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ATTRIBUTION AV BETEENDEN:  
SPELAR STATUS OCH KÖN NÅGON ROLL? 

 
Marlene Solca 

 
 

Status handlar om en persons position i en hierarki inom en viss 
grupp. Det är inte en egenskap utan något som uppstår i 
relationen mellan människor. Syftet med denna studie var att 
kartlägga eventuella skillnader vad gäller hur människor 
attribuerar kvinnors och mäns statusbeteende. Med hjälp av en 
egenframtagen enkät samlades data in från 57 studenter vid 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Data 
analyserades med hjälp av en variansanalys. Resultatet visade på 
en skillnad i skattning av könen där kvinnor skattats högre än 
män på samtliga locus. Det fanns en relation mellan status och 
locus där skattningarna av interna stabila och interna tillfälliga 
var högre för högstatusbeteenden än för lågstatusbeteenden. Det 
fanns ingen skillnad mellan vilka orsaksförklaringar kvinnor och 
män attribuerar till andra kvinnors och mäns statusbeteende. 
Dock behövs mer forskning på området för att man empiriskt ska 
kunna dra mer säkerställda slutsatser. 

 
Forskningen visar (Carli, 1999; Carli, 2001; Ridgeway, 2001) att kvinnor och män inte 
åtnjuter samma typ av privilegier även i de fall då de uppvisar samma statusbeteende. 
Genom att undersöka orsaksförklaringar i förhållande till kön kan man se eventuella 
skillnader i hur vi ser på kvinnor och mäns beteende. Om vi ger olika förklaringar till 
kvinnor och män som uppvisar samma statusbeteende kan en kartläggning bidra till mer 
kunskap på området. Då skillnader i förklaringar skulle kunna innebära skilda 
förutsättningar och därmed skilda konsekvenser för individer är det av vikt att 
synliggöra dessa eventuella skillnader för att man, om så önskas, ska kunna ändra på 
dem.  
 
Då det specifika området är tämligen outforskat fokuserades i denna studie på relevant 
forskning inom de tre områdena status, attribution och genus. Några studiers ämnen 
överlappar flera av de tre kategorierna men redovisas endast under en av två möjliga 
rubriker. 
 
Status 
Status handlar om en persons position i en hierarki inom en specifik grupp. Statusen 
baseras på kriterier utifrån prestige, ära och aktning. När en grupp arbetar tillsammans 
uppstår olika förväntningar och det är dessa som ligger till grund för hierarkin (Berger, 
Wagner & Zelditch, 1985, refererat i Lovaglia, 1995). Statusförväntningar kan kopplas 
samman med förmåga och kompetens. Samtliga medlemmar i en grupp, oavsett hög 
eller låg status, når en överenskommelse kring statuspositionerna. En persons förmåga 
att influera en grupp är tätt sammankopplat med den givna statusen, där hög status 
innebär mer inflytande än låg status (Lovaglia, 1995). 
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Förväntningar på status uppkommer i interaktionen med andra människor och bidrar till 
den statusuppfattning en person får om en annan. Ridgeway (1991) menar att dessa 
statusuppfattningar rör sig från mötet mellan två människor till ett mer övergripande, 
kollektivt samförstånd kring status. Detta gemensamma sätt att se på status ger 
grupperingar där vissa grupper tillskrivs högre status (till exempel vita män), medan 
andra grupper (till exempel ickevita kvinnor) tillskrivs lägre status. Detta gäller oavsett 
vilken grupp betraktaren själv tillhör (Ridgeway, 1991). Enligt Ridgeway (1991) finns 
det främst två faktorer som indikerar status. Dessa två faktorer är genus och etnicitet. 
Det är dessa så kallade statusövertygelser (eng. status beliefs) som håller ihop grupper 
och skapar föreställningar om att en viss status är kopplad till en viss grupp (Ridgeway, 
2006). Status är dock inte en egenskap utan något som uppstår i relationen mellan 
människor (Lovaglia, 1995) och varierar utifrån det sociala motiv en person har (Hall & 
Friedman 1999). 
 
Social Construction Theory (Ridgeway, 2006) försöker förklara hur och varför 
statuskonstruktioner etableras och sprids i samhället. Enligt den teorin uppstår status ur 
människors erfarenheter av sociala skillnader i samhället, vilket påverkar bemötande 
och beteende gentemot andra människor. På så sätt lärs statusen ut och reproduceras 
vidare från människa till människa. Den egna gruppen favoriseras, men istället för att 
det uppstår en tävling mellan grupperna om vem som är mest överlägsen, krävs istället 
en gemensam överenskommelse kring vilken grupp som är mer kompetent och 
respektfull. Det innebär att den grupp som inte favoriseras accepterar eller medger den 
andra gruppen som överlägsen. Sociala skillnader omvandlas till skillnader i status 
(Ridgeway, 2006). Anledningen till att lågstatusgrupper stödjer högstatusgrupper skulle 
kunna förklaras av resultatet i Kraus, Piff och Keltners (2009) studie som visade att 
grupper med lägre status upplevde lägre grad av kontroll och därmed kanske inte 
upplever att de har något annat val än att understödja högstatusgrupperna. 
 
Det finns en uppfattning om lågstatusgrupper som mer kollektiva än högstatusgrupper 
eftersom grupper med låg status ofta understödjer de med högre status (Ridgeway, 
2001). Detta med att kunna och vilja skapa gemenskap är något som ses som mer 
traditionellt kvinnligt (Carli, 2001). Dock har det visat sig i Hall och Friedmans (1999) 
studie att det är vanligare bland chefer med hög status än chefer med låg status att 
arbeta för gemenskap. 
 
De statusindikerande faktorer som utgjort grunden till scenarierna i föreliggande studie 
var kompetens, karaktär, sällskaplighet, fattning och extroversion (eng. competence, 
character, sociability, composure, extroversion) (McCroskey & Jenson 1975) samt 
dominans, värdering och aktivitet (eng. dominance, evaluation, activity) (Bente et. al., 
2010). Även resultatet från Schwartz, Tesser, och Powells (1982) studie har varit 
utgångspunkt för statusbeskrivningarna i scenarierna. Bentes, Leuschners, Al Issas och 
Blascovichs (2010) studie byggde på statusbeskrivningarna från McCroskey och 
Jensons (1975) studie av nyhetsmedier. Bente et. al. (2010) undersökte ifall det fanns 
något samband mellan kulturer och synsätt på ickeverbal status. Studien gjordes i tre 
olika länder: USA, Tyskland och Förenade Arabemiraten. Deltagarna i studien fick titta 
på animerade filmer av en arbetsrelaterad konflikt mellan anställd och arbetsgivare. De 
fick delge sina intryck av personerna i filmen utifrån 21 item varav några är de som 
nämnts ovan. I Schwartz, Tesser, och Powells (1982) studie Dominance cues in 
nonverbal behaviour tittade de på hur hög- respektive lågstatusbeteende signaleras på 
ett ickeverbalt sätt. De använde sig av teckningar föreställande personer i olika 
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konstellationer av sittande – stående, kvinna – man, placerad till höger – till vänster 
placerad, och så vidare. Dessa olika bilder skattades utifrån vilken status deltagarna i 
studien upplevde att personerna på bilderna hade. De personer som skattades med högre 
status var de som stod upp, till höger och i fronten av bilden samt var av manligt kön. 
De personer som skattades med lägre status var sittande, till vänster och i bakgrunden 
av bilden samt var av kvinnligt kön (Schwartz et. al., 1982). 
 
Det bör göras en åtskillnad mellan status och makt, en person med mycket makt 
behöver inte alltid ha hög status. En person som är chef och befinner sig i en 
maktposition, får inte automatiskt hög status från sina medarbetare. Chefens status 
påverkas av om betraktaren (medarbetaren) attribuerar chefens kompetens till 
personliga egenskaper eller till situationen. Om kompetensen attribueras till situationen 
får inte personen högre status, medan om kompetensen tillskrivs de personliga 
egenskaperna stiger personens status (Lovaglia, 1995). Foucaults idé kring makt skulle 
kunna kopplas samman med den status som beskrivits ovan, det vill säga att den är 
diffus och rör sig på ett diskursivt plan. Genom sättet vi talar om något skapas 
kategorier som får konsekvenser för hur vi sedan beter oss. Därmed leder vårt beteende 
till att andras beteende anpassas till de förväntningar de fått på sig (Foucault, 1977, 
refererat i Connell, 2009). 
 
Attribution 
Attribution handlar om de kausala förklaringar som människor tillskriver händelser i 
deras liv, både mellanmänskliga och i förhållande till sig själva. Dessa förklaringar 
bygger på generella personliga föreställningar om sakers tillstånd som sedan kopplas 
samman med den observerade händelsen. De kan vara allt mellan automatiska och 
omedvetna till kontrollerade och medvetna processer. Dessa förklaringar, oavsett form, 
styr sedan människors attityder och beteenden gentemot det objekt som står för den 
observerade händelsen (Bell-Dolan & Anderson, 1999). 
 
Attributionsprocesser handlar först och främst om att en händelse måste läggas märke 
till. Efter att vi lagt märke till något kommer tolkningen av händelsen. Denna tolkning 
påverkas av vad vi förväntar oss att det ska vara, på samma sätt som vi, ofta omedvetet, 
ser det vi förväntar oss. Tolkningen bygger delvis på erfarenhet från tidigare liknande 
händelser (Bell-Dolan & Anderson, 1999). 
 
Den som var först med att skriva om betraktarens påverkan på hur något som sker 
uppfattas var Heider (1958), i hans bok The Psychology of Interpersonal Relations 
myntade han begreppet attribution. Han menade bland annat att våra perceptioner ofta 
snedvrids på sådant sätt att vi underskattar omgivningens inverkan på en händelse eller 
ett beteende och överskattar personlighet och attityders påverkan. 
 
Det finns olika dimensioner av attribution, till exempel locus. Locus kan delas upp i 
intern och extern där den interna handlar om inre drivkrafter eller personlighetsdrag 
medan den externa handlar om yttre omständigheter. Den interna locus har olika grader 
av stabilitet där det finns den mer rörliga som handlar om känslor eller intentioner 
medan den mer stabila handlar om förmåga eller intelligens. Kontrollerbarhet är en 
annan dimension som handlar om huruvida betraktaren tror att personen den betraktar 
hade kunnat handla annorlunda eller ej (Bell-Dolan & Anderson, 1999). 
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För att bättre förstå locus och dess olika former kan man titta på locus då det kopplas 
samman med självkänsla (Weiner 1986, refererat i Bell-Dolan & Anderson, 1999). Då 
framgång attribueras till interna orsaker leder detta till att självkänslan stärks. Om 
misslyckanden däremot attribueras till interna orsaker kan det försvaga självkänslan. 
Genom att tillskriva misslyckanden till externa orsaker kan skadan på självkänslan 
minskas (Snyder & Higgins, 1988). I Martinko, Harvey och Douglas (2007) 
genomgång av attributionsteorins bidrag till ledarskapsforskningen skriver de också om 
misslyckanden. Vid ett misslyckande uppstod mer negativa reaktioner från 
omgivningen om misslyckandet attribuerades till brist på ansträngning, till skillnad från 
om det attribuerades till förmåga (eng. ability). I det senare fallet var reaktionerna från 
omgivningen mindre negativa (Ashkanasy, 1989, refererat i Martinko et. al. 2007). 
 
I Perrin och Benoîts (2010) studie ville man undersöka interna respektive externa 
förklaringar till om en person ansågs samhällsnyttig eller ej. Undersökningen byggde 
på att deltagare ombads värdera personer som ansökte om arbete utifrån de svar 
personerna gett i anställningsintervjuer. Alla deltagare fick läsa två intervjuer (av totalt 
nio stycken) och fick därefter svara på fyra frågor rörande tidigare beteende och 
förstärkningar (eng. past behavior och reinforcement). Båda kategorierna av frågor 
fanns formulerade som något positivt och något negativt. Resultatet visade att de 
personers beteende som i större utsträckning attribuerades med interna faktorer ansågs 
som mer samhällsnyttiga än de som attribuerades med externa faktorer. Deltagare som 
gav interna kontrollerbara orsaker som förklaringar gjorde mer positiva värderingar av 
jobbkandidaterna än de som gav interna okontrollerbara orsaker (Perrin & Benoît, 
2010). Externa förklaringar är något som personer med lägre social status i större 
utsträckning använder sig av för att förklara sitt beteende (Kraus, Piff & Keltner, 2009). 
Personer som hade en hög arbetsförmåga antogs vara högpresterande vilket främjade 
fördelaktiga värderingar från andra. Personer som hade en låg arbetsförmåga antogs 
vara lågpresterande och fick därmed mindre fördelaktiga värderingar från andra 
(Ashkanasy, 1995, refererad i Martinko et. al., 2007). 
 
Genus 
I en metastudie kring genus och inflytande visade det sig att män generellt sett har mer 
möjlighet än kvinnor att påverka andra. Kvinnor som använder sig av dominanta former 
av kommunikation har mindre inflytande än män, medan män har mindre inflytande 
inom traditionellt kvinnliga områden (Carli, 2001). Kvinnor och män får hög status 
genom olika typer av beteenden. De kvinnor som hade hög status använde sig av få 
medhjälpare (eng. facilitators) och karakteriserades av värme och uttrycksfullhet, 
gestikulerade, nickade ofta och använde sig av kroppskontakt. Detta i förhållande till 
män med hög status som använde sig av många medhjälpare och sällan avbröt andras 
tal (Hall & Friedman, 1999). 
 
Metastudien visade också att män i större utsträckning motarbetar kvinnors möjlighet 
till inflytande än kvinnor själva gör gentemot varandra (Carli, 2001). I de flesta 
situationer besitter kvinnor lägre status och makt än män, speciellt då det handlar om 
expertis eller legitimitet (Carli, 1999; Ridgeway, 2001). I Carli, LaFleur, och Loebers 
(1995) studie visade det sig att män upplever kvinnor med stor kompetens som ett hot 
vilket gör att kvinnorna får mindre inflytande än män över andra män. Dessutom ser 
män kompetenta kvinnor som mindre sympatiska än kvinnor med lägre kompetens. 
Kvinnor kan få större inflytande genom att uppträda på ett mer traditionellt kvinnligt 
sätt som genom att visa värme och gemenskapande eller befinna sig i mer traditionellt 
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kvinnliga situationer (Carli 2001). Skattningar i Hall och Friedmans studie (1999) 
visade att kvinnor ansågs ha varmare och mindre dominanta röster, samt log och 
nickade oftare än män. 
 
Syfte, frågeställning och hypoteser 
I denna studie avsågs att undersöka huruvida status och genus har betydelse för vilka 
sorters förklaringar vi tillskriver olika personers beteenden. Med status menas en 
kombination av en persons beteende och det bemötande personen får från omgivningen. 
Det undersöktes även huruvida betraktarens kön påverkade vilken orsaksförklaring som 
tillskrevs personerna med olika kön och statusbeteende. De olika möjliga 
orsaksförklaringar som undersöktes var interna (stabila eller tillfälliga) och externa 
förklaringar. Syftet med denna studie var att kartlägga eventuella skillnader i orsaker 
som tillskrivs kvinnor och män med samma statusbeteende. Om vi ger olika 
förklaringar till samma beteende hos personer med olika kön kan det vara intressant att 
kartlägga detta då det bland annat inom genusområdet är viktigt med kunskap kring 
eventuella skillnader i bemötandet av människor, då det i förlängningen får skilda 
konsekvenser för dem. Frågeställningen för denna studie var: Attribuerar personer olika 
orsaker hög- respektive lågstatusbeteenden beroende på attributionsobjektets kön och 
deras eget kön? 
 
Enligt Ridgeway (1991 & 2006) tillskrivs vissa grupper i samhället, som män, högre 
status än andra grupper i samhället, som kvinnor. Med utgångspunkt i det resonemanget 
kan det antas att individer, oavsett kön, i större utsträckning attribuerar högre på 
samtliga locus till mäns beteende (oavsett status) än till kvinnor med samma beteende 
(oavsett status) (Hypotes 1). 
 
Samtliga grupper i samhället (oavsett status) understödjer grupper med hög status 
(Ridgeway, 2006). Deltagare som gav interna kontrollerbara orsaker som förklaringar 
till människors beteende gjorde mer positiva värderingar av andra än de som gav 
interna okontrollerbara orsaker (Perrin & Benoît, 2010). Utifrån de båda ovanstående 
studierna kan det antas att individer, oavsett kön, i större utsträckning skattar både 
kvinnor och män med högstatusbeteende högre på interna stabila orsaksförklaringar 
(Hypotes 2). 
 
Tidigare studier har visat att kvinnor som använder sig av dominanta former av 
kommunikation har mindre inflytande än män med samma beteende (Carli, 2001) och 
att män upplever kvinnor med stor kompetens som osympatiska och som ett hot (Carli, 
LaFleur, & Loebers 1995). Det har även visat sig att män i större utsträckning än 
kvinnor motarbetar kvinnor (Carli, 2001). Utifrån dessa olika studier är det rimligt att 
förvänta sig att män i större utsträckning tillskriver positiva orsaksförklaringar till män 
med högstatusbeteende än till kvinnor med samma beteende (Hypotes 3). 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Stickprovet bestod av studenter vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 
Deltagare till undersökningen värvades genom att enkäter delades ut under 
föreläsningspauser. Information om undersökningen fanns tillgänglig på en anslagstavla 
vid Psykologiska institutionen samt vid platsen där enkäten kunde fyllas i. Som 
ersättning fick de deltagare som önskade 0.5 UD-timme. De som ej önskade UD-tid 
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fick ingen ersättning alls. Som student vid Psykologiska institutionen är det ett 
obligatoriskt moment att samla på sig mellan 2 och 4 UD-timmar/termin beroende på 
kurs och år på program. UD-tiden förvärvas genom att deltagande i olika vetenskapliga 
undersökningar vid Psykologiska institutionen. Samtliga deltagare erbjöds återkoppling 
i form av att de fick ta del av den färdiga rapporten. 
 
Femtiosju personer deltog i undersökningen, 31 kvinnor och 26 män. Tjugosex 
personer läste fristående kurs medan 30 personer läste på ett program. En person var 
utbytesstudent från USA. Antalet studerade terminer vid universitet och högskola var i 
medeltal 5.02 (SD = 2.92). Medelåldern var 24.72 år (SD = 4.09). Den yngsta 
deltagaren var 19 år och den äldsta 37 år. 
 
Material 
För undersökningen skapades en enkät med tre grundscenarier. I denna undersökning är 
ett scenario en beskrivning av en person och dennes beteende bestående av två 
meningar. Det första scenariet beskrev hur personen berättade en historia för andra, det 
andra scenariet beskrev hur personen utförde sina uppgifter på arbetet. Det tredje 
scenariet beskrev personens kroppshållning och hur denne hälsade på andra människor. 
Varje scenario innehöll en stomme som var likadan oavsett statusbeskrivning, men 
formulerades olika för att beskrivningen skulle passa in på en hög- respektive 
lågstatusperson. I till exempel det tredje scenariet beskrevs högstatuspersonen Lisa med 
en ”upprest kroppshållning” och en ”fast blick” medan lågstatuspersonen Stina 
beskrevs med en ”ihopsjunken kroppshållning” och en ”flackande blick” (se Appendix 
1). 

Bearbetning i förstudie 
I en förstudie till denna studie (övningsuppsats inom kursen Vetenskaplig metod och 
statistik) arbetades scenarierna fram med hjälp av tre kvalitativa intervjuer. 
Ursprungsscenarierna innan intervjuerna bestod av beskrivningar baserade på både 
McCroskey och Jensons (1975) forskning, Bente et. al. (2010) och Schwartz et. al. 
(1982). Varefter intervjuer genomfördes justerades scenarierna efter informanternas 
kommentarer och tankar kring status. Scenarierna som blev resultatet av förstudien 
kunde även kopplas till Ridgeways (1991) forskning om status som något som uppstår i 
interaktionen med andra. 
 
Efter förstudien gjordes ytterligare en revidering av scenarierna där de återigen 
kopplades till den tidigare forskningen. Sex personer fick skatta 27 scenarier i 
varierande längd (mellan en och tre meningar) på en skala från -5 till +5 vilken status 
de uppfattade att personen i beskrivningen hade. Utifrån de sammanställda 
medelvärdena valdes de scenarierna ut som hade ett medel på 2,5 och högre eller -2,5 
och lägre för en sista revidering. 

Föreliggande studie 
Det sista arbetet med enkäten innebar att scenarierna sågs över i syfte att skapa 
någorlunda liknande beskrivningar. Scenarierna som var kortare sattes ihop med de 
som var något längre vilket resulterade i tre scenarier bestående av två meningar var. 
Namnet på den beskrivna personen förekom två gånger i varje scenario, tre med det 
efterföljande påståendet. Varje scenario bestod av fyra stycken statusmarkerande 
beteendebeskrivningar. 
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Varje enskilt scenario fanns i fyra olika uppsättningar där kön och status var det som 
skiljde dem åt. Till exempel innehöll varje scenario en beskrivning av antingen en 
högstatuskvinna, en högstatusman, en lågstatuskvinna eller en lågstatusman. Varje 
undersökningsdeltagare fick ta del av samtliga scenarier. 
 
Till varje scenario i enkäten följde början till en positivt formulerad mening som 
slutade på tre olika sätt. De tre avsluten skulle var och en representera de tre aspekterna 
av locus, det vill säga orsaksförklaringar som skulle handla om den beskrivna 
personens beteende som interna stabila, interna tillfälliga eller externa. Exempel på 
mening som följde med det tredje scenariet som beskrevs ovan är: ”När Lisa/Stina 
(namnet beror på vilken status som beskrivits) ger en komplimang gör hon det för att...” 
De olika avsluten på den meningen var: ”... hon är omtänksam” som representerade 
intern stabil, ”... hon är på gott humör” som representerade intern tillfällig och där ”... 
det är vanligt bland hennes vänner att ge varandra komplimanger” representerade 
extern. Var och ett av dessa tre påståenden fick undersökningsdeltagarna ta ställning till 
utifrån en sjugradig skala av Likerttyp. Skalan gick från 1 till 7 där ett stod för ”håller 
inte alls med” och sju stod för ”håller med fullständigt”. Undersökningsdeltagarna fick 
även svara på frågor om ålder, kön, totalt antal terminer på universitet och om de läste 
program eller kurs (se Appendix 1). 
 
På förstasidan av enkäten fanns information om undersökningen, deltagarens 
frivillighet att delta samt anonymitet. Därefter följde bakgrundsfrågor om kön, ålder, 
om deltagaren gick på ett program eller fristående kurs, vid vilken institution denne 
studerade samt sammanlagda antal terminer vid universitet och högskola. 
 
Enkäten kopierades upp i åtta olika versioner där följden på hög- och lågstatus samt 
kön systematiskt varierats. Den inbördes ordningen mellan de tre scenarierna 
beskrivande samma person slumpades ut i samtliga versioner av enkäten. Detta för att 
undvika någon ordningseffekt. Enkäten bestod av sju sidor, två scenarier per sida, och 
tog ca 10 minuter att fylla i. 
 
Procedur 
Enkäten fylldes i på plats på Psykologiska institutionen i Stockholm efter att 
undersökningsdeltagare tillfrågats om sitt deltagande. Det fanns ingen möjlighet för 
deltagarna att ta hem enkäten och lämna in vid senare tillfälle, dock fick några ta med 
sig enkäten ut i parken eller in på föreläsning, de kunde därefter lämna in den under 
nästa paus. Insamlingen av data skedde under två halvdagar på Psykologiska 
institutionen. För att få en så jämn könsfördelning som möjligt kontrollerades det 
efterhand ifall det ena eller andra könet var överrepresenterat bland deltagarna. 
Sextiotvå personer fyllde i enkäten. Två visade sig inte tillhöra populationen och 
exkluderades på grund av att den ena var gymnasiestudent och den andra KY-student. 
På grund av internt bortfall, det vill säga enstaka saknade skattningar i enkäten, 
exkluderades ytterligare tre deltagare från nedan redovisade uträkningar. Totalt 
inkluderades svaren från 57 deltagare i analysen. 
 

Resultat 
Data analyserades med hjälp av en mixed-model variansanalys, där de oberoende 
variablerna bestod av följande inomgruppsvariabler (med antal nivåer inom parentes): 
locus (intern stabil, intern tillfällig och extern), statusposition (hög- och lågstatus), kön 
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på personen i scenariet (kvinna och man) samt själva scenariet (tre olika varianter). 
Deltagarens kön (kvinna och man) utgjorde ytterligare en oberoende variabel 
(mellangruppsvariabel). Den beroende variabeln var skattningen, det vill säga 
deltagarnas skattade värden på Likertskalan från 1 till 7. I Tabell 1 och 2 återfinns 
kvinnors och mäns genomsnittliga skattningar av orsaker (samt standardavvikelser) för 
olika statusbeteenden uppvisade av kvinnor respektive män. 
 
Med en mixed-model ANOVA erhölls en signifikant huvudeffekt av status (F (1, 55) = 
37.71, p<.001) vilket innebar att deltagarna i genomsnitt gav högre orsaksskattningar 
till högstatusbeteenden än till lågstatusbeteenden (se Tabell 1). 
 
ANOVAn visade även på en signifikant huvudeffekt av kön (F (1, 55) = 4.36, p<.05) 
vilket innebar att deltagarna i genomsnitt gav högre orsaksskattningar till kvinnors 
beteende än till mäns beteende (se Tabell 1). 
 
Huvudeffekten av locus visade sig ickesignifikant (p=.68). 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för deltagarnas sammanlagda 
skattningar av orsaker på skalan 1-7 uträknat för enbart status, enbart kön och för 
scenarierna. Då uträkningarna inte visade på någon signifikant skillnad mellan locus 
redovisas det sammanlagda medelvärdet för de tre orsaksförklaringarna i tabellernas 
medelvärden. 
 

  
 

M 
Deltagare 

 
 
(SD) 

    
     Högstatusbeteende 4.74  (0.73) 
     Lågstatusbeteende 4.11  (0.63) 
    
     Kvinna 4.48  (0,59) 
     Man 4.38  (0,59) 
    
     Scenario 1 4.17  (0.64) 
     Scenario 2 4.63  (0.70) 
     Scenario 3 4.47  (0.65) 
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Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för kvinnor, mäns samt den totala 
skattningen av orsaker på skalan 1-7 för status, kön och locus. 
 

   
 
M 

 
Kvinna 

 (SD)  

 

 

 

M 

 
Man 

  (SD) 

 

 

 

M 

 
Total 

 

(SD) 
           
Locus: Intern stabil 
Hög status           

 Kvinna 5.13  (1.07) 4.76  (1.14) 4.96  (1.12) 
 Man 4.80  (0.99) 4.63  (1.19) 4.71  (1.08) 

 Total 4.96  (0.88)  4.69  (0.72) 4.84  (0.96) 
           

Låg status           
 Kvinna 4.01  (0.58) 3.87  (1.21) 3.95  (0.92) 

 Man 3.91  (0.73) 3.80  (1.41) 3.86  (1.08) 
 Total 3.96  (0.55) 3.83  (1.30) 3.90  (0.96) 
           
Locus: Intern tillfällig 

Hög status           
 Kvinna 4.89  (0.98) 5.06  (0.88) 4.97  (0.93) 

 Man 4.90  (0.84) 4.62  (0.85) 4.06  (0.80) 
 Total 4.90  (0.88) 4.84  (0.72) 4.87  (0.80) 
           

Låg status           
 Kvinna 4.03  (0.82) 4.14  (0.89) 4.08  (0.84) 

 Man 4.08  (0.80) 4.04  (0.81) 3.46  (1.49) 
 Total 4.05     (0.74) 4.09  (0.74) 4.07  (0.73) 
           
Locus: Extern 
Hög status           

 Kvinna 4.55  (1.18) 4.50  (1.47) 4.53  (1.31) 
 Man 4.57  (1.08) 4.45  (1.02) 4.52  (1.04) 

 Total 4.56  (1.07) 4.47  (1.16) 4.52  (1.10) 
           

Låg status           
 Kvinna 4.29  (1.13) 4.47  (1.07) 4.37  (1.09) 

 Man 4.24  (1.24) 4.45  (1.24) 4.33  (1.23) 
 Total 4.26  (1.14) 4.46  (0.94) 4.35  (1.05) 

           
 
Vidare visade ANOVAn på en signifikant skillnad mellan de tre scenarierna, (F (2, 
110) = 15.14, (p<.001). Det första scenariet beskrev en persons beteende när denne 
berättade en historia för andra, det andra scenariet beskrev hur en person utförde sina 
arbetsuppgifter och det tredje scenariet beskrev en persons kroppshållning (se Tabell 1). 
 
Vidare erhölls en signifikant interaktionseffekt mellan locus och status (F (2, 110) = 
13.09, p<.001). Högstatusbeteenden attribuerades i genomsnitt högre än 
lågstatusbeteenden med interna stabila orsaker. Högstatusbeteenden attribuerades i 
genomsnitt högre än lågstatusbeteenden med interna tillfälliga orsaker. 
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Högstatusbeteenden attribuerades i genomsnitt högre än lågstatusbeteenden med 
externa orsaker (se Tabell 1 och Figur 1). 
 

 
 
Figur 1. Interaktionseffekten mellan locus och status. På x-axeln är locus där 1 
motsvarar intern stabil, 2 motsvarar intern tillfällig och 3 motsvarar externa orsaker. På 
y-axeln redovisas skattningsmedelvärdena på skalan 1–7 för högstatus och lågstatus. 
 
Inga tvåvägs interaktionseffekter fanns mellan deltagarens kön och locus, deltagarens 
kön och status, deltagarens kön och könet på personerna i scenarierna, locus och könet 
på personerna i scenarierna, status och könet på personerna i scenarierna (samtliga 
p>.05). Det var ej heller några signifikanta trevägs eller fyrvägs interaktionseffekter. 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att kartlägga eventuella skillnader i orsaker som tillskrivs 
kvinnor och män med samma statusbeteende. Trots att kön och status undersökts 
tillsammans har detta aldrig gjorts i förhållande till attributionens orsaksförklaringar.  
 
En av tre hypoteser fick stöd i resultatet från denna studie. Utifrån hypotes 1 kan det 
antas att individer, oavsett kön, i större utsträckning attribuerar mer positivt till mäns 
beteende (oavsett status) än till kvinnor med samma beteende (oavsett status). 
Resultatet visade inte som förväntat att mäns beteende attribuerades mer positivt än 
kvinnors, utan tvärt om, att kvinnors beteende attribuerades mer positivt än mäns 
beteende (trots att beteendet var det samma). Utifrån hypotes 2 kan det antas att 
individer, oavsett kön, i större utsträckning skattar både kvinnor och män med 
högstatusbeteende högre på interna stabila orsaksförklaringar. Resultatet visade på en 
signifikant skillnad i rätt riktning vad gäller skattningarna av locus för de olika 
statuspositionerna, där interna stabila orsaker skattades högre för högstatusbeteenden än 
för lågstatusbeteenden. Utifrån hypotes 3 är det rimligt att förvänta sig att män i större 
utsträckning tillskriver positiva orsaksförklaringar till män med högstatusbeteende än 
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till kvinnor med samma beteende. Resultatet visade ingen interaktion mellan kvinnors 
och mäns orsaksskattningar av andra kvinnors och mäns högstatusbeteenden. 
 
I motsats till vad som förväntades i hypotes 1 visade resultatet på att kvinnors beteende 
skattades högre än mäns beteende. Kvinnor och män får hög status genom olika typer 
av beteenden (Hall & Friedman, 1999) där kvinnor med hög status bland annat 
karakteriseras av värme (Carli. 2001), gestikulerande, uttrycksfullhet och användande 
av kroppskontakt (Hall & Friedman, 1999). Resultatet som gick emot hypotes 1 skulle 
kunna förklaras med att alla beskrivningar i scenarierna gynnade kvinnors 
högstatuskarakteristika oavsett vilken status som avsågs beskrivas i de använda 
scenarierna. Dock kan det endast förklara resultatet av skattningarna på de interna 
stabila och de interna tillfälliga orsaksförklaringarna. De högre skattningarna av 
kvinnors beteende består av alla tre locus, inte bara de båda interna (då det ej var någon 
signifikant skillnad mellan de tre olika locus). En annan möjlig förklaring till den högre 
skattningen av kvinnors beteende än av mäns beteende skulle kunna bero på att 
Psykologiska institutionen, därifrån stickprovet plockats, är en studieplats som utbildar 
bland annat psykologer vilket är ett kvinnodominerat yrke (Högskoleverket 2005). Då 
kvinnor utgör normen inom det yrket kan det antas förhålla sig likadant på studieplatsen 
för yrket. Statusövertygelser (eng. status beliefs) är det som skapar föreställningar om 
gruppers skilda status (Ridgeway, 2006) och dessa är gemensamma för alla, oavsett 
vilken grupp betraktaren tillhör (Ridgeway, 1991). En orsak till den högre skattningen 
av kvinnors beteende skulle därför kunna ha sin förklaring i att de ses som norm (och 
därmed har högre status på institutionen) av både kvinnor och män och därmed skattas 
högre på en skala med positiva orsaksförklaringar. 
 
I enlighet med hypotes 2 visade resultatet på högre skattningar av bland annat interna 
stabila orsaksförklaringar till högstatusbeteende. Detta resultat går i linje med den 
studie som visat att deltagare som gav interna kontrollerbara orsaker som förklaringar 
gjorde mer positiva värderingar av andra än de som gav interna okontrollerbara orsaker 
(Perrin & Benoît, 2010). 
 
Som delvis var i linje med hypotes 3 visade resultatet inte på några signifikanta 
interaktionseffekter mellan deltagarens kön i kombination med någon av de undersökta 
komponenterna locus, status och könet på personerna i scenarierna. En förklaring till 
detta kan ha att göra med det som Raewyn Connell skriver om i sin bok Short 
Introductions Gender. Hon skriver att dagens ungdomar har lättare än äldre 
generationer för att se och lära sig om deras köns diskursiva position. Den kunskapen 
gör att ungdomarna kan röra sig mellan och välja olika identiteter (Davies, 1993, 
refererat i Connell, 2009). Deltagarna i denna studie var mellan 19 och 37 år med en 
medelålder på 24,78 och kan därför antas tillhöra en yngre generation än de som utgjort 
underlaget i de åtskilliga studier som tillsammans resulterat i Carlis (2001) metastudie 
om kön och olika typer av inflytande. Carlis studie består av artiklar publicerade mellan 
åren 1974 och 2000 (Carli 2001), vilket innebär att den äldsta personen i denna 
undersökning först föddes tio år senare än den tidigaste undersökningen publicerats, 
och den yngsta endast var åtta år då den sista undersökningen var publicerad. 
 
Det föreliggande resultatet visade på en signifikant skillnad mellan de olika 
statusbeteendena. Detta tyder på att det verkligen fanns en skillnad mellan 
beskrivningarna av högstatusbeteende och lågstatusbeteende i enkäten. 
Högstatusbeteendena i denna studie skattades högre än lågstatusbeteendena på samtliga 
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orsaksförklaringar. Detta överensstämmer med resultatet från Ashkanasys (1995) studie 
där personer med hög förmåga (utifrån antagandet att förmåga och status hänger 
samman) skattades med ett högpresterande beteende vilket främjade fördelaktiga 
värderingar från andra (refererad i Martinko et. al., 2007). Om beskrivningarna i denna 
studie verkligen fångat hög- respektive lågstatusbeteende går dock inte att utläsa av 
resultatet då det även var en signifikant skillnad mellan skattningarna på de olika 
scenarierna. 
 
Anledningen till att tre scenarier använts var för att med större sannolikhet inkludera 
beteenden som beskriver hög- respektive lågstatus. Om ett scenario var svagare än 
någon av de andra skulle de därmed tillsammans jämnas ut av de starkare. Då resultatet 
visade på att minst två scenarier skilde sig från varandra kan det ändock ha dragit ner 
på giltigheten av testet. Om det genomsnittligt mest avvikande scenariet plockats bort 
och ett annat som mer överensstämde med de två övriga använts kanske också testet i 
större utsträckning mätt status än det gjorde nu. De scenarier som utgjorde denna 
undersökning baserades på författarens associationer av de statusindikerande 
beskrivningar som framkommit i tidigare forskning (McCroskey & Jensons, 1975; 
Schwartz et. al., 1982; Bente et. al., 2010). Det finns en risk att tolkningarna kan ha 
hamnat för långt ifrån det som avsågs med hög- respektive lågstatus i originalstudierna. 
Trots avstämning med informanterna i förstudien, kan detta ha orsakat skillnader i hur 
scenarierna skattades, där ett scenario kanske mer överensstämde med 
statusbeskrivningar än ett annat. 
 
En svårighet med att undersöka status i förhållande till genus är att de två är tätt 
sammankopplade vilket gör det är svårt att separera dem från varandra för närmre 
undersökning. Kvinnor och män både identifierar sig själva och ser på andra utifrån att 
ett visst kön förknippas med en viss status (Hall & Friedman 1999). På grund av att 
samma beskrivningar av beteenden använts tillsammans med både ett kvinnonamn och 
ett mansnamn har möjligheten att separera de två begreppen i denna studie gjorts 
möjlig. 
 
Fördelen med att använda en inomindivid design som gjorts i denna studie är dels 
praktiska skäl, att färre personer kan ta del av och ställning till fler scenarier vilket kan 
förkorta tiden att samla in data på och antalet engagerade personer. Detta i förhållande 
till en mellanindivid design där det behövs fler personer för att samla in lika mycket 
skattningar som nu gjorts. En annan och kanske viktigare fördel är att man kan jämföra 
en persons olika skattningar med individen själv, istället för att jämföra med någon 
annan där det inte går att mäta om de olika personerna som skattat tänkt likadant eller ej 
då de fyllt i enkäten. Detta minskar felvariansen då det ej finns några individuella 
skillnader att ta hänsyn till. Men, det faktum att samtliga deltagare fick ta del av 
samtliga versioner av scenarierna kan ha bidragit till att de utjämnat sina egna fördomar 
genom att svara lika på till exempel högstatus kvinna och högstatus man, även om de 
egentligen inte tänker lika om dem. Det tål att funderas över om resultatet blivit något 
annat om ett visst antal deltagare i studien endast fick ta ställning till exempel hög- och 
lågstatus män, och några andra hög- och lågstatus kvinnor. Eller om det ytterligare hade 
förändrat resultatet om det funnits fyra versioner av enkäten där endast en 
statusposition och ett kön fanns representerat per enkät. 
 
För att undvika någon ordningseffekt fanns det åtta olika versioner av enkäten. Följden 
på hög- och lågstatus samt kön varierades systematiskt medan den inbördes ordningen 
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mellan de tre scenarierna beskrivande samma person slumpades ut i samtliga versioner 
av enkäten. 
 
De etiska reglerna togs hänsyn till i egenskap av att via enkäten informerades 
deltagarna om att deras deltagande var frivilligt och anonymt. När en deltagare fyllt i en 
enkät och lämnat in den lades den med framsidan nedåt i en av två högar. De två 
högarna var en första uppdelning i kön för att kunna kontrollera hur många i varje 
grupp som svarat. Kodningen av resultaten samt numrering av enkäterna gjordes efter 
all datainsamling var klar. Numreringen gjordes för att underlätta att kunna gå tillbaka 
till en viss enkät som frågor uppstod efter databearbetningen. Detta gjorde det omöjligt 
att hålla reda på och därmed identifiera vem som fyllt i vilken enkät. När studien är 
avslutad och preskriptionstiden gått ut kommer enkäterna att förstöras. 
 
En deltagare i studien sa efter att denne lämnat in enkäten att skattningarna på kvinnan 
med hög status blev högre än de på mannen med samma status. Detta berodde på att 
deltagaren tänkte att bakom mannens beteende dolde sig en låg självkänsla, medan det 
inte gjorde det bakom kvinnans beteende. Dessa tankar skulle kunna undersökas i en 
kvalitativ studie kring attribution till möjliga skillnader i bakomliggande intentioner till 
samma beteende hos kvinnor och män. Hade varje scenario i denna undersökning följts 
av en öppen fråga i stil med: ”Hur kommer det sig att Lisa/Stina/Peter/Johan beter sig 
som hon/han gör?” skulle deltagarna med egna ord fått ange orsaken till den beskrivna 
personens beteende. Dessa svar skulle sedan kodas utifrån de tre orsaksförklaringarna 
och därmed skulle eventuellt signifikanta skillnader mellan locus erhållas. 
 
En annan studie att gå vidare med skulle kunna vara en intervjustudie där man tittade på 
hur deltagarna ser på kvinnor och män med samma typ av status. Till exempel skulle 
man kunna utgå från scenarier precis som i denna studie, eller bilder som i Schwartz et. 
al. (1982). Med dessa som diskussionsunderlag i intervjuerna skulle man försöka få en 
djupare förståelse för eventuella skillnader mellan hur vi ser på personer med olika kön. 
Den studien skulle kunna följas upp med en mer omfattande enkät än i denna 
undersökning där en fjärdedel av stickprovet skulle få ta del av endast ett kön och en 
statusposition. Sammanlagt skulle det finnas fyra olika kombinationer och av status och 
kön. Istället för att använda sig av attributionens orsaksförklaringar skulle man kunna 
undersöka Heider’s (1958) nivåer av ansvar. Nivåerna av ansvar innebär i korthet att vi 
håller en person mer ansvarig för sin handling om vi tror att denne gjorde detta 
avsiktligt än om handlingen är en konsekvens av till exempel fumlighet. För att 
undersöka det skulle scenarier kunna arbetas fram där det fanns två uppsättningar, i den 
ena framgår det att personen gör en viss sak med avsikt, i det andra att de gör det 
oavsiktligt. Skattningar på hur ansvarig personen är för det som händer jämförs 
statistiskt. 
 
Resultatet av den föreliggande studien antyder att människor i större utsträckning tycks 
attribuera positiva orsaksförklaringar till högstatusbeteende än till lågstatusbeteende. 
Det attribuerades även i större utsträckning positiva orsaksförklaringar till kvinnor, 
oavsett statusbeteende, än till män, oavsett statusbeteende. Slutligen visade det sig 
också att det inte fanns någon skillnad mellan hur kvinnor och män attribuerar 
statusbeteenden till andra kvinnor och män. Att högstatusbeteende attribueras mer 
positivt än lågstatusbeteende som föreliggande studie visar bekräftas av Ridgeway 
(2006) som menar att alla grupper i samhället, oavsett status, understödjer 
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högstatusgrupper. Utan det stödet skulle kanske inte högstatusgrupper vara i 
högstatuspositioner. 
 
På grund av vissa begränsningar studiens validitet bör slutsatser dras med försiktighet. 
Utifrån antagandet att det ändå fanns en skillnad mellan könen är det intressant att 
kvinnor skattades högre än män vilket gick emot den tidigare forskningen. Tyder detta 
på en förändring i samhället kring genus där kvinnor är på väg in i en maktposition i 
förhållande till män? Mer forskning på området skulle behövas för att kartlägga och 
därmed säkrare uttala sig om huruvida attribution till statusbeteende hos kvinnor och 
män verkligen skiljer sig åt i praktiken eller ej. 
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Appendix 1. Nedan följer en version (av åtta) av enkäten. Skillnaden mellan de olika 
enkäterna var endast ordningsföljden på scenarierna, statusposition och kön, inget 
innehållsmässigt. Originalenkäten var skriven i 14 punkter och det var mellanrum 
mellan varje rad. På förstasidan var endast information om enkäten samt 
bakgrundsfrågor. Varje sida i enkäten innehöll två scenarier och totalt var enkäten sju 
sidor lång. I detta Appendix är allting förminskat och ihopdraget för att spara plats. 

 
Enkät om hur människor uppfattar sociala situationer 

 
Enkätundersökning vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

 
Enkäten kommer att resultera i en kandidatuppsats inom kursen Vetenskaplig 
undersökning 15hp, Psykologi III. 
 

Instruktioner 
I denna undersökning får du ta del av ett antal beskrivningar av olika personer. Efter 
varje beskrivning följer tre påståenden om hur du uppfattar personen. Ta ställning till 
varje påstående genom att ringa in den siffra som motsvarar ditt svar. Låga siffror 
innebär att du inte håller med medan höga siffror innebär att du håller med om det 
aktuella påståendet. Dubbelkolla gärna att du svarat på alla påståenden på varje sida 
innan du lämnar in. Ditt deltagande är självklart frivilligt och anonymt.  
 
Är du intresserad av att ta del av resultatet går det bra att skriva upp din mailadress på 
separat lapp avsedd för detta.  
 
Tack för din medverkan! 

 
Inledande frågor 

 
Kön___________________ 
Ålder__________________ 
Ange vilket program eller fristående kurs du läser ________________________ 
Ange vid vilken institution du studerar _________________________________ 
Totalt antal terminer vid universitet/högskola____________________________ 
 
Scenarier: 
 
Stina talar otydligt och får sällan med intressanta detaljer i de historier hon berättar för 
andra. Stina rör sig osäkert och okontrollerat. När Stina skämtar om sig själv gör hon 
det för att ... 
 
... hon har gott självförtroende 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... hon vill bjuda på sig själv 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... andra runt omkring henne skämtar om sig själva 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
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Stinas kroppshållning är ihopsjunken och hon har en flackande blick. Stina hälsar på 
människor genom att titta dem snabbt i ögonen och ge ett löst handslag. När Stina ger 
en komplimang gör hon det för att ... 
 
... hon är omtänksam 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... hon är på gott humör 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... det är vanligt bland hennes vänner att ge varandra komplimanger 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
På arbetet tar Stina sällan ansvar och följer inte upp saker hon lovat. Stina är ineffektiv 
och lämnar sällan in sina arbetsuppgifter i tid. När Stina lånar ut något till en kollega 
gör hon det för att ... 
 
... hon är generös 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... hon vill bli omtyckt 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... stämningen på arbetsplatsen är att man delar på saker  

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
Lisa talar tydligt och får ofta med intressanta detaljer i de historier hon berättar för 
andra. Lisa rör sig säkert och kontrollerat. När Lisa skämtar om sig själv gör hon det för 
att ... 
 
... hon har gott självförtroende 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... hon vill bjuda på sig själv 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... andra runt omkring henne skämtar om sig själva 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
Lisas kroppshållning är upprest och hon har en fast blick. Lisa hälsar på människor 
genom att titta dem i ögonen och ge ett fast handslag. När Lisa ger en komplimang gör 
hon det för att ... 
 
... hon är omtänksam 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... hon är på gott humör 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... det är vanligt bland hennes vänner att ge varandra komplimanger 
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håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
På arbetet tar Lisa ofta ansvar och följer upp saker hon lovat. Lisa är effektiv och 
lämnar ofta in sina arbetsuppgifter i tid. När Lisa lånar ut något till en kollega gör hon 
det för att ... 
 
... hon är generös 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... hon vill bli omtyckt 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... stämningen på arbetsplatsen är att man delar på saker  

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
Johan talar otydligt och får sällan med intressanta detaljer i de historier han berättar för 
andra. Johan rör sig osäkert och okontrollerat. När Johan skämtar om sig själv gör han 
det för att ... 
 
... han har gott självförtroende 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... han vill bjuda på sig själv 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... andra runt omkring honom skämtar om sig själva 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
Johans kroppshållning är ihopsjunken och han har en flackande blick. Johan hälsar på 
människor genom att titta dem snabbt i ögonen och ge ett löst handslag. När Johan ger 
en komplimang gör han det för att ... 
 
... han är omtänksam 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... han är på gott humör 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... det är vanligt bland hans vänner att ge varandra komplimanger 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
På arbetet tar Johan sällan ansvar och följer inte upp saker han lovat. Johan är ineffektiv 
och lämnar sällan in sina arbetsuppgifter i tid. När Johan lånar ut något till en kollega 
gör han det för att ... 
 
... han är generös 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... han vill bli omtyckt 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
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... stämningen på arbetsplatsen är att man delar på saker  

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
Peter talar tydligt och får ofta med intressanta detaljer i de historier han berättar för 
andra. Peter rör sig säkert och kontrollerat. När Peter skämtar om sig själv gör han det 
för att ... 
 
... han har gott självförtroende 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... han vill bjuda på sig själv 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 

... andra runt omkring honom skämtar om sig själva 
håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 

 
Peters kroppshållning är upprest och han har en fast blick. Peter hälsar på människor 
genom att titta dem i ögonen och ge ett fast handslag. När Peter ger en komplimang gör 
han det för att ... 
 
... han är omtänksam 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... han är på gott humör 

håller inte alls med    1  2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... det är vanligt bland hans vänner att ge varandra komplimanger 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
På arbetet tar Peter ofta ansvar och följer upp saker han lovat. Peter är effektiv och 
lämnar ofta in sina arbetsuppgifter i tid. När Peter lånar ut något till en kollega gör han 
det för att ... 
 
... han är generös 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... han vill bli omtyckt 

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt 
 
... stämningen på arbetsplatsen är att man delar på saker  

håller inte alls med   1   2   3   4   5   6   7   håller med fullständigt  
 


