
 

 

 
          INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI 

 

 

 

 

 

Könsidentitetshot och tonåringars intresse för könsstereotypa 

yrken och fritidsaktiviteter  

 

 
Petra Svärd 
EvaPia Wenger 
 
 
Kandidatuppsats vt 2011 
 

     

 

 

           
                     
                         Handledare: Fredrik Björklund  

           Samantha Sinclair 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 



  2 

Tack 

Först och främst tack till Samantha Sinclair, som har lotsat oss och alltid gått att nå 

när vi behövt handledning. Tack också till Fredrik Björklund för dina värdefulla 

kommentarer på uppsatsen. Slutligen vill vi även tacka alla elever, rektorer och lärare 

som gjorde undersökningen möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  3 

Abstract 

Masculinity threat is associated with attempts to re-establish the status as a man, e.g. 

through gender stereotypical behavior (e.g. Bosson, Vandello, Burnaford & Weaver, 

2009). Our study among teenagers explores the link between gender identity threat 

and interest in gender specific occupations and leisure activities. 297 students in 

secondary school (134 girls and 163 boys) took part in the experiment. After carrying 

out a task which either threatened or confirmed their status as masculine or feminine, 

they indicated their interest for occupations and leisure activities. The results failed to 

support the hypothesis that gender threatened students would show more interest in 

occupations that were stereotypical to their gender. However, students who displayed 

a stronger identification with their gender also showed a greater interest in gender 

stereotypical pursuits. Making ratings in a questionnaire may have been perceived as 

an ineffective way of re-establishing gender identity, particularly when not expecting 

the responses to be displayed in public.  
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"Fotboll ska locka män till vården" var rubriken på en artikel som publicerades i 

nättidningen Ny Teknik den 16 februari 2010 (Vene, 2010). Artikeln handlade om en 

kampanj där Karolinska institutet samarbetade med fotbollslaget AIK för att göra 

högstadiepojkar mer intresserade av vårdyrken inför gymnasievalet. I kampanjen 

betonades möjligheten att arbeta med experiment, fysiologiska mätningar och 

forskningsresultat, men också vårdens betydelse i sportsammanhang. "Vad ska man 

äta före match? Varför är det så viktigt med vätska? Hur motverkar man skador?" stod 

det i artikeln. Kampanjer för att locka unga till yrken med sned könsfördelning är 

inget ovanligt. Varje vår hålls arrangemanget "Flickor på teknis", där gymnasietjejer 

bjuds in till Lunds tekniska högskola. Syftet: att locka fler tjejer till de 

mansdominerade ingenjörsutbildningarna. Att vissa yrken domineras av män eller 

kvinnor är ett välkänt problem. I den här studien ville vi undersöka de 

socialpsykologiska mekanismerna bakom att könstillhörigheten har så stor betydelse 

när unga blir intresserade av vissa yrken och fritidsaktiviteter. Mer specifikt var vi 

intresserade av om ungdomar blir intresserade av vissa yrken och aktiviteter som ett 

sätt att bevisa (och inte ifrågasättas i) att de är tillräckligt manliga respektive 

kvinnliga. För att undersöka detta valde vi att studera om ett upplevt hot av en ung 

persons könsidentitet kan påverka honom eller henne att visa större intresse för yrken 

och fritidsaktiviteter som är stereotypa för det egna könet, som ett sätt att återupprätta 

sin manlighet eller kvinnlighet. 

Könsstereotyper och yrken 

Stereotyper definieras av Hogg och Vaughan (2005) som "utbredda och förenklade 

bilder av en social grupp och dess medlemmar". Att stereotypa uppfattningar om 

könen kan påverka intresse för yrken visas bland annat i en studie av Rudman och 

Phelan (2010). Kvinnor som blivit primade med traditionella könsroller (i form av 

berättelser om exempelvis en manlig kirurg och en kvinnlig sjuksköterska) visade mer 

automatisk könsstereotypering i ett implicit associationstest (Greenwald, McGhee & 

