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Sammanfattning 

Följande studie undersökte 1) hur könsöverskridande och könsstereotypt beteende bedömdes, 

2) sexistiska attityders påverkan på bedömningarna och 3) vilket attitydkomplex (e.g. 

ambivalent sexism, inställning till gruppbaserad dominans eller auktoritära attityder) som 

hade störst påverkan. 534 deltagare fick läsa sex scenarion, två neutrala, två som beskrev 

könsstereotypt beteende och två som beskrev könsöverskridande beteende och bedöma 

scenariopersonernas kompetens, värme och omtyckbarhet samt egen upplevelse av positiva 

och negativa emotioner efter att ha läst varje scenario. De fick därefter fylla i 

skattningsformulären ASI, AMI, SDO och RWA. Resultatet visade att könsöverskridande 

beteende bedömdes mer positivt än könsstereotypt beteende och att både ambivalent sexism 

och inställning till gruppbaserad dominans hade betydelse för hur könsöverskridande 

beteende bedömdes medan auktoritära attityder hade mindre betydelse. Vad gäller ambivalent 

sexism fanns en tendens där fientlig sexism (HS) relaterade till negativa bedömningar av 

könsöverskridande kvinnor medan välmenad sexism (BS) relaterade till positiva bedömningar 

av könsstereotypa kvinnor. För ambivalenta attityder gentemot män fanns ett samband mellan  

fientliga attityder gentemot män (HM) och positiva bedömningar av könsöverskridande män 

medan inga samband hittades mellan välmenande attityder mot män (BM) och bedömningar 

av könsstereotypt eller könsöverskridande beteende. Implikationer för vidare forskning kring 

områdesspecifika och generella attityders påverkan på bedömningar av könsöverskridande 

beteende diskuteras, tillsammans med det oväntade resultatet att könsöverskridande beteende 

bedömdes mer positivt än könsstereotypt beteende. 
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Betydelsen av områdesspecifika och generella attityder för bedömningar av 

könsöverskridande beteende 

Sverige har rankats till världens fjärde mest jämställda land avseende jämställdhet 

mellan män och kvinnor av FN:s utvecklingsprogram (UNDP; 2014). Samtidigt är kvinnor i 

Sverige överrepresenterade vad gäller deltidsarbete i förhållande till män (Statistiska 

Centralbyrån, SCB, 2014, A), de tar ut 75% av föräldrapenningen (SCB, 2014, B) och har en 

inkomst som motsvarar 70% av mäns inkomst (SCB, 2013). Med andra ord är de traditionella 

könsrollerna, där män tar hand om familjeförsörjningen medan kvinnor tar hand om hushållet, 

fortsatt framträdande i det svenska samhället. Vad skulle då hända om män och kvinnor 

trädde ur sin traditionella könsroll i ett försök att öka jämställdheten mellan könen? Tidigare 

studier genomförda i andra länder än Sverige har undersökt hur könsöverskridande beteende 

betraktas och kommit fram till att sådana beteenden riskerar att leda till sociala och 

ekonomiska repressalier (Heilman, Wallen, Fuchs & Tamkins 2004; Rudman & Glick, 2001), 

och därmed inte leder till ökad jämställdhet. Då Sverige ligger i topp vad gäller jämställdhet 

samtidigt som traditionella könsroller fortsatt finns representerade ville följande studie 

undersöka om könsöverskridande och könsstereotypt beteende bedömdes likartat i ett svenskt 

urval som i urval från länder med lägre jämställdhetsnivå. Tidigare forskning har även visat 

att uppdelningen av män som familjeförsörjare och kvinnor som omhändertagare av hushållet 

påverkas av olika ideologier och attityder kopplat till kön (e.g. Bulanda, 2004; Gaunt, 2006), 

där män och kvinnor involveras olika mycket i familjeförsörjningen och omhändertagandet av 

familjen beroende på vad för ideologier och attityder de förespråkar. Följande studie ville 

därför undersöka om och i sådana fall hur tre olika typer av attityder (sexistiska attityder, 

attityder kopplat till dominans och attityder kopplat till auktoriteter) relaterade till 

bedömningar av könsstereotypa och könsöverskridande män och kvinnor. 

Teorier kopplat till könsroller och dess implikationer 

Social role theory utvecklades på 1980-talet i ett försök att förstå orsaken till 

könsskillnader och likheter i socialt beteende (Eagly, 1987). Könsskillnaderna anses inom 

teorin uppstå genom de olika sociala roller som män och kvinnor förknippas med, utifrån att 

de traditionellt sett haft olika uppgifter (e.g. mannen som försörjer familjen och kvinnan som 

sköter om hemmet). Könsrollerna skiljer därmed åt och  enligt social role theory associeras de 

därför med olika typer av egenskaper. Män förväntas i större utsträckning än kvinnor inneha 

aktörsegenskaper, så som att vara självsäkra och självständiga, medan kvinnor i större 

utsträckning förväntas inneha samverkansegenskaper, så som att vara vänliga och hjälpsamma 

(Eagly, Wood, & Diekman, 2000). De olika förväntningarna på manliga och kvinnliga 

egenskaper leder i sin tur, genom olika psykologiska och sociala processer, till att män och 

kvinnor beter sig på olika sätt för att leva upp till sin tillskrivna könsroll. Enligt teorin uppstår 

därmed könsskillnader genom att de olika förväntningarna på manliga och kvinnliga 

egenskaper leder till att män och kvinnor beter sig på olika sätt. Könsskillnaderna förstärker i 

sin tur synen på mannen och kvinnan som naturligt olika varandra och bekräftar könsrollernas 

legitimitet. 

Medan social role theory fokuserar på de två dimensionerna aktörsinriktning och 

samverkansinriktning för att beskriva könsstereotyper finns en nyare modell, the stereotype 

content model (Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002) som istället fokuserar på dimensionerna 

värme och kompetens för att förklara stereotypa bilders innehåll. Med kompetens avses 

förmågan att vara framgångsrik inom områden som ger hög status och prestige medan värme 

hänvisar till socioemotionell orientering gentemot andra (Eckes, 2002). Enligt modellen 

upplevs grupper (exempelvis åldersrelaterade grupper och etniska grupper) vara olika varma 
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och kompetenta utifrån gruppens upplevda status och till vilken grad gruppen konkurrerar 

med den egna gruppens resurser (Fiske et. al., 2002). Grupper med låg status och låg 

konkurrenskraft (e.g. äldre) upplevs vara varma men inkompetenta medan grupper med hög 

status och hög konkurrenskraft (e.g. asiater) upplevs vara kompetenta men kalla. 

Paternalistiska stereotyper karaktäriseras av låg upplevd kompetens men hög upplevd värme 

och utgör inget hot för den egna gruppen. Avundsjuka stereotyper karaktäriseras av hög 

upplevd kompetens men låg upplevd värme och utgör ett hot för den egna gruppen. Vad gäller 

grupperna kvinnor och män utsätts kvinnor för paternalistiska stereotyper, där de porträtteras 

som varma men inkompetenta, medan män utsätts för avundsjuka stereotyper, där de 

porträtteras som kompetenta men kalla (Eckes, 2002). 

Genom att kvinnor och män tänks skilja sig åt avseende aktörs- och 

samverkansinriktning och kompetens och värme är det möjligt att de bedöms på olika sätt 

även om de utför samma typ av beteende. I en studie av Allen (2006) framkom det att en 

manlig medarbetare som var hjälpsam gentemot organisationen och dess anställda belönades 

med befordran i större utsträckning än en hjälpsam kvinna. Det är möjligt att eftersom kvinnor 

förväntas bete sig på ett samverkansinriktat sätt, i det här fallet genom att vara hjälpsamma, 

uppmärksammades de inte på samma sätt som hjälpsamma män. Annan forskning har visat att 

kvinnor som blir mammor upplevs vara mindre kompetenta och attraktiva på 

arbetsmarknaden än män som blir pappor (Cuddy, Fiske, & Glick, 2004; Heilman & Okimoto, 

2008). Heilman och Okimoto (2008) visade även att den förväntade kompetensen hos 

mammorna påverkades av förväntningar om att de brast i aktörsinriktade beteenden. 

Resultaten kan förstås utifrån de olika förväntningar som finns på män och kvinnor, där 

kvinnor i större utsträckning än män förväntas ta hand om familjen och vara 

samverkansinriktade, och att dessa förväntningar stärks ytterligare när kvinnor blir mammor. 

De olika förväntningar som finns på män och kvinnor avseende aktörs- och 

samverkansinriktning och kompetens och värme har också visat sig påverka hur 

könsöverskridande män och kvinnor ses, det vill säga kvinnor som utför typiskt manliga 

beteenden och män som utför typiskt kvinnliga beteende. Flertalet studier har undersökt hur 

könsöverskridande beteende betraktas och bedöms och merparten av studierna har rapporterat 

negativa reaktioner, både för kvinnor och män som beter sig på ett sätt som inte är förenligt 

med deras traditionella könsroll. För könsöverskridande beteende kopplat till arbetsplatsen har 

till exempel Heilman et. al. (2004) undersökt hur kvinnor som lyckas i en manligt betonad 

bransch bedöms. Resultatet visade att kvinnor som lyckas blir mindre omtyckta och bedöms 

vara mer interpersonellt fientliga, e.g. beräknande, manipulativa, själviska, än sin manliga 

motpart och att de negativa reaktionerna enbart uppstod när kvinnorna lyckades i en bransch 

som var manligt betonad. Det visade sig även att inte vara omtyckt var en faktor som kunde 

ha en negativ påverkan på karriären, både vad gäller helhetsbedömningar och för 

rekommendationer avseende organisatoriska belöningar. I en annan studie fann Rudman och 

Glick (2001) att aktörsinriktade kvinnor i en jobbansökningsprocess upplevdes vara mindre 

socialt kompetenta och omtyckta än aktörsinriktade män och att det påverkade deras 

möjlighet till anställning negativt. Med aktörsinriktning avsåg Rudman och Glick personer 

som gav uttryck för ett konkurrensinriktat förhållningssätt, vilket förknippas med den manliga 

könsrollen. 

