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Forskning har visat att när individer formar ett första intryck så kan 
intrycket påverkas negativt av faktorer som rökning, tatueringar eller 
övervikt. Tidigare studier har antingen låtit försökspersoner skatta 
egenskaper för en person presenterad på bild eller beskriven i text. Syfte 
med föreliggande undersökning var att kombinera tidigare studier och 
jämföra om bedömningar skiljer sig åt beroende på om personen som 
bedöms presenteras på bild eller genom text. Tatueringar användes som 
ett negativt attribut. 72 psykologistuderande, Stockholms Universitet, 
randomiserade till fyra grupper, fick skatta tio personlighetsegenskaper 
för en person via fyra olika enkäter. Enkäterna innehöll antingen en bild 
eller en beskrivande text av en man med eller utan tatuering. Resultatet 
går emot tidigare forskning och visar att personen som presenterades på 
bild skattades mer positivt med tatueringar än utan. Då enkätpersonen 
beskrevs i text var det tvärtom. Formandet av första intryck är komplext 
och verkar till stor del vara kontextberoende.  

 
I n l e d n i n g  

 
Föreställ dig att du skall söka ett jobb. Intrycket du kommer att göra på din kommande 
arbetsgivare är kanske helt avgörande för huruvida du får jobbet eller inte. Du skall 
skicka in CV och ett personligt brev men ska du även bifoga en bild på dig själv? 
Kommer det personliga brevet att räcka? Eller kommer en bifogad bild bidra till att öka 
det positiva intryck du önskar göra? Ska du skriva att du till exempel är tatuerad, 
överviktig eller rökare eller ska arbetsgivaren få upptäcka detta när ni väl ses? 
Situationen med arbetsansökan är bara en av en mängd situationer där det första 
intrycket är av betydelse. Hur människor tas emot, behandlas och uppfattas påverkas i 
stor utsträckning av huruvida det första intrycket är negativt eller positivt. Ett gott 
intryck tenderar till att leda till en generellt mer positiv attityd till en person och därmed 
till en bättre behandling. 
 
Mängden kommunikationssätt som finns tillgängliga idag kan bidra till att krympa 
avståndet mellan människor. Det personliga mötet formar ett annorlunda intryck jämfört 
med en kontakt via till exempel e-post. Genom att mängden kommunikationssätt ökar, 
både när det gäller text (t.ex. e-post, chattsidor) eller bild (t.ex. arbetsansökningar med 
bild, Facebook, webkameror) är det viktigt att undersöka hur individer formar sina 
första intryck. 
 
I undersökningar där försökspersoner har fått bedöma en annan person så tenderar det 
första intrycket till att vara positivt (Sears, 1983). Däremot är det så att om personen 
som bedöms har någon negativ eller ovanlig egenskap verkar detta leda till en betydligt 
sämre bedömning av personen (Fiske, 1980). Faktorer som påverkar 
personlighetsbedömningar negativt kan till exempel vara tatueringar, rökning, övervikt 
men även allmänt fysiskt utseende (Crandall, 1994; Degelman & Price, 2006; Langlois, 
Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallman & Smoot, 2000). Samtidigt visar annan 
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forskning att individer som har fått bedöma andra tenderar till att leta efter det negativa 
hos en annan person snarare än att se till en persons fördelar. Det negativa väger 
intellektuellt tyngre och är viktigare för oss (Fiske, 1980; Skowronski & Carlston, 1989; 
Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs, 2001). Detta verkar innebära att har man 
väl gjort ett negativt intryck så verkar det nästan omöjligt att ändra det i efterhand, trots 
att den efterföljande informationen är positiv (Hamilton & Zanna, 1974). Samtidigt 
verkar ett positivt första intryck vara mer eller mindre orubbligt även om efterföljande 
information är negativ. För att skapa ett så positivt första intryck som möjligt och för att 
vara på ”säkra sidan” så bör man i ett första möte erbjuda så många positiva egenskaper 
som möjligt (Hamilton & Zanna, 1974). 
 
En förklaring till att det finns en känslighet eller bias (snedvridning) för negativ 
information kan vara att negativ eller ovanlig information drar till sig mer 
uppmärksamhet, såsom en varningsklocka (Skowronski & Carlston, 1989). Negativ 
och/eller ovanlig information ger individen en signal om potentiell fara. Detta har ju 
naturligtvis ett värde för individen men även för mänskigheten som helhet (Hogg & 
Vaughan, 2005; Fiske, 1980). Om det huvudsakliga syftet för mänskligheten är att föra 
släktet vidare så kan personer med negativa egenskaper vara mindre lämpade för sociala 
kontakter. Förklaringen skulle vara att personer med negativa egenskaper troligen är 
svårare att ha som partners eller i en grupp, som behöver samverka väl tillsammans.  
 
Tidigare forskning kring formandet av första intryck har antingen använt sig av 
antingen bilder eller text som stimuli. Det vill säga försökspersoner har antingen fått 
bedöma personlighetsegenskaper för en person på en bild (till exempel Degelman & 
Price, 2006) eller en person beskriven i text (till exempel Hamilton & Zanna, 1974). 
Syftet med denna studie är att kombinera tidigare studier och undersöka om ett första 
intryck påverkas beroende på om personen för bedömning har negativa attribut eller inte 
och om detta första intryck påverkas om presentationen sker genom en text eller genom 
en bild? 
  
Allmänt om Formande av Första Intryck 
Formandet av ett första intryck går fort. Forskning har visat att på 39 millisekunder (ms) 
har försökspersoner gjort sig en uppfattning som korrelerar i hög grad med det intryck 
försökspersoner formade även efter en längre tid, 1700 ms (Bar, Neta & Linz, 2006). 
Detta gäller särskilt då en person bedöms som hotfull. Bar och kollegor (2006) lät 
försökspersoner titta på bilder av neutrala ansikten och värdera huruvida ansiktena 
upplevdes som hotfulla eller inte. Vissa ansikten, som tidigare hade klassats som 
hotfulla, bedömdes även av försökspersonerna som hotfulla, trots att de endast fick se 
varje ansikte i bara 39 ms. Todorov och Willis (2006) visade, i en liknande 
undersökning, att ett första intryck format efter 100 ms korrelerade med det intryck 
försökspersoner gjorde då det inte fanns någon tidsbegränsning. Försökspersonerna fick 
bedöma ansiktsbilder av män och kvinnor. Ansiktsbilderna hade, i en tidigare 
undersökning, utan tidsbegränsning, klassificerats som pålitliga, kompetenta, 
sympatiska, aggressiva och attraktiva. Ansiktsbilderna visades för försökspersonerna i 
100, 500 eller 1000 ms. Resultatet pekade på att skattning av egenskaper under tidspress 
korrelerade i hög grad med de skattningar gjorda i den tidigare undersökningen utan 
tidspress och 100 ms verkar räcka för att forma ett första intryck. Vid de tillfällen då 
bilderna exponerades under längre förändrades inte intrycket utan istället ökade 
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försökspersonernas säkerhet gällande det intryck de format efter 100 ms. Högst 
korrelation fick egenskaperna pålitlig och attraktiv (Todorov & Willis, 2006). 
 
Asch (1946) visade i ett klassiskt experiment att ordningen av information som 
presenteras har betydelse för formandet av intryck. Asch presenterade sex egenskaper, 
intelligent, flitig, impulsiv, kritisk, envis och avundsjuk, för att beskriva en hypotetisk 
person. Försökspersonerna bedömde den hypotetiska personen olika beroende på i 
vilken ordning egenskaperna presenterades. Positiva egenskaper som presenterades först 
ledde till en mer positiv bedömning av den hypotetiska personen än då negativa 
egenskaper presenterades först (Asch, 1946). Asch menar att detta är en primäreffekt, 
vilket innebär att just följdordningen av det som presenteras påverkar formandet av 
intryck till en oproportionerligt stor del (Asch 1946). Hamilton och Zanna (1974) lät 
försökspersoner, i en liknande undersökning, skatta hur mycket de gillade en påstådd 
person som beskrevs med tre ord. Ett av orden, stimulusordet, undersöktes och de andra 
två orden ändrades till antingen två positiva eller två negativa ord. Försökspersonerna 
fick skatta vilket synonymord som bäst stämde överens med stimulusordet på en 
bipolärskala. Stimulusordet stolt, skattades till exempel på en skala mellan självsäker 
till inbilsk. Då det omgivande orden var positiva skattade försökspersonerna 
stimulusordet mer positivt (mer självsäker än inbilsk) än då det omgivande orden var 
negativa (mer inbilsk än självsäker) (Hamilton & Zanna, 1974). Att det som upplevs 
som negativ information påverkar formandet av ett första intryck i större utsträckning än 
positiv information visade även Fiske (1980). Fiske undersökte hur positiv och negativ 
information togs emot under arbetsintervjuer. Resultatet av Fiskes undersökning visar 
att under arbetsintervjuer drar extremt positiv information, till exempel en 
mastersexamen, till sig uppmärksamhet. Förklaringen anses vara att extremt positiv 
information särskiljer individen från andra. Men tyvärr verkar det som att någorlunda 
negativ information, till exempel en oavslutad mastersexamen drar till sig lika mycket 
uppmärksamhet (Fiske 1980). Ordningsföljden och mängden positiva kontra negativa 
egenskaper är alltså av betydelse vid formandet av ett första intryck. Och det verkar 
krävas fler positiva egenskaper för att väga upp en negativ egenskap än vad det krävs 
negativa egenskaper för att tillintetgöra positiva egenskaper (Asch, 1946; Fiske, 1980; 
Hamilton & Zanna, 1974). Gottman (1994) undersökte upplevd tillfredställelse i nära 
relationer utifrån negativa kontra positiva handlingar. Gottmans undersökning handlade 
inte om första intryck men visar på den tyngd det negativa har på individer. Enligt 
Gottman väger det negativa så pass tungt att det krävs minst fem positiva handlingar för 
att väga upp en negativ handling (Gottman, 1994 refererad i Baumeister et al., 2001).  
 
Wang och kollegor (2004) undersökte huruvida implicita respektive explicita attityder 
skiljer sig åt vid formandet av ett första intryck. Wang lät överviktiga försökspersoner 
genomgå ett Implicit Association Test (IAT-test) samt besvara ett frågeformulär 
gällande attityder gentemot andra överviktiga. IAT-test anses svara på en persons 
implicita attityder, det vill säga outtalade eller dolda attityder, då testet är utformat så att 
försökspersonen inte ges någon tid till att tänka igenom sina svar. Risken med att endast 
använda ett frågeformulär i undersökningar gällande attityder är att det ökar risken för 
svar som är socialt önskvärda. Det vill säga svar som grundas på vad man tror 
undersökningsledaren vill ha, med beaktande för vad som anses moraliskt och etiskt 
riktigt (Hogg & Vaughan, 2005). Resultatet av Wangs undersökning pekade på att 
överviktiga bedömde andra överviktiga som både latare och mindre intelligenta än icke-
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överviktiga vid både den implicita (IAT-testet) och den explicita (frågeformuläret) 
bedömningen (Wang, Brownell & Wadden, 2004).  
 
Formandet av ett första intryck är en komplex process och påverkas av olika faktorer. 
Vad individer bedömer som negativt respektive positivt hos någon annan kan bland 
annat bero på individens självuppfattning, vilken kategori av människor individen 
tillhör samt de fördomar eller förutfattade meningar som individen har. Enligt social 
identitetsteori bygger en individs självuppfattning på den sociala grupp eller kategori 
som individen tillhör, till exempel nationalitet, kön eller livsstilsval (Turner, Brown, & 
Tajfel, 1979; Turner 1975). Individer tenderar till att generellt värdera sig själva och 
gruppen de tillhör mer positivt, till skillnad mot medlemmar av ut-gruppen som 
värderas mer negativt. För att bibehålla eller skapa en positiv social självbild och för att 
förstärka självkänslan så krävs det att den egna gruppen är bättre eller positivt särskiljer 
sig från en annan jämförbar grupp. Enligt Turner bidrar detta till att öka favorisering av 
in-gruppen och diskriminering gentemot ut-gruppen (Turner, 1987). Turner (1975) 
visade att individer tenderar till att socialt kategorisera varandra till att tillhöra olika 
sociala grupper. Denna tendens, vilken ligger till grund för social identitetsteori, 
förstärks då osäkerhet råder. Det vill säga ju mer komplicerad en situation är desto mer 
benägna är individer att kategorisera varandra till att tillhöra olika grupper (Turner, 
1975).    
 
Bakomliggande faktorer vid formande av ett första intryck kan alltså delvis bero på 
individens självbild (social identitetsteori) och de kategoriseringsprocesser som pågår 
hos den som gör bedömningen. När människor drar snabba slutsatser om andra handlar 
det ofta om förenklade processer som grundar sig på kategorisering, scheman och 
stereotyper. Stereotyper är gemensamt utbredda förenklade värderingar om en grupp 
och dess medlemmar och påverkar bedömningen av individer (Hogg & Vaughan, 2005). 
Vid möten mellan människor tycks framstående karakteristika som till exempel kön, 
avgöra vilken grupp individen tillhör. Detta skapar i sin tur ett antagande om hur 
personen man möter är (Hogg & Vaughan, 2005). Stereotyper är starkt förenklade och 
oftast nedsättande föreställningar som gäller medlemmar av ut-gruppen och verkar 
baseras till stor del på personers yttre och utseende (Zebrowitz, Luminita & Collins, 
1996). Fiske och Harris (2006) använder en modell för att försöka förklara 
beståndsdelarna av en stereotyp. Enligt Fiske och Harris så formas olika stereotyper 
beroende på två huvudvariabler, värme och kompetens. Modellen, Stereotype Content 
Model, (SCM) innebär att individer bedömer andra individer och dess grupptillhörighet 
utifrån variablerna värme och kompetens. En individ kan känna en hög respektive låg 
värme för en annan person och dennes grupp. Samtidigt verkar individen göra en 
bedömning av hur hög respektive låg kompetens personen och den grupp personen 
tillhör har. SCM-modellen ger en matris av hög/låg värme och hög/låg kompetens. 
Beroende på kombinationen av dessa två variabler så kommer en stereotyp att framkalla 
fyra olika känslor som ligger till grund för bedömningen av andra. Känslorna är 
medlidande, stolthet, avsky och avundsjuka. Poängen med modellen är att den kan bidra 
till att förklara formandet av intryck baserat på de olika känslor stereotyper framkallar. 
SCM pekar på att en stereotyp kan innehålla delar av sympati, beundran, olika grader av 
respekt men också avundsjuka, missunnsamhet och förakt. En individ som blir 
kategoriserad till låg värme och låg kompetens, till exempel en hemlös eller en 
missbrukare kan lättare falla offer för en inhuman bedömning. Låg värme och låg 
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kompetens antas framkalla avsky medan låg kompetens och hög värme snarare antas 
framkalla medlidande. Fiske menar att detta kan förklara hur till exempel hemlösa kan 
behandlas respektlöst och grymt och att det finns en risk att de till och med jämställs 
med ett objekt (Fiske & Harris, 2006). 
 
Individer tenderar till att uppleva en skenbar korrelation mellan ovanliga, negativa ting 
och mindre vanliga sociala grupper, där det i själva verket inte finns något samband. Det 
verkar som det negativa som en person eventuellt har blir representativt för hela den 
grupp som personen tillhör. Det negativa är mer ovanligt och väger tyngre (Skowronski 
& Carlston, 1989) och vissa sociala grupperingar är mer sällsynta vilket verkar leda till 
att individer kopplar samman dessa, som till exempel en ovanlig personlighetsegenskap 
(aggressiv) kopplat till en medlem av mindre social grupp (skinheads). Alltså verkar det 
som att en persons ovanliga egenskap blir representativt för hela den sociala grupp 
personen tillhör utan att individen vare sig känner till eller har träffat de andra 
medlemmarna av den sociala gruppen. Detta kan bidra till att förklara varför negativa 
värderingar oftare förekommer gällande personer tillhörande mindre sociala grupper 
eller minoriteter (Zebrowitz & Friedman, 1980). 
 
Riggio och Friedmans (1986) undersökning pekar på att formandet av intryck gällande 
män och kvinnor utgår ifrån olika kriterier. Män och kvinnor verkar vara överens om 
hur andra män och kvinnor ska bedömas. Men de positiva egenskaperna varierar 
beroende på om det är en man eller kvinna som bedöms. Undersökningen visade att 
kvinnor som använde sig till stor del av ansiktsuttryck bedömdes mer positivt av både 
män och kvinnor. Män å andra sidan som var verbala, uttrycksfulla och använde sig av 
ett utåtriktat kroppsspråk bedömdes mer positivt av bägge könen (Riggio & Friedman, 
1986). Andra undersökningar pekar på att kvinnor och män inte alls skiljer sig åt vid 
formande av ett första intryck och trots att man sökt efter könsskillnader har man inte 
funnit några (Callison, Karrh & Zillmann, 2002; Degelman & Price, 2002; Wang et al., 
2004). 
 
Personliga Attribut som kan Påverka Formandet av ett Första Intryck 
Vid formandet av ett första intryck är utseendet av stor betydelse. En individs utseende 
är det första och ibland den enda information som finns att tillgå. Undersökningar pekar 
på att fysiskt attraktiva individer behandlas fördelaktigare och bedöms också som bättre 
människor, gällande nästan alla aspekter i livet (Langlois et al., 2000). Fysisk attraktiva 
individer tenderar till att upplevas som goda, varma, utåtriktade och framför allt socialt 
kompetenta (Dion, Berscheid & Walster, 1972).  
 
Ett vackert utseende har en positiv påverkan vid formandet av ett första intryck. 
Däremot finns det faktorer som påverkar formandet av ett första intryck negativt. När 
försökspersoner har gjort bedömningar av personlighetsegenskaper för en individ 
påverkas bedömningen av individens val av klädstil och tillägnande av livsstilsmarkörer 
som till exempel tatueringar, piercing, frisyrer. Speciellt tatueringar verkar ha ett 
negativt värde då tatueringar tidigare har kopplats ihop med sjömän och kriminella och 
fungerat som en symbol för fara (Irwin, 2002 refererad i Bouma & De Wit, 2002). 
Degelman och Price (2002) lät försökspersoner, uppdelade i två grupper, skatta 13 
personlighetsegenskaper för en kvinna presenterad på bild. Kvinnan hade en tatuering 
på ena bilden och ingen tatuering på den andra bilden. Totalt nio av 13 
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personlighetsegenskaper, atletisk, attraktiv, motiverad, ärlig, generös, mystisk, troende, 
intelligent och artistisk skattades signifikant mer positivt för kvinnan på bilden utan 
tatuering. Övriga egenskaper, fashionabel, omtänksam, kreativ och beslutsam tenderade 
också till att bedömdas mer positivt för kvinnan utan tatuering men den skillnaden var 
dock ej signifikant (Degelman & Price, 2002). 
   
Callison och kollegor (2002) lät försökspersoner skatta tio egenskaper för olika personer 
som presenterades på bild och som antingen rökte cigaretter, cigarrer eller inte rökte 
alls. Resultatet visade att cigarettrökare bedömdes generellt sämre än både ickerökare 
och cigarrökare. Samtidigt bedömdes cigarrökare som mer säkra och trygga än både 
cigarettrökare och ickerökare av både män och kvinnor (Callison et al., 2002). I en 
liknande undersökning av Johnsen (2002) fick försökspersoner bedöma en bild, en 
siluett av en kvinna, som antingen var överviktig eller hade en cigarett i handen. 
Bilderna efterföljdes av en förklarande text som frågade efter hur försökspersonerna 
upplevde kvinnan på bilden. Undersökningen visade att försökspersoner som själva var 
rökare bedömde andra cigarettrökare mer positivt i jämförelse med överviktiga. 
Ickerökare bedömde överviktiga mer positivt än rökare (Johnsen, Pingitore & 
MacKirman, 2002). 
 
Vissa delar av en individs yttre kan individen inte påverka som till exempel kön, 
hudfärg, handikapp och övervikt. Trots detta behandlas och bedöms individer negativt 
utifrån dessa olika så kallade stigma. Hogg och Vaughan (2005) definierar stigma som, 
attribut som ger en negativ social värdering av en person. Stigman kan delas in i två 
grupper, dels synliga stigma som till exempel hudfärg, kön, övervikt och dels 
kontrollerbara stigma som till exempel sexuell läggning, rökning och religion 
(Crandall, 1994). Synliga stigman är inte möjliga för individen att dölja vilket leder till 
att individen ofrånkomligt blir föremål för omgivningens fördomar, och därmed riskerar 
att behandlas sämre. Att ett stigma är kontrollerbart innebär att individen kan dölja sitt 
stigma inför andra. Detta leder dock till en väldig ansträngning för individen som 
ständigt måste vara mycket vaksam och osann mot sig själv (Goffman, 1963). 
Omgivningens reaktioner mot kontrollerbara stigman tenderar till att vara mycket 
hårdare än mot synliga stigman. Detta på grund av att omgivningen verkar uppleva att 
individen faktiskt har en möjlighet att kontrollera stigmat och att individen får skylla sig 
själv och ta ansvar för eventuella konsekvenser som till exempel sjukdomar till följd av 
ett visst leverne (Crandall, 1994; Goffman, 1963; Weiner, Perry & Magnusson, 1988). 
 
Undersökningar pekar även på att individer kan agera stigmatiserande mot sig själva. 
Överviktiga personer fick genomgå ett försök där de blev bedömda för ett arbete. 
Bedömaren, som ingick i försöket, var med flit antingen fördomsfull eller inte. 
Resultatet visade att överviktiga personer skyllde negativa bedömningar och fördomar 
mot deras personlighetsegenskaper på sin egen övervikt istället för det fördomar som 
fanns hos bedömaren (Crocker, Cronwell & Major, 1993). Resultatet av Crockers 
(1993) undersökning är i linje med Wangs undersökning (2004) vilken också visade att 
överviktiga bedömde andra överviktiga mindre positivt, trots att försökspersonerna 
själva var överviktiga (Wang et al., 2004).  
 
Det är inte bara tatueringar, rökning eller övervikt som kan bidra till negativa 
bedömningar av en person. Även en persons beteende påverkar formandet av intryck. 
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Extremt negativa beteenden som till exempel kriminellt beteende resulterar självklart i 
en negativ bedömning (Wiener et al., 1988). Men också vardagliga beteenden, såsom 
träningsvanor, påverkar formandet av ett första intryck. Lindwall och Martin Ginis 
(2006) lät försökspersoner läsa en av fem olika texter som beskrev en hypotetisk person 
och dennes träningsvanor. Den hypotetiska personen beskrevs som antingen en person 
med aktiv livsstil, en person som tränar regelbundet, en person som tränar extremt 
mycket, en person som inte tränar alls, och en beskrivning av en person där 
träningsvanor inte alls beskrevs. Efter att försökspersonerna tagit del av beskrivningen 
fick de skatta tolv stycken personlighetsegenskaper på bipolära skalor (elak-snäll, få 
vänner-många vänner, lat-flitig, rädd-modig, ointelligent-intelligent, slarvig-noggrann, 
deppad-lycklig, osjälvsäker-självsäker, dålig självbehärskning-självbehärskad, 
sällskaplig-osällskaplig, beroende-oberoende, vänlig-ovänlig), samt åtta stycken fysiska 
egenskaper (ful-snygg, sexuellt attraktiv-sexuellt oattraktiv, underviktig-överviktig, 
tanig-muskulös, sjuklig-hälsosam, oattraktiv figur- attraktiv figur, bra form-dålig form, 
stark-svag). Resultatet pekade på att personer som påstods träna regelbundet och 
personer med en aktiv livsstil bedömdes mest positivt. Det var inte bara det fysiska som 
till exempel hälsa, attraktivitet och utseende som bedömdes som mer positivt utan även 
personlighetsegenskaperna som till exempel snäll, modig, flitig, intelligent, social, 
oberoende, lycklig och vänlig bedömdes mer positivt för normaltränande och aktiva 
personer (Lindwall & Martin Ginis, 2006). 
 
Text eller Bild som Underlag för Bedömningen 
Flera av det relaterade studierna ovan har antingen använt sig av bild eller text som 
stimuli. Lindholm (2005) jämförde huruvida texter eller rörliga bilder påverkade 
trovärdigheten hos vittnen. Lindholms undersökning handlade inte direkt om första 
intryck utan om vittnens trovärdighet. Undersökning behandlade dock formande av 
intryck samt kombinering av stimulus, bild kontra text. Lindholm (2005) lätt 
försökspersoner skatta trovärdigheten för svenska eller utländska vittnen till ett brott. 
Försökspersonerna fick ta del av antingen en vittnesutsaga på video eller läsa samma 
vittnesutsaga i textform. Resultatet pekade bland annat på att vittnesutsagor på video 
upplevdes som mer pålitliga. Det vill säga när försökspersoner fick se vittnet ökade 
trovärdigheten till skillnad mot när försökspersoner fick läsa samma transkriberade 
vittnesutsaga (Lindholm, 2005). Enligt Lindholm kan en förklaring till detta vara att 
visuella stimuli ger en bättre vägledning än vad en text gör. Detta innebär att visuella 
stimuli ger information som texten inte kan ge, som till exempel en persons utseende, 
uppsyn, röstläge, ansiktsuttryck och gester. Denna merinformation som bilden ger kan 
fungera som ledtrådar och kan därmed hjälpa till för att bättra på det intrycket som 
formades gällande trovärdighet i vittnesutsagor (Lindholm, 2005).  
 
Hur en bild kontra en text påverkar formandet av intryck har också undersökts av 
Rashmi (2007) och kollegor. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur individer 
tillgodogör sig information och hur en bild eventuellt påverkar 
informationsbearbetningen. Försökspersoner fick skatta hur mycket de gillade en 
påstådd politiker beroende på hur denne presenterades. Politikern för bedömning 
presenterades antingen med en text skriven i punktform eller också en berättande text. 
Texten handlade om en politikers karriär och gav antingen en fördelaktig eller 
ofördelaktig beskrivning av politikern. På vissa enkäter, infogades en svartvit 
ansiktsbild på den påstådda politikern. Undersökningen visade bland annat att 
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försökspersonerna skattade politikern mer positivt då en bild visades tillsammans med 
en fördelaktigt berättande text, till skillnad mot då ingen bild visades. Samtidigt visade 
undersökningen också att när en bild visades och texten var berättande men ofördelaktig 
så skattade försökspersonerna politikern betydligt sämre, till skillnad mot när ingen bild 
fanns tillgänglig (Rashmi Adaval, Linda, Wyer & Wyer, 2007). Resultatet pekar alltså 
på att positiva eller negativa intryck förstärks av en bild om texten är berättande. Enligt 
Rashmi och kollegor kan detta bero på att en bild presenterad tillsammans med en text 
ger ett stabilare helhetsintryck av en person. Detta gör att det blir lättare och mer 
naturligt att föreställa sig de olika delarna i politikerns liv. Försökspersonen slipper själv 
konstruera mentala bilder och personen (beskriven med både text och bild) kommer 
kognitivt ”närmare” och då berör på ett starkare sätt (Rashmi Adaval et al., 2007).  
    
Frågeställning 
Tidigare forskning visar att då försökspersoner har format ett första intryck, så tenderar 
intrycket att bli mindre positivt om personen kan förknippas med något negativt eller 
ovanligt attribut (Fiske, 1980; Sears, 1983). Livsstilmarkörer och/eller sociala stigma 
verkar bidra negativt till formandet av intryck trots att det säger väldigt lite om 
personligheten (Crandall, 1994; Goffman, 1963; Weiner et al., 1988). Tidigare 
undersökningar kring formande av intryck har använt sig av olika livsstilsmarkörer eller 
sociala stigma för att påvisa skillnader. I undersökningarna har man antingen visat 
bilder på smala eller överviktiga (Johnsen et al., 2002; Wang et al., 2004), personer med 
eller utan tatuering (Degelman & Price, 2002) eller på rökare kontra ickerökare 
(Johnsen et al., 2002). I andra undersökningar har texter i stället för bilder använts för 
att beskriva olika hypotetiska personer med eventuella stigman (Hamilton & Zanna, 
1974; Lindwall & Martin Ginis, 2006). Föreliggande studies syfte är att kombinera 
tidigare forskning för är att klargöra om det finns några skillnader i bedömningar 
beroende på hur personen för bedömning presenteras.  
 
Den övergripande hypotesen är att personlighetsegenskaper för en person med ett 
negativt attribut (tatuering) kommer skattas lägre än för samma person utan negativt 
attribut. Den andra hypotesen är att personlighetsegenskaper för en person utan negativt 
attribut kommer att skattas högre då presentationen sker genom en bild än genom text. 
Den tredje hypotesen är att personlighetsegenskaper för en person med ett negativt 
attribut kommer att skattas lägre om personen presenteras på en bild jämfört med en 
text.  
 

M e t o d  
 
Undersökningsdeltagare 
I studien deltog 72 psykologistuderande (22 män och 50 kvinnor) vid psykologiska 
institutionen, Stockholms Universitet. Undersökningsdeltagande är obligatoriskt för 
studenter vid psykologiska institutionen och deltagande ersätts med tid. Antalet 
deltagare i undersökningen var inte begränsat utan alla som ville fick delta. Samtliga 
undersökningsdeltagare deltog frivilligt. Information om var och när undersökningen 
genomfördes fanns uppsatt på anslagstavlan för undersökningar på psykologiska 
institutionen. Ingen föranmälan krävdes utan studenterna kunde när som delta i 
undersökningen under två angivna tillfällena. Medelåldern för samtliga 
undersökningsdeltagare var 31,5 år, s = 9,36 år. 
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Enkätmaterial 
Materialet som ingick i studien var fyra stycken olika enkäter. Två av enkäterna 
innehöll en bild på en man med respektive utan tatueringar och ringar i öronen. Två av 
enkäterna innehöll en beskrivande text av samme man, med respektive utan mannens 
tatueringar och ringar i öronen, se appendix 1. Bilden på mannen redigerades i Adobe 
Photoshop Elements 4.0, där tatueringar och ringar i öronen avlägsnades på den ena 
bilden. Bilden är svartvit och visar överkroppen på en man som sitter vid ett skrivbord. 
Mannen är i 25-30 års ålder. Han har ett neutralt ansiktsuttryck, är normalbyggd, 
tatuerad och har ringar i öronen. Mannen sitter på en stol vid ett skrivbord. Han har 
armbågarna vilande mot bordet och fingrarna i kors och tittar rakt in i kameran. Bilden 
är hämtad från ett bildarkiv: www.gettyimages.com. Bilden ingår bland Gettyimages 
personbilder och är inte belagd med royalty.   
 
Textenkäterna innehåller en beskrivande text av mannen på bildenkäterna. Texterna i 
textenkäterna är identiska förutom två meningar, ”Han har flera tatueringar på höger 
överarm och en tatuering på vänster överarm.” och ”Han har två ringar i vänster öra 
och en ring i höger öra”. Meningarna är placerade mitt i den beskrivande texten på den 
ena av textenkäterna. Placeringen av meningarna är vald för att försöka undvika en 
eventuell primäreffekt (Asch, 1946). Den beskrivande texten är enkel och beskriver hur 
mannen på bilden ser ut. Texterna skapades utifrån två intervjuer. I en första intervju 
fick en person beskriva bilden. Utifrån beskrivningen skapades den beskrivande texten. 
I en andra intervju fick en annan person läsa texten och därefter ta del av bilden för att 
se om bild och text stämde överens. Texten korrigerades något efter den andra intervjun. 
Intervjupersonerna var båda män och 34 år gamla. Gemensamt för alla enkäter är en 
förklarande text avseende instruktioner till undersökningsdeltagarna samt frågor om 
ålder och kön. Enkäternas utformning är lika och det som skiljer enkäterna åt är bilder 
kontra förklarande texter. Texten respektive bilden är placerad på samma respektive 
plats på respektive enkät. Samtliga enkäter har en instruktionstext, placerad ovan bild 
och text. Instruktionstexten beskriver att personen i enkäten är en kommande 
arbetskollega som undersökningsdeltagaren intervjuar för ett utannonserat arbete. Under 
de beskrivande texterna respektive bilderna finns en annan instruktionstext som 
uppmanar undersökningsdeltagaren att skatta egenskaper för hur de upplever mannen på 
bilden respektive mannen i texten. Under instruktionstexten angavs följande 
egenskaper, kompetent, sympatisk, aggressiv, attraktiv, intelligent, pålitlig, flitig, ärlig, 
generös och motiverad. Egenskaperna är en hämtade från Asch (1946), Todorov och 
Willis (2002) och Degelman och Price (2002) undersökningar. Till höger efter varje 
egenskap finns en 7-gradig Lickertskala, där 1 innebär lite av en egenskap och 7 innebär 
mycket av en egenskap. 
 
Procedur 
Undersökningsdeltagarna fick information om att undersökningen var frivillig, att 
svaren skulle behandlas anonymt och att enkäten skulle ligga till grund för denna studie. 
Undersökningsdeltagarna blev erbjudna att få syftet med undersökningen förklarat efter 
det att enkäten var ifylld. Undersökningsdeltagarna erbjöds även att få uppsatsen 
skickad till sig. Denna information gavs muntligen till undersökningsdeltagarna. För att 
inte röja syftet, vid tillfällen då fler undersökningsdeltagare fyllde i enkäter samtidigt, 
fanns syftet nedskrivet på ett papper som undersökningsdeltagarna kunde ta del av. 
Övriga instruktioner gällande ifyllandet av enkäten gavs via texten på enkäten. Ingen 
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tidsbegränsning fanns. Undersökningsdeltagarna randomiserades till de olika 
betingelserna och varje undersökningsdeltagare fick endast svara på en av enkäterna. 
Vid utdelandet av enkäter så vändes enkäterna upp och ner för att på så sätt förhindra att 
undersökningsdeltagarna skulle kunna se nästkommande enkät och påverkas av detta.  

 
R e s u l t a t  

  
Skattningarna av personlighetsegenskaperna analyserades med en 2 X 2 X 10 
MANOVA med Stimuli (text eller bild) och Tatuering/Ring i örat (med eller utan) som 
grupperingsfaktorer och typ av personlighetsegenskap som upprepningsfaktor. Nedan 
redovisas tatuering och ring i örat som endast tatuering. Resultaten visade inte på någon 
huvudeffekt av negativt attribut. En interaktionseffekt av tatuering kontra stimuli 
erhölls, F(1,68) = 9,84 p = .003. Undersökningsdeltagare bedömde 
personlighetsegenskaper för enkätpersonen med tatuering visad på bild mer positivt än 
då enkätpersonen beskrevs i text. När enkätpersonen presenterades utan tatuering 
bedömdes personlighetsegenskaperna för enkätpersonen mer positivt i text jämfört med 
presentation i bild, se Figur 1. 

 
 

Stimuli
TextBild

Eg
en
sk
ap
er

4,4

4,3

4,2

4,1

4

3,9

3,8

Ej Tatuering
Tatuering

Tatuering

 
Figur 1. Medelvärde för skattning av samtliga personlighetsegenskaper för 
enkätpersonen beroende på presentationsstimuli (bild eller text) och tatuering (med eller 
utan). 
 
Av samtliga personlighetsegenskaper visade sju av tio personlighetsegenskaper på en 
interaktionseffekt mellan stimuli och tatuering. Resultatet visar att 
personlighetsegenskaper för enkätpersonen bedömdes mer positivt vid bildpresentation 
med tatueringar till skillnad mot presentation i text. Personlighetsegenskaper för 
enkätpersonen utan tatuering skattades mer positivt om enkätpersonen beskrevs i text 
till skillnad mot presentation på bild. Detta gäller för följande egenskaper, intelligent 
F(1.68) = 6,32 p = .014, pålitlig F(1,68) = 7,132 p = .009, flitig F(1,68) = 4,556 p = 
.036, ärlig F(1,68) = 4,95 p = .029, motiverad F(1,68) = 5,52 p = .022, kompetent 
F(1,68) =  4,81 p = .032 och attraktiv F(1,68) = 4,06 p = .048. 
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Egenskaperna pålitlig, kompetent och flitig visar att skillnaden i bedömning framför allt 
handlar om bedömningen av bilden, det vill säga pålitlig, kompetent och flitig bedömdes 
mer positivt för enkätpersonen med tatuering vid bildpresentation än textpresentation, se 
Tabell 1. 
 
Egenskaperna ärlig, motiverad och intelligent har interaktionseffekter i det att 
bildpresentationen med tatuering bedömdes mer positivt än bildpresentation utan, 
samtidigt som personlighetsegenskaper vid textpresentation utan tatuering bedöms mer 
positivt än en textpresentation med tatuering, se Tabell 1. 
 
För egenskapen attraktiv gäller att textpresentationen utan tatuering bedömdes mest 
attraktiv, och övriga presentationssätt lika, se Tabell 1. 
 
En huvudeffekt av stimuli (bild eller text) erhölls för egenskapen aggressiv vilket visar 
att enkätpersonen presenterad i text skattas mer aggressiv än då enkätpersonen 
presenterades på bild. Mest aggressiv skattades enkätpersonen beskriven i text utan 
tatueringar F(1,68) = 5,86 p = .018. Text med tatuering (M = 2,94, s = 1,63), text ej 
tatuering (M = 3,44, s = 1,25), bild med tatuering (M = 2,28, s = 1,27) och bild ej 
tatuering (M = 2,50, s = 1,46), se Tabell 1.  
  
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelse) för varje personlighetsegenskap för 
respektive grupp (Bild med tatuering, Bild ej tatuering, Text ej tatuering och Text med 
tatuering). Tatuering förkortas T.  
_____________________________________________________________________________ 

Egenskaper 
     ____________________________________________________________________________ 
Grupper  
            Intelligent Pålitlig Flitig Motiverad Kompetent Ärlig Sympatisk Aggressiv Attraktiv Generös 
 
Bild m T.  4,67 4,72 4,61 5,00 5,00 5,06 4,72  2,28 2,17  4,72      
n=18  (1,02) (1,22) (1,09) (1,37)   (1,08)  (1,35)   (1,13)  (1,27) (1,34)  (1,32) 
 
Bild ej T.  3,94 4,33 3,83 4,28 4,44  4,06 4,67  2,50 2,11  4,22 
n=18  (1,39) (0,77) (0,86) (1,27) (1,04)  (1,00) (1,37)  (1,46) (1,32)  (1,00) 
 
Text ej T.  4,72 4,56 4,22 4,94 4,39 4,56 4,67  3,44 3,39  4,61 
n=18  (0,75) (0,86) (0,73) (1,11) (0,61) (0,98) (1,19)  (1,25) (1,58)  (0,98) 
 
Text m T.  4,17 3,67 3,94 4,22 4,00  4,33 4,61  2,94 2,17  4,33 
n=18  (1,11) (1,14) (1,39) (1,43) (0,84)  (1,28) (1,14)  (1,63) (1,10)  (1,03) 
 
 

D i s k u s s io n  
 
Syftet med denna undersökning var att kombinera tidigare studier och undersöka om 
skillnader skulle uppstå i bedömningar av en person beroende på presentationsstimuli. 
Den övergripande hypotesen var att negativa attribut i form av tatuering skulle resultera 
i lägre skattningar av personlighetsegenskaper oavsett om presentationen skedde genom 
bild eller text. Undersökningen gav inte stöd för någon sådan effekt. Gällande de övriga 
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två hypoteserna visade studien på interaktionseffekter men i en annan riktning än 
uppställda hypoteser. 
 
Tatuering, som ett negativt attribut, borde ge en mindre positiv bedömning (Degelman 
& Price 2002; Irwin, 2002 refererad i Bouma & De Wit, 2002). Den här studien visar 
endast på dessa effekter vid jämförelser i text. Vid bildpresentation skattar 
försökspersoner personlighetsegenskaper för enkätpersonen med tatuering högre än då 
enkätpersonen presenterades utan tatuering. Utifrån tidigare forskning borde bilden väga 
tyngre än en text (Rashmi Adaval et al., 2007), genom att bilden anses förstärka positiva 
eller negativa attribut. Denna undersökning, till skillnad från tidigare undersökningar, 
har kombinerat bild och text för att se om skillnader skulle uppstå i bedömningen av 
enkätpersonen. Resultatet pekar på att det finns en skillnad i skattning beroende på 
vilket presentationsstimuli som används. Tatuering upplevs negativt vid 
textpresentation, som ovan nämnts, däremot inte vid bildpresentation. 
 
Denna studie går emot tidigare forskning (till exempel Degelman & Price, 2002). 
Undersökning visar att då enkätpersonen presenterades på bild med tatueringar 
skattades personlighetsegenskaper mer positivt än då enkätpersonen inte hade några 
tatueringar. Samtidigt visar resultatet att då enkätpersonen däremot presenterades i text 
bedömdes han mindre positivt med tatueringar. Tatueringar som ett negativt attribut får 
alltså ett större genomslag (ger lägre skattning av personlighetsegenskaper) då 
enkätpersonen presenterades i textform. Detta ger att den övergripande hypotesen inte 
stämmer. Studiens resultat går även emot den andra hypotesen och visar att då 
enkätpersonen saknade tatueringar och presenterades i text så skattades 
personlighetsegenskaper mer positivt än när han visades på bild. Resultatet går även 
emot den tredje hypotesen och visar att det är tvärtom. Det vill säga 
personlighetsegenskaper för enkätpersonen, med tatueringar, bedömdes mer positivt vid 
bildpresentation än vid presentation i text. 
 
Utifrån tidigare forskning så pekar resultatet av denna undersökning åt olika håll. Delvis 
så går resultatet av denna studie emot tidigare forskning. Att negativa attribut förstärks 
av en bild (Rashmi Adaval et al., 2007) stämmer inte med denna undersökning. 
Undersökningen visar tvärtom att, enkätpersonen med ett negativt attribut presenterad 
på bild skattas mer positivt, vilket innebär att bilden inte potentierar negativa attribut, 
det vill säga ger en lägre skattning av personlighetsegenskaper. Att individer är 
överdrivet på sin vakt och uppmärksamma på negativa, ovanliga egenskaper (Fiske 
1980; Sears, 1983; Baumeister et al., 2001) är i linje med denna undersökning. Denna 
vaksamhet verkar dock speciellt gälla det som inte är synligt för 
undersökningsdeltagarna, det vill säga vid textpresentation. Vid textpresentation 
uppfattades enkätpersonen som signifikant mer aggressiv oberoende av tatuering eller 
inte. Höga skattningar för aggressivitet skulle kunna indikera en osäkerhet eller rädsla 
hos försökspersonen inför den okända enkätpersonen. Skowronski och Carlston menar 
(1989) att individer har ett inbyggt fokus mot det som är negativt. Som en utveckling av 
Skowronski och Carlstons teori så kanske denna fokus för det negativa är extra stark vid 
det tillfällen då individer inte kan se personen för bedömning.  
 
Resultatet av denna undersökning stämmer inte med Degelman och Price (2002) som 
visade att en bild på en kvinna med tatuering skattas mindre positivt än en bild på 
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samma kvinna utan tatuering. En bild på enkätpersonen i denna undersökning skattades 
högre då enkätpersonen visades med tatuering. Skillnaden i resultatet kanske beror på 
att det är en kvinna respektive man som framställs med tatuering. Bedömningen för 
mannen respektive kvinnan blir olika på grund av en allmän uppfattning kring kön och 
dess tillhörande attribut (Riggio & Friedman, 1986). En annan förklaring kan vara 
huruvida personen för bedömning ”klär” i tatueringen eller inte. De många processer 
som är igång vid formandet av ett första intryck och den bias mot negativ information 
kanske resulterar i att individer är extra vaksamma mot det som inte passar in eller 
känns taget ur sitt sammanhang. En tatuering kan upplevas helt rätt på en person men 
väldigt fel på en annan person.  
 
Undersökningsdeltagarna i denna undersökning skattade enkätpersonen på bild mer 
positivt med tatuering än utan. Enligt Irwin (2002) var tatueringar tidigare ansett som en 
symbol för fara men att modet har givit en större acceptans mot just tatueringar (Irwin, 
2002 refererad i Bouma & De Wit, 2002). På ett sätt kan detta stämma. Individer har 
kanske blivit mer toleranta mot det man ser. Mångfalden och informationsflödet gör att 
individer kanske inte förskräcks i lika stor utsträckning som tidigare av det som 
eventuellt anses som negativt. Samtidigt bedömdes enkätpersonen presenterad i 
textform mindre positivt med tatueringar än utan, vilket indikerar att presentation via 
bild eller text påverkar formandet av ett första intryck.  
 
Lindvall och Martin Ginis (2006) och Hamilton och Zannas (1974) resultat pekar på att 
det som beskrivs i text och är negativt skattas också mindre positivt vilket är i linje med 
denna undersökning. I en jämförelse mellan bild och text så verkar det som att text 
resulterar i en mindre positivt bedömning av en person om något avvikande, negativt 
finns att tillgå annars inte. Den tudelning av resultatet i denna undersökning pekar på 
hur kontextberoende formandet av intryck verkar vara. Vid formande av ett första 
intryck verkar nästan allt spela roll som till exempel rösten (Ko, Judd & Blair, 2006), 
utseendet (Dion et al., 1972), uttryckssätt (Parton, Siltanen, Hosman & Langenderfer, 
2002) personlig stil och livstilsmarkörer (Degelman & Price, 2002; Crandall, 1994). 
Dessutom påverkas intrycket av vilken ordning man presenterar egenskaper (Asch, 
1946; Hamilton & Zanna, 1974). Denna undersökning tillsammans med andra 
undersökningar visar att formandet av intryck är komplext och att stimuli och en 
persons attribut faktiskt påverkar hur en och samma person blir bedömd. 
 
En intressant del av resultatet är att medelvärdet för attraktivitet, aggressivitet och 
intelligens är högst för enkätpersonen presenterad i textform utan tatueringar. Det vill 
säga att undersökningsdeltagarna skattade enkätpersonen som de inte kunde se och som 
inte hade något negativt attribut som mest attraktiv, mest aggressiv och mest intelligent. 
Enligt tidigare forskning tenderar individer till att koppla ihop just intelligens med 
attraktivitet. Det vill säga att personer som skattas som attraktiva skattas också som mer 
intelligenta (Dion et al., 1972). Denna ihopkoppling av intelligens och attraktivitet 
skulle kunna förklara varför undersökningsdeltagare i denna undersökning skattade 
enkätpersonen som mest attraktiv också som den mest intelligenta. Aggressivitet 
skattades högst vid textpresentationen när enkätpersonen beskrevs både med och utan 
tatuering. En förklaring till detta kan vara, som ovan nämnts, att det finns en osäkerhet 
eller rädsla hos försökspersonen inför den person som de inte kunde se. Det verkar vara 
så att föreställningsbilden av någon man inte kan se tenderar till att upplevas som 
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snyggare (attraktiv) och intelligentare samtidigt som man är mer misstänksam mot det 
eventuella hotet (aggressiv) som den okända personen kan utgöra. Detta kan bidra till att 
förklara varför individer när det får en person beskriven för sig oftast föreställer sig 
personen som bättre än vad hon egentligen är. Det sker ett sorts förskönande av 
personen som individen skall möta samtidigt som det finns en reservation, det vill säga 
en positiv grundinställning med en viss skepsis. En funktion med detta kan vara att det 
blir lättare för individer att träffa andra och få nya vänner. Om det finns en positiv 
grundinställning gentemot en person som en individ ska möta så kommer själva 
vänskapsprocessen troligen gå snabbare vilket bidrar till att göra den egna gruppen 
större och därmed öka individens sociala kontaktnät.  
 
Arbetet med denna undersökning har gett vissa frågor. Undersökningar kring formande 
av intryck och mänsklig beteende medför en svårighet i och med att det är så många 
olika processer som troligen är verksamma samtidigt. Formandet av ett första intryck 
verkar bero mycket på sammanhanget. I föreliggande undersökning fick 
undersökningsdeltagare bedöma en person som de uppgavs att de skulle arbeta med. 
Detta kan ha lett till att undersökningsdeltagare såg till vissa egenskaper i större 
utsträckning än andra. Det kanske hade blivit en skillnad i skattning av de olika 
egenskaperna om undersökningsdeltagarna skulle bedöma samma person, text eller bild, 
gällande en date. Att bedömningar av andra är så kontextberoende medför en svårighet 
gällande att avgöra vad som egentligen bedöms. Är det själva personen eller personens 
kommande roll, det vill säga arbetskamrat, partner eller vän som bedöms. I detta fall 
valdes just arbetskollega för att skapa en koppling mellan enkätpersonen och 
undersökningsdeltagaren. En sidoeffekt av detta kan vara att undersökningsdeltagare har 
gjort bedömningar för hur pass bra enkätpersonen är som just arbetskollega och inte 
som person. Det kan också tänkas att personen i enkäten inte har bedömts alls utan att 
undersökningsdeltagarna har svarat på hur de tycker en person rent arbetsmässigt skall 
vara, om undersökningsdeltagaren skulle ha rollen som chef. Det vill säga att 
undersökningsdeltagaren har skattat egenskaper för hur de generellt tycker att en 
potentiell arbetstagare skall vara och inte alls bedömt just enkätpersonen.  
 
I denna och liknande undersökningar måste man fråga sig om bilden och texten 
verkligen kan anses beskriva samma person. En bild ger information som aldrig en text 
kan. Trots att intervjuer gjordes för att få text och bild så lika som möjligt så är det 
omöjligt att få dom exakt lika. Bilden avslöjar till exempel blick och ansiktsutryck 
vilket är något en text kan få svårt att göra, hur målande och uttrycksfull texten än är. 
Även bilden i sig, skärpa, färger, toner, stämning ger undersökningsdeltagaren 
information som en text har svårt att förmedla. Intervjuer gjordes för att säkerhetsställa 
detta och därmed minska diskrepansen vilket troligen bidrog till att få bild och text så 
lika som möjligt. Trots detta måste man ta i beaktande att bedömningarna kan ha blivit 
olika på grund av att undersökningsdeltagarna fick föreställa sig enkätpersonen i ena 
fallet och de facto se enkätpersonen i det andra fallet.  
 
Att undersökningsdeltagarna skattade enkätpersonen på bild med tatuering som mest 
positiv indikerar att försökspersonerna eventuellt ger svar utifrån social önskvärdhet. De 
flesta individer verkar vilja uppfattas som bra individer som är fördomsfria och toleranta 
gentemot andra människor. Det kan ske ett överkompenserande hos 
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undersökningsdeltagaren som därmed skattar personer tillhörande sällsyntare grupper 
mer positivt för att på så sett visa hur fördomsfria de är (Hogg & Vaughan, 2005). 
 
Det förefaller som om formandet av intryck är mycket komplicerat. Sammanhanget 
verkar vara avgörande för formandet av ett första intryck och därmed bedömningen av 
en annan person. Individer ser troligen till olika delar eller egenskaper hos en person 
beroende på vad situationen kräver. Enligt Hogg och Vaughan (2002) har formandet av 
intryck en adaptiv funktion och syftar till att människor inte skall socialisera sig med 
dem som har negativa och/eller ovanliga egenskaper.  
 
Denna undersökning skulle kunna tolkas som att undersökningsdeltagare är mer 
toleranta mot en person, med negativa egenskaper, när de väl ser personen. Samtidigt 
verkar det råda en reservation mot en person med negativa egenskaper om personen blir 
beskriven i text. Detta skulle kunna innebära att om man har något negativt eller 
ovanligt så är det bättre att visa upp det direkt än att nämna det i text. Bedömningen blir 
troligen mildare om det negativa visas upp till skillnad mot att någon har fått föreställa 
sig det. Naturligtvis är det svårt att avgöra vad som är negativt. Bedömningen kring hur 
och vad som är negativt är troligen väldigt individuell. Mot denna bakgrund är det 
kanske bättre att alltid bifoga en bild på sig själv, vid till exempel en arbetsansökan. 
Detta för att på så sätt eliminera risken att man har något som kan uppfattas som 
negativt av någon annan. Samtidigt tyder denna undersökning på att då man ska 
presentera sig i textform bör man undvika att nämna det som kan uppfattas som 
negativt.   
 
Sammanfattningsvis påverkar en mängd faktorer formandet av ett första intryck. 
Forskning kring ämnet går isär och består av en mängd olika delar istället för en 
gemensam huvudlinje. Att forskningen går isär visar vilka komplexa processer som är 
verksamma när det gäller formande av första intryck eller mänskligt beteende 
överhuvudtaget. Vidare forskning föreslås där det vore intressant att undersöka den 
rörliga bildens påverkan kontra stillbild med text. Det vore även intressant att undersöka 
hur personlighetsegenskaper skattas för en och samma person beroende på kontext. Att 
formande av ett första intryck är kontextberoende betyder också att det som uppfattas 
som negativt respektive positivt också är kontextberoende. Intressant vore att undersöka 
vilka olika egenskaper som får betydelse, vid ett första intryck, om personen beskrevs 
som till exempel en blivande arbetskamrat, en date eller din rådgivare på banken. Bild 
eller text har en betydelse för hur man uppfattas och vilka bedömningar som görs av en 
individ. Inledningsvis ställdes en fråga om hur man skall göra om man ska presentera 
sig själv, som till exempel vid en arbetsansökan. Ska man välja en bild eller bara 
beskriva sig själv i text? Normalt ger situationen ett naturligt svar på detta och inga 
valmöjligheter finns att tillgå, men om man nu får chansen att välja och kan därmed 
påverka bedömningen, ska man då inte ta den?  
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Appendix 1. (4 sidor, förminskat format) 
Enkätundersökning 

 
 

Kön (ringa in ditt alternativ)       Man        Kvinna Ålder:……..år 
 

Föreställ dig att du skall anställa en person som du skall arbeta tillsammans med. Du sitter nu vid ett 
skrivbord och mitt emot dig sitter en av de arbetssökande, som du skall intervjua för det utannonserade 
jobbet. Nedan ser du en bild på den arbetssökande. Titta på bilden och skatta sedan graden av angivna 

egenskaper för hur du upplever den arbetssökande på bilden. Skalan vid varje egenskap går från 1 (lite av 
en egenskap) till 7 (mycket av en egenskap). 

 

 
 

Ringa in det tal på skala som du tycker bäst stämmer överens med hur du upplever mannen på bilden. 
 

 Kompetent:     inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Sympatisk:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Aggressiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Attraktiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Intelligent:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Pålitlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Flitig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Ärlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Generös:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Motiverad:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
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Enkätundersökning 
 
 

Kön (ringa in ditt alternativ)       Man        Kvinna Ålder:……..år 
 

Föreställ dig att du skall anställa en person som du skall arbeta tillsammans med. Du sitter nu vid ett 
skrivbord och mitt emot dig sitter en av de arbetssökande, som du skall intervjua för det utannonserade 
jobbet. Nedan ser du en bild på den arbetssökande. Titta på bilden och skatta sedan graden av angivna 

egenskaper för hur du upplever den arbetssökande på bilden. Skalan vid varje egenskap går från 1 (lite av 
en egenskap) till 7 (mycket av en egenskap). 

 
 

 
 

Ringa in det tal på skala som du tycker bäst stämmer överens med hur du upplever mannen på bilden. 
 

Kompetent:      inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Sympatisk:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Aggressiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Attraktiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Intelligent:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Pålitlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Flitig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Ärlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Generös:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Motiverad:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
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Enkätundersökning 

 
 

Kön (ringa in ditt alternativ)       Man        Kvinna Ålder:……..år 
 

Föreställ dig att du skall anställa en person som du skall arbeta tillsammans med. Du sitter nu vid ett 
skrivbord och mitt emot dig sitter en av de arbetssökande, som du skall intervjua för det utannonserade 
jobbet. Nedan ser du en text som beskriver den arbetssökande. Läs texten och skatta sedan graden av 

angivna egenskaper för hur du upplever den arbetssökande beskriven i texten. Skalan vid varje egenskap 
går från 1 (lite av en egenskap) till 7 (mycket av en egenskap). 

 
 
Mitt emot dig vid ett skrivbord sitter en man i en väl upplyst kontorsmiljö. I 

bakgrunden står en hylla fylld med pärmar och annat kontorsmaterial. 
Endast överkroppen på mannen är synlig då mannens nedre del skyms av 

skrivbordet som ni sitter vid. Mannen ser ut att vara mellan 25-30 år 
gammal och är normalbyggd. Han bär en svart pikétröja där översta 

knappen är uppknäppt och har mörkt långt hår uppsatt i en svans. Han har 
flera tatueringar som täcker höger överarm samt en mindre tatuering på 

vänster överarm. Han har två silverringar i vänster öra och en silverring i 
höger öra. Mannen bär en tunn läderrem runt vänster handled. I en 

läderrem runt halsen hänger ett halssmycke som delvis döljs av pikétröjan. 
Han har pipskägg men är renrakad för övrigt. Armbågarna vilar han mot sin 
del av skrivbordet och sitter något framåtlutad med sammanflätade fingrar. 

Han har bruna ögon och tittar vänligt men bestämt på dig. 
 

Ringa in det tal på skala som du tycker bäst stämmer överens med hur du upplever mannen i texten. 
 

Kompetent:     inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Sympatisk:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Aggressiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Attraktiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Intelligent:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Pålitlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Flitig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Ärlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Generös:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Motiverad:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
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Enkätundersökning 
 
 

Kön (ringa in ditt alternativ)     Man        Kvinna Ålder:……..år 
 
 

Föreställ dig att du skall anställa en person som du skall arbeta tillsammans med. Du sitter nu vid ett 
skrivbord och mitt emot dig sitter en av de arbetssökande, som du skall intervjua för det utannonserade 
jobbet. Nedan ser du en text som beskriver den arbetssökande. Läs texten och skatta sedan graden av 

angivna egenskaper för hur du upplever den arbetssökande beskriven i texten. Skalan vid varje egenskap 
går från 1 (lite av en egenskap) till 7 (mycket av en egenskap). 

 
 
 

Mitt emot dig vid ett skrivbord sitter en man i en väl upplyst kontorsmiljö. I 
bakgrunden står en hylla fylld med pärmar och annat kontorsmaterial. 

Endast överkroppen på mannen är synlig då mannens nedre del skyms av 
skrivbordet som ni sitter vid. Mannen ser ut att vara mellan 25-30 år 
gammal och är normalbyggd. Han bär en svart pikétröja där översta 

knappen är uppknäppt och har mörkt långt hår uppsatt i en svans. Mannen 
bär en tunn läderrem runt vänster handled. I en läderrem runt halsen hänger 

ett halssmycke som delvis döljs av pikétröjan. Han har pipskägg men är 
renrakad för övrigt. Armbågarna vilar han mot sin del av skrivbordet och 
sitter något framåtlutad med sammanflätade fingrar. Han har bruna ögon 

och tittar vänligt men bestämt på dig. 
 

 
 

Ringa in det tal på skala som du tycker bäst stämmer överens med mannen i texten. 
 

Kompetent:     inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Sympatisk:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Aggressiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Attraktiv: inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Intelligent:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7      mycket 
 

Pålitlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Flitig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Ärlig:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Generös:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 
 

Motiverad:  inte alls     1      2      3      4      5      6      7     mycket 