Schwartz, 1998) vilket i sin tur ledde till att kvinnorna skattade sitt intresse lägre för 

maskulina yrken. Gilmore (1990) konstaterar att män och kvinnor i alla kulturer intar 
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olika roller och förväntas ha olika egenskaper. I mätinstrumentet av Bem Sex-Role 

Inventory (BSRI) (Bem, 1974) visar Auster och Ohm (2000) att gamla uppfattningar 

om vilka egenskaper som är önskvärda för män respektive kvinnor i viss mån har 

förändrats. 18 av 20 egenskaper som klassificerades som feminina när BSRI skapades 

på 1970-talet uppfattades fortfarande som mer önskvärda för kvinnor än män i Auster 

och Ohms studie. Några av dessa var "förstående", "känslig för andras behov", "mild" 

och "empatisk". Däremot var bara åtta av BSRI:s 20 maskulina egenskaper 

fortfarande mer önskvärda för män än för kvinnor i den nya studien. Egenskaperna 

som fortfarande ansågs mer önskvärda för män var: "bete sig som en ledare", 

"aggressiv", "ambitiös", "dominant", "kraftfull", "ha ledaregenskaper", "självständig" 

och "maskulin". Dessa egenskaper kan i hög grad associeras med ledande positioner i 

yrkeslivet, medan de kvinnliga egenskaperna lätt för tankarna till vårdande yrken. Det 

är därför kanske inte så förvånande att män hade 68 procent av chefsjobben och att 

många vårdyrken (bl.a. tandsköterska och barnmorska) dominerades av kvinnor, när 

Statistiska centralbyrån 2008 undersökte könsfördelningen i olika yrken i Sverige 

(Lundgren & Thell, 2008). 87 procent av alla anställda arbetade då i ett yrke som 

antingen dominerades av män eller kvinnor. I rapporten framgick samtidigt att 

skillnaderna hade jämnats ut något. Mellan 2005 och 2008 minskade andelen svenska 

kvinnor i kvinnodominerade yrken, samtidigt som andelen kvinnor i mansdominerade 

yrken ökade något. Under samma period minskade också andelen män som var 

anställda i starkt mansdominerade yrken i Sverige. Till mansdominerade yrken hörde 

bland annat civilingenjör, byggnadsarbetare och golvläggare. Hogg och Vaughan 

(2005) menar att en anledning till att stereotypa uppfattningar om könen lever kvar är 

att män och kvinnor fortfarande intar olika roller i samhället. Sambandet verkar också 

i andra riktningen: könsstereotyper kan göra att män och kvinnor anses kompetenta 

och uppmuntras i vissa yrken men inte i andra. Problemet blir tydligt i bristen på 

manliga förskollärare. Samtidigt som många klagar på att det finns för få manliga 

förebilder i förskolan uttrycker andra misstänksamhet mot de män som faktiskt går 

mot strömmen och blir förskollärare.  
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Tidigare forskning om hot mot könsidentiteten 

Forskningen om hot mot könsidentiteten har hittills främst fokuserat på män som blir 

hotade i sin maskulinitet. Det beror bland annat på ett antagande att manlighet, till 

skillnad från kvinnlighet, i de flesta kulturer anses vara något som måste uppnås och 

kan förloras (Vandello, Bosson, Cohen, Burnaford & Weaver, 2008). Gilmore (1990) 

menar att manlighet i en rad kulturer inte ses som ett naturligt tillstånd som är medfött 

utan att det snarare är något som män måste bevisa, d.v.s. de måste få ett socialt 

godkännande av sin manlighet. Vandello et al. (2008) föreslår att manlighet kan 

bevisas på många olika sätt, t.ex. genom att dricka fort, tjäna mycket pengar, köra 

fort, och skryta om sina sexuella bedrifter. Författarna menar att de mest effektiva 

strategierna är sådant som innebär risktagande, är svårt, samt offentligt och synbart 

för andra och att ett typiskt exempel på sådana strategier är fysisk aggressivitet. I ett 

experiment visade Bosson, Vandello, Burnaford & Weaver (2009) att män som hade 

blivit hotade i sin maskulinitet genom att utföra en "feminin" hårfriseringsuppgift 

inför en videokamera visade mer fysisk aggressivitet, genom att slå hårdare på en 

boxningskudde (boxing pad), än män som inte hade blivit hotade. Männen blev också 

mer benägna att välja en maskulin, aggressiv aktivitet (boxning) framför en 

könsneutral aktivitet efter maskulinitetshotet. Även i flera andra studier har man visat 

att det finns ett samband mellan hot mot maskulinitet och olika beteenden för att 

