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Sammanfattning 

Stereotyper är vanliga sätt för oss människor att förenkla och underlätta situationer vi 

stöter på i vår omgivning. Trots fördelarna en förenklad vardag innebär kan stereotyper även 

innebära negativa konsekvenser, så som diskriminering eller utanförskap.  

I denna studie undersöktes svenskars föreställning av typiska ägare till fem olika 

hundraser (labrador, pudel, pitbull, tax och chihuahua) med syfte att undersöka om 

stereotyper förekommer rörande svenska hundägare och om dessa stereotyper skiljer sig åt 

mellan hundägare och icke-hundägare.  

Studien genomfördes med hjälp av en enkät som publicerades på det sociala mediet 

Facebook. 120 personer deltog i studien, varav 27 var män och 93 var kvinnor. Deltagarna 

var mellan 18 och 60 år gamla, med en medelålder av 29,6 år (Sd=9,6). Deltagarna fick 

besvara frågor rörande hur de föreställde sig typiska hundägare till de fem raserna, samt 

gradera hur väl de instämde med tolv påståenden avseende acceptans för stereotyper i 

allmänhet. I slutet av enkäten fick deltagarna även besvara bakgrundsfrågor rörande dennes 

kön, ålder, utbildningsnivå, om denne hade hund eller inte, samt vilken inställning denne 

hade till hundar i allmänhet.  

Resultatet pekar på att det i mycket stor utsträckning finns gemensamma uppfattningar 

om hur ägare till olika hundraser ter sig när det gäller allt från frisyr till ålder. Det visade sig 

inte finnas någon större skillnad  mellan de två grupperna när det gällde stereotypt tänkande.  

Avseende enkätdelen rörande acceptans för stereotyper visade sig deltagarna ha en 

relativt låg grad av acceptans, vilket är intressant eftersom de samtidigt uppvisade stereotypa 

tankesätt när de svarade på frågorna om de olika hundraserna.  

Studien har visat att stereotypt tänkande mest troligen förekommer kring olika 

hundrasers ägare, att medvetandegöra stereotypers förekomst kan vara en viktig aspekt för att 

minska risken för ytterligare stereotyper. 

!
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Nyckelord: Psykologi, Stereotyper, Acceptans för stereotyper, Hundägare  
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Abstract 

Stereotypes are common ways for human beings to simplify and facilitate situations 

they face in their surroundings. Despite the advantages of simplyfied living, stereotypes 

could lead to negative consequences, such as discrimination or exclusion.  

This study investigated Swedes ideas regarding typical owners of five different dog 

breeds (labrador, poodle, pitbull, dachshund and chihuahua). The aim of the study was to 

examine whether stereotypes exist regarding swedish dog owners, and if these stereotypes 

differ between dog owners and non dog owners.  

The study was performed using a questionnaire which was posted om Facebook. 120 

persons participated, 27 men and 93 women. The participants were between 18 and 60 years 

old (mean=29,6 Sd=9,6). Each participant was asked to answer several questions regarding 

their idea of typical dog owners of the five breeds, and then grade how well they agreed to 

twelve statements regarding acceptance of stereotypes in general. At the end of the 

questionnaire, the participant answered background questions such as age, gender, level of 

education, if they themselves were dog owners and their attitude towards dogs in general.   

The results show that stereotypes exist in great extent regarding the appearance of 

owners to different breeds. There was not much difference between the two groups when it 

came to stereotypical thinking.  

Regarding acceptance for stereotypes in general this study showed that the participants 

show a low degree of acceptance, which is interesting because they at the same time showed 

stereotypical thinking when they answered the questions about the different breeds.  

This study has shown that stereotypical thinking most likely occurs regarding owners 

of certain breeds. To sensitize stereotypes occurrence may be an important aspect to reduce 

the risk of further stereotypes. 

!
!
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Inledning 

Det finns ett närmast oändligt antal artiklar i kvällstidningar, hundmagasin och andra 

medier som beskriver och problematiserar stereotyper gällande olika hundraser och dess 

ägare. I en artikel i Expressen beskrivs detta, i vilken hundägare delas in i kategorier utifrån 

vilket kön de tillhör (Fattah, 2008). Män beskrivs i artikeln som individer vilka använder 

hundar för att verka skrämmande, medan kvinnor målas upp som individer vilka tror att 

hunduppfostran är synonymt kärlek och mys. Vidare skriver Fattah (2008) att olika rastyper i 

svenskars ögon har vissa specifika ”uppgifter”, så som att en Chihuahua ska vara ”en 

accessoar för överklassbimbos” och att hundar som Pitbulls ”ska bitas”. 

Att hundägare till olika raser tillskrivs egenskaper på detta stereotypa sätt innebär en 

risk för att människor utifrån hundägande klassificeras på sätt som sällan är korrekta. Att anta 

att en ung kille köper en Pitbull för att verka mer macho innebär att riskera att gå miste om 

det eventuella faktumet att han egentligen är en vanlig hundälskare, som av någon anledning 

valt rasen Pitbull. Om en ung tjej ses som oförmögen att uppfostra en hund skulle denne 

kunna möta stort motstånd om hon väljer att skaffa en tuffare, mer krävande hund. Hennes 

kunskap och erfarenhet av hundar skulle kanske bortses ifrån när man istället utgår ifrån att 

kon kommer misslyckas. Om en ung tjej inte skulle kunna uppfostra en hund skulle detta 

kunna innebära att framgångsrik hunduppfostran är beroende av kön, vilket innebär att en tjej 

skulle ses som oförmögen att uppfostra en hund endast på grund av sitt kön. Sådana 

generaliseringar leder inte bara till orättvisa uppfattningar om olika individer, utan också i 

värsta fall till en form av segregation. Om pitbullägaren ses som farlig och macho riskerar 

denne att inte bemötas på samma sätt som andra hundägare, detta för att han genom sitt val 

av ras anses ha gjort ett statement om vem han är och vad han står för.  

Hirschman (1994) menade att hundägare projicerar sin identitet på sina husdjur, ett 

exempel på detta skulle kunna vara när en macho kille köper en stor, aggressiv hund för att 

förstärka sin egen maskulinitet. Ett annat exempel på att projicera sin identitet på sitt husdjur 

är djurets temperament, vilket enligt Sanders (1990) också fungerar som en symbol för 

ägarens identitet. Som ett exempel kan en ägare till en barnkär hund antas vara barnkär själv.  
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Med dessa stereotyper skapas orättvisa kriterier för vad som anses vara en bra 

hundägare, eller i värsta fall en bra människa i stort. En man som går genom staden med en 

pitbull kan ses som farlig eller oberäknelig, medan en äldre dam som går genom staden med 

samma hund får komplimanger. Samma sak kan gälla även åt andra hållet, går en äldre dam 

över gatan med en Chihuahua är det antagligen ingen som reagerar, men går en man över 

gatan med samma hundras finns risken att han direkt blir föremål för diskussion. Även om 

dessa slutsatser om hundägare kan vara felaktiga, argumenterar Savishinsky (1986) för att så 

kanske inte alltid är fallet. Savishisnky (1986) argumenterar i sin artikel för att val av husdjur 

speglar vår identitet, och att den hundras man väljer är lika uttrycksfull för identiteten som 

frisyr eller klädstil.  

Begreppet stereotyper kan definieras på olika vis. Den första versionen av begreppet 

stereotyp myntades av Walter Lippmann, vilken menar att stereotyper är ”förenklade bilder i 

våra huvuden” (Lippmann, 1922, s. 3). Fransson (2012) och Holt et al. (2012) menar att 

stereotyper utgörs av en del av vår attityd mot olika grupper i omgivningen. Vidare anses 

stereotyper utgöras av förutfattade meningar eller föreställningar rörande olika grupper av 

människor, vilka uttrycker sig genom associationer mellan gruppen och de för gruppen 

utmärkande egenskaperna (Fransson, 2012).  

Hinton (2003) menar att stereotyper består av tre huvudkomponenter. Först känns 

grupper av människor igen på någon viss egenskap, så som till exempel kön eller 

sysselsättning. Detta innebär att vi kan skilja den aktuella gruppen från andra grupper som 

inte uppvisar samma egenskap. Sedan tillskrivs gruppens samtliga medlemmar fler 

egenskaper, och till sist kan man genom att konstatera att en viss person uppvisar en 

egenskap som anses identifiera en viss grupp, även tillskriva andra för gruppen stereotypa 

egenskaper.  