För könsöverskridande beteende kopplat till familjerollen har bland annat Etaugh och 

Folger (1998) rapporterat att heltidsarbetande mammor som nyss fått barn bedömdes vara 

mindre omvårdande än deras manliga motsvarigheter och att nyblivna pappor som förkortar 

sin arbetstid bedömdes vara mindre kompetenta än heltidsarbetande pappor, medan mammor 

som förkortar sin arbetstid fortsatt bedömdes vara lika kompetenta som heltidsarbetande 

mammor. På samma linje fann Brescoll och Uhlmann (2005) att deltagare tyckte sämre om 

arbetande mammor och pappor som var hemma med barnen än deras traditionella motparter, 
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det vill säga mammor som var hemma med barnen och arbetande pappor. De arbetande 

mammorna upplevdes även vara mer själviska än de arbetande papporna. 

Kvinnor och män förknippas således med olika egenskaper, vilket påverkar dem på 

olika sätt, både när de beter sig i linje med sin könsroll och när de bryter mot den. Hur 

könsstereotypa och könsöverskridande beteende hos kvinnor och män bedöms tänks däremot 

inte enbart vara en produkt av de olika egenskaper de förväntas besitta utan även bero på 

individuella faktorer hos betraktaren, så som förespråkande av attityder som relaterar till 

fördomar. 

Attityder relaterade till fördomar och dess implikationer 

Ambivalent sexism theory (AST). Teorin, utvecklad av Glick och Fiske (1996), 

fokuserar på fördomar kring kön. De menar att maktförhållandena mellan män och kvinnor 

och mannens och kvinnans samtidiga beroende av varandra ger upphov till ambivalenta 

attityder gentemot män och kvinnor, vilka kan klassificeras som antingen fientliga eller 

välmenande. De fientliga attityderna syftar till att rättfärdiga mannens överordning gentemot 

kvinnan medan de välmenande attityderna syftar till att uppmuntra könsstereotypt beteende 

och således vidmakthålla maktobalansen. 

The ambivalent sexism inventory (ASI; Glick & Fiske 1996) utvecklades för att mäta 

fientlig och välmenad sexism gentemot kvinnor. Den fientliga sexismen (HS) syftar till att 

rättfärdiga kvinnors underordning gentemot män och karaktäriseras av negativa värderingar 

av kvinnor som beter sig utanför sin tilldelade könsroll, (e.g. ”kvinnor försöker vinna makt 

genom att få kontroll över män,” ”när kvinnor i rättvis konkurrens förlorar gentemot män, 

klagar de vanligtvis över att ha blivit diskriminerade”). Den välmenande sexismen (BS) ser 

kvinnor som naturligt underlägsna män och karaktäriseras av positiva värderingar av 

traditionellt kvinnliga egenskaper, så som att vara omtänksam och snäll (e.g. ”kvinnor bör bli 

omhuldade och skyddade av män,” ”en man borde vara villig att offrat sitt eget välbefinnande 

för att försörja kvinnan i sitt liv”). Fientlig sexism tänks därmed relatera till negativa 

uppfattningar av könsöverskridande kvinnor, medan välmenad sexism tänks relatera till 

positiva uppfattningar av könsstereotypa kvinnor. 

The ambivalence toward men inventory (AMI; Glick et. al., 2004) utvecklades för att 

mäta fientliga och välmenande attityder gentemot män. Fientliga attityder gentemot män 

(HM) karaktäriseras av agg mot mäns makt och högre status (e.g. ”män kommer alltid att 

kämpa för att ha mer makt i samhället än kvinnor,” ”de flesta män trakasserar kvinnor 

sexuellt, om än subtilt, om de hamnar i maktposition över dem”). Även om de fientliga 

attityderna gentemot män motsätter sig manlig överlägsenhet anses de ändå bidra till 

maktobalansen genom att förstärka synen på mannen som naturligt dominant (Glick et. al., 

2004). De välmenande attityderna gentemot män (BM) karaktäriseras av positiva värderingar 

av traditionellt manliga egenskaper, så som att vara beskyddare och försörjare (e.g. ”varje 

kvinna behöver en man som tar omhand henne,” ”män är framförallt användbara till att förse 

kvinnor med ekonomisk trygghet”). Fientliga attityder tänks därmed relatera både till negativa 

uppfattningar av könsstereotypa män och positiva uppfattningar av könsöverskridande män, 

medan välmenande attityder tänks relatera både till positiva uppfattningar av könsstereotypa 

män och negativa uppfattningar av könsöverskridande män. 

I en studie av Glick et. al. (2004) genomfördes en tvärkulturell undersökning i 16 

länder där relationen mellan HS och BS och mellan HM och BM undersöktes, tillsammans 

med sambandet mellan ländernas nivå av jämställdhet och förekomst av HS, BS, HM och 

BM. Resultatet visade på positiva samband mellan HS och BS och mellan HM och BM. Det 

visade sig även finnas ett negativt samband mellan de fyra subskalor och indikatorer på 

jämställdhet för de 16 länderna, vilket stödjer antagandet att samtliga subskalor relaterar till 

attityder som verkar för att upprätthålla de traditionella könsrollerna. 
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Könsöverskridande beteende relaterat till AST. Tidigare studier kring 

könsöverskridande beteende har framför allt fokuserat på upplevelser och bedömningar av 

könsöverskridande aktörer. Väldigt få studier har i den kontexten även undersökt individuella 

faktorer hos bedömarna, till exempel förekomst av sexistiska attityder, som kan påverka 

uppfattningen och bedömningarna av könsöverskridande aktörer. Av de få studier som 

genomförts på området är det framför allt sambandet mellan sexistiska attityder gentemot 

kvinnor och uppfattningen av könsöverskridande kvinnor som studerats, medan sambandet 

mellan ambivalenta attityder gentemot män och uppfattningen av könsöverskridande män är 

mindre utforskat. Gaunt (2013) undersökte därför sambandet mellan ASI- och AMI-skalorna 

och perception av könsstereotypt och könsöverskridande beteende för både manliga och 

kvinnliga aktörer. I studien fick deltagarna läsa en text om antingen en kvinnlig 

familjeförsörjare, en kvinna som skötte om hemmet, en manlig familjeförsörjare eller en man 

som skötte om hemmet och därefter bedöma personens grad av kompetens och värme och i 

vilken grad de trodde att mannen/kvinnan upplevde positiva och negativa emotioner. De fick 

även fylla i ASI- och AMI-skalorna. Resultatet visade att HS relaterade till en mer negativ 

perception av den kvinnliga familjeförsörjaren och att BS relaterade till en mer positiv 

perception av den kvinna som skötte om hemmet, vilket gick i linje med hypoteserna 

sprungna ur AST. Oväntat framkom även att HS relaterade till en mer negativ perception av 

den kvinna som skötte om hemmet, vilket Gaunt menade kunnat bero på att texterna gav 

utrymme för subjektiva tolkningar och att den kvinna som skötte om hemmet istället kunnat 

betraktas som en familjeförsörjare för vissa. Vidare visade resultatet att HM relaterade till en 

mer positiv perception av den man som skötte om hemmet och att BM relaterade till en mer 

negativ perception av den man som skötte om hemmet, vilket även det gick i linje med 

hypoteserna sprungna ur AST. Gaunt fann vidare inga samband mellan ambivalenta attityder 

gentemot män och den manliga familjeförsörjaren. Hon menade att det kunnat bero på att 

könsstereotypa män utövar beteenden som är normativt eftertraktansvärda och därmed inte 

upplevs lika vägledande för att bedöma en persons egenskaper, varför deltagarna som läste 

om den manliga familjeförsörjaren kan ha svarat mer restriktivt. 

Social dominance orientation (SDO) och right-wing authoritarianism (RWA). 
Utöver sexistiska attityder finns ytterligare två former av attityder som kan tänkas påverka 

människors bedömningar av könsöverskridande beteende, närmare bestämt attityder kopplat 

till gruppbaserad dominans och auktoritära attityder. RWA-skalan utvecklades år 1981 av 

Bob Altemeyer för att mäta förekomst av auktoritära attityder (Duckitt & Sibley, 2009) och 

består av mätningar rörande tre samvarierande kluster av auktoritära attityder; auktoritär 

aggression, auktoritär underordning och traditionella värderingar (Duckitt, duPlessis & 

Birum, 2002). Personer som skattar högt på skalan håller med om påståenden som rör 

undergivenhet för etablerade auktoriteter, aggression gentemot andra grupper som inte 

accepteras av auktoriteten och upprätthållandet av traditionella värderingar (Whitley, 1999). 

SDO-skalan utvecklades senare, under 1990-talet, av Sidanius och Pratto (Duckitt & Sibley, 

2009). Den avser att mäta människors inställning till gruppbaserad dominans och undersöker 

till vilket grad en person stödjer att mellangruppsrelationer är hierarkiskt ordnade och önskar 

att den egna gruppen ska vara överlägsen andra grupper (Duckitt et. al., 2002). 

Skalorna har tillsammans visat sig vara en stark prediktor för förekomst av olika typer 

av generaliserande fördomar och etnocentrism (Duckitt, 1993; Pratto, Sidanius, Stallworth & 

Malle, 1994; Whitley, 1999). De båda skalorna, menar Duckit och Sibley (2010), mäter 

däremot två oberoende dimensioner som på olika sätt leder fram till fördomsfullhet och 

etnocentrism, vilket presenteras i deras dual motivational process model. Enligt modellen 

grundar sig en hög grad av RWA i att individer ser världen som en farlig plats och att de 

därmed försöker att skapa och bibehålla kollektiv ordning och trygghet genom social 

konformitet. En hög grad av SDO, å andra sidan, grundar sig i att individer ser världen som en 
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konkurrensfylld plats där starkast vinner och svagast förlorar och att de därmed måste 

konkurrera för att överleva. RWA kan därför sägas fokusera på underkastelse till auktoritära 

figurer i den egna gruppen medan SDO fokuserar på dominans över andra grupper än den 

egna (Zakrisson, 2005). Båda attityderna leder till fördomsfullhet, RWA genom att se negativt 

på utomstående grupper som kan hota den kollektiva ordningen och tryggheten  och SDO 

genom att se negativt på lägre statusgrupper för att bibehålla den egna gruppens dominans. 

Inga tidigare studier som särskiljer betydelsen av sexistiska attityder och SDO och 

RWA för bedömningar av könsöverskridande beteende har återfunnits. En anledning till att 

genomföra den typen av studie, och varför följande studie undersökte just detta, är de 

implikationer en sådan studie skulle kunna ha för olika riktade insatser med syfte att öka 

jämställdhet. Beroende på vilket attitydkomplex som har störst samband med fördomsfulla 

bedömningar kan insatserna behöva riktas olika; mot attityder kopplat till kön, mot attityder 

kopplat till gruppbaserad dominans eller mot attityder kopplat till auktoriteter. 

Översikt och hypoteser 

För att få en förståelse kring varför män och kvinnor förväntas ha olika egenskaper 

och hur det påverkar synen på manligt och kvinnligt beteende har följande studie använt 

social role theory och stereotype content model som förklaringsmodeller. Attitydkomplexen 

AST, SDO och RWA har i tidigare forskning visat sig vara förknippade med fördomsfullhet 

och följande studie har därmed undersökt hur dessa attityder kan påverka bedömningar av 

könsstereotypt och könsöverskridande beteende i ett försök att öka kunskapen kring 

individuella faktorers påverkan vid sådana typer av bedömningar. Könsstereotypt och 

könsöverskridande beteende bedömdes utifrån grad av kompetens, värme och omtyckthet hos 

den som utövade beteendet samt i vilken grad den som utövade beteendet gav upphov till 

positiva och negativa emotioner hos deltagaren. Kompetens, värme och omtyckthet är sedan 

tidigare välanvända mått i studier som undersökt hur könsöverskridande beteende bedöms och 

uppfattas (för kompetens och värme: Gaunt, 2013; Rudman & Glick, 1999, 2001, för 

omtyckthet: Costrich et. al., 1975; Heilman et. al., 2004; Rudman & Fairchild, 2004). Positiva 

och negativa emotioner kopplat till könsöverskridande beteende är mindre utforskat. Tidigare 

studier (Butler & Geis 1990; Koch, 2005) har undersökt icke-verbala emotionsuttryck hos 

deltagare som diskuterat manliga och kvinnliga ledare och kommit fram till att kvinnliga 

ledare framkallar mer negativa affekter än manliga ledare. Följande studie använde 

självskattade emotioner för att se om även dessa påverkades av könsstereotypa kontra 

könsöverskridande beteenden hos män och kvinnor. 

Studien innehöll tre syften. Syfte 1 var att undersöka hur könsöverskridande och 

könsstereotypt beteende hos män och kvinnor bedömdes avseende kompetens, värme och 

omtyckthet samt i vilken utsträckning könsöverskridande och könsstereotypt beteende gav 

upphov till positiva och negativa emotioner hos deltagarna. Syfte 2 var att undersöka hur 

bedömningarna av kompetens, värme och omtyckthet samt uppkomst av positiva och negativa 

emotioner påverkades av deltagarnas sexistiska attityder. Syfte 3 var att särskilja betydelsen 

av deltagarnas sexistiska attityder från deras inställning till gruppbaserad dominans och 

förekomst av auktoritära attityder för hur kompetens, värme och omtyckthet bedömdes samt i 

vilken grad positiva och negativa emotioner uppkom. 

För syfte 1 fanns två hypoteser. Hypotes 1 var att kvinnliga aktörer som utförde 

manliga beteenden skulle bedömas vara mer kompetenta, mindre varma, mindre omtyckta, ge 

upphov till mindre positiva emotioner och mer negativa emotioner än manliga aktörer som 

utförde samma manliga beteenden. Hypotes 2 var att manliga aktörer som utförde kvinnliga 

beteenden skulle bedömas vara mindre kompetenta, mer varma, mindre omtyckta, ge upphov 

till mindre positiva emotioner och mer negativa emotioner än kvinnliga aktörer som utförde 

samma kvinnliga beteenden.  
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För syfte 2 fanns fyra hypoteser. Hypotes 3 var att fientlig sexism (HS) skulle relatera 

till negativa bedömningar av könsöverskridande kvinnor, det vill säga lägre bedömningar 

avseende kompetens, värme och omtyckthet samt lägre förekomst av positiva emotioner och 

högre förekomst av negativa emotioner. Hypotes 4 var att välmenad sexism (BS) skulle 

relatera till positiva bedömningar av könsstereotypa kvinnor, det vill säga högre bedömningar 

avseende kompetens, värme och omtyckthet samt högre förekomst av positiva emotioner och 

lägre förekomst av negativa emotioner. Hypotes 5 var att fientliga attityder gentemot män 

(HM) skulle relatera till negativa bedömningar av könsstereotypa män och positiva 

bedömningar av könsöverskridande män. Hypotes 6 var att välmenande attityder gentemot 

män (BM) skulle relatera till positiva bedömningar av könsstereotypa män och negativa 

bedömningar av könsöverskridande män.  

För syfte 3 fanns två polariserade hypoteser. Hypotes 7 var att om områdesspecifika 

attityder, i det här fallet sexism, hade större påverkan än mer generella attityder, i det här 

fallet SDO och RWA, skulle sambandet mellan sexism och skattningarna av kompetens, 

värme, omtyckthet, positiva och negativa emotioner inte påverkas vid kontroll av SDO och 

RWA. Hypotes 8 var att om mer generella attityder hade större påverkan än områdesspecifika 

attityder skulle sambandet mellan sexism och skattningarna av kompetens, värme, 

omtyckthet, positiva och negativa emotioner försvagas vid kontroll av SDO och RWA. 

Studien ägde rum i form av ett webbaserat experiment. Deltagarna fick läsa sex 

scenarion om sex fiktiva personer, namngivna med antingen manliga eller kvinnliga namn, 

och bedöma deras kompetens, värme och omtyckthet samt i vilken grad de gav upphov till 

positiva och negativa emotioner. Scenariona var utformade så att två scenarion gick att 

betrakta som neutrala, två beskrev könsstereotypt beteende och två beskrev 

könsöverskridande beteende. Deltagarna fick därefter fylla i skattningsformulären ASI, AMI, 

SDO och RWA. 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna var 534 vuxna (165 män, 360 kvinnor, 9 specificerade ej kön). De 

deltagare som ej specificerade kön inkluderades i de fall där eget kön inte användes som 

variabel. Deltagarnas ålder sträckte sig mellan 18 och 64 år (M=30, SD=8.69). Av deltagarna 

hade 48.5% en avslutad gymnasieutbildning, 42.4% en avslutad högskoleutbildning och 9,1% 

en annan avslutad utbildningsnivå, så som KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning. 

Procedur 

Rekrytering. Deltagarna rekryterades via maillistor och Facebook. De fick där ta del 

av en kortare presentation av studien och en länk till webenkäten. Länken spreds även vidare i 

andra hand på Facebook genom att användare delade orginalinlägget eller skickade länken till 

sina vänner. Studien beskrevs undersöka hur människor skapar första intryck av andra baserat 

på lite information. Samtliga deltagare informerades om att deltagandet var frivilligt samt att 

all information skulle behandlas konfidentiellt. 

När deltagarna klickade på länken randomiserades de till en av två olika betingelser. 

272 deltagare (86 män, 182 kvinnor och 4 som ej specificerat kön) fick ta del av sex scenarion 

som beskrev sex personer med manliga namn, och 262 deltagare (79 män, 178 kvinnor och 5 

som ej specificerat kön) fick ta del av sex scenarion som beskrev sex personer med kvinnliga 

namn. I båda betingelserna fick deltagarna skatta sin upplevelse av de beskriva 

scenariopersonerna. De fick därefter besvara ett skattningsformulär med olika påståenden 

kopplat till tre olika attitydkomplex. 

Targetmanipulation. Samtliga deltagare fick läsa en kort text, ett scenario, om sex 

olika personer. I den manliga betingelsen var samtliga scenariopersoner namngivna med 

manliga namn (Viktor, Martin, Anders, Fredrik, Erik och Johan) och i den kvinnliga 
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betingelsen var samtliga scenariopersoner namngivna med kvinnliga namn (Viktoria, Martina, 

Anna, Fredrika, Erika och Johanna). Förutom namnskiftet var scenariona som presenterades 

för deltagarna i de båda betingelserna identiska. Scenariona var uppbyggda så att två 

scenarion kunde betraktas som neutrala; utan information om scenariopersonens beteende i 

olika kontexter, två beskrev könsstereotypt beteende för män; begära löneförhöjning och 

arbeta på annan ort och två beskrev könsstereotypt beteende för kvinnor; stanna hemma för 

vård av barn och hjälpsamhet på arbetsplatsen. Scenariona presenterades för deltagarna i den 

ordning som återfinns i Tabell 1, där även en översikt över studiens scenarion samt dess 

klassifikation finns tillgängligt. Ordningsföljden, med ett neutralt scenario först och ett mellan 

de manliga och kvinnliga scenariona, användes för att maskera studiens verkliga syfte. 

Testning av manipulation. Innan länken till enkäten delades ut genomfördes en 

testning av manipulationen. 14 personer, studenter vid Mittuniversitetet i Östersund och 

anhöriga till dem, tog del av samtliga scenarion i avkönade versioner (X istället för namn på 

scenariopersonen, hen istället för han/hon). De fick därefter klassificera varje scenario som 

antingen neutralt, manligt eller kvinnligt. 12/14 klassificerade scenario 1 och 4 som neutralt, 

12/14 klassificerade scenario 2 som manligt, 10/14 klassificerade scenario 3 som manligt, 

12/14 klassificerade scenario 5 som kvinnligt och 9/14 klassificerade scenario 6 som 

kvinnligt. Efter inkomna kommentarer från de som klassificerat scenariona ändrades scenario 

4 och 6 något för att tydliggöra tänkt klassifikation, då de två scenariona ej nådde upp till 

samma grad av samstämmighet klassificerare emellan som övriga scenarion. 
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Tabell 1.  

Översikt över studiens scenarion samt dess klassifikation. 
Scenario Klassifikation 

1. Martina (Martin) är 30 år gammal, arbetar inom restaurangbranschen och 
bor tillsammans med sin sambo Tommy (Therese) och deras barn. Hon 
(Han) har ett brinnande intresse för skidåkning och brukar, tillsammans med 
sin familj, ge sig ut på långfärdsåkning minst en gång i veckan. Att vara ute 
i naturen är viktigt för Martina (Martin) då hon (han) har ett inomhusarbete. 
Hade hon (han) fått välja själv hade hon (han) helst av allt arbetat med något 
som möjliggör mer frisk luft och naturupplevelser 
 

Neutralt 

2. Fredrika (Fredrik) är 31 år gammal och tycker om att utmana sig själv, både 
privat och inom arbetslivet. Hon (Han) är en äventyrare som gärna testar 
nya saker. Nyligen var hon (han) iväg på en resa tillsammans med familjen 
i Australien där de hoppade bungy jump. Under sina löneförhandlingar på 
arbetet är hon (han) känd för att gå in hårt och få upp sin lön markant. Hon 
(Han) är duktig inom sitt område och arbetar bäst under pressade 
omständigheter. 