återupprätta statusen som man. Maskulinitetshot har bland annat kopplats till mer 

negativa känslor mot feminina homosexuella män (Glick, Gangl, Gibb, Klumpner & 

Weinberg, 2007) och ökat ekonomiskt risktagande (Weaver, Vandello & Bosson, 

n.d.). Weaver et al. (n.d.) visar i sitt experiment att män som kände sig hotade i sin 

manlighet oftare valde en omedelbar mindre belöning framför en senare större 

belöning, men detta beslut tog männen endast om de trodde att andra människor 

skulle få ta del av deras beslut. Talley och Bettencourt (2008) undersökte hur 

maskulinitetshot kan påverka heterosexuella mäns aggressivitet gentemot 

homosexuella män, i en studie med manliga collegestudenter. Deltagarna i 

hotbetingelsen fick falsk feedback att deras maskulinitetspoäng på ett test var 
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betydligt lägre än medelpoängen för män som gick på college. De fick sedan delta i 

en ordassociationsuppgift tillsammans med en manlig labpartner, som i själva verket 

var fiktiv. Männen informerades om att de kunde trycka på en av fem knappar om 

partnern gjorde fel i uppgiften ("partnerns" svar styrdes av ett dataprogram), som de 

trodde utstötte ljud av olika styrka i partnerns hörlurar. Studien visade att män som 

hade blivit hotade i sin maskulinitet betedde sig mer aggressivt, genom att "straffa" 

sin partner med starkare ljud, om de trodde att labpartnern var homosexuell. 

Detsamma gällde inte när hotade deltagare hade fått veta att partnern var 

heterosexuell. Vandello et al. (2008) har i flera studier visat att manlighet i högre grad 

än kvinnlighet ses som något "osäkert", som man kan förlora. De visade bland annat 

att collegestudenter oftare höll med om ordspråk (studie 1.a) och påståenden (studie 

1.b) när dessa anspelade på att manlighet är osäker, än när motsvarande items 

anspelade på kvinnlighet som osäker (genom att exempelvis uttrycket "real man" 

byttes ut mot "real woman"). Försöksdeltagarna i studie 2 hade lättare att tolka en text 

som handlade om en person som "inte längre var en man", än när motsvarande text 

handlade om att någon "inte längre var en kvinna". Deltagarna som tolkade texten om 

en man använde också fler sociala faktorer för att förklara varför han hade förlorat sin 

manlighet, medan deltagarna som tolkade texten om förlorad kvinnlighet hade en 

större tendens att använda fysiska förklaringar. Vandello et al. (2008; studie 4) visade 

också att män som hade fått falsk feedback att de var sämre än genomsnittet på ett 

kunskapstest om maskulina ämnen visade mer implicit ångest än män som trodde att 

de hade fått ett bra resultat. Kvinnor som hade hotats i sin femininitet på motsvarande 

sätt visade inte mer implicit ångest än kvinnor som hade fått bekräftande feedback. 

Man kan dock peka på vissa brister i studierna. I experimentet som undersökte 

implicit ångest fick exempelvis män och kvinnor olika manipulationer: männens 

kunskapstest handlade om ämnen som sport och bilar, medan kvinnorna skulle svara 

på frågor om matlagning och mode. Det är möjligt att ämnena och frågorna till 

männen var mer välvalda för att anspela på maskulinitet än vad kvinnornas 

kunskapstest var för att anspela på femininitet (och att andra ämnen hade kunnat 

resultera i ett hot mot kvinnornas könsidentitet). Vandello et al. (2008; studie 3) 