När man kategoriserat en individ och bildat en stereotyp om denne strävar man efter att 

kategoriseringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt snarare än att resultatet ska vara 

fullständigt korrekt (Fiske, 1988). Att stereotypiseringen går snabbt kan i vissa fall vara till 

fördel, även om stereotypen i sig inte alltid är helt korrekt. Många gånger uppstår situationer 

där ett beslut måste fattas snabbt om hur situationen bör hanteras, här kan stereotyper fungera 

som en försiktighetsåtgärd eftersom den kan förmå individen att undvika olika eventuellt 

obekväma eller farliga konsekvenser (Hinton, 2003).   
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Ett annat problem med stereotyper är att de egenskaper som man anser en grupp ha 

även antas finnas hos alla de individer som ingår i gruppen, man ser då egenskaperna som 

medfödda egenskaper och inte egenskaper påförda individen av gruppen (Campbell, 1967) 

Både vad vi är och vad vi äger bidrar till vår identitet (Belk, 1988). Detta innebär att de 

attribut vi uppvisar mot omvärlden är både vad vi är, så som vinsmakare eller rökare, men 

också vad vi äger, som exempelvis en hund. Att ha hund innebär enligt Belk (1988) att utöka 

sin identitet, hunden blir en del av den identitet man önskar förmedla till andra.  

Bueker (2013) genomförde en kvalitativ studie vilken undersökte hundars roll för 

sociala kontakter i samhället. Hundägande visade sig ha många positiva effekter, så som ett 

ökat antal sociala interaktioner. Enligt studiens resultat kan dock hundägande, och det ökade 

antal sociala interaktioner detta medför, innebära vissa negativa effekter. Detta i och med att 

vissa hundraser är förknippade med vissa livsstilar och personlighetsdrag, vilka lägger 

grunden för olika stereotyper. Dessutom framkom i studien att hundägare uppfattades av 

andra på två sätt. Antingen sågs hundägande som ett tecken på värme och socialitet, medan 

det för andra speglade själviskhet.  

Yu, Yang och Yan (2014) fann i en annan studie att stereotyper tenderar att aktiveras 

när bristfällig information finns om en individ, speciellt om denna individ anses tillhöra en 

stereotyp grupp av människor. Dessa stereotyper aktiverades omedvetet, individen själv var 

inte medveten om sitt stereotypa tänkande.  

Dunn och Spellman (2003) har visat att en stereotyp tolkning av ett objekt kan 

påverkas av olika ledtrådar i omgivningen, man kan uppfatta en manlig pitbullägare som 

bland annat en man, som hundägare, som individ eller som gängmedlem, allt beroende på 

vilka ledtrådar som finns att tillgå i omgivningen. De menar vidare att en inövad stereotyp 

kan innebära att minnen av annan individuell information om hundägaren i fråga kan hämmas 

för att på detta sätt bekräfta och styrka den stereotypa uppfattningen. Det samma gäller åt 

andra hållet, finns mycket information om individen i fråga kommer uppfattningen av 

stereotypa egenskaper hämmas till fördel för individens egenskaper. Detta skulle till exempel 

kunna innebära att en individ som möter en hundägare på gatan litar så mycket på sina 

stereotyper att denne kan ha svårt att se individen bakom stereotypen. 

Carter, Hall, Carney och Rosip (2006) menar att alla människor engagerar sig i 

stereotypt tänkande, även om inte alla är villiga att erkänna detta. Om Carter et al.s (2006) 
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resonemang stämmer kan otaliga människor leva sitt liv med stereotyper de inte visste att de 

hade.  

Mycket forskning har bedrivits rörande stereotyper, men mycket lite forskning finns 

inom området hundägande. Hundägande är en central del av många människors liv, om 

stereotyper är så vanligt förekommande och så potentiellt negativa som forskning målar upp 

dem måste mer forskning inom området genomföras för att ytterligare belysa de eventuella 

problem de kan leda till. Om stereotyper kan vara en av flera orsaker till att människor 

felaktigt kategoriseras och bedöms kan kanske medvetenhet minska stereotyperna, eller i 

vilket fall förhindra att nya stereotyper skapas.  

!
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Syfte 

Syftet var att undersöka om det finns gemensamma uppfattningar avseende ägare till 

vissa hundraser, samt om dessa skiljer sig åt mellan hundägare och icke-hundägare.  

!
Frågeställningar 

Finns stereotyper avseende ägare till vissa hundraser?  

Finns skillnader mellan hundägare och icke-hundägare avseende stereotyper gällande 

ägare till vissa hundraser?  

!

Metod 

Deltagare 

Undersökningens deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval, vilket innebar att 

vänner och bekanta ombads delta i studien via det sociala mediet Facebook. De vänner och 

bekanta som deltog ombads sedan dela förfrågan om deltagande vidare via Facebook för att 

så snabbt och effektivt nå så många människor som möjligt. För att kunna genomföra 

planerade analyser av materialet på ett tillförlitligt sätt krävdes att minst 100 deltagare 

besvarade enkäten. Endast ett urvalskriterium fanns för att få delta, nämligen att deltagaren 

var över 18 år gammal. 

120 personer besvarade enkäten, varav 22,5% var män och 77,5% var kvinnor. 

Deltagarna var mellan 18 och 60 år med en medelålder av 29,6 år (Sd=9,6). 

Majoriteten av deltagarna hade gymnasieutbildning (46,7 %) eller 

universitetsutbildning (41,7 %). Övriga deltagare hade grundskoleutbildning eller övrig 

utbildning (13 deltagare, 11,6 %). Deltagarnas inställning till hundar i allmänhet hade ett 

medelvärde om 88,0 på en skala från noll till hundra (min = 4, max = 100,  

standardavvikelse = 19,4). 
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Deltagarna deladess in i två grupper utifrån om de var hundägare eller icke-hundägare, 

denna indelning genomfördes för att kunna göra jämförelser mellan grupperna. Målet var att 

uppnå en så jämn fördelning som möjligt mellan hundägare och icke-hundägare. Av de 120 

deltagarna var 71 deltagare (59,2 %) hundägare och 49 deltagare (40,8 %) icke-hundägare. 

!
Design 

Studien genomfördes i form av en webbaserad enkät riktad till både hundägare och 

icke-hundägare. Enkäten bestod av tre delar, där den första delen innehöll bilder på hundraser 

där deltagaren fick besvara frågor om föreställda typiska ägare till de olika raserna. Den 

andra delen bestod av påståenden rörande deltagarens grad av acceptans för stereotyper i 

allmänhet och den tredje delen innehöll bakgrundsfrågor så som kön, ålder, utbildningsnivå, 

om deltagaren själv var hundägare samt vilken inställning deltagaren hade till hundar i 

allmänhet.  

Instrument  

Acceptance of stereotyping Carter, Hall, Carney och Rosip (2006) genomförde en 

studie med syfte att förstå attitydmässiga, kognitiva, emotionella och personlighetsmässiga 

korrelationer med den generella tendensen att acceptera social stereotypisering. Med social 

stereotypisering menar Carter et al. (2006) tron att användandet av antaganden angående 

skillnader mellan grupper är både funktionella och ofarliga i det dagliga livet. För att 

genomföra undersökningen utformade Carter et al. (2006) en enkät med tolv påståenden för 

att mäta graden av acceptans för stereotyper. En översättning till svenska gjordes av de tolv 

frågorna vilka användes i den föreliggande studien (se bilaga 2) Deltagaren fick vid varje 

påstående gradera hur denne instämde genom att välja ett av sex alternativ. De två 

ytterligheterna angavs som ”stämmer mycket dåligt” och ”stämmer mycket bra”, mellan 

dessa två punkter fanns fyra ytterligare punkter. Genom att skapa ett index för påståendena 

erhöll varje deltagare ett värde mellan ett och sex, där ett högre värde representerade en högre 

grad av acceptans och vice versa.  

!
Datainsamlingsmetod 
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Enkäten utformades så att fem olika hundraser presenterades för deltagaren i form av 

bilder, där deltagaren i anslutning till varje bild fick besvara ett antal frågor angående hur han 

eller hon föreställde sig en typisk ägare till rasen på bilden.  

Hinton (2003) menar att social perception involverar kategorisering av andra 

människor utifrån olika egenskaper, så som kön, ålder, längt, kroppsform eller frisyr. Dessa 

olika kategorier kan vara olika framträdande, något som kan bero på omständigheterna inom 

vilka vi möter andra människor. Kategoriseringen berör inte bara okända människor, 

välkända människor kategoriseras också utifrån dessa attribut. Även sammanhanget vi träffar 

en annan människa i kan påverka oss och förmå oss att fokusera på en viss egenskap.  

Med grund i Hintons (2003) resonemang utformades enkätfrågorna främst utifrån just 

dessa attribut. Dessutom utformades frågor rörande civilstånd, utbildningsnivå och 

sysselsättning för att få en så nyanserad bild som möjligt av hur deltagaren föreställde sig en 

för rasen typisk hundägare. 

Sammantaget utformades nio frågor i anslutning till varje hundras. De första fem 

frågorna rörde kön, civilstånd, boendeform, utbildningsnivå samt sysselsättning, deltagarna 

fick olika alternativ till dessa frågor där de fick välja det alternativ de tyckte passade bäst. 

Resterande fyra frågor rörde ålder, frisyr, kroppsbyggnad och längd, där svarsalternativen 

istället bestod av en skala med åtta skalsteg. Deltagarna fick på dessa frågor placera en 

markör där den enligt dem bäst motsvarade hur de föreställde sig den tänkta ägaren, där det 

första skalsteget frågorna representerade ung (20 år gammal), inget hår, otränad och mycket 

kort. De högre skalstegen representerade gammal (80 år gammal), midjelångt hår, vältränad 

och mycket lång. Mellan dessa två skalsteg fanns sex ytterligare skalsteg, vilket gjorde att 

deltagaren kunde placera markören där denne ansåg den passa bäst.  

Enkäten bestod även av en del med fem bakgrundsfrågor rörande deltagarens kön, 

ålder, utbildningsnivå, om denne själv var hundägare samt inställningen till hundar i 

allmänhet. Frågorna rörande kön, utbildningsnivå samt om deltagaren själv var hundägare 

eller inte besvarades med hjälp av fasta svarsalternativ. Frågan angående deltagarens ålder 

fick deltagaren besvara genom att själv fylla i sin ålder. Frågan angående vilken inställning 

deltagaren hade till hundar i allmänhet besvarades genom att flytta en markör på en skala 

mellan 0 och 100, där 0 representerade avsky för hundar i allmänhet och 100 representerade 

att vara en utpräglad hundälskare.  
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Valet av de hundraser som skulle användas i enkäten gjordes inledningsvis med hjälp 

av en lista från SKK över de 20 vanligaste hundraserna i Sverige (Svenska Kennelklubben, 

2014). Dessa tjugo raser är de mest frekventa i Sverige, vilket innebär att de är välkända för 

både hundägare och icke-hundägare. Att raserna är så pass vanliga innebär dock troligen att 

de ägs av många olika ”typer” av människor, vilket skulle kunna minska graden av stereotypt 

tänkande kring dem. Därför användes inte utslutande raser från SKK:s lista, istället valdes två 

raser från denna lista, labrador retriever och chihuahua. Resterande tre hundraser, pudel, 

pitbull och tax, valdes då de inte finns bland de 20 vanligaste raserna i Sverige, men 

fortfarande är välkända för både hundägare och icke-hundägare. 

De fem raserna presenterades för deltagaren i följande ordning: Labrador, Pudel, 

Pitbull, Tax och Chihuahua. Länkar till bilderna som användes i enkäten presenteras nedan:  

!
Labrador: http://en.wikipedia.org/wiki/Labrador_Retriever 

Pudel: http://alicekarla.wordpress.com/2012/02/24/lasvart-att-valja-hundras/ 

Pitbull: http://www.bigdogbreeds101.com/dogs/american-staffordshire-terrier/ 

Tax: http://www.taxklubben.org/hanhundslista%20stravh%20tax%20K-O.htm 

Chihuahua: http://www.studydroid.com/index.php?page=viewPack&packId=115331 

!
Genomförande 

Enkäten publicerades en lördag förmiddag, detta eftersom de flesta är lediga under 

helgen och därmed ökar sannolikheten för att de skulle ta sig tid att besvara enkäten. Enkäten 

delades sedan vidare genom flödet på Facebook, totalt delades den 23 gånger av olika 

personer på Facebook vilket medförde en spridning i många led. Nästkommande tisdag hade 

fler än de 100 svar som eftersträvades kommit in. Innan enkäten stängdes exporterades datan 

för att kontrollera att fördelningen mellan hundägare och icke-hundägare. När en någorlunda 

jämn fördelning mellan hundägare och icke-hundägare konstaterats stängdes enkäten och 

analysen påbörjades.  

Att publicera enkäten på Facebook gjorde att enkäten hade möjlighet att nå många 

människor på kort tid eftersom den då kunde delas vidare av andra användare. En bredare 

målgrupp var en annan positiv konsekvens av valet av distributionskanal, detta i och med att 

enkätens publicering på Facebook innebar att den när den delades vidare av användare på 
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Facebook kunde nå stora delar av Sverige och dessutom olika åldrar, kön och 

samhällsgrupper.  

Databearbetning 

Chi2-tester för frekvensanalys Frekvensanalyser i form av Chi2-tester genomfördes 

inledningsvis för att analysera resultatet av enkätundersökningen. För att kunna göra 

beräkningar för Chi2 krävs att det finns minst fem värden (frekvenser) i åtminstone 80 % av 

cellerna.  

Frågorna där deltagarna fick välja mellan olika kategorier, så som den föreställda 

hundägarens civilstånd, uppfyllde till stor det kraven för att genomföra Chi2-tester.  

Deltagarnas svar rörande sysselsättning var så eniga att det inte var möjligt att 

genomföra Chi2-tester. Därför presenteras istället variabeln ”sysselsättning” i form av 

frekvens och procentuell frekvens i bilaga 5.  

Eftersom de fyra sista frågorna rörande varje hundras bestod av åtta skalsteg fanns inte 

tillräckligt många värden i varje cell för att kunna beräkna Chi2. Deltagarnas svarvärden 

rörande dessa frågor delades därför in i grupper för att beräkning av Chi2 skulle vara möjligt. 

Indelningen presenteras i tabellen nedan.  

  

Variabel/Svarsvärden

!!
Värde 0, 1 och 2 !

!
Värde 3 och 4 

!
Värde 5, 6 och 7 

!
Ålder/0 – 7 

Yngre än 
medelålders Medelålders

Äldre än 
medelålders

Frisyr/0 – 7 Kortare än 
medellångt hår

Medellångt hår Längre än 
medellångt hår

Kroppsbyggnad/0 – 7 Otränad
!

Genomsnittlig 
kroppsbyggnad

!
Vältränad 

Längd/0 – 7

!
Kortare än 

genomsnittet 

!
Genomsnittlig 

längd 

!
Längre än 

genomsnittet 
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De frågor där Chi2-tester inte kunde genomföras trots indelningen presenteras genom 

frekvens och procentuell frekvens i bilaga 6.  

Om stereotyper inte förekom borde frekvenserna för de olika svarstalternativen för 

respektive attribut varit jämnt fördelade över samtliga svarsalternativ. Om fördelningen var 

ojämn kunde antaganden göras att det föreligger någon form av stereotyp association.  

Chi2-tester för gruppjämförelse När Chi2-testerna genomförts för att undersöka 

frekvenser delades deltagarna in i grupperna hundägare respektive icke-hundägare, varefter 

beräkningar gjordes för att jämföra dessa två.  

De första fem frågorna kopplade till varje hundras hade svarsalternativ bestående av 

kategorier. Detta innebar att t-tester inte kunde användas för att undersöka om någon skillnad 

förelåg mellan hundägares och icke-hundägares föreställning om olika hundrasers ägare. Här 

genomfördes istället ytterligare Chi2-tester. För att minska risken för massignifikans 

användes Bonferroni-korrigerade p-värden för kolumnjämförelser. Massignifikansproblemet 

innebär att alfanivån höjs när flera oberoende mätningar görs med exempelvis Chi2-tester, 

vilket innebär att risken för typ I-fel också ökar (Borg & Westerlund, 2012). Bonferroni-

korrigerade p-värden för kolumnjämförelser innebär en möjlighet att minska risken för typ I-

fel till följd av massignifikansproblemet, att göra en bonferroni-korrigering innebär att dela 

alfa-värdet med antalet beräkningar för att på detta vis sänka den totala alfanivån (Borg & 

Westerlund, 2012). 

De variabler som inte uppfyllde kraven för denna typ av Chi2-beräkningar presenteras 

i bilaga 8 med hjälp av frekvens och procentuell frekvens.   

t-tester för gruppjämförelse För resterande frågor kopplade till varje hundras 

genomfördes oberoende t-tester för att kunna göra medelvärdesjämförelser mellan grupperna.  

För enkätdelen rörande acceptans för stereotyper skapades ett index över de tolv 

påståendena, varefter oberoende t-tester genomfördes.  

Bortfall  

Tre deltagare behandlades som internt bortfall, en av dem var endast 17 år gammal och 

uppfyllde därmed inte kriterierna för att få delta i studien. En annan deltagare hade inte svarat 

på frågorna om acceptans för stereotyper, och räknades därmed också till internt bortfall. En 

tredje deltagare svarade inte på frågorna om utbildningsnivå, om denne hade hund eller inte, 
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samt frågan om vilken inställning denne har till hundar. Antalet deltagare var därmed 120 

personer efter att det interna bortfallet plockats bort. 

Reliabilitet och validitet 

Flera åtgärder vidtogs för att öka studiens reliabilitet och validitet.  

Att enkätfrågornas svarsalternativ utformades med lägre skalnivåer innebar att 

resultatet riskerade att bli mindre exakt och subjektivt än det blivit om högre skalnivåer 

använts (så som kvotdata). Positivt för validiteten var dock att användandet av nominal- och 

ordinaldata innebar att deltagarna fick besvara frågorna utifrån fasta svarsalternativ, vilket 

innebar en minskad risk att missuppfatta dem. Om andra typer av svarsalternativ använts för 

dessa frågor hade risken varit stor att deltagarna tolkat frågan på olika sätt, och därmed också 

besvarat den på olika sätt. Nackdelen med de fasta svarsalternativen var att det inte gick att 

säkert avgöra om deltagarna tolkade frågan på det vis som avsetts, därmed kunde inte heller 

kontrolleras att det verkligen var stereotypt tänkande som mättes.  

I enkätens andra del, gällande acceptans för stereotyper, bestod frågorna av påståenden 

kring stereotypt tänkande. Detta kan ha varit negativt för validiteten eftersom risken fanns att 

deltagaren inte förstod begreppen i påståendena eller inte visste vad som avsågs med 

stereotyper, och därmed inte heller bemötte påståendena på rätt sätt. En möjlighet var att 

innan enkätdelen rörande acceptans för stereotyper inleddes definiera begreppet stereotyp för 

deltagaren. Detta kunde dock ha påverkat deltagarens svar på frågorna i alldeles för hög 

utsträckning, därför beslutades att en definition av begreppet kunde ha gjort mer skada än 

nytta för studien i sin helhet.  

Eftersom enkäten utformades som webbaserad kunde deltagarna vara helt anonyma om 

de önskade. Detta innebar att risken för response bias var mindre då deltagaren inte behövde 

oroa sig för att dennes identitet eller åsikter skulle kunna urskiljas från övriga deltagares.  

Enkätens första del utformades under studiens gång, och var därmed inte ett replikat 

från någon tidigare studie. Detta innebar att det var svårt att uttala sig om reliabiliteten för 

denna del av enkäten. Pilotstudier genomfördes innan enkätens publicering, vilket ledde till 

olika justeringar i enkäten och som bedömdes positivt för instrumentets reliabilitet. 

Enkätdelen rörande acceptans för stereotyper bidrog till att reliabiliteten hos instrumentet i 

sin helhet förbättrades. Detta eftersom denna del är ett replikat från en tidigare studie och 

därmed kan ses som mer reliabel. 
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Den sista delen av enkäten, där frågorna rörde acceptans för stereotyper, 

reliabilitetstestades med Cronbachs alpha för att kontrollera att kriterier för reliabilitet 

uppfylldes när frågorna i enkätdelen översatts från engelska till svenska. Värdet för 

Cronbachs alpha för den översatta versionen var 0,75, vilket innebär att den svenska 

versionen av enkäten ansågs vara reliabel. 

!
Etiska överväganden 

Studien belyste ytterligare problemområdet stereotyper, vilka för- och nackdelar de 

medför, samt hur de ter sig gällande svenska hundägare. För deltagaren kan nyttan ha varit 

eventuell ökad medvetenhet kring uppfattningen av personer i omgivningen.  Risken med 

studien innebar eventuella negativa känslor som framkallades hos deltagare, om denne 

uppmärksammades på sina stereotypa tankesätt i större utsträckning än tidigare. Dessa risker 

minskades genom undvikandet av ledande frågor och genom att enkäten utformades utifrån 

fiktiva hundägare snarare än verkliga sådana. 

 Deltagarna fick ett informationsbrev där de informerades om studiens syfte, vad 

studien handlade om, att deltagaren hade möjlighet att vara helt anonym samt andra saker 

som deltagaren behöver upplysas om ur ett etiskt perspektiv (se bilaga 1). Deltagaren gav sitt 

samtycke genom att inleda enkäten, och hade när som helst möjlighet att avbryta den samma 

genom att stänga fönstret. Ingen annan behövde ge sitt samtycke eftersom deltagare under 18 

år sågs som bortfall i studien.  

Deltagarnas svar var helt anonyma och analysen skedde i dataprogrammet SPSS. Efter 

genomförd studie raderades datan. Spårbarheten minskades eftersom enkäten var webbaserad 

och helt anonym. Dessutom insamlades eller lagrades inga IP-adresser.  

Resultatet publicerades på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) efter godkännande, 

vilket innebar att deltagarna på så sätt kunde ta del av det samma. DiVA är ett 

publiceringsverktyg för forskning och studentuppsatser.  

!
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!

Resultat 

För att besvara frågeställningen krävdes ett stort antal beräkningar och tester. Detta 

gjorde att resultatet i sin helhet blev mycket omfattande. Därför presenteras resultatet i sin 

helhet i bilagor, för att på så sätt kunna lägga mer vikt vid de för studien mest avgörande 

resultaten.  

Chi2-tester för frekvensanalyser Av totalt 45 frågor för de fem hundraserna kunde 

Chi2-tester genomföras för 29 av dem. För alla utom en av dessa konstaterades signifikant 

avvikelse från en jämn fördelning mellan svarsalternativen (p<0,01)(se bilaga 4). Den enda 

frågan som uppvisade jämn fördelning var rörande en föreställd labradorägares kön, med ett 

Chi2-värde på 1,00 och p-värde på 1,00 (se bilaga 4).  

16 frågor uppfyllde inte kraven för Chi2-tester då de var för skevt fördelade. Att 

fördelningen för dessa variabler är så skev innebär en tydlig indikation på att en stereotyp 

association föreligger. Som argument för detta visar resultaten av 91 av de 120 deltagarna 

(75,8 %) föreställde sig en typisk labradorägare som ”sambo med barn”. 71 deltagare 

föreställde sig en typisk pudelägare som antingen pensionär (47 deltagare, 39,2 %) eller 

arbetande med medelhög inkomst (40 deltagare, 33,3 %). 109 deltagare (97,5 %) föreställde 

sig en typisk pitbullägare som yngre än medelålders och 77 deltagare (6402 %) föreställde sig 

en typisk taxägare som äldre än medelålders. 117 deltagare (97,5 %) föreställde sig en typisk 

chihuahuaägare som kvinnlig.  

Chi2-tester med Bonferroni-korrigerade p-värden För att jämföra hur hundägare 

respektive icke-hundägare avseende frågorna med fasta svarsalternativ beräknades Chi2 med 

Bonferroni-korrigerade p-värden för kolumnjämförelser. Dessa beräkningar kunde 

genomföras för 12 av de 25 frågorna. Ingen av dessa frågor tydde på att hundägare respektive 

icke-hundägare föreställde sig de olika hundraserna på olika sätt.  

De frågor som inte uppfyllde kraven för Chi2-tester presenteras i tabell 8 i form av 

frekvens och procentuell frekvens. Inte heller i tabell 8 kan konstateras att hundägare 

respektive icke-hundägare föreställde sig de typiska hundägarna på olika sätt.  

Med t-test för oberoende mätningar erhölls ingen signifikant skillnad avseende hur 

hundägare respektive icke-hundägare föreställer sig de typiska hundägarna som helhet. 
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Endast en signifikant skillnad erhölls, då gällande frågan om den typiska labradorägarens 

frisyr, t=-2,52, p=<0,05, där icke-hundägare föreställde sig att en typisk Labradorägare hade 

längre hår än icke-hundägare.  

Acceptans för stereotyper De tolv frågor som ställdes rörande acceptans för 

stereotyper uppvisade ett medelvärde på 2,36 (Sd=0,73) för alla deltagare. När deltagarna 

delats in i ”hundägare” respektive ”icke-hundägare” erhölls M=2,26 och SD=0,67 för 

hundägare, och M=2,52 och SD=0,75 för icke-hundägare. Med ett t-test för oberoende 

mätningar erhölls ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende grad av acceptans för 

stereotyper, värdet som erhölls var dock inte långt från signifikant, t=-1,92, p=0,06.  

!
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!

Diskussion 

!
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns stereotyper avseende ägare till 

vissa hundraser och om dessa stereotyper skiljer sig åt mellan hundägare och icke-hundägare.  

Datan som samlades in analyserades med hjälp av Chi2-tester, Chi2-tester med 

Bonferroni-korrigerade p-värden, t-tester och frekvensfördelningar. Av de 45 variabler som 

undersöktes kunde Chi2-tester genomföras på 34. Av dessa 34 variabler var det endast en som 

inte uppvisade signifikant skillnad, nämligen en föreställd labradorägares kön. 

 Resultatet av dessa analyser visade tydligt att det fanns stereotypa associationer 

avseende hur deltagarna föreställde sig en typisk ägare till en Labrador, en Pudel, en Pitbull, 

en Tax respektive en Chihuahua. Resultatet visade inte på någon direkt skillnad när 

deltagarna delats in i hundägare respektive icke-hundägare avseende hur mycket de använde 

sig av stereotypa associationer. 

Ingen signifikant skillnad fanns heller angående i vilken grad hundägare respektive 

icke-hundägare accepterade stereotypt tänkande. Dock var skillnaden mellan grupperna 

nästan signifikant, hundägarna visade en lägre grad av acceptans än icke-hundägarna. 

Sammantaget kan argumenteras för att deltagarna överlag uppvisade relativt låg grad av 

acceptans för stereotypt tänkande, vilket är intressant eftersom samma deltagare uppvisar ett 

stereotypt tankesätt när de besvarar frågorna om hur de föreställer sig en typisk hundägare.   

Två av de fem presenterade hundraserna var exceptionella gällande deltagarnas 

gemensamma uppfattning om dem, nämligen Chihuahuas och Pitbullar. Enligt de 120 

deltagarna ter sig ägarna till dessa raser på följande sätt: en typisk Chihuahuaägare är kvinna, 

har inte universitetsutbildning, är singel med barn och bor i lägenhet. Hon är yngre än 

medelålders och har långt hår.  

En pitbullägare är man, är singel utan barn, bor i lägenhet och har inte 

universitetsutbildning. Han är yngre än medelålders, har kort hår, är vältränad och av 

medellängd. 

Att just dessa två rastyper genererar mer stereotypa bedömningar än övriga rastyper i 

enkäten stödjer resonemanget fört av Fattah (2008), vilken i en artikel i Expressen lyfter just 
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dessa två raser. Frågan är varför det återkommande är dessa två rastyper som genererar mest 

stereotypt tänkande? Chihuahua finns representerad bland de 20 vanligaste hundraserna i 

Sverige, medan Pitbullen inte ens finns med som erkänd ras i Sverige (Svenska 

Kennelklubben, 2014). En möjlig förklaring till varför ett så stereotypt tankesätt används för 

dessa raser skulle kunna vara att deltagarna har generaliserat dessa två raser som delar av två 

större rasgrupper. Pitbulls anses av många vara en del av en större grupp hundar vilka i 

vardagligt tal benämns kamphundar (Jordbruksverket - enheten för sällskapsdjur, 2011). 

Chihuahuan är även den en del av en större grupp hundar, vilka ofta benämns ”väskhundar” 

eller ”knähundar”. Att flera raser klumpats samman och ses som en enda rastyp kan ha 

bidragit till att deltagarna har en så tydlig bild av hur ägaren till denna typ av hund ter sig. 

Om deltagarna utgått från dessa generaliseringar är det troligt att denne oftare möter en 

knähund eller kamphund, snarare än specifikt en labrador eller tax. Som samlade grupper 

representerar knähundarna och kamphundarna gissningsvis en mycket stor del av det totala 

antalet hundar i svenska hushåll, vilket skulle kunna innebära att individen har mött väldigt 

många väskhundar och kamphundar. Att stereotypt tänkande ökar i samband med att dessa 

hundar är så pass vanliga skulle kunna förklaras genom Yu et als. (2014) resonemang, där 

författarna menar att stereotyper aktiveras när individualiserad information är otillgänglig. 

Om kamhundarna och väskhundarna utgör ett större antal hundar än labradoren och taxen, 

skulle ett större antal individer innebära mindre chans för att ha individualiserad information 

om dessa individer. Då borde just chihuahuan och pitbullen vara mer stereotypa än övriga 

raser.  

Hirschman (1994) argumenterade för att människor projicerar sin identitet på sina 

husdjur, vilket av författaren exemplifieras som en macho kille som köper en stor hund för att 

förstärka sin maskulinitet. Detta kan tänkas ligga bakom stereotypen om att pitbullägare är 

män eller att pudelägaren är pensionär. Om så är fallet skulle detta kunna innebära att hunden 

blir ett attribut hos ägaren, ett attribut som sedan kan användas av andra för att kategorisera 

och bilda stereotyper kring hundägaren till den aktuella rasen (Hinton, 2003). Detta skulle 

kunna utgöra en förklaring till varför stereotyper kan skapas uteslutande utifrån vilken hund 

en människa äger, eftersom olika synliga attribut (så som vilken hundras som valts) används 

för att kategorisera och generalisera bland olika grupper.  
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Stereotyper ligger enligt Fransson (2012) och Holt et al. (2012) i de attityder individer 

har till sociala grupper, där de egenskaper som uppmärksammas hos varje grupp eller 

kategori av människor påverkas av den attityd man har till gruppen generellt.  

Ett ytterligare argument för att valet av hund fungerar som ett attribut vilket är möjligt 

att för utomstående att uppfatta är Sanders (1990) påstående om att hundens temperament kan 

fungera som en symbol för ägarens identitet. Ett lysande exempel på detta är labradoren, 

vilken beskrivs som en ”familjehund” (Svenska kennelklubben, 2014). Deltagarna såg i 

denna studie labradorägarna som sambos med barn, vilket tyder på att deltagarna såg den 

typiska labradorägaren som en individ med familj, precis som rasen i fråga.   

Även Savishinsky (1986) argumenterar för att hunden kan ses som en förlängning av 

individens identitet, precis som klädstil eller frisyr. Detta kan ha förekommit i den aktuella 

studien, exempelvis föreställde sig deltagarna Taxägare och Pitbullägare som korthåriga, 

vilket stämmer väl överens med pälslängden på de två raserna i fråga.  

Lippmann (1922) menar att stereotyper är ”förenklade bilder i våra huvuden”, vilket 

kan förklara varför de flesta deltagarna beskrev de tänkta hundägarna på liknande vis. Hade 

deltagarna inte haft en förenklad bild av en ägare till respektive ras skulle deras svar möjligen 

inte varit lika stereotypa. Att deltagarna svarat så pass lika rörande de olika föreställda 

hundägarna tyder på att de hade en gemensam förenklad bild, hade varje deltagare utgått ifrån 

en specifik individ kanske fördelningen mellan svarsalternativen varit mer spridda. 

Det finns alltid en risk för att stereotypen blir inkorrekt när man strävar efter att en 

bedömning av en annan individ ska gå så snabbt och smidigt som möjligt (Fiske, 1988). Här 

kan stereotypen fungera som en försiktighetsåtgärd eller som en hjälp att lista ut vilket 

beteende som är passande i olika situationer. Om Fattahs (2008) påstående stämmer om att 

män skaffar stora hundar för att skrämmas kan en snabb bedömning av en manlig individs 

stora hund leda till en uppfattning om att ägaren i sig kan vara farlig, vilket gör att man 

undviker olika negativa konsekvenser som skulle kunnat uppstå om personen konfronterats 

och det faktiskt visat sig att stereotypen var sann. Å andra sidan kan denna typ av 

generalisering leda till att situationer som inte egentligen utgör något hot undviks, och 

stereotypen frodas trots att den inte är sann.  

Campbell (1967) menar att en egenskap som anses besittas av en grupp också antas 

gälla för alla medlemmar av gruppen. Om detta stämmer skulle det kunna innebära att alla 
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deltagare i den aktuella studien utgår ifrån att labradorägare har barn, och att pudelägare är 

pensionärer. Detta skulle i sin tur kunna innebära att felaktiga slutsatser dras om utomstående 

individer, vilket i sin tur skulle kunna leda till att möten med människor som passar in i en 

viss stereotyp leder till obekväma sociala situationer där den stereotypiserade individen inte 

lever upp till stereotypen.  

En aspekt av resultatet som bör belysas är faktumet att deltagarna tenderade att ha en 

relativt låg grad av acceptans för stereotyper. Detta till trots pekar resultatet på att deltagarna i 

stor utsträckning har gemensamma uppfattningar om hur olika föreställda hundägare ter sig. 

Något som skulle kunna förklara denna form av dissonans skulle vara om de hundägare som 

deltagarna stött på i det verkliga livet tett sig på det stereotypa vis de angav när de besvarade 

enkäten. Detta skulle kunna innebära att deltagarna själva inte ser sin föreställning av 

hundägarna som stereotyp utan snarare som en sanning eftersom det faktiskt är på detta sätt 

hundägarna tett sig. Då skulle deltagarens svar på frågorna om hundägarna kunna vara 

stereotypt samtidigt som acceptansen för stereotyper är låg eftersom de inte själva inser att de 

är stereotypa i sitt tänkande. En annan förklaring skulle kunna grundas i Yu et als. (2014) 

resonemang, vilka menar att stereotyper tenderar att aktiveras på ett omedvetet plan när ingen 

individualiserande information finns att tillgå om individen. Eftersom deltagarna inte hade 

tillgång till individualiserande information om de olika ägarna till hundraserna skulle det 

kunna vara så som Yu et al. (2014) argumenterar för, att stereotyperna aktiveras och att 

deltagarna själva inte var medvetna om sina stereotypa tankesätt. 

Möjliga andra orsaker till att det skiljer sig åt mellan acceptans och frågorna kan vara 

att det är en social norm att stereotyper är något dåligt som bör förkastas, men att deltagarna 

själva inte är medvetna om sitt stereotypa tänkande. Detta skulle innebära att deltagarna inte 

själva ser att de bedömer hundägaren på ett stereotypt sätt, och på detta sätt går även här 

acceptansdelen i linje med de övriga frågorna. Om det är så att deltagarna inte är villiga att 

erkänna för sig själva att de har stereotypt tankesätt stämmer det överens med Carter et al.s 

(2006) påstående om att de flesta människor utövar stereotypt tänkande utan att själva vara 

medvetna om det.   

Det är omöjligt att bevisa om resultatet i studien är stereotypt eller om de 

gemensamma uppfattningarna faktiskt är sanna antaganden som är applicerbara på svenska 

hundägare. Det finns ingen statistik att tillgå för ålder, civilstånd, sysselsättning och dylikt 
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rörande ägare till vissa specifika hundraser, vilket innebär att deltagarnas föreställda typiska 

hundägare inte garanterat utgör stereotypa tankesätt, utan faktiskt kan motsvara en typisk 

hundägare till respektive ras.  

Studiens deltagare var till största del kvinnor, vilket innebar att fördelningen mellan 

kvinnor och män var skev. Detta har tagits upp i flera tidigare studier, där det lyfts att en skev 

fördelning mellan män och kvinnor är vanligt inom forskningsområdet, stickprovet kan 

därför anses vara i linje med stickprov som analyserats vid tidigare studier (Tesform & Birch, 

2012). Hade fler män deltagit i studien skulle kanske resultatet tett sig annorlunda än det nu 

gjorde.  

Vissa luckor fanns i studien. Exempelvis undersöktes endast fysiska attribut hos de 

föreställda hundägarna till vissa raser, vilket innebär att föreställningar om ägarnas 

personlighet, beteende och dylikt inte tas hänsyn till.  

Att enkäten utformades med så många svarsalternativ i anslutning till varje fråga hade 

kunnat bidra till att de tänkta analyserna inte gick att genomföra på alla variabler. Detta kan 

ha inneburit att vissa delar av resultatet gicks miste om. För att kunna beräkna Chi2 fanns ett 

krav om att det måste finnas minst 5 värden i minst 80 % av cellerna. Kombinationen av 

många svarsalternativ och endast 120 deltagare gjorde att det ofta inte fanns tillräckligt 

många värden i varje cell för att beräkna Chi2. För att få ett mer detaljerat och mångfacetterat 

resultat skulle antalet svarsalternativ begränsats eller antalet deltagare ökats. 

En ytterligare eventuell svaghet i studien var att enkäten inte utformades med 

svarsalternativet ”vet ej” eller liknande. Detta innebar att deltagarna avtvingades ett svar 

oavsett om de hade någon åsikt om den föreställda hundägaren eller inte. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat, och bör tas i beaktande vid framtida liknande undersökningar.  

Deltagarnas ålder hade en spridning mellan 18 och 60 år, deltagarna representerade 

olika utbildningsnivåer och innefattade både hundägare och icke-hundägare. Dessa fakta gör 

att studiens resultat till viss grad kan generaliseras till populationen. Generaliseringen kan 

inte göras till andra än ägarna till de hundraser som presenterades i enkäten, och inte heller 

till andra attribut än de som efterfrågades i enkäten.  

Att belysa ämnet stereotyper fyller flera funktioner. Att skapa medvetenhet kring 

ämnet skulle kunna fungera för att förhindra att individer felaktigt skapar stereotyper och 

därmed kategoriserar andra människor på ett sätt som kanske inte alltid är rättvist.  
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Studien har visat att stereotypt tänkande mest troligen förekommer kring olika 

hundrasers ägare, att medvetandegöra stereotypers förekomst kan vara en viktig aspekt för att 

minska risken för ytterligare stereotyper. Medvetandegörande kan utgöra ett stort steg mot ett 

mer jämställt och rättvist samhälle, eftersom studien pekar på ett glapp mellan deltagarnas 

acceptans för stereotyper och deras faktiska grad av stereotypt tänkande kan det vara så att 

deltagarna helt enkelt inte är medvetna om sin roll för stereotypers upprätthållande. Om 

individen själv inte är medveten om sitt stereotypa tankesätt kan denne inte heller påverka sin 

syn på andra människor. Medvetandegörande skulle kunna fungera som en påminnelse om att 

stereotypen i sig inte alltid är sann utan snarare kan utgöra hinder för skapandet av ett mer 

integrerat samhälle där individer inte döms utifrån vilken hundras de valt.  

Fortsatt forskning är av stor vikt för att vidare belysa området stereotyper, både inom 

hundsektorn och inom andra delar av samhället. Är stereotyper i lika hög grad förekommande 

inom andra samhällsområden bör en debatt väckas för att göra gemene man medveten om 

och kanske även förmögen att förändra sitt stereotypa tankesätt. Dessutom skulle fortsatt 

forskning vara av stort värde för att närmare kartlägga stereotypers funktion och nytta, mer 

kunskap kring stereotyper i allmänhet kan bidra till ökad förståelse för dess implikationer för 

samhället.  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Bilagor 

Bilaga 1 – informationsbrev till deltagare 

Hej! 

Denna enkät är en del av min C-uppsats i psykologi vid Karlstads universitet.  

I uppsatsen studerar jag uppfattningar om hundägare och hundraser för att få en bättre 

förståelse för hur man ser på människors val av hundras.  

För att få delta i studien måste Du vara över arton år. 

Du kommer att få svara på ett antal frågor rörande ägare till ett antal hundraser samt 

frågor rörande dina uppfattningar i allmänhet.  

Dina svar kommer vara helt anonyma och inga enskilda svar kommer kunna identifieras. 

Det är helt frivilligt att ställa upp och besvara enkäten och Du har rätt att när som helst 

avbryta enkäten genom att stänga sidan. 

Enkäten tar cirka tio minuter att besvara.  

Vid eventuella frågor, eller om Du vill ta del av den färdiga uppsatsen, vänligen skicka 

ett mail till sadanhundsadanagare@gmail.com 

!
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!
Bilaga 2 – Acceptans för stereotyper översatt till svenska 

!
1. Ibland när jag träffar nya människor kan jag förutspå deras beteende eller attityder 

bara genom att veta vilka sociala eller kulturella grupper de tillhör.  

2. I det dagliga livet är det så pass mycket man måste uppmärksamma, så det kan vara 

till hjälp om man kan göra vissa antaganden om en person.  

3. När man interagerar med andra är det väldigt viktigt att ha en känsla av vilka 

sociala eller kulturella grupper de tillhör. 

4. Stereotyper kan vara skadliga, men de är väldigt viktiga för att kunna interagera 

med medlemmar i olika grupper.  

5. Människor skiljer sig så pass mycket från varandra att det är omöjligt att 

generalisera bland dem.  

6. Man kan inte ta sig genom livet utan att generalisera andra människor, även om 

sådana generaliseringar kan vara överskattade.  

7. Det är omöjligt att veta hur en person kommer bete sig utifrån vilken social eller 

kulturell grupp personen tillhör.  

8. Utgår man från stereotyper om människor kommer man aldrig kunna se dem för 

vilka de verkligen är.  

9. Stereotyper har för mycket inflytande på vårt beteende gentemot andra.  

10. Att utgå ifrån en stereotyp innebär inte nödvändigtvis att man ser ner på någon.  

11. Om vi inte hade stereotyper om varandra skulle det vara mycket mindre konflikter i 

världen.  

12. Stereotyper är användbara i det dagliga livet, även om de inte alltid är korrekta.  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!
Bilaga 3 – Etiskt protokoll 

!
• Vilken nytta medför studien?  

Studien kan ytterligare belysa ämnet stereotyper, vilka för- och nackdelar de medför, 

samt hur de ter sig för svenska hundägare. För deltagaren kan nyttan vara en eventuell 

ökad medvetenhet om uppfattningen om personer i deras omgivning.  

• Vilka risker finns för deltagaren?  

Studien kan framkalla negativa känslor för deltagare som eventuellt uppmärksammas 

på sina stereotypa tankesätt. 

• Hur kan riskerna minskas?  

Risken kan minskas genom att undvika ledande frågor och genom att enkäten 

utformas utifrån fiktiva hundägare snarare än verkliga sådana.  

• Vilken information ska deltagaren få?  

Deltagarna får ett informationsbrev där de informeras om punkterna angivna i 

dokumentet ”Studentdokument uppsatskurs vt 2014”. 

•  Hur ger deltagaren sitt samtycke?  

Deltagarna ger sitt samtycke genom att kryssa i en samtyckesruta i enkäten, ingen 

annan behöver ge sitt samtycke eftersom deltagare under 18 år kommer ses som 

bortfall i studien.  

• Hur ska data hanteras?  

Datan kommer vara anonym och analysen kommer ske i dataprogrammet SPSS. Efter 

genomförd studie kommer datan raderas.  

• Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarhet minskas?  

Spårbarheten minskas eftersom enkäten är webbaserad och helt anonym. Dessutom 

kommer inga IP-adresser samlas in eller lagras.  

• Hur får deltagarna del av resultatet?  

Resultatet publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) efter godkännande, 
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vilket innebär att deltagarna på så sätt kan ta del av det samma. DiVA är ett 

publiceringsverktyg för forskning och studentuppsatser.  

!
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!
Bilaga 4 – Chi2-tester 

Tabell över de variabler som uppfyllde kraven för beräkning av Chi2-tester. Tabellen presenterar Chi2-
värde, p-värde och frihetsgrader (fg) för dessa variabler.  

! !
Chi2

!
P-värde fg

Labrador

Kön 0,00 1,00 1

Civilstånd - - -

Boende - - -

Utbildningsnivå 24,30 <0,01* 1

Ålder 55,05 <0,01* 2

Frisyr 52,55 <0,01* 2

Kroppsbyggnad 39,20 <0,01* 2

Längd 90,15 <0,01* 2!
Pudel

Kön 97,20 <0,01* 1

Civilstånd 34,40 <0,01* 3

Boende 25,40 <0,01* 2

Utbildningsnivå 4,80 <0,05* 1

Ålder 40,85 <0,01* 2

Frisyr 17,15 <0,01* 2

Kroppsbyggnad 48,05 <0,01* 2

Längd 37,05 <0,01* 2

Pitbull

Kön 83,33 <0,01* 1

Civilstånd 131,40 <0,01* 3

Boende 224,40 <0,01* 3

Utbildningsnivå - - -

Ålder - - -

Frisyr 73,35 <0,01* 2

Kroppsbyggnad 45,60 <0,01* 2

Längd 51,35 <0,01* 2!
Tax

Kön 17,63 <0,01* 1

Civilstånd 63,02 <0,01* 3

Boende 61,47 <0,01* 3
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!

Utbildningsnivå 36,30 <0,01* 1

Ålder - - -

Frisyr - - -

Kroppsbyggnad 57,95 <0,01* 2

Längd 50,55 <0,01* 2!
Chihuahua

Kön - - -

Civilstånd - - -

Boende - - -

Utbildningsnivå 45,63 <0,01* 1

Ålder - - -

Frisyr - - -

Kroppsbyggnad 33,80 <0,01* 2

Längd 53,03 <0,01* 2

!  31



!
Bilaga 5 – variabeln sysselsättning 

Tabell över variabeln sysselsättning, vilken inte testades med hjälp av Chi2 eftersom 

endast en av fem hundraser uppfyllde kraven. Tabellen presenterar frekvens samt procentuell 

frekvens för variabeln.  

!
Ras

!
Frekvens (procentuell frekvens) 

!!!!
Labrador

!!
Studerande: 2 (1,7 %) 
Arbetande med lägre inkomst: 15 (12,5 %) 
Arbetande med medelhög inkomst: 90 (75 %) 
Arbetande med högre inkomst: 7 (5,8 %) 
Pensionär: 4 (3,3 %) 
Annat: 2 (1,7 %)

!!!!!
Pudel

!
Studerande: 1 (0,8 %) 
Arbetande med lägre inkomst: 5 (4,2 %) 
Arbetande med medelhög inkomst: 40 (33,3 %) 
Arbetande med högre inkomst: 24 (20 %) 
Pensionär: 47 (39,2 %) 
Annat: 3 (2,5 %)

!!!!
Pitbull

!
Studerande: 3 (2,5 %) 
Arbetande med lägre inkomst: 61 (50,8 %) 
Arbetande med medelhög inkomst: 35 (29,2 %) 
Arbetande med högre inkomst: 3 (2,5 %) 
Pensionär: 1 (0,8 %) 
Annat: 17 (14,2 %)

!!!
Tax

!
Studerande: 0 (0 %) 
Arbetande med lägre inkomst: 3 (2,5 %) 
Arbetande med medelhög inkomst: 45 (37,5 %) 
Arbetande med högre inkomst: 7 (5,8 %) 
Pensionär: 63 (52,5 %) 
Annat: 2 (1,7 %)
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!!
Chihuahua

!
Studerande: 30 (25 %) 
Arbetande med lägre inkomst: 26 (21,7 %) 
Arbetande med medelhög inkomst: 40 (33,3 %) 
Arbetande med högre inkomst: 15 (12,5 %) 
Pensionär: 0 (0 %) 
Annat: 9 (7,5 %) 
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Bilaga 6 – variabler som inte uppfyllde kraven för Chi2-tester 

Tabell över de variabler som inte uppfyllde kraven för beräkning av Chi2-tester. Tabellen 
presenterar frekvens samt procentuell frekvens för dessa variabler.  

Bilaga 7 – t-tester  
Tabell över t-tester för de variabler som besvarades på en skala. Tabellen presenterar medelvärde (M), 

standardavvikelse (SD), t-värde, p-värde och frigetsgraderna (fg) för dessa variabler. 

Ras
!

Frekvens + Procent 

!
Labrador

!
Civilstånd:  

Singel utan barn: 16 (13,3 %)  
Singel med barn: 4 (3,3 %)  
Sambo utan barn: 9 (7,5 %)  
Sambo med barn: 91 (75,8 %)  

Boendeform:  
Lägenhet: 13 (10,8 %)  
Radhus: 30 (25 %)  
Villa: 77 (64,2 %)  
Annat: 0 (0 %)

!
!
!
!

Pitbull

Utbildningsnivå: 
Lägre än universitetsutbildning: 117 (97,5 %)  
Universitetsutbildning: 3 (2,5 %) !

Ålder: 
Yngre än medelålders: 109 (90,8 %)  
Medelålders: 11 (9,2 %)  
Äldre än medelålders: 0 (0 %)

!
!

Tax

!!
Ålder: 

Yngre än medelålders: 3 (2,5 %)  
Medelålders: 40 (33,3 %)  
Äldre än medelålders: 77 (64,2 %)  !

Frisyr:  
Kortare än medellångt hår: 72 (60 %)  
Medellångt hår: 44 (36,7 %)  
Längre än medellångt hår: 4 (3,3 %) !
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! !
Grupp Medelvärde/ 

Standardavvikelse t-värde p-värde fg

!
Labrador 

!

Ålder
Hundägare M=3,08 SD=1,08 1,82 0,07 118

Icke-hundägare M=2,73 SD=0,97

Frisyr
Hundägare M=2,83 SD=1,18 -2,52 <0,05* 118

Icke-hundägare M=3,39 SD=1,20

Kroppsbyggnad
Hundägare M=2,80 SD=1,28 -1,93 0,06 118

Icke-hundägare M=3,24 SD=1,16

Längd
Hundägare M=3,28 SD=1,12 -1,33 0,19 118

Icke-hundägare M=3,55 SD=1,04

!
Pudel

Ålder
Hundägare M=4,37 SD=1,20 -0,19 0,85 118

Icke-hundägare M=4,41 SD=1,19

Frisyr
Hundägare M=3,17 SD=1,33 -0,79 0,43 118

Icke-hundägare M=3,39 SD=1,72

Kroppsbyggnad
Hundägare M=2,30 SD=1,22 - 0,45 0,65 118

Icke-hundägare M=2,41 SD=1,50

Längd
Hundägare M=2,87 SD=1,17 0,74 0,46 118

Icke-hundägare M=2,71 SD=1,16

!
Pitbull 

Ålder
Hundägare M=1,30 SD=0,76 -0,77 0,44 118

Icke-hundägare M=1,41 SD=0,81

Frisyr
Hundägare M=1,96 SD=1,55 0,28 0,78 118

Icke-hundägare M=1,88 SD=1,50

Kroppsbyggnad
Hundägare M=4,44 SD=1,71 -1,71 0,09 118

Icke-hundägare M=4,94 SD=1,38

Längd
Hundägare M=3,44 SD=1,25 -0,75 0,46 118

Icke-hundägare M=3,61 SD=1,29

!
Tax

Ålder
Hundägare M=4,89 SD=1,14 0,52 0,60 118
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!
Bilaga 8 – variabler som inte uppfyllde kraven för Chi2-tester med Bonferroni-

korrigerade p-värden  

Ålder
Icke-hundägare M=4,78 SD=1,16

Frisyr
Hundägare M=2,10 SD=1,15 -1,20 0,23 118

Icke-hundägare M=2,37 SD=1,29

Kroppsbyggnad
Hundägare M=2,31 SD=1,24 0,93 0,36 118

Icke-hundägare M=2,10 SD=1,16

Längd
Hundägare M=3,17 SD=1,13 1,16 0,25 118

Icke-hundägare M=2,92 SD=1,21

!
Chihuahua

Ålder
Hundägare M=1,30 SD=0,98 0,18 0,86 118

Icke-hundägare M=1,27 SD=0,81

Frisyr
Hundägare M=5,28 SD=1,38 -0,84 0,40 118

Icke-hundägare M=5,49 SD=1,26

Kroppsbyggnad
Hundägare M=3,37 SD=1,45 -0,84 0,40 118

Icke-hundägare M=3,59 SD=1,46

Längd
Hundägare M=2,94 SD=1,12 0,02 0,98 118

Icke-hundägare M=2,94 SD=1,28

Frekvens hundägare Frekvens icke-
hundägare

Labrador
Singel utan barn 

Civilstånd                            Singel med barn   
Sambo utan barn 
Sambo med barn

10 (14,1 %) 
1 (1,4 %) 
6 (8,5 %) 
54 (76,1 %)

6 (12,2 %) 
3 (6,1 %) 
3 (6,1 %) 
37 (75,5 %)

Sysselsättning                               Studerande 
Arbetande med lägre inkomst 

Arbetande med medelhög inkomst 
Arbetande med högre inkomst 

Pensionär 
Annat

0 (0 %) 
10 (14,1 %) 
52 (73,2 %) 
4 (5,6 %) 
4 (5,6 %) 
1 (1,4 %)

2 (4,1 %) 
5 (10,2 %) 
38 (77,6 %) 
3 (6,1 %) 
0 (0 %) 
1 (2,0 %)

Pudel
Kön                                                         Man 

Kvinna
4 (5,6 %) 
67 (94,4 %)

2 (4,1 %) 
47 (95,9 %)

Sysselsättning                              Studerande 
Arbetande med lägre inkomst 

Arbetande med medelhög inkomst 
Arbetande med högre inkomst 

Pensionär 
Annat

1 (1,4 %) 
3 (4,2 %) 
24 (33,8 %) 
14 (19,7 %) 
27 (38,0 %) 
2 (2,8 %)

0 (0 %) 
2 (4,1 %) 
16 (32,7 %) 
10 (20,4 %) 
20 (40,8 %) 
1 (2,0 %)
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Pitbull
Kön                                                        Man 

Kvinna
64 (90,1 %) 
7 (9,9 %)

46 (93,9 %) 
3 (6,1 %)

Civilstånd                           Singel utan barn 
Singel med barn 
Sambo utan barn 
Sambo med barn

47 (66,2 %) 
3 (4,2 %) 
8 (11,3 %) 
13 (18,3 %)

37 (75,5 %) 
3 (6,1 %) 
7 (14,3 %) 
2 (4,1 %)

  Boende                                            Lägenhet 
Radhus 

Villa 
Annat

58 (81,7 %) 
4 (5,6 %) 
5 (7,0 %) 
4 (5,6 %)

43 (87,8 %) 
5 (10,2 %) 
0 (0,0 %) 
1 (2,0 %)

Utbildning                  Universitetsutbildning 
Övrig utbildning

3 (4,2 %) 
68 (95,8 %)

0 (0,0 %) 
49 (100,0 %)

Sysselsättning                           Studerande 
Arbetande med lägre inkomst 

Arbetande med medelhög inkomst 
Arbetande med högre inkomst 

Pensionär 
Annat

3 (4,2 %) 
34 (47,9 %) 
20 (28,2 %) 
3 (4,2 %) 
1 (1,4 %) 
10 (14,1 %)

0 (0,0 %) 
27 (55,1 %) 
15 (30,6 %) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 
7 (14,3 %)

Tax
Sysselsättning                           Studerande 

Arbetande med lägre inkomst 
Arbetande med medelhög inkomst 

Arbetande med högre inkomst 
Pensionär 

Annat

0 (0,0 %) 
1 (1,4 %) 
25 (35,2 %) 
4 (5,6 %) 
39 (54,9 %) 
2 (2,8 %)

0 (0,0 %) 
2 (4,1 %) 
20 (40,8 %) 
3 (6,1 %) 
24 (49,0 %) 
0 (0,0 %)

Chihuahua
Kön                                                       Man 

Kvinna
3 (4,2 %) 
68 (95,8 %)

0 (0,0 %) 
49 (100,0 %)

Civilstånd                              Singel utan barn 
Singel med barn 
Sambo utan barn 
Sambo med barn

55 (77,5 %) 
3 (4,2 %) 
11 (15,5 %) 
2 (2,8 %)

39 (79,6 %) 
3 (6,1 %) 
4 (8,2 %) 
3 (6,1 %)

Boende                                              Lägenhet 
Radhus 

Villa 
Annat

66 (93,0 %) 
3 (4,2 %) 
2 (2,8 %) 
0 (0,0 %)

44 (89,8 %) 
4 (8,2 %) 
1 (2,0 %) 
0 (0,0 %)
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