 
 

Manligt 

3. Erika (Erik) är 33 år gammal och har två barn (5 och 8 år) med sin man (fru). 
De har ett stabilt förhållande och trivs tillsammans. Erika (Erik) har nyligen 
blivit befordrad på sitt arbete, vilket innebär att hon (han) arbetar på annan 
ort och är borta hemifrån varannan vecka. Hon (Han) tycker om omväxling i 
livet så hennes (hans) nya arbetssituation passar bra. De veckor hon (han) 
är hemma umgås hon (han) med familj och vänner när tid finns. När hon 
(han) är hemifrån tar hon (han) det lugnt och tittar på serier kvällstid. 
 

Manligt 

4. Viktoria (Viktor) är 32 år gammal och tycker om att åka på utlandssemestrar 
tillsammans med familjen. Hon (Han) har ett arbete som möjliggör två resor 
per år och de brukar därför åka på skidsemester över vinter och på 
sommaren åker dem till ett resmål längre bort, som Asien eller Sydamerika. 
På sitt jobb är hon (han) en uppskattad medarbetare och trivs mycket bra. 
Ungefär varannan vecka ses hon (han) tillsammans med några kollegor och 
ser på bio eller går ut och äter. 
 

Neutralt 

5. Anna (Anders) är 35 år gammal och arbetar på ett mindre kontor. Hon 
(Han) tycker att ett gott arbetsklimat är viktigt och ser alltid till att vara 
först på plats så att det finns nybryggt kaffe när de andra kommer. Ibland 
kan hon (han) stanna kvar någon timme extra på arbetet för att hjälpa 
kollegor som hamnat efter. På fritiden umgås hon (han) med sin familj, 
spelar spel och åker iväg till lantstället när vädret tillåter. När hon (han) 
har egentid ger hon (han) sig ut på en löprunda eller går en promenad. 

 

Kvinnligt 

6. Johanna (Johan) är 34 år gammal, bor tillsammans med sin sambo och 
deras två barn. Hon (Han) är kreativ och trivs därför bra på sitt arbete som 
designer. Det kreativa intresset visar sig även hemma, då Johanna (Johan) 
gärna pysslar eller spelar piano tillsammans med familjen. När barnen är 
sjuka stannar hon (han) hemma för vård av barn då hennes (hans) sambo 
inte har samma möjlighet som henne (honom) att missa en arbetsdag. När 
hon (han) har egentid tycker hon (han) om att läsa böcker. 

Kvinnligt 

 

Beroendevariabler 
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Attribution av värme och kompetens. Deltagarnas bedömning av 

scenariopersonernas värme och kompetens mättes genom en skala bestående av sex items, tre 

kring värme (samarbetsvillig, vänlig, ömsint) och tre kring kompetens (effektiv, bestämd, 

kompetent). Skalorna utformades i linje med tidigare studier som undersökt skattning av 

kompetens och värme i relation till könsöverskridande beteende (Gaunt, 2013; Rudman & 

Glick, 1999, 2001) Deltagarna skattade samtliga items utifrån en sjugradig skala, från inte alls 

till i allra högsta grad. Attribution av värme delades upp i två subskalor; en för attribution av 

värme för de två scenarion som beskrev typiskt manligt beteende och en för attribution av 

värme för de två scenarion som beskrev typiskt kvinnligt beteende. Reliabilitetstestning av de 

två subskalorna gav Cronbachs alphas på .79 respektive .89. Medelvärdet för respektive skala 

räknades ut för att få fram deltagarens poäng. Höga poäng innebar högre attribution av värme. 

Attribution av kompetens delades upp i två subskalor; en för attribution av kompetens för de 

två scenarion som beskrev typiskt manligt beteende och en för attribution av kompetens för de 

två scenarion som beskrev typiskt kvinnligt beteende. Reliabilitetstestning av de två 

subskalorna gav Cronbachs alphas på .76 respektive .80. Medelvärdet för respektive skala 

räknades ut för att få fram deltagarens poäng. Höga poäng innebar högre attribution av 

kompetens.  

Omtyckthet. I linje med tidigare studier som undersökt könsöverskridande beteende 

(Costrich et. al., 1975; Heilman et. al., 2004; Rudman & Fairchild, 2004) fick deltagarna 

skatta hur mycket de upplevde att de tyckte om scenariopersonen genom att svara på frågan 

”Hur mycket tror du att du hade tyckt om X?” på en sjugradig skala, från inte alls till väldigt 

mycket. Hur mycket deltagarna tyckte om scenariopersonerna delades upp i två subskalor; en 

för omtycktheten för de två scenarion som beskrev typiskt manligt beteenden och en för 

omtycktheten för de två scenarion som beskrev typiskt kvinnligt beteende. 

Reliabilitetstestning av de två subskalorna gav Cronbachs alphas på .35 respektive .55. 

Medelvärdet för respektive skala räknades ut för att få fram deltagarens poäng. Höga poäng 

innebar högre grad av omtyckthet.  

Positiva och negativa emotioner. Deltagarnas känslomässiga status efter att ha läst 

varje scenario undersöktes genom en skala bestående av fyra items med en positiv aktiv 

känsla (glad), en positiv passiv känsla (nöjd), en negativ aktiv känsla (irriterad) och en negativ 

passiv känsla (nedstämd). De fyra emotionerna valdes ut i enighet med en studie av Barrett 

och Russel (1998) som framförde emotioners bipolära natur, det vill säga att de både består av 

en behaglighetskomponent (positiva och negativa) och en aktiveringskomponent (aktiva eller 

passiva). Deltagarna fick skatta hur de kände sig efter att ha läst scenariot på en sjugradig 

skala, från inte alls till väldigt mycket. Skalan delades upp i fyra subskalor; en för positiv 

känslomässig status efter att ha läst de två scenarion som beskrev typiskt manligt beteende, en 

för positiv känslomässig status efter att ha läst de två scenarion som beskrev typiskt kvinnligt 

beteende, en för negativ känslomässig status efter att ha läst de två scenarion som beskrev 

typiskt manligt beteende och en för negativ känslomässig status efter att ha läst de två 

scenarion som beskrev typiskt kvinnligt beteende. Reliabilitetstestning av de fyra subskalorna 

gav Cronbachs alphas på .83, .88, .80 respektive .86. Medelvärdet för respektive skala 

räknades ut för att få fram deltagarens poäng. Höga poäng innebar högre grad av positiva 

respektive negativa emotioner.  

Attitydvariabler 

Ambivalent sexism. Förekomst av fientlig och välmenad sexism samt fientliga och 

välmenande attityder gentemot män mättes med kortversioner av Ambivalent sexism 

inventory och Ambivalence towards men inventory (ASI och AMI; Glick & Whitehead, 

2010) översatta till svenska (ASI; Zakrisson, Anderzén, Lenell & Sandelin, 2012, AMI; Lau, 

2012). Kortversionerna av skalorna består tillsammans av 24 items och deltagarna skattade 

varje item utifrån en 7-gradig skala med ändpunkterna tar helt avstånd och instämmer helt. 
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ASI-skalan består av två subskalor; HS som mäter fientlig sexism och BS som mäter 

välmenad. Reliabilitetstestning av dessa mått gav Cronbachs alphas på .84 respektive .75. 

Medelvärdet för varje subskala räknades ut för att få fram deltagarens HS och BS poäng. 

Höga poäng innebar större förekomst av fientlig och välmenad sexism. AMI-skalan består av 

två subskalor; HM som mäter fientliga attityder gentemot män och BM som mäter 

välmenande attityder gentemot män. Reliabilitetstestning av dessa mått gav Cronbachs alphas 

på .77 respektive .74. Medelvärdet för varje subskala räknades ut för att få fram deltagarens 

HM och BM poäng. Höga poäng innebar större förekomst av fientliga och välmenande 

attityder gentemot män.  

Social dominance orientation. Deltagarnas inställning till gruppbaserad dominans 

mättes med en översatt version av Social dominance orientation (SDO; Ekehammar, Akrami, 

Gylje & Zakrisson, 2004). Skalan består av 16 items och deltagarna skattade varje item 

utifrån en 7-gradig skala med ändpunkterna tar helt avstånd och instämmer helt. 

Reliabilitetstestning av skalan gav ett Cronbachs alpha på .88. Medelvärdet för skalan 

räknades ut för att få fram deltagarens SDO poäng. Höga poäng innebar en positiv inställning 

till gruppbaserad dominans.  

Right-wing authoritarianism. Deltagarnas grad av auktoritära attityder mättes med 

en översatt version av Right-wing authoritarianism (RWA; Zakrisson, 2005). Skalan består av 

15 items och deltagarna skattade varje item utifrån en 7-gradig skala med ändpunkterna tar 

helt avstånd och instämmer helt. Reliabilitetstestning av skalan gav ett Cronbachs alpha på 

.69. Medelvärdet för skalan räknades ut för att få fram deltagarens RWA poäng. Höga poäng 

innebar en högre förekomst av auktoritära attityder. 

 

Resultat 

Deltagarnas bedömning av scenariopersonerna 

Först genomfördes mixade trevägs variansanalyser för varje beroendevariabel, med 

scenariopersonens kön (manlig aktör/kvinnlig aktör) och eget kön (man/kvinna) som 

mellangruppsvariabler och scenariobeteendets klassifikation (manligt beteende/kvinnligt 

beteende) som inomgruppsvariabel. F-värde, signifikansnivå och effektstorleksvärde för 

variansanalyserna finns presenterat i Tabell 2. 

En huvudeffekt hittades för scenariobeteendets klassifikation på samtliga 

beroendevariabler.  De scenarion som beskrev typiskt manligt beteende, de manliga 

scenariona, skattades högre på kompetensskalan (M=5.43, SD=0.74) än de scenarion som 

beskrev typiskt kvinnligt beteende, de kvinnliga scenariona (M=4.91, SD=0.94). De kvinnliga 

scenariona skattades högre på värmeskalan (M=6.02, SD=0.82) och tycktes bättre om 

(M=5.29, SD=1.07) än de manliga scenariona (M=4.30, SD=0.89 respektive M=4.33, 

SD=1.00). De kvinnliga scenariona frambringade mer positiva emotioner (M=4.74, SD=1.35) 

och mindre negativa emotioner (M=1.85, SD=1.12) än de manliga scenariona (M=4.09, 

SD=1.19 respektive M=2.32, SD=1.19). Ytterligare en huvudeffekt hittades för eget kön på 

skattning av kompetens, värme och upplevelse av positiva och negativa emotioner. Kvinnor 

skattade generellt högre på kompetens (M=5.51, SD=0.74 för manligt beteende, M=4.99, 

SD=0.98 för kvinnligt beteende) än män (M=5.23, SD=0.71 respektive M=4.74, SD=0.85). De 

skattade även högre på värme (M=4.38, SD=0.94 för manligt beteende, M=6.13, SD=0.77 för 

kvinnligt beteende) än män (M=4.13, SD=0.77 respektive M=5.76, SD=0.87) och högre på 

omtyckthet (M=4.33, SD=1.01 för manligt beteende, M=5.37, SD=1.08 för kvinnligt 

beteende) än män (M=4.32, SD=0.99 respektive M=5.10, SD=1.01). Kvinnorna skattade 

generellt en högre grad av positiva emotioner (M=4.14, SD=1.23 för manligt beteende, 

M=4.83, SD=1.41 för kvinnligt beteende) än män (M=3.98, SD=1.10 respektive M=4.56, 

SD=1.18) medan män generellt skattade högre avseende negativa emotioner (M=2.58, 
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SD=1.24 för manligt beteende, M=2.13, SD=1.20 för kvinnligt beteende) än kvinnor (M=2.20, 

SD=1.15 respektive M=1.72, SD=1.07). 

 

 

 

 

Tabell 2.  

Variansanalyser för kompetens, värme, omtyckthet, positiv emotion och negativ emotion. 
 Kompetens Värme Omtyckthet Positiv 

emotion 
Negativ 
emotion 

 F 2

 

F 2

 

F 2

 

F 2

 

F 2  

Manligt/ 
kvinnligt 
beteende 
(F) 
 

159.13*** .24 1257.69**
* 

.71 227.73**
* 

.31 113.92**
* 

.18 78.06*** .13 

Manlig/ 
kvinnlig 
aktör (V) 
 

9.73** .02 1.17 .00 0.50 .00 0.22 .00 0.49 .00 

Kön (G) 
 

14.92*** .03 23.98*** .04 3.46 .01 4.07* .01 17.61*** .03 

FxV 
 

18.03*** .03 16.60*** .03 31.42*** .06 54.19*** .10 38.41*** .07 

FxG 
 

0.17 .00 1.52 .00 4.71* .01 0.83 .00 0.12 .00 

VxG 
 

3.83 .01 0.22 .00 0.57 .00 1.09 .00 0.13 .00 

FxVxG 
 

6.87** .01 3.38 .01 4.96* .01 6.35* .01 1.09 .00 

df 1, 519 1, 520 1, 503 1, 518 1, 517 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

Interaktionseffekter mellan scenariopersonens kön och scenariobeteendets 

klassifikation hittades för samtliga beroendevariabler. En grafisk överblick över 

interaktionseffekten för varje beroendevariabel återfinns i Figur 1. Genomgående visade 

interaktionseffekterna på en tendens där könsöverskridande beteende bedömdes mer positivt 

än könsstereotypt beteende, det vill säga att när beteendet var typiskt manligt bedömdes de 

kvinnliga aktörerna mer positivt än de manliga aktörerna och när beteendet var typiskt 

kvinnligt bedömdes de manliga aktörerna mer positivt än de kvinnliga aktörerna. 
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Figur 1. Interaktioner mellan manlig/kvinnlig aktör och manligt/kvinnligt beteende för skattning av 
kompetens, värme, omtyckthet, positiv emotion samt negativ emotion. Höga poäng innebär en högre 
skattning av kompetens, värme samt omtyckthet och en högre förekomst av positiva och negativa 
emotioner. 

 

För att avgöra om skillnaderna i hur deltagarna bedömde en manlig och kvinnlig aktör 

som utförde samma beteende var statistiskt signifikanta genomfördes därefter T-test för varje 

beroendevariabel. Medelvärdesskillnaderna korrigerades med Dunns (Bonferronni) method of 

multiple comparisons. Två hypoteser kring resultatet fanns. Hypotes 1 var att kvinnliga 

aktörer som utförde manliga beteenden skulle bedömas vara mer kompetenta, mindre varma, 
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mindre omtyckta, ge upphov till mindre positiva emotioner och mer negativa emotioner än 

manliga aktörer som utförde manliga samma beteenden. Hypotes 2 var att manliga aktörer 

som utförde kvinnliga beteenden skulle bedömas vara mindre kompetenta, mer varma, mindre 

omtyckta, ge upphov till mindre positiva emotioner och mer negativa emotioner än kvinnliga 

aktörer som utförde samma kvinnliga beteenden. 

I linje med hypotes 1 visade resultatet att de kvinnliga aktörerna som utförde manliga 

beteenden, e.g. löneförhandla eller arbeta på annan ort, bedömdes vara mer kompetenta 

(M=5.62, SD=0.70) än de manliga aktörerna som utförde samma manliga beteenden (M=5.24, 

SD=0.73, t=5.96, p<.01) och i linje med hypotes 2 bedömdes de manliga aktörerna som 

utförde kvinnliga beteenden vara varmare (M=6.10, SD=0.82) än de kvinnliga aktörerna som 

utförde samma kvinnliga beteenden (M=5.93, SD=0.82, t=-2.41, p<.05). Förutom att ingen 

skillnad hittades mellan hur de manliga och kvinnliga aktörerna som utförde kvinnliga 

beteenden, e.g. stanna hemma för vård av barn eller hjälpa till på arbetet, bedömdes avseende 

kompetens visade övriga resultat på direkt motsatta samband än vad som hypotiserats. De 

kvinnliga aktörerna som utförde manliga beteenden bedömdes vara varmare (M=4.45, 

SD=0.85) än de manliga aktörerna som utförde samma manliga beteenden (M=4.16, SD=0.92, 

t=3.72, p<.01). De kvinnliga aktörerna som utförde manliga beteende var mer omtyckta 

(M=4.54, SD=0.93) än de manliga aktörerna som utförde samma manliga beteenden (M=4.12, 

SD=1.03, t=4.99, p<.01), medan de manliga aktörerna som utförde kvinnliga beteenden var 

mer omtyckta (M=5.46, SD=1.07) än de kvinnliga aktörerna som utförde samma kvinnliga 

beteenden (M=5.11, SD=1.03, t=-3.65, p<.01). De kvinnliga aktörerna som utförde manliga 

beteenden gav upphov till mer positiva emotioner (M=4.34, SD=1.10) än de manliga 

aktörerna som utförde samma manliga beteenden (M=3.85, SD=1.22, t=4.91, p<.01), medan 

de manliga aktörerna som utförde kvinnliga beteenden gav upphov till mer positiva emotioner 

(M=4.98, SD=1.40) än de kvinnliga aktörerna som utförde samma kvinnliga beteenden 

(M=4.50, SD=1.25, t=-3.94, p<.01). De kvinnliga aktörerna som utförde manliga beteenden 

gav upphov till mindre negativa emotioner (M=2.18, SD=1.16) än de manliga aktörerna som 

utförde samma manliga beteenden (M=2.45, SD=1.21, t=-2.61, p<.05), medan de manliga 

aktörerna som utförde kvinnliga beteenden gav upphov till mindre negativa emotioner 

(M=1.6, SD=0.99) än de kvinnliga aktörerna som utförde samma kvinnliga beteenden 

(M=2.06, SD=1.22, t=4.37, p<.01). 

Ytterligare effekter som framkom genom variansanalyserna presenteras inte närmare 

då de förklarade en mycket liten del av variansen och uppträdde utan ett tydligt mönster. 

Deltagarnas bedömning av scenariopersonerna kopplat till sexism 

Partiella korrelationer genomfördes för att undersöka sambandet mellan deltagarnas 

sexistiska attityder och deras bedömningar av scenariopersonerna. I linje med Glick och 

Fiskes (1996) rekommendationer användes partiella korrelationer för att undersöka effekterna 

av fientlig sexism (HS) med välmenad sexism (BS) som kontrollvariabel och vice versa. På 

samma sätt användes partiella korrelationer för att undersöka effekterna av fientliga attityder 

gentemot män (HM) med välmenande attityder gentemot män (BM) som kontrollvariabel och 

vice versa. Tabell 3 visar de partiella korrelationernas storlek samt signifikansnivån. 

Hypotes 3 i studien antog att HS skulle relatera till negativa bedömningar av 

könsöverskridande kvinnor. Hypotes 4 antog att BS skulle relatera till positiva bedömningar 

av könsstereotypa kvinnor. I linje med hypotes 3 visade resultatet att HS relaterade en lägre 

grad av omtyckthet för könsöverskridande kvinnor. Datan visade även på liknande tendenser 

avseende övriga beroendevariabler, där HS relaterade negativt till bedömning av kompetens 

och värme, negativt till framkallande av positiva emotioner och positivt till framkallande av 

negativa emotioner, dock ej på en statistiskt signifikant nivå. I linje med hypotes 4 visade det 

sig att BS relaterade till positiva bedömningar av könsstereotypa kvinnor, de upplevdes mer 

kompetenta och gav upphov till mer positiva emotioner. Vad gäller värme, omtyckthet och 
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negativa emotioner fanns däremot inga statistiskt signifikanta samband. Ett oväntat resultat 

som framträdde var att HS i ett fall relaterade till negativa bedömningar av könsstereotypa 

kvinnor, närmare bestämt att HS relaterade till att bedöma dem som mindre kompetenta. 

Hypotes 5 antog att HM skulle relatera till negativa bedömningar av könsstereotypa 

män och positiva bedömningar av könsöverskridande män. Hypotes 6 antog att BM skulle 

relatera till positiva bedömningar av könsstereotypa män och negativa bedömningar av 

könsöverskridande män. I linje med den del av hypotes 5 som var att HM skulle relatera till 

positiva bedömningar av könsöverskridande män visade resultatet att HM relaterade till att 

dem bedömdes vara mer kompetenta, tycktes om mer och gav upphov till mer positiva 

emotioner och mindre negativa emotioner. Resultatet gav inget stöd till den andra delen av 

hypotes 5, att HM skulle relatera till negativa bedömningar av könsstereotypa män, förutom 

att HM relaterade till mer negativa emotioner kopplat till könsstereotypa män. Inget stöd för 

hypotes 6 återfanns i resultatet.  

 

Tabell 3. 

Partiella korrelationer mellan ASI- och AMI-skalorna och bedömning av könsstereotypa och 

könsöverskridande beteenden. 
 Kvinnlig aktör  Manlig aktör 
     Kvinnligt 

    beteende 
    Manligt 
    beteende 

      Kvinnligt 
     beteende 

     Manligt 
     beteende 

 HS BS HS BS  HM BM HM BM 

Kompetens 
 

-.18** .18** -.12 .02  .14* -.04 .09 .04 

Värme 
 

-.04 
 

.00 
 

-.10 
 

.04 
 

 .12 
 

-.02 
 

-.04 
 

.08 
 

Omtyckthet 
 

-.11 
 

.11 
 

-.20** 
 

.05 
 

 .13* 
 

-.08 
 

-.09 
 

.09 
 

Positiv emotion 
 

.00 
 

.16** 
 

-.09 
 

.06 
 

 .17** 
 

.00 
 

.02 
 

.10 
 

Negativ emotion 
 

.07 
 

.05 
 

.12 
 

.01 
 

 -.14* 
 

.11 
 

.13* 
 

.01 
 

df 247-256 (kvinnlig aktör)  261-269 (manlig aktör) 

*p<.05; **p<.01 
Notera: HS = fientlig sexism, BS = välmenad sexism. HM = fientliga attityder gentemot män, BM = 
välmenande attityder gentemot män. Samtliga korrelationer är partiella korrelationer, kontrollerade för 
den positiva relationen antingen mellan subskalorna HS och BS eller subskalorna HM och BM.  
 

Deltagarnas bedömning av scenariopersonerna kopplat till generella attityder 

Korrelationer mellan deltagarnas inställning till gruppbaserad dominans (SDO) samt 

auktoritära attityder (RWA) och bedömning av kompetens, värme och omtyckthet samt 

förekomst av positiva och negativa emotioner genomfördes för att undersöka eventuella 

samband. För att testa hypotes 7 och 8 genomfördes därefter partiella korrelationer mellan 

ASI- och AMI-skalorna och beroendevariablerna medan SDO och RWA användes som 

kontrollvariabler, för att kunna särskilja vilket mått som bidrog till störst påverkan på 

bedömningarna av scenariopersonerna. Hypotes 7 var att om områdesspecifika attityder, i det 

här fallet sexism, hade större påverkan än mer generella attityder, i det här fallet SDO och 

RWA, skulle sambandet mellan sexism och beroendevariablerna inte påverkas vid kontroll av 

SDO och RWA. Hypotes 8 var att om mer generella attityder hade större påverkan än 

områdesspecifika attityder skulle sambandet mellan sexism och beroendevariablerna 

försvagas vid kontroll av SDO och RWA. 

SDO visade sig ha ett flertal olika samband med hur scenariopersonerna bedömdes 

och i vilken grad de gav upphov till positiva och negativa emotioner. I Tabell 4 återfinns 

korrelationernas storlek samt signifikansnivå. Resultatet visade genomgående på ett negativt 
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samband mellan SDO och bedömningar av kvinnliga aktörer, oavsett om de kvinnliga 

aktörerna utförde könsstereotypt eller könsöverskridande beteende. En positiv inställning till 

gruppbaserad dominans relaterade till att könsstereotypa kvinnor bedömdes vara mindre 

kompetenta, mindre varma och tycktes mindre om.  En positiv inställning till gruppbaserad 

dominans relaterade även till att könsöverskridande kvinnor bedömdes vara mindre 

kompetenta, mindre, varma, tycktes mindre om, gav upphov till mindre positiva emotioner 

och mer negativa emotioner. Vad gäller manliga aktörer fanns en tendens där en positiv 

inställning till gruppbaserad dominans relaterade till negativa bedömningar av de 

könsöverskridande männen, däremot uppnådde enbart sambanden med att bedöma dessa som 

mindre omtyckta och att de gav upphov till mer negativa emotioner statistisk signifikans. Vad 

gäller de könsstereotypa männen relaterade SDO till att de gav upphov till mer negativa 

emotioner. 

 

Tabell 4.  

Korrelationer  mellan  skalan SDO och bedömning av könsstereotypa och könsöverskridande 

beteenden. 
                         Social dominance orientation (SDO) 

 
              Kvinnlig aktör                Manlig aktör 
 Kvinnligt 

beteende 
Manligt 
beteende 

 Kvinnligt 
beteende 

Manligt 
beteende 

Kompetens 
 

-.15* 
 

-.18** 
 

 -.10 
 

-.02 
 

Värme 
 

-.21** 
 

-.16** 
 

 -.11 
 

.09 
 

Omtyckthet 
 

-.17** 
 

-.28** 
 

 -.19** 
 

.05 
 

Positiv emotion 
 

-.07 
 

-.21** 
 

 -.08 
 

.06 

Negativ emotion 
 

.12 
 

.13* 
 

 .14* 
 

.13* 
 

N 253-261 (kvinnlig aktör)  268-272 (manlig aktör) 

*p<.05; **p<.01 

 

RWA visade sig enbart ha några få samband med hur scenariopersonerna bedömdes 

och i vilken grad de gav upphov till positiva och negativa emotioner. I Tabell 5 återfinns 

korrelationernas storlek samt signifikansnivån.  Resultatet visade  att en högre förekomst av 

auktoritära attityder relaterade till att könsöverskridande kvinnor och män tycktes sämre om. 

En högre förekomst av auktoritära attityder relaterade även till att könsstereotypa män 

bedömdes vara mer kompetenta och varma. 
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Tabell 5.  

Korrelationer mellan skalan RWA och bedömning av könsstereotypa och könsöverskridande 

beteenden. 
                         Right-wing authoritarianism (RWA) 

 
              Kvinnlig aktör                Manlig aktör 
 Kvinnligt 

beteende 
Manligt 
beteende 

 Kvinnligt 
beteende 

Manligt 
beteende 

Kompetens 
 

.06 
 

-.01 
 

 -.02 
 

.13* 
 

Värme 
 

.07 
 

.01 
 

 .01 
 

.15* 
 

Omtyckthet 
 

.03 
 

-.18** 
 

 -.13* 
 

.06 
 

Positiv emotion 
 

.10 
 

-.07 
 

 .02 
 

.11 
 

Negativ emotion 
 

-.03 
 

.01 
 

 -.01 
 

-.01 
 

N 253-261 (kvinnlig aktör)  268-272 (manlig aktör) 

*p<.05; **p<.01 
 

Enbart genom att studera antalet signifikanta korrelationer och dess storleksordning 

mellan de fyra skalorna som använts i studien (ASI, AMI, SDO och RWA) och 

bedömningarna av scenariopersonerna var det tydligt att SDO hade större påverkan på 

bedömningarna än vad ASI, AMI och RWA hade. Det visade sig även i resultatet av de 

partiella korrelationerna, där SDO och RWA användes som kontrollvariabler för att få fram 

mer exakt vilken påverkan de generella attityderna hade till skillnad från de områdesspecifika. 

När sexistiska attityders påverkan kontrollerades för inställning till gruppbaserad 

dominans försvagades och försvann flertalet samband mellan sexism och bedömning av 

könsöverskridande och könsstereotypt beteende. Resultatet gick därmed i linje med hypotes 8 

som var att  om mer generella attityder hade större påverkan än områdesspecifika attityder 

skulle sambandet mellan sexism och beroendevariablerna försvagas vid kontroll av SDO och 

RWA. Tabell 6 visar korrelationernas storlek samt signifikansnivå när SDO använts som 

kontrollvariabel. Främst tydligt var att en högre grad av fientlig sexism inte längre relaterade 

till att könsstereotypa kvinnor bedömdes vara mindre kompetenta och att en högre grad av 

välmenad sexism inte längre relaterade till att könsöverskridande kvinnor bedömdes vara 

mindre omtyckta när inställning till gruppbaserad dominans kontrollerades för. Sambanden 

mellan fientliga attityder gentemot män och högre skattningar av kompetens och omtyckthet 

för könsöverskridande män försvagades något och blev inte längre signifikanta. Det samma 

gällde sambandet mellan fientliga attityder gentemot män och förekomst av mer negativa 

emotioner kopplat till könsöverskridande män.  
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Tabell 6.  

Partiella korrelationer mellan ASI- och AMI-skalorna och skalan SDO. 
 Kvinnlig aktör  Manlig aktör 
     Kvinnligt 

    beteende 
    Manligt 
    beteende 

      Kvinnligt 
     beteende 

     Manligt 
     beteende 

 HS BS HS BS  HM BM HM BM 

Kompetens 
 

-.10 
 

.20** 
 

-.04 
 

.03 
 

 .12 
 

.01 
 

.08 
 

.06 
 

Värme 
 

.06 
 

.02 
 

-.03 
 

.05 
 

 .10 
 

.03 
 

-.03 
 

.05 
 

Omtyckthet 
 

-.01 
 

.12 
 

-.09 
 

.07 
 

 .11 
 

.01 
 

-.10 
 

.08 
 

Positiv emotion 
 

.07 
 

.18** 
 

.01 
 

.08 
 

 .16** 
 

.05 
 

.03 
 

.08 
 

Negativ emotion .04 .04 .08 .01  -.12 .04 .15* -.07 
 

df 246-256 (kvinnlig aktör)  260-268 (manlig aktör) 

*p<.05; **p<.01 
Notera: Partiella korrelationer där HS är kontrollerat för BS och SDO, BS är kontrollerat för HS och 
SDO, HM är kontrollerat för BM och SDO, BM är kontrollerat för HM och SDO. 
 

När sexistiska attityders påverkan kontrollerades för auktoritära attityders påverkan på 

bedömningarna av scenariopersonerna framkom inte några större förändringar. Resultatet gick 

därmed i linje med hypotes 7 som vara att områdesspecifika attityder hade större påverkan än 

mer generella attityder skulle sambandet mellan sexism och beroendevariablerna inte 

påverkas vid kontroll av SDO och RWA. Tabell 7 visar korrelationernas storlek samt 

signifikansnivå när RWA använts som kontrollvariabel. Några korrelationer ökade med .01 

och uppnådde därmed statistiskt signifikans, men då ökningarna i sig när RWA användes som 

kontrollvariabel till skillnad från när RWA inte kontrollerades för var så pass minimala ansågs 

de ej vara relevanta. 
 

Tabell 7. 

Partiella korrelationer mellan ASI- och AMI-skalorna och skalan RWA. 
 Kvinnlig aktör  Manlig aktör 
     Kvinnligt 

    beteende 
    Manligt 
    beteende 

      Kvinnligt 
     beteende 

     Manligt 
     beteende 

 HS BS HS BS  HM BM HM BM 

Kompetens 
 

-.19** 
 

.16* 
 

-.13* 
 

.01 
 

 .13* 
 

-.04 
 

.10 
 

-.02 
 

Värme 
 

-.07 
 

-.03 -.11 
 

.03 
 

 .12 
 

-.03 
 

-.03 
 

.02 
 

Omtyckthet 
 

-.11 
 

.10 
 

-.16** 
 

.08 
 

 .13* 
 

-.03 
 

-.09 
 

.07 
 

Positiv emotion 
 

-.01 
 

.15* 
 

-.08 
 

.07 
 

 .17** 
 

-.01 
 

.03 
 

.06 
 

Negativ emotion 
 

.10 
 

.07 
 

.13* 
 

.03 
 

 -.14* 
 

.12* 
 

.13* 
 

.01 
 

df 246-256 (kvinnlig aktör)  260-268 (manlig aktör) 

*p<.05; **p<.01 
Notera: Partiella korrelationer där HS är kontrollerat för BS och RWA, BS är kontrollerat för HS och 
RWA, HM är kontrollerat för BM och RWA, BM är kontrollerat för HM och RWA. 
 

Diskussion 

Inför följande studie hypotiserades det att könsöverskridande beteende hos män och 

kvinnor skulle bedömas mer negativt än könsstereotypt beteende. Resultatet visade i stort på 
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ett omvänt samband, där könsöverskridande män och kvinnor bedömdes vara mer varma, 

tycktes bättre om samt gav upphov till mer positiva och färre negativa emotioner. Vidare 

hypotiserades det att fientlig sexism skulle relatera till negativa bedömningar av 

könsöverskridande kvinnor medan välmenad sexism skulle relatera till positiva bedömningar 

av könsöverskridande kvinnor. Generellt sett gick resultatet i linje med dessa hypoteser, även 

om antalet samband var något begränsade. För ambivalenta attityder gentemot män 

hypotiserades det att fientliga attityder skulle relatera till positiva bedömningar av 

könsöverskridande män och negativa bedömningar av könsstereotypa män medan välmenande 

attityder skulle relatera till positiva bedömningar av könsstereotypa män och negativa 

bedömningar av könsöverskridande män. Resultatet visade på ett samband mellan fientliga 

attityder och positiva bedömningar av könsöverskridande män medan inga samband hittades 

mellan välmenande attityder och bedömningar av könsstereotypt eller könsöverskridande 

beteende. Slutligen använde följande studie polariserade hypoteser för att undersöka huruvida 

inställning till gruppbaserad dominans och förekomst av auktoritära attityder hade en större 

betydelse för bedömningarna av könsöverskridande beteende än vad sexistiska attityder hade. 

Resultatet visade att inställning till gruppbaserad dominans hade en större betydelse för 

bedömningarna av könsöverskridande beteende medan auktoritära attityder hade en mindre 

betydelse än sexistiska attityder i det sammanhanget. 

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid tolkningen av resultatet och genomgående under 

diskussionsdelen är att skalorna som avsåg att mäta omtyckthet för de manliga och kvinnliga 

scenariona hade en mycket låg reliabilitet, vilket indikerar att omtycktheten för de manliga 

respektive kvinnliga scenariona snarare kan ses vara beroende av det individuella scenariot än 

klassifikationen. Skalorna behölls dock för att underlätta resultatredovisningens läsbarhet.  

Deltagarnas bedömning av scenariopersonerna 

Utifrån tidigare studier som undersökt hur könsöverskridande beteende bedöms (e.g. 

Cuddy, Fiske, & Glick, 2004; Heilman & Okimoto, 2008; Rudman & Glick, 2001) 

hypotiserades det att kvinnliga aktörer som utförde manliga beteenden (e.g. arbeta på annan 

ort, löneförhandla) skulle bedömas vara mer kompetenta, mindre varma, vara mindre 

omtyckta, ge upphov till mindre positiva emotioner och mer negativa emotioner än manliga 

aktörer som utförde samma manliga beteenden. För manliga aktörer som utförde kvinnliga 

beteenden (e.g. stanna hemma för vård av barn, hjälpa till på arbetsplatsen) hypotiserades det 

att de skulle bedömas vara mindre  kompetenta, mer varma, vara mindre omtyckta, ge upphov 

till mindre positiva emotioner och mer negativa emotioner än kvinnlig aktörer som utförde 

samma kvinnliga beteenden. 

Resultatet visade i regel på motsatta reaktioner, där kvinnlig aktörer som arbetade på 

annan ort eller löneförhandlade bedömdes vara mer varma, tycktes bättre om samt gav 

upphov till mer positiva emotioner och mindre negativa emotioner än manliga aktörer som 

arbetade på annan ort eller löneförhandlade. De manliga aktörerna som stannade hemma för 

vård av barn eller hjälpte till på arbetsplatsen bedömdes vara mer varma, tycktes bättre om 

samt gav upphov till mer positiva emotioner och mindre negativa emotioner än de kvinnliga 

aktörerna som stannade hemma för vård av barn eller hjälpte till på arbetsplatsen. Resultatet 

stöttade hypoteserna avseende att de kvinnliga aktörerna som arbetade på annan ort eller 

löneförhandlade bedömdes vara mer kompetenta än deras manliga motparter och de manliga 

aktörerna som stannade hemma för vård av barn eller hjälpte till på arbetsplatsen bedömdes 

vara mer varma än deras kvinnliga motparter.  

Att könsöverskridande beteende uppskattades i följande studie, till skillnad från 

tidigare studier inom området, skulle kunna bero på scenarionas uppbyggnad. Det är möjligt 

att scenariona som använts i studien ej tydligt diskriminerade mellan könsöverskridande och 

könsstereotypt beteende eller att övrig information i scenariona, exempelvis fritidssysslor som 

att resa, fick en större betydelse för bedömningarna än vad som avsetts. Samtidigt visade 
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resultatet att scenarionas klassifikation i sig tydligt särskilde de manliga från de kvinnliga 

scenariona från varandra, där de manliga scenariona skattades högre på kompetens än de 

kvinnliga scenariona och där de kvinnliga scenariona skattades högre på värme än de manliga 

scenariona, vilket stämmer överens med stereotype content models teori om att män bedöms 

vara kompetenta men kalla och kvinnor bedöms vara varma men inkompetenta (Eckes, 2002). 

Scenariona verkade således särskilja manligt från kvinnligt beteende i den riktning som 

avsetts, vilket tyder på att det var först när beteendena kombinerades med manliga eller 

kvinnliga aktörer som de bedömdes i en annan riktning än vad som förväntades. 

En förklaring till det motstridiga resultatet skulle kunna ligga i studiens urval som 

främst bestod av av svenska kvinnor. Det är möjligt att ett sådant urval både utifrån kön och 

nationalitet ser mer positivt på könsöverskridande beteende än vad människor med annan 

könstillhörighet och nationalitet gör, då sexistiska attityder som syftar till att upprätthålla en 

traditionell syn på män och kvinnor förekommer i större utsträckning hos män samt i länder 

med lägre jämställdhetsnivå (Glick et. al., 2004). Vidare kan det spekuleras kring om den 

genusdebatt som är framträdande i samhället idag och återspeglas bland annat i regeringens 

jämställdhetspolitik, krönikor i stora dagstidningar så som SvD och program på SVT som 

lyfter genusfrågan påverkat deltagarna. En möjlighet skulle kunna vara att deltagarna utifrån 

detta varit extra uppmärksamma på kön och på att inte diskriminera däremellan, vilket i sin 

tur skulle kunna påverka bedömningarna genom att de avvägs mer noggrant och insiktsfullt. 

Det går även att spekulera kring om utbildningsnivån på urvalet, där ungefär hälften hade 

avslutat studier på högskolenivå, gjort deltagarna mer uppmärksamma på genusfrågan i och 

med att ett genusperspektiv ska integreras både i forskning och utbildning på högskolenivå 

(Smirthwaite, 2005). 

Vidare forskning som undersöker hur könsöverskridande beteende bedöms i Sverige 

behövs för att kunna dra några slutsatser kring vilken roll nationalitet har för hur 

könsöverskridande beteenden betraktas. Det hade även varit önskvärt att använda ett mer 

jämlikt urval avseende kön och utbildningsnivå för att undersöka vilken betydelse det har i 

sammanhanget. Vidare behöver följande studie kompletteras med studier som undersöker vad 

de positiva bedömningarna av könsöverskridande män och kvinnor kan ha för implikationer 

på exempelvis arbetsmarknaden. Skulle det kunna vara så att synen på könsöverskridande 

beteende som något positivt inte nödvändigtvis leder till positiva konsekvenser, så som 

anställning eller högre lön, för den som beter sig utanför sin traditionella könsroll? Vidare 

forskning behövs således för att bredda förståelsen kring vilken betydelse en positiv syn på 

könsöverskridande beteende har för hur dessa personer därefter blir behandlade.  

Deltagarnas bedömning av scenariopersonerna kopplat till sexism 

Utifrån tidigare studier som undersökt sambandet mellan bedömningar av 

könsöverskridande och könsstereotypt beteende och sexistiska attityder (e.g. Gaunt, 2013; 

Glick et. al., 2004) hypotiserades det att fientlig sexism skulle relatera till negativa 

bedömningar av könsöverskridande kvinnor medan välmenad sexism skulle relatera till 

positiva bedömningar av könsstereotypa kvinnor. Det hypotiserades vidare att fientliga 

attityder gentemot män skulle relatera till negativa bedömningar av könsstereotypa män och 

positiva bedömningar av könsöverskridande män medan välmenande attityder gentemot män 

skulle relatera till positiva bedömningar av könsstereotypa män och negativa bedömningar av 

könsöverskridande män. 

Generellt sett stöttade resultatet hypoteserna gällande fientlig och välmenad sexism. 

Fientlig sexism visade sig relatera till att könsöverskridande kvinnor tycktes sämre om och  

liknande tendenser fanns även för övriga mått (kompetens, värme, positiva och negativa 

emotioner) även om sambanden ej uppnådde statistisk signifikans. Vad gäller välmenad 

sexism relaterade det till att könsstereotypa kvinnor bedömdes vara mer kompetenta och att de 

gav upphov till mer positiva emotioner, däremot hittades inga samband för övriga mått 
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(värme, omtyckthet samt negativa emotioner).  Sammantaget låg resultatet i linje med den 

studie av Gaunt (2013) som undersökte ambivalent sexism i relation till uppfattningar av 

könsöverskridande beteende, dock med avsevärt mindre korrelationsstorlekar och färre 

signifikanta samband. En möjlig förklaring till det skulle kunna vara en ökad 

genusmedvetenhet hos urvalet, av orsaker som tidigare diskuterats,  vilket kan ha gjort att 

bedömningarna utförts mer noggrant och med eftertanke och därmed lett till en mindre 

spridning i bedömningarna mellan deltagarna än vad som var fallet i Gaunts urval. En annan 

förklaring skulle kunna vara att eftersom studien mätt självrapporterad förekomst av 

sexistiska attityder kan deltagarna ha svarat på ett socialt önskvärt sätt och därmed skattat en 

lägre förekomst av sexistiska attityder än i tidigare studier. De nivåer av HS, BS, HM och BM 

som förekom i urvalet är däremot snarlika de nivåer som Gaunt uppmätt i sin studie, vilken 

också använde sig av självrapporterad förekomst av sexistiska attityder, vilket gör 

förklaringen mindre trovärdig. 

Oväntat hittades även ett samband mellan fientlig sexism och att könsstereotypa 

kvinnor bedömdes vara mindre kompetenta. Enligt Glick och Fiske (1996) borde fientlig 

sexism enbart relatera till negativa bedömningar av könsöverskridande kvinnor och enligt 

Gaunt (2013) är det också vad som visats i tidigare studier. Samtidigt visade Gaunts studie på 

liknande resultat, där fientlig sexism relaterade till att könsstereotypa kvinnor uppfattades mer 

negativt, vilket hon menade kunde bero på att beskrivningen av den könsstereotypa kvinnan 

kunnat innehålla information som gjort att deltagarna uppfattat henne som könsöverskridande. 

Det kan även vara en möjlig förklaring till resultatet i följande studie samtidigt som det, ur ett 

teoretiskt perspektiv, går att förstå kopplingen mellan fientlig sexism och negativa 

bedömningar av könsstereotypa kvinnor då de items som mäter fientlig sexism karaktäriseras 

av en övergripande negativ syn på kvinnan (e.g. ”När en kvinna väl fått en man att älska 

henne, försöker hon i allmänhet att hålla honom i strama tyglar”, ” Många kvinnor får en kick 

av att retas med män genom att verka sexuellt tillgängliga och sedan tillbakavisa männens 

närmanden”).  

Vad gäller hypoteserna kring fientliga och välmenande attityder gentemot män 

återfanns enbart stöd för hypotesen kring att fientliga attityder gentemot män skulle relatera 

till positiva bedömningar av könsöverskridande män. Resultatet visade att de fientliga 

attityderna relaterade till att bedöma könsöverskridande män som mer kompetenta, att de 

tycktes bättre om, gav upphov till mer positiva emotioner och mindre negativa emotioner. Ett 

visst stöd fanns även för hypotesen att fientliga attityder gentemot män skulle relatera till att 

könsstereotypa män bedömdes mer negativt, i detta fall relaterade det till att könsstereotypa 

män gav upphov till mer negativa emotioner. 

Resultatet går i linje med Glick et. als. (2004) uppfattning om att fientliga attityder 

gentemot män (HM) skiljer sig från övriga sexistiska attityder i och med att de uppmuntrar 

beteenden som bryter mot den patriarkala ordningen medan övriga uppmuntrar beteenden som 

stöttar en patriarkal maktstruktur. De menar vidare att det däremot inte innebär att HM 

relaterar till mer feministiska värderingar, vilket visar sig i det positiva sambandet mellan HM 

och övriga subskalor och det negativa sambandet mellan HM och indikatorer på jämställdhet 

mellan könen i olika länder. För att få en mer fullständig bild kring HM och dess 

implikationer för attityder kopplat till kön hade det varit önskvärt med ytterligare studier som 

undersöker olika typer av könsöverskridande män, exempelvis homosexuella män eller män 

inom feminina yrken. Att resultatet inte visade på något samband mellan välmenande attityder 

gentemot män och bedömningar av könsstereotypa och könsöverskridande män skulle kunna 

ha samma förklaring som varför de sexistiska attitydernas samband generellt sett var små och 

få. 

Särskiljning mellan områdesspecifika och generella attityder 
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Inga tidigare studier har återfunnits som särskiljer betydelsen av sexistiska attityder 

från inställning till gruppbaserad dominans och auktoritära attityder när det kommer till 

bedömningar av könsöverskridande beteende. Det hypotiserades därför att om 

områdesspecifika attityder hade större påverkan än mer generella attityder skulle sambandet 

mellan sexism och skattningarna av kompetens, värme, omtyckthet, positiva och negativa 

emotioner inte påverkas vid kontroll av SDO och RWA. Om mer generella attityder hade 

större påverkan än områdesspecifika attityder skulle sambandet mellan sexism och 

skattningarna av kompetens, värme, omtyckthet, positiva och negativa emotioner däremot 

försvagas vid kontroll av SDO och RWA. 

Resultatet visade att när sexistiska attityders påverkan på bedömningarna 

kontrollerades för inställning till gruppbaserad dominans försvagades generellt sett 

sambanden mellan sexism och skattningarna av kompetens, värme, omtyckthet, positiva och 

negativa emotioner. Med andra ord verkade inställning till gruppbaserad dominans ha en 

större påverkan än sexistiska attityder när det kom till bedömningarna av könsöverskridande 

och könsstereotypa beteenden hos män och kvinnor. När sexistiska attityders påverkan på 

bedömningarna kontrollerades för auktoritära attityder påverkades generellt sett inte 

sambanden mellan sexism och skattningarna av kompetens, värme, omtyckthet, positiva och 

negativa emotioner. Sexistiska attityder verkade därmed ha en större påverkan på 

bedömningar av könsstereotypa och könsöverskridande beteenden hos män och kvinnor än 

vad auktoritära attityder hade. 

Resultatet visade således att inställning till gruppbaserad dominans hade betydelse för 

hur könsöverskridande män och kvinnor bedömdes och att det till och med hade större 

betydelse än sexistiska attityder. SDO relaterade till negativa bedömningar av kvinnor oavsett 

om de utförde könsstereotypt eller könsöverskridande beteende och till negativa bedömningar 

av könsöverskridande män, vilket är intressant ur ett arbetsmarknadsperspektiv. 

Tidigare forskning (Haley & Sidanius, 2005) har visat att människors sociopolitiska 

attityder stämmer överens med deras institutionella miljö, det vill säga att i organisationer 

som är hierarkiförstärkande (hierachy-enhancing, e.g. poliskårer) förekommer en högre grad 

av SDO än i hierarkiförsvagande (hierarchy-attenuating, e.g. organisationer som arbetar med 

välfärd)  organisationer där demokratiska värderingar är vanligare förekommande. Det har 

också visat sig att det inom en arbetsplats kan förekomma sektorer eller avdelningar som 

skiljer sig åt avseende hierarkiförstärkning eller försvagning, exempelvis inom ett fängelse 

där vaktyrket kan vara hierarkiförstärkande medan socialarbetaryrket kan vara 

hierarkiförsvagande. Kopplat till följande studies resultat kan svårigheter för kvinnor och 

könsöverskridande män därmed tänkas uppstå i organisationer och inom avdelningar/sektorer 

på en arbetsplatser som är hierarkiförstärkande. Genom att hierarkiförstärkande organisationer 

har en högre förekomst av attityder som syftar till att upprätthålla dominans över 

underordnade grupper och dessa attityder i följande studie visat sig relatera till negativa 

bedömningar av kvinnor generell och könsöverskridande män är det möjligt att de kanske inte 

anställs i samma utsträckning eller inte får tillgång till samma löneläge/belöningar än 

könsstereotypa män i samma organisation. Det går även att spekulera kring om inte 

chefspositioner automatiskt är kopplat till en högre förekomst av SDO, i och med att 

attityderna rättfärdigar den egna överordningen i förhållande till personalgruppen, vilket i 

sådana fall skulle kunna innebära att kvinnor och könsöverskridande män möter större 

utmaningar än könsstereotypa män inom de flesta organisationer och inte enbart inom 

organisationer som är hierarkiförstärkande. 

För att kunna göra några säkra uttalanden kring SDO:s betydelse för bedömningar av 

könsstereotypa och könsöverskridande män och kvinnor i relation till sexistiska attityder 

behöver följande studie replikeras. Vidare forskning behövs även för att öka kunskapen kring 

vilken roll SDO har för den fortsatta könsdiskrimineringen både på arbetsplatser och inom 
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övriga områden i samhället. Det hade exempelvis varit intressant att studera hur 

könsöverskridande och könsstereotypa män och kvinnor bedöms och belönas/bestraffas inom 

organisationer som antingen är hierarkiförstärkande eller hierarkiförsvagande.  Sådana studier 

hade ökat och fördjupat vår kunskap kring vilka attityder och organisatoriska faktorer som i 

störst utsträckning bidrar till ett mindre jämställt samhälle och som kan komma att behöva 

förändras i takt med en ökad önskan om jämställdhet mellan könen. 
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