  8 

undersökte även om en kvinnas status som feminin kan hotas genom ett ifrågasättande 

av hennes fertilitet. Deras resultat visade i stället att försöksdeltagare oftare 

associerade en berättelse om en infertil man med en bild av ett barn än vad de gjorde 

med en berättelse om en infertil kvinna, vilket författarna tolkade som att även 

infertilitet är mer kopplat till hot mot manlighet än till hot mot kvinnlighet. Man kan 

dock även här ifrågasätta slutsatsen att femininitet, till skillnad från maskulinitet, är 

svår att hota. I studien associerades den infertila kvinnan i 28 procent av fallen med 

en bild av en oattraktiv kvinna. Det är inte omöjligt att en oattraktiv kvinna (som i 

studien representerades av en bild som var nästan identisk med den av en oattraktiv 

man) kan vara mer associerat med hotad femininitet än ett barn. Dagens skönhetsideal 

för kvinnor i exempelvis reklam är i många fall närmast prepubertalt, med tonåriga 

ansikten och extremt smala kroppar. Ambjörnsson (2003) observerar också i sin 

kvalitativa studie av gymnasietjejer att utseendet var av central betydelse när tjejerna 

hävdade sin femininitet. Kvinnligheten är, enligt Ambjörnsson (2003), inte något 

biologiskt givet utan behöver precis som manlighet uppnås. Detta sker genom 

konkreta handlingar, så som att sminka sig, måla naglar, plocka ögonbryn, men också 

genom stereotypt kvinnligt beteende som att undvika att tala med hög röst och ”ta 

plats”. Många tjejer känner enligt Ambjörnsson (2003) rädsla för att de ska uppfattas 

som okvinnliga av sin omgivning. Detta står i kontrast till uppfattningen att endast 

manlighet är "osäker" och lätt att hota. Eftersom forskningen hittills har fokuserat på 

maskulinitetshot, och främst undersökt manliga deltagare, tror vi därför att fler 

metoder för att upptäcka eventuella effekter av femininitetshot behöver provas. I vår 

studie fokuserar vi därför på ungdomar av båda könen. 

Social identitet och att bete sig enligt stereotyper 

Ett flertal studier visar alltså att mäns strategier för att återställa sin manlighet efter ett 

maskulinitetshot i hög grad handlar om att visa upp könsstereotypa beteenden (som 

aggressivitet och risktagande) eller att bli mer negativ mot personer som inte är 

prototypiska för ingruppen (till exempel homosexuella män). Dessa typer av 

beteenden har visat sig typiska för individer som upplever att deras ställning i en 



  9 

grupp är hotad. Enligt den sociala identitetsteorin (Tajfel & Turner, 1986) bygger 

människor upp sitt jag av två typer av identiteter - personlig identitet, som består av 

individuella egenskaper och relationer, samt social identitet, som definierar jaget 

utifrån vilka grupper eller kategorier man tillhör (Hogg & Vaughan, 2005). När en 

person identifierar sig med en social kategori, till exempel att vara "man" eller 

"kvinna", börjar han eller hon att definiera sig själv som en medlem av kategorin. 

Kategorin blir en del av personens självuppfattning, en social identitet (Hogg & 

Terry, 2001). Egenskaper som anses typiska för kategorin tenderar därmed också att 

bli en del av personens självbild - så kallad självstereotypering (self-stereotyping). Ju 

starkare personen identifierar sig med kategorin desto större blir benägenheten att 

beskriva sig själv och agera utifrån egenskaper som stämmer med den allmänna 

bilden av en typisk medlem i kategorin (Forsyth, 2006; Spears, Doosje, Ellemers, 

1997). Enligt self-categorization theory (Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 

1987) agerar personer utifrån en prototyp för den sociala kategori som är aktiverad 

(salient) i situationen (Hogg & Vaughan, 2005). Prototypen är en slags idealbild av 

den mest typiska tänkbara medlemmen av kategorin, exempelvis bilden av "en riktig 

man". Till prototypen hör både attityder, åsikter, känslor och beteenden som 

karakteriserar gruppen (det vill säga kategorin) och som gör den olik relevