesstudie samt att ett av 
momenten var skilt från huvudstudien. Som ersättning för sin medverkan erbjöds varje 
deltagare 30 minuters obligatorisk UD-tid. 
 
Som design valdes en 2 (Stimuluspersonens hudfärg: Vit - Svart) x 2 (Doft: Positiv – 
Negativ) x 2 (Ansiktsuttryck: Glad – Arg) mixad design med upprepad mätning för 
ansiktsuttrycken, medan de andra två variablerna manipulerades mellan grupper. Ordningen 
för samtliga faktorer randomiserades till varje deltagare. Variabeln Stimuluspersonens 
hudfärg kommer i fortsättningen endast benämnas Hudfärg. 
 
Material och procedur 
 
I studien användes fyra olika dofter, två behagliga och två obehagliga, vilka preparerats för 
att distribueras till undersökningsdeltagarna via tätt förslutna burkar i mörkt brunt glas. 
Varje doft placerades i två skilda glasburkar för att säkerställa att intensitet inte avmattades 
i för stor utsträckning efter varje användning, det vill säga två burkar per doft. Burkarna 
med de behagliga dofterna markerades med ett X eller ett O i röd text, medan de obehagliga 
markerades med motsvarande symboler i svart färg. De vätskebaserade doftsubstanserna 
hade tillsatts på ett bomullspad som placerats i botten av respektive burk medan 
doftsubstansen i fast form istället placerats direkt i botten av burken med ett bomulspad 
ovan som maskering. De behagliga dofter som användes var liljekonvaljolja/rosenolja, samt 
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vaniljolja/citronoljeextrakt, och de obehagliga dofterna var krydda 
Hing/Hjorthornssalt/Remol, samt en blandning av blodmjöl/ammoniak/vatten enligt 
vedertaget recept. Ansiktena som användes var två datorgenererade bilder hämtade från 
Hugenberg och Bodenhausen (2003) och Hugenberg (2005). Till skillnad från dessa studier 
användes här endast uttrycken för maximal ilska och glädje, och bilderna var i svartvitt 
istället för färg. Storleken för varje bild var 8,6 x 6.1 cm. Enligt Hugenberg och 
Bodenhausen var bilderna medvetet manipulerade för att verka otydliga ifråga om etniskt 
härkomst. Endast hårtyp, hårfärg och hudton skiljde ansiktena åt. Även graden av glädje 
och ilska ska enligt dem vara verifierade som densamma oavsett hudfärg på ansiktet. En arg 
vit var således lika arg som en arg svart. Orsaken till att ansikten av denna typ användes var 
bland annat att den ekologiska validiteten vedertaget anses högre med mer autentiska 
ansikten jämfört med schematiska. En annan orsak är att man med datorgenererade ansikten 
får total kontroll över uttryckens utformning. För en mer utförlig förklaring, se Hugenberg 
(2005). 
 
Datainsamlingen skedde i lokaler på Psykologiska institutionen vid Stockholms 
Universitet. Samtliga deltagare testades enskilt. Studien inleddes med experimentledaren 
bad deltagarna sitta på en på förhand bestämd plats i rummet. Deltagarna informerades om 
rätten att avbryta experimentet om de önskade samt att deras svar skulle hållas 
konfidentiella enligt rådande etiska regelverk för psykologisk forskning. Därefter fick 
deltagarna ett häfte med ansiktsbilder och frågor samt två tillslutna burkar innehållande 
dofterna. Typ av Hudfärg, ordning på emotionellt uttryck och doftbetingelse slumpades för 
varje deltagare. Deltagarna instruerades att börja med att noga lukta på den första doften, i 
burken märkt symbolen X eller O, och skatta på en skala mellan –5 (extremt obehaglig) och 
+5 (extremt behaglig) hur doften uppfattades. Nästa moment var att bedöma den första 
bilden med emotionellt ansiktsuttryck (glad eller arg). Bedömningen skedde enligt skalan –
5 (extremt arg) till +5 (extremt glad). Undersökningen fortsatte med att deltagarna ombads 
lukta på doften markerad med den andra symbolen (X om de började med O, annars 
tvärtom) och därefter skatta enligt tidigare beskrivning. Den andra emotionella 
ansiktsbilden presenterades sedan för deltagarna (föreställande den andra emotionen) och 
skattades enligt tidigare beskrivning. Efter att båda dofterna och ansiktsbilderna skattats 
ombads deltagarna uppge graden av intensitet och bekantskap för respektive doft på en 
skala från 0 (Inte alls) till 4 (mycket bekant/intensiv). Deltagarna fick dock inte lukta på 
dofterna igen. För att mäta graden av explicit fördomsfullhet fick deltagarna även fylla i en 
svensk version av MRS-skalan (Modern Racism Scale). Denna version har tidigare 
validerats av Akrami, Ekehammar och Araya (2000) och anses allmänt ha en hög intern 
reliabilitet. Testet besår av 25 påstående på en skala från 1 (håller inte alls med) till 5 
(håller helt med). Nio av dessa mäter attityder mot invandrare. Ju högre poäng på testet 
desto mer negativ är attityden till invandrare. Avslutningsvis fick deltagarna svara på ett 
antal bakgrundsfrågor rörande kön, ålder, etniskt härkomst etc. När deltagarna var klara 
med samtliga uppgifterna i häftet tillfrågades de hur dofterna uppfattades samt om de hade 
några kompletterande frågor rörande studien. Deltagarna tackades sedan för sin medverkan. 
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R e s u l t a t  
 
Medelvärden för respektive ansiktsuttryck (Glatt resp. Argt) beräknades separat för 
deltagarna i de olika doftprimingbetingelserna (Behaglig resp. Obehaglig), och 
hudfärgsbetingelserna (svart vs. vit). Resultaten presenteras nedan i Tabell 1 (Glada 
uttryck), samt Tabell 2 (Arga uttryck). Statistiska analyser beräknades med en 
signifikansnivå om 5 % (tvåsidiga prövningar). 
 
Tabell 1. Medelvärdena av skattning för glada uttryck för deltagare som presenterats för 
behagliga och obehagliga dofter och bedömt uttryck hos svarta eller vita personer. 
Standardavvikelse för respektive betingelse presenteras i parentesen 
 

                    Hudfärg 
  Vit Svart Total 

Behagliga 2,31 (1,35) 3,06 (0,85) 2,69 (1,18) 
Dofter 

Obehagliga 2,25 (1,65) 2,81 (1,22) 2,53 (1,46) 
 Total 2,28 (1,49) 2,94 (1,06) 2,61 (1,32) 

 
Som framgår av Tabell 1 skattades ett glatt uttryck från en svart som mer glatt än 
motsvarade uttryck från en vit oberoende av doftstimuli. Skillnaden mellan skattningarna 
av uttrycken beroende av doftbetingelse var marginell (endast differensen 0,16). Inte heller 
skattades ett vitt ansikte mer annorlunda beroende av doftstimuli än ett svart. En 2 (Doft: 
Behaglig vs Obehagliga) x 2 (Hudfärg: Vit vs Svart), ANOVA för oberoende mätningar 
visar på en signifikant huvudeffekt av Hudfärg, F(1,60) = 4,06, p < .05, η²=.06. Det fanns 
ingen statistisk signifikant huvudeffekt av doft och interaktionseffekt mellan Doft och 
Hudfärg, F < 1 med p > .60 för båda. 
 
Tabell 2. Medelvärdena av skattning för arga uttryck för deltagare som presenterats för 
behagliga och obehagliga dofter och bedömt uttryck hos svarta eller vita personer. 
Standardavvikelse för respektive betingelse presenteras i parentesen 
 

                      Hudfärg 
  Vit Svart Total 

Behagliga -3,75 (0,77) -3,00 (0,97) -3,38 (0,94) 
Dofter 

Obehagliga -3,44 (0,96) -3,38 (0,88) -3,41 (0,91) 
 Total -3,59 (0,87) -3,19 (0,93) -3,39 (0,92) 

 
Tabell 2 för arga uttryck visar, liksom för glada uttryck, en skillnad i skattning beroende av 
Hudfärg (en differens om -0,4). Vita bedömdes generellt vara något mer arga än svarta. 
Skillnaden i skattning beroende av doftbetingelse var marginell. Dock skattades vita som 
mer arga än svarta vid behaglig doftbetingelse (-0,75) medan differensen vid obehaglig 
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betingelse var minimal. Vita bedömdes sålunda som mer arga i behaglig doftbetingelse än 
vid obehaglig medan bedömningar av svarta hade omvänd riktning. En ANOVA för 
oberoende mätning med Doft (behaglig resp. obehaglig) och Hudfärg (vit resp. svart) som 
faktorer utfördes. Denna visade på marginell signifikans för huvudeffekten av Hudfärg, 
F(1,60) = 3,25, p = .08 ns, samt en tendens till interaktionseffekt mellan Doft  och Hudfärg, 
F(1,60) = 2,33, p = .13 ns. Ingen huvudeffekt av doft kunde påvisas, F < 1, p = .89.  
 
Eventuella skillnader mellan Doftbetingelserna för respektive hudfärg, samt skillnader 
mellan ansiktenas hudfärg för respektive Doftbetingelse undersöktes med en serie 
oberoende t-tester. Skillnaden i bedömningar av glada uttryck beroende av doft var inte 
statistiskt signifikant varken för vita eller svarta ansikten, båda t(30) >1, p > .2. 
Motsvarande t-test för arga uttryck visade inte heller signifikanta skillnader vare sig för vita 
och för svarta, båda t(30) >1, p > .2. T-tester för analys av skillnaden mellan arga svarta 
och vita ansikten i positiv doftbetingelse utfördes. Resultatet visade på signifikant skillnad i 
skattningar av svarta och vita arga uttryck, t(30) = -2,42, p = .02. Motsvarande jämförelse 
för glada uttryck i den positiva doftbetingelsen visade marginell signifikans, t(30) = -1,88, 
p = .07. Ingen signifikans nåddes för den negativa doftbetingelsen med varken arga eller 
glada uttryck, t(30) < 1 ns, p > .28.  
 
Kompletterande analyser rörande faktorerna MRS, Doftintensitet och Doftbekantskap 
 
Sambandet mellan bedömningar av uttryck och deltagarnas värde på MRS-skalan 
undersöktes. Generellt visade MRS-enkäten på låga nivåer av explicit fördomsfullhet hos 
samtliga deltagare. Medelvärdet låg på 1,66 (0,40) på en skala om 0 till 4. Skillnaden i 
nationalitet hos deltagaren visade sig inte påverka MRS-resultaten. Inga signifikanta 
samband kunde heller hittas mellan MRS-resultat och någon av de oberoende och beroende 
variablerna. Medelvärdetskattningen hur negativt de obehagliga dofterna uppfattades var –
3,31 (1,13) medan de behagliga dofterna i genomsnitt skattades till 2,30 (1,49). Vidare 
utfördes liknande beräkningar för variablerna Doftintensitet och Doftbekantskap. Generellt 
uppfattades de obehagliga som något intensivare (M = 3,22 (0,55)) jämfört med de 
behagliga (M = 2,98 (0,59)) medan de behagliga uppfattades som mer bekanta än de 
obehagliga (pos. M = 2,92 (0,73) vs neg. M = 2,14 (0,86)). Resultatet visade dock endast på 
ett samband mellan Doftbekantskap för de behagliga dofterna och arga uttryck. Ju mer 
bekant de behagliga dofterna uppfattades desto mindre arga skattades uttrycken, r = -0,40, p 
= .02. Inga andra resultat var signifikanta. 
 
För att undersöka vilket inflytande variabeln doftbekantskap kan ha haft på den beroende 
variabeln arga uttryck utfördes en 2 (Doft) x 2 (Hudfärg) kovariansanalys med 
doftbekantskap som kovariat. ANCOVA-analysen visade ett F-värde för doftbekantskap 
<1, ns. Doftbekantskap som störvariabel för skattningar av arga uttryck var således inte 
statistiskt signifikant och hade därmed sannolikt ingen inverkan på skattningarna av de arga 
uttrycken. 
 
Könsskillnader – explorativt syfte 
I Figur 1 och Figur 2 presenteras skattningsmedelvärdena för respektive emotionellt uttryck 
för män och kvinnor i de olika Doft- och Hudfärgs betingelserna. 
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Figur 1. Medelvärdena för skattning av glada uttryck uppdelat på kvinnors bedömning av vita 
(n=10 behaglig doft, n=13 obehaglig doft) och svarta ansikten (n=14 behaglig doft, n=11 obehaglig 
doft), samt motsvarande för män, vitt ansikte (n=6 behaglig doft, n=3 obehaglig doft) och svart 
ansikte (n=2 behaglig doft, n=5 obehaglig doft). 
Figur 1 visar att både kvinnor och män i genomsnitt skattade svarta ansikten som mer glada 
än ansiktena av vita. För Män bedöms vita som gladare i behaglig doft medan Kvinnor 
istället bedömer vita som mindre glada i behaglig doft. Detta indikerar en interaktionseffekt 
mellan Doft och Kön. Även för de glada uttrycken utfördes en 2 X 2 X 2 oberoende 3-vägs 
ANOVA med Doft, Hudfärg och Kön som oberoende variabler. Denna visade på en 
statistisk signifikant huvudeffekt för Doft, F(1,56) = 4,62, p =.04 η² =.08, en huvudeffekt 
för Hudfärg, F(1,56) = 8,42, p = .005, η² =.13 samt en interaktionseffekt mellan Doft och  
Kön, F(1,56) = 10,21, p = .002, η² =.15. Interaktionen mellan samtliga tre ingående 
faktorer, Doft, Hudfärg och Kön var marginellt signifikant, F(1,56) = 2,89, p =.09. Inga 
andra effekter nådde statistiskt signifikans. 
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Figur 2. Medelvärdena för skattning av arga uttryck uppdelat på kvinnors bedömning av vita (n=10 
behaglig doft, n=13 obehaglig doft) och svarta ansikten (n=14 behaglig doft, n=11 obehaglig doft), 
samt motsvarande för män, vitt ansikte (n=6 behaglig doft, n=3 obehaglig doft) och svart ansikte 
(n=2 behaglig doft, n=5 obehaglig doft). 
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I Figur 2 framgår att kvinnor i genomsnitt bedömde vita arga ansikten som mer arga än 
svarta, medan män bedömde i motsatt riktning, det vill säga svarta som mer arga än vita. 
Variationen för skattningarna av svarta var även mindre jämfört med vita (gällde både män 
och kvinnor). En 2 (Doft: Behaglig vs Obehaglig) x 2 (Hudfärg: Vit vs Svart) x 2 (Kön: 
Kvinna vs Man) oberoende 3-vägs ANOVA utfördes. Resultatet visade en statistisk 
signifikant interaktionseffekt mellan Hudfärg och Kön, F(1,56) = 5,18, p = .03, η² = .09. 
Skillnaden i skattning av uttrycken beroende på Hudfärg varierade således beroende på om 
bedömaren var en kvinna eller man. Inga andra effekter nådde statistisk signifikans, alla F-
värden nära eller mindre än 1 och samtliga p > .27. Undantaget var för huvudeffekten av 
Kön som nådde nära marginell signifikans, F(1,56) = 2,43, p =.12 ns. 
  
Som uppföljning av den marginellt signifikanta trevägsinteraktionen för de glada uttrycken 
utfördes separata 2 (doft) X 2 (hudfärg) ANOVor för respektive kön. Medelvärdena 
framgår av Tabell 3 (Kvinnor) och Tabell 4 (Män). 
 

Tabell 3. Medelvärdena av skattning för glada uttryck för kvinnliga deltagare som 
presenterats för behagliga och obehagliga dofter och bedömt uttryck hos svarta eller vita 
personer. Standardavvikelse för respektive betingelse presenteras i parentesen. 

                  Hudfärg 
   Vit Svart Total 

Behagliga 2,00 (1,56) 3,00 (0,88) 2,58 (1,28) 
Dofter 

Obehagliga 2,77 (1,16) 3,00 (1,00) 2,87 (1,08) 
Glada 

Uttryck 
 Total 2,43 (1,38) 3,00 (0,91) 2,72 (1,18) 

 
Analyserna för kvinnor visade en marginell signifikans för Hudfärg, F(1,44) = 3,37, p =.07, 
vilket indikerar att hudfärgen på det ansikte som bedömdes hade ett visst inflytande på 
kvinnliga deltagare. Varken huvudeffekten av Doft eller interaktionseffekten Doft/Hudfärg 
var statistiskt signifikanta. 
  
Skillnaden mellan kvinnors skattningar av svarta och vita ansikten undersöktes också 
separat i de två doftbetingelserna genom två t-tester. Analyserna visade en marginellt 
signifikant effekt av hudfärg (vit vs svart) i den behaglig doftbetingelse, t(22) = -2,00, p 
=.06, medan skillnaden mellan svarta och vita i den obehagliga doftbetingelsen blev t(22) = 
-0,52, p > .61, ns. 
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Tabell 4. Medelvärdena av skattning för glada uttryck för manliga deltagare som 
presenterats för behagliga och obehagliga dofter och bedömt uttryck hos svarta eller vita 
personer. Standardavvikelse för respektive betingelse presenteras i parentesen. 

                 Hudfärg 
   Vit Svart Total 

Behagliga 2,83 (0,75) 3,50 (0,71) 3,00 (0,76) 
Dofter 

Obehagliga 0,00 (1,73) 2,40 (1,67) 1,50 (2,00) 
Glada 

Uttryck 
 Total 1,89 (1,76) 2,71 (1,50) 2,25 (1,65) 

 
Analysen av mäns skattningar av glada uttryck visade en huvudeffekt av Doft, F(1,12) = 
7,54, p =.02, samt marginellt signifikant huvudeffekt av Hudfärg, F(1,12) = 4,58,  p =.05. 
Effekten indikerar att dofterna påverkade männen i deras uppfattning av uttrycken så att 
glada blev mindre glada vid obehagliga dofter. Vidare påverkades de även av huruvida 
ansiktet var svart eller vitt, där svarta bedömdes gladare än vita. Interaktionseffekten 
Doft/Hudfärg nådde inte statistisk signifikans. Oberoende t-tester utfördes sedan för att 
jämföra bedömningar av svarta och vitas glada ansiktsuttryck separat i de två 
doftbetingelserna. När doften var behaglig fanns ingen skillnad i männens bedömningar av 
vita och svarta ansikten, t(6) -1,10, p =.32. När doften var obehaglig fanns en marginell 
skillnad beroende på hudfärg., t(6) = -1,94, p =.10. 
 

D i s k u s s i o n  
 
Grundsyftet med denna studie var att undersöka om emotionella ansiktsuttryck (glada och 
arga uttryck) bedömdes olika beroende på om det tillhörde en individ vars grupptillhörighet 
var förknippad med en negativ stereotyp (svart vs vitt ansikte). Tanken var dock att först 
aktivera affektiva minnen hos bedömaren genom doftpriming (behagliga resp. obehagliga 
dofter). Dofterna avsåg således att påverka hur starkt det emotionella uttrycket uppfattades, 
antingen genom att uppfattningen av uttrycket förstärktes eller försvagades. De flesta 
tidigare studier rörande bearbetning av emotionella ansiktsuttryck har använt reaktionstid 
som mätvariabeln. I föreliggande studie mättes snarare graden av emotionellt uttryck. 
Konsekvensen av en sådan metod skulle kunna tänkas bli att uttrycken bearbetas på en 
djupare kognitiv nivå. Vid reaktionstid har uppmärksamheten större betydelse och färre 
resurser finns därmed över för att deltagaren verkligen ska fundera över sitt svar. Om 
deltagaren istället har tid att elaborera och fundera på sina uppfattningar är det möjligt att 
de i större uträckning också färgas av fler aspekter av kognitionen. Den exakta riktningen 
på bedömningarna är därför också svår att säkert uttala sig om. Hypotesen för de glada 
uttrycken var ändå att ett glatt vitt ansikte i genomsnitt skulle skattas som mindre glatt än 
den svarta motsvarigheten, det vill säga, deltagarna förväntades överjustera för svarta 
ansikten (kontrasteffekt). Beträffande de arga uttrycken var hypotesen att vita i genomsnitt 
skulle bedömas som mer arga än svarta (även här en kontrasteffekt). Vidare skulle 
aktiveringen av emotionella minnen från dofterna medföra att skattningarna av de glada 
uttrycken blev mer glada vid behaglig doft jämfört vid obehaglig doft för de vita ansiktena 
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(assimilering till doftens positiva kontext) medan de svarta istället skulle bedömas som mer 
glada vid obehaglig doft (i.e., utökad kontrasteffekt). Gällande skattningarna av de arga 
uttrycken borde påverkan från dofterna ha inneburit att de vita uppfattades som mer arga 
vid obehaglig doft jämfört med behaglig doft, medan svarta ansikten istället skulle bedömas 
vara mindre arga vid obehaglig doft jämfört med behaglig doft (kontrasteffekter). 
 
Resultatet bekräftar hypotesen för huvudeffekten av faktorn Hudfärg med glada uttryck. 
Svarta bedömdes vara något mer glada än vita. Rörande de arga ansiktsuttrycken bekräftas 
hypotesen endast marginellt – svarta bedömdes som mindre arga än vita, om än endast i 
liten utsträckning. Bägge resultaten tyder emellertid på en generell kontrasteffekt, 
åtminstone om premissen är att svarta individer på en implicit nivå betraktas negativt. 
Undersökningsdeltagarna i denna studie kan alltså antas ha överkompenserat för denna 
negativa attityd, vilket fick till följd att svarta skattades mer positivt än de vita ansiktena. 
Hudfärgen på den som uppvisar ett emotionellt uttryck verkar således ha betydelse för hur 
vi uppfattar graden av betraktad affekt från ett ansikte. Eftersom samtliga deltagare 
uppvisade låga nivåer av explicit fördomsfullhet i MRS-testet är det inget orimligt 
antagande att implicita fördomar istället haft ett visst inflytande på bedömningarna. Den 
skillnad som verkar finnas i hur emotionella uttryck uppfattas för vita och svarta har således 
sitt ursprung från mer omedvetna kognitiva processer och inte på en medveten uttryckt 
uppfattning.  
 
Angående dofternas inverkan visar resultatet att enbart doften inte påverkar hur uttrycken 
tolkas. Hypotesen att dofterna skulle ha en inverkan genom aktivering av minnen med 
hedoniskt kongruent emotionellt innehåll kan inte styrkas för vare sig de glada eller arga 
uttrycken. Den exakta orsaken till varför dofterna inverkade i så liten utsträckning är svår 
att uttala sig om. Det är möjligt att kontextuella ledtrådar inte inverkar på hur vi uppfattar 
emotionella uttryck. Tidigare forskning rörande dofter talar dock emot detta antagande. En 
mer sannolik förklaring är istället att dofterna generellt inte lyckades prima deltagarna i 
tillräckligt stor utsträckning eller att de minnen som aktiverades inte innehöll de 
nödvändiga associationerna för att effekterna på bedömningarna skulle bli märkbara. 
Resultaten indikerar inte heller att dofterna har olika inverkan beroende på om ett 
emotionellt uttryck bedöms hos en vit eller svart. En intressant aspekt rörande eventuella 
interaktionseffekter är emellertid att de arga uttrycken får olika riktning beroende på i 
vilken doftbetingelse som skattningen sker och huruvida personen som bedöms är färgad 
eller vit. Färgade arga bedöms som mer arga vid obehaglig doft jämfört med behaglig doft, 
vilket indikerar en assimileringseffekt.  För de vita ansiktena är det istället omvänd ordning, 
med mindre grad av ilska vid obehaglig doft än vid behaglig, vilket indikerar en 
kontrasteffekt. Denna tendens och riktning på interaktionseffekten var inte väntad. Enligt 
hypotesen borde riktningen istället ha varit den diametralt motsatta. Det måste emellertid 
tilläggas att interaktionseffekten inte riktigt nådde statistisk signifikans och att eventuella 
slutsatser därför måste göras med försiktighet. 
 
Mot bakgrund av de olikheter som rapporterats förekomma mellan män och kvinnor 
rörande bland annat doftperception (Brand & Millot, 2001) undersöktes också potentiella 
könsskillnader. Det måste dock påtalas att syftet med föreliggande studie inte var att 
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undersöka eventuella skillnader mellan män och kvinnor och att dessa post-hoc analyser 
därför är mer av explorativ art. Generellt visar de statistiska analyserna att en könsskillnad 
inte råder. Visserligen tenderar skattningarna av de arga uttrycken att närma sig marginell 
signifikans för huvudeffekt av kön, men att dra alltför stora slutsatser av detta skulle 
innebära onödiga risker till ett typ-1 fel. Det intressanta med analysen där kön är en 
ingående faktor är emellertid att det för arga uttryck antyder om en interaktion mellan Ras 
och Kön. För kvinnor tenderar det att bli en kontrasteffekt medan det för männen istället 
blir en assimileringseffekt. För glada uttryck assimilerar istället både män och kvinnor, 
färgade i genomsnitt gladare än vita (dock inte statistiskt signifikant). En annan intressant 
iakttagelse, som visserligen inte heller riktigt når statistisk signifikans, är att både kvinnor 
och män har benägenhet att uppvisa större variation beroende av doftbetingelse för vita 
ansikten jämfört svarta, där istället variationen är obefintligt beroende av doftbetingelse. 
Denna tendens finns för både de glada och arga uttrycken. Oavsett kön tycks följaktligen 
deltagarna ta dofterna i beaktning i större utsträckning för de vita ansiktena jämfört med de 
svarta, där kvinnor överkompenserar (kontrast) för vita vid obehaglig doft medan män 
istället tycks assimilera de vita ansiktena med den obehagliga doften. En annan förklaring 
skulle kunna vara att hudfärgen på bedömd individ påverkar män och kvinnor olika 
beroende av doftkontext. Kvinnor får en marginellt signifikant skillnad mellan Hudfärg vid 
behaglig doft medan män istället får signifikant skillnad för Hudfärg vid obehaglig doft. 
Viss försiktighet med slutsatser för ovan resultat måste givetvis även tas här eftersom 
slumpen trots allt inte kan uteslutas som en möjlig förklaring, vilket särskilt gäller för de 
arga uttrycken. 
 
Metodologiska aspekter, reliabilitet och statistiska problem 
 
Som framgår av resultatet har dofterna inte riktigt haft den förväntade effekten. Flera 
metodologiska orsaker kan ligga bakom detta. Faktumet att deltagarna fick lukta på 
dofterna genom eget administrerade och att tiden mellan hantering av doft och skattning av 
ansikte var relativt lång kan ha inneburit att en eventuell doftpåverkan minskade. Om tiden 
blir för lång mellan doften som primingstimuli och efterföljande objektet för bedömning 
riskerar de små effekter som doftpriming normalt har att avta i för stor utsträckning. En 
annan orsak relaterat till dofterna är hur hög grad av intensitet och hur 
behagliga/obehagliga de måste vara för att verkligen aktivera hedoniskt kongruenta 
emotionella minnen. Generellt uppfattades dofterna i genomsnitt nära ett mittenvärde (dvs 
värdet 3 eller -3). Faktumet att de låg så långt ifrån extremvärdena kan ha bidragit till att 
den minnesaktiverande effekten blev liten. Priming genom dofter har också generellt en 
mindre minnesaktiverande effekt än priming genom andra sinnesmodaliteter (Olsson & 
Fridén, 2001). Även graden av bekantskap med dofterna var låg vilket kan tänkas ha 
inverkat på hur och vilka minnen som faktiskt aktiverades av dofterna. Enligt Herz och 
Engen (1996) är förmågan att exakt identifiera dofter relativt dålig medan den affektiva 
komponenten aktiveras relativt lätt. Kombinationen av dofternas låga grad av 
behaglighet/obehaglighet samt faktumet att dofterna var komponerade på ett sådant sätt att 
identifikation blev svår kan ha bidragit till att doftens inverkan blev så låg. I det fall det 
faktiskt fanns ett samband påverkades också skattningarna av uttrycken i riktning 
(hedoniskt kongruent) med det emotionella innehållet. Ju mer deltagarna kände igen den 
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behagliga doften desto mer tenderade de också att minska sin skattning av de arga 
uttrycken. Dock var sambandet inte mer än medelstort, d´= 0,16 förklarad varians. 
Sammantaget var troligen dofternas kvalitet i relation till syftet ändå för låg samt 
administrerandet för krångligt för att en effekt av doftprimingen skulle bli stark nog. Som 
diskuterats tidigare finns det dock vissa tecken på att orsaken till det till synes låga 
inflytandet av doftkontexten även kan bero på skillnader mellan könen. Mer om det längre 
fram.  
 
Bildernas kvalitet är av god kvalitet. Hugenberg med kollegor har i flera studier 
framgångsrikt använt dessa och har som tidigare nämnts, rapporterat hög reliabilitet för 
respektive uttryck och hudfärg på personen på bilden (se Hugenberg & Bodenhausen, 2003; 
Hugenberg, 2005, för redogörelse). Risken som föreliggande studie har är emellertid att 
bilderna visades i svart-vitt och inte färg. Eftersom reliabiliteten till viss del bygger på att 
bilderna ska vara i färg riskerar de i svart-vitt att förlora viss tydlighet. Detta kan ha 
inverkat negativt på slutresultatet. Skillnaden i skattning mellan Hudfärg borde således vara 
reliabel och tämligen säkerställd. Skulle materialet ha varit optimalt hade antagligen 
resultatet också blivit statistiskt tydligare. 
 
Ett generellt problem som måste påtalas är den stora mängden signifikansprövningar som 
utförts. Eftersom ingen justering för massignifikans (t ex Bonferroni) gjorts finns en risk att 
vissa av de resultat som visade på statistisk signifikans var slumpmässiga. Detta 
massignifikansproblem kan innebära att nollhypoteserna förkastas utan statistiskt 
godtagbara skäl. Men detta till trots visar ändå siffrorna på vissa tendenser. Detta kan 
givetvis användas i framtida forskning som vägledning om var skillnader ändå kan tänkas 
föreligga.    
 
Resultatet i förhållande till tidigare forskning och teorier 
 
Hur kan resultatet att svarta i genomsnitt bedömdes mer glada och mindre arga än vita 
förklaras teoretiskt? Om utgångspunkten är tidigare forskning rörande emotionella 
ansiktsuttryck blir förklaringen grundad på vissa metodologiska skillnader samt vissa 
kognitiva aspekter. De metodologiska skillnaderna får konsekvenser hur uttrycken 
bearbetas kognitivt. De tidigare nämnda studierna (e.g., Hansen & Hansen, 1988; 
Hugenberg, 2005; Leppänen & Hietanen, 2003) hade oftast reaktionstid som beroende 
variabel. Med detta förfaringssätt som grund har det bland annat demonstrerats att olika 
sociala kategorier som kön och hudfärg påverkat hur snabbt positiva och negativa uttryck 
identifieras och uppmärksammas. Är stereotypen primärt negativ elimineras eller minskas 
exempelvis de positiva uttryckens fördel gentemot de negativa. Orsakerna brukar förklaras 
utifrån kontextens betydelse där negativ sådan medför ökad kognitivt styrd bearbetning. 
Sammantaget kan man dock säga att de negativa kategorierna påverkat reaktionstiden i 
riktning bort från det positiva. Det kan tyckas självklart att detta faktum även borde influera 
riktningen på hur graden av ett emotionellt ansiktsuttryck uppfattas. Det finns dock ett antal 
faktorer som skulle kunna tänkas tala emot denna självklarhet. I föreliggande studie är det 
alltså graden av aktuellt uttryck som bedömts, inte hur snabbt det identifieras. På så sätt blir 
bedömningen även mer kognitivt styrd och mer tid finns att fundera över både objektet för 
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bedömningen och sin egen reaktion (se tidigare förklaring). Enligt Gilbert och Hixon 
(1991) aktiveras ofta stereotypa uppfattningar när individen har kognitiva resurser kvar att 
tillgå. I detta fall kan man anta att så också var fallet. Det har även uttryckts att omedvetna 
influenser på kognitionen kan elimineras om de medvetandegörs (Greenwald & Banaji, 
1995) samt att medvetengörandet av exempelvis en negativ stereotyp inte sällan medför en 
överjustering bort från det negativa (Martin, 1986). Sammantaget med de två sistnämnda 
teoretiska antagandena och Gilbert och Hixons (1991) syn på stereotypaktivering borde 
alltså deltagaren skatta i riktning mot kontrast. Deltagarna upptäckte således att de kunde 
vara påverkade av den aktiverade negativa stereotypen.  
 
Ovan resonemang är dock svårare att applicera på faktumet att arga uttryck fick större 
skillnader i skattning mellan Hudfärg vid behaglig doft jämfört med den obehagliga 
doftbetingelsen. Statistiskt var resultatet förvisso inte signifikant men om utgångspunkten 
för diskussionen istället fokuserar kring statistiskt marginella tendenser kan ett resonemang 
om detta ändå vara på sin plats. Eftersom arga uttryck bidrar till en mer kognitiv 
bearbetning och individen som skattas är svart i obehaglig doftbetingelse, vilka också 
bidrar till en mer elaborerande och djupare kognitiv bearbetning, är det rimligt att anta att 
individerna i denna primärt negativa betingelse står under stor kognitiv belastning. Anta 
vidare att svarta även enligt en stereotyp generaliseras vara mer aggressiva än vita. I 
enlighet med Macrea och Bodenhausen (2000) resonemang aktiveras stereotyper bland 
annat då individen är belastad kognitivt men under förutsättning att objektet för bedömning 
på någon nivå är kongruent med stereotypen. I detta fall är det rimligt att det arga uttrycket 
passar väl in på en kategorisk kunskap om den svarta som aggressiv. Konsekvensen blir att 
stereotypen aktiveras. Eftersom ingen individ i studien uppvisade explicita fördomar är det 
förmodligen istället de implicita som aktiverats. Mycket av den tidigare 
stereotypforskningen har nämligen demonstrerat att även implicita fördomar har inverkan 
på individen vid olika sociala bedömningar (exempelvis Devine, 1989). Dessa antaganden 
och antagandet om stor kognitiv belastning lägger även hinder i vägen för 
medvetandegörandet av stereotypaktiveringen. Detta medför att ingen justering mot 
stereotypen kan göras, en assimilering sker således. Till skillnad från glada uttryck där 
dofterna inte verkade inverka på något plan, finns det för arga uttryck åtminstone en 
marginell påverkan som är olika beroende av Hudfärg. Leppänen och Hietanen (2003) har 
tidigare visat att dofters kontextuella betydelse kan påverka individers sociala perception. 
Behagliga dofter betraktas som en positiv kontextuell ledtråd medan obehagliga istället 
betraktas som en negativ. Information som uppfattas som positiv bidrar till att bearbetning 
av sociala stimuli blir mer heuristiska och kognitivt flyktiga medan negativ information 
snarare medverkar till en mer elaborerande och kognitiv resursslukande bearbetning 
(Bodenhausen, Musswiler, Gabriel & Moreno, 2001; Taylor, 1991). Den negativa 
kontexten som de obehagliga dofterna möjligen kan bidra till skulle därför kunna tänkas 
belasta kognitionen ytterligare, åtminstone i jämförelse med den mer positiva kontexten. 
Konsekvensen blir att de negativa dofterna ytterligare försvårar medvetandegörandet av den 
omedvetna stereotypaktiveringen och därmed assimilering till stereotypen. 
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 Teoretisk explorativ diskussion kring könsaspekter 
En intressant iakttagelse är att både män och kvinnor som fick se svarta ansikten tenderade 
att påverkas mycket lite av dofterna. Detta gällde likväl för glada som arga uttryck. För de 
vita ansiktena varierade istället skattningsgraden beroende på om doften var behaglig eller 
obehaglig. Vad är då orsaken till att svarta bedöms med så liten variation medan 
skattningarna av vita verkade påverkas av kontextuella faktorer (i.e., doftbetingelserna)? En 
något mer socialpsykologisk förklaring kan vara att svarta betraktas som en homogen grupp 
medan vita istället ses som heterogena där varje medlem är unik med individuella 
egenskaper. Medlemmar av den egna gruppen betraktas alltså vara mer olika och unika 
medan svarta ses som stöpta i en och samma form med homogena egenskaper, vilket alltså 
är en vanlig konsekvens av homogeniseringsprocessen av utgrupper (Ostrom & Sedikides, 
1992; Park & Judd, 1990). Dofternas kontextuella betydelse fick således större utrymme 
när vita ansikten bedömdes än när svarta bedömdes. Doftledtrådarna uppfattades helt enkelt 
som ointressant information i det sistnämnda sammanhanget.  
 
Dofternas inverkan för de vita ansiktena är dock svårare att förklara. Män och kvinnor 
uppvisar som tidigare nämnts differentierade mönster. Kvinnor bedömer alltså arga som 
mindre arga och de glada som mer glada i obehaglig doftbetingelse (kontrasteffekt) medan 
män förstärker sin uppfattning, där glada blir mindre glada och arga mer arga vid 
obehagliga dofter. En förklaring skulle kunna ligga i faktumet att män förfogar över ett 
sämre luktsinne (Brand & Millot, 2001). Konsekvensen blir att dofternas förmåga att prima 
individen är sämre för män än för kvinnor vilket i sin tur leder till att effekterna av en sådan 
kontextuell påverkan får olika utfall beroende på kön.  
 
Sammanfattning 
 
Sammantaget visar föreliggande studie på skillnader i skattning av emotionella uttryck 
beroende på om uttrycket har sitt ursprung från ett vitt och svart ansikte. Visserligen verkar 
inte doftkontexten ha haft någon nämnvärd inverkan, åtminstone inte statistiskt. Det kan 
dock bero av antingen metodologiska brister rörande dofterna eller faktumet, enligt den 
idag rådande uppfattningen, att dofters förmåga att effektivt prima individer är små eller 
svåra att säkert genomföra. En intressant aspekt är att könet verkar ha viss betydelse för hur 
resultaten blev. Med tanke på det låga antalet män och att vissa av resultaten inte var 
statistiskt signifikanta måste givetvis slutsatserna tas för vad de är. Risken för typ-1 fel 
föreligger såldes. Vad som är viktigt i sammanhanget är att framtida forskning på området 
bör ta könsaspekten med i beräkningen när design och metod läggs upp. Risken är annars 
att resultaten påverkas i sådan riktning att typ-II fel uppstår. Man förkastar alltså 
alternativhypoteser som i själva verket är sanna. 
 
Emotionella ansiktsuttryck är en av de viktigaste kommunikativa ledtrådarna när vi gör 
sociala bedömningar. På både gott och ont präglas dessa bedömningar av generaliseringar 
och förenklingar. Vi förklarar händelser och objekt i omgivningen efter snabba heuristiska 
regelverk. Utan förmågan att använda kategoriskt tänkande skulle vi omöjligen kunna verka 
effektivt i vardagen. Förmågan hjälper oss helt enkel att snabbt sortera ut vad som är viktigt 
och vad som vi måste fokusera mer på. I många fall är generaliseringarna också korrekta 
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men ibland slår den tyvärr fel vilket inte sällan resulterar i fördomar eller egendomliga och 
felaktiga beslut. Det är således viktigt att förstå och kunna förklara dessa processer och hur 
den kan inverka på den viktiga tolkningen av emotionella ansiktsuttryck. Att vissa bedöms 
som mer arga eller mindre glada bara för att de tillhör en viss social kategori är både fel och 
orättvist. Kan man finna sätt att eliminera eller åtminstone påverka denna felaktiga 
inverkan från vårt kategoriska tänkande har vi tagit ett steg på vägen mot ett mindre 
fördomsfullt samhälle. En möjlighet som denna studie bland annat försökt undersöka är om 
olika kontextuella faktorer har en positiv eller negativ inverkan på denna process. Om 
forskning inom detta område ska fortsätta behövs emellertid bättre och mer förfinade 
metoder utvecklas. Chansen finns ju att vi finner en av nycklarna till hur användandet av 
negativa stereotyper kan minskas. 
 

R e f e r e n s e r  
 

Adolphs, R. (2002). Recognizing emotion from facial expressions: Psychological and neurological 
mechanisms. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 1, 21-62.  

Bargh, J. A., Chen, M., & Burrows, L. (1996). Automaticity of social behavior: Direct effects of trait 
construct and stereotype activation on action. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 230-244. 

Bodenhausen, G. V., Mussweiler, T., Gabriel, S., & Moreno, K. N. (2001). Affective influences on 
stereotyping and intergroup relations. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.   

Brand, G., & Millot, J. (2001). Sex differences in human olfaction: Between evidence and enigma. The 
Quarterly Journal of Experimental Psychology B: Comparative and Physiological Psychology, 54, 259-270.  

Brewer, M. B. (1979). In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis. 
Psychological Bulletin, 86, 307-324.  

Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components. Journal of 
Personality and Social Psychology, 56, 5-18.  

Eastwood, J. D., Smilek, D., & Merikle, P. (2003). Negative facial expression captures attention and disrupts 
performance. Perception & Psychophysics, 65, 352-358.  

Ehrlichman, H., & Halpern, J. N. (1988). Affect and memory: Effects of pleasant and unpleasant odors on 
retrieval of happy and unhappy memories. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 769-779.  

Ekehammar, B., Akrami, N., & Araya, T. (2000). Development and validation of Swedish classical and 
modern sexism scales. Scandinavian Journal of Psychology, 41, 307-314.  

Ekman, P. (1993). Facial expression and emotion. American Psychologist, 48, 384-392.  
Fiske, S. T. (2002). What we know about bias and intergroup conflict, the problem of the century. Current 

Directions in Psychological Science, 11, 123-128.  
Fox, E., Lester, V., Russo, R., Bowles, R. J., Pichler, A., & Dutton, K. (2000). Facial expressions of emotion: 

Are angry faces detected more efficiently? Cognition & Emotion, 14, 61-92.  
Gilbert, D. T., & Hixon, J. G. (1991). The trouble of thinking: Activation and application of stereotypic 

beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 509-517.  
Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. 

Psychological Review, 102, 4-27.  
Hansen, C. H., & Hansen, R. D. (1988). Finding the face in the crowd: An anger superiority effect. Journal of 

Personality and Social Psychology, 54, 917-924.  
Hermans, D., Baeyens, F., & Eelen, P. (1998). Odours as affective-processing context for word evaluation: A 

case of cross-modal affective priming. Cognition & Emotion, 12, 601-613.  
Herz, R. S. (2002). Influences of odors on mood and affective cognition. In C. Rouby, B. Schaal, D. Dubois, 

R. Gervais & A. Holley (Eds.), Olfaction, taste, and cognition. (pp. 160-177). New York, NY, US: 
Cambridge University Press.  

Herz, R. S., & Engen, T. (1996). Odor memory: Review and analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3, 
300-313.  

Hilton, J. L., & von Hippel, W. (1996). Stereotypes. Annual Review of Psychology, 47, 237-271.  



 21

Hugenberg, K. (2005). Social categorization and the perception of facial affect: Target race moderates the 
response latency advantage for happy faces. Emotion, 5, 267-276.  

Hugenberg, K., & Bodenhausen, G. V. (2003). Facing prejudice: Implicit prejudice and the perception of 
facial threat. Psychological Science, 14, 640-643.  

Ito, T. A., & Cacioppo, J. T. (2000). Electrophysiological evidence of implicit and explicit categorization 
processes. Journal of Experimental Social Psychology, 36, 660-676.  

Keltner, D., & Ekman, P. (2000). Emotion: An overview. DC, US: American Psychological Association, 
[URL:http://www.apa.org/books]New York, NY, US: American Psychological AssociationOxford 
University Press: Washington.  

LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. Annual Review of Neuroscience, 23, 155-184.  
Leppänen, J. M., & Hietanen, J. K. (2003). Affect and face perception: Odors modulate the recognition 

advantage of happy faces. Emotion, 3, 315-326.  
Macrae, C. N., & Bodenhausen, G. V. (2000). Social cognition: Thinking categorically about others. Annual 

Review of Psychology, 51, 93-120.  
Martin, L. L. (1986). Set/Reset: Use and disuse of concepts in impression formation. Journal of Personality 

and Social Psychology, 51, 493-504.  
Olsson, M. J., & Fridén, M. (2001). Evidence of odor priming: Edibility judgements are primed differently 

between the hemispheres. Chemical Senses, 26, 117-123.  
Ostrom, T. M., & Sedikides, C. (1992). Out-group homogeneity effects in natural and minimal groups. 

Psychological Bulletin, 112, 536-552.  
Park, B., & Judd, C. M. (1990). Measures and models of perceived group variability. Journal of Personality 

and Social Psychology, 59, 173-191.  
Plant, E. A., Kling, K. C., & Smith, G. L. (2004). The influence of gender and social role on the interpretation 

of facial expressions. Sex Roles, 51, 187-196.  
Schacter, D. L. (1992). Understanding implicit memory: A cognitive neuroscience approach. American 

Psychologist, 47, 559-569.  
Schacter, D. L., & Badgaiyan, R. D. (2001). Neuroimaging of priming: New perspectives on implicit and 

explicit memory. Current Directions in Psychological Science, 10, 1-4.  
Srull, T. K., & Wyer, R. S. (1980). Category accessibility and social perception: Some implications for the 

study of person memory and interpersonal judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 
841-856.  

Taylor, S. E. (1991). Asymmetrical effects of positive and negative events: The mobilization^minimization 
hypothesis. Psychological Bulletin, 110, 67-85.  

Young, A. W., Rowland, D., Calder, A. J., & Etcoff, N. L. (1997). Facial expression megamix: Tests of 
dimensional and category accounts of emotion recognition. Cognition, 63, 271-313. 

http://www.apa.org/books

