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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Undersökningens design är en internationell jämförelse, en replikation av undersökningar utförda i Förenta Staterna, Tjeckien, Chile, Ungern och
Spanien. Materialet för Finlands del samlades in som surveyundersökning våren 2001. Respondenterna bestod av studeranden vid Helsingfors
universitet (N = 195). Den totala svarsprocenten var ca. 70 % och materialet analyserades med statistiska metoder.
Målet för denna undersökning är dels att utreda om två personlighetsdrag, allmän misstänksamhet och autoritarianism, hör ihop å ena sidan med
fördomar mot judar och å andra sidan med fördomar mot romer. Dels undersöks om kontakten med dessa två minoriteter påverkar fördomarna
mot dessa minoritetsgrupper.
Sambandet mellan personlighet och fördomar mättes med ett test för autoritär personlighet (RWA, Altemeyer 1988) och test för allmän
misstänksamhet (Pr/To, Gough, 1951) och test för fördomar (ROMA, Dunbar & Simonova, och SSASI, Selznick & Steinberg 1969).
Kontakterna till de två minoritetsgrupperna, mättes med en skala för olika kontaktdimensioner (Tzeng & Jackson 1994).
Materialet analyserades med hjälp av hierarkisk regressionsanalys.
Både autoritarianism och allmän misstänksamhet förutspådde fördomar i Finland.
De viktigaste resultaten i denna undersökning kan sammanfattas på följande sätt: 1) Samplets respondenter förhåller sig mycket olika till de två
undersökta minoritetsgrupperna, romerna och judarna. 2) Beträffande de två förklaringsmodellerna, den ena med betoning på personlighet, den
andra med betoning på kontakt över gruppgränserna, var det olika faktorer som förklarade fördomarna mot dessa två minoritetsgrupper:
kontakten med judar förklarade fördomar mot dem mer än personlighetsskalorna för autoritär personlighet och allmän misstänksamhet. Däremot
förklarade autoritarianism fördomar mot romer mer än kontakterna med romer. 3) Könsskillnader i fördomar förekom i hela samplet. Då
kontaktens olika dimensioner analyserades enligt kön visade det sig att mäns och kvinnors attityder påverkas av olika dimensioner.
De viktigaste källorna: Allport 1954; Duckitt 1992; Dunbar, Simonova 2000; Bachner 1999; Brown 1995; Eysenck 1970; Lazarus 1974; Cattell –
Kline 1977; Altemeyer 1988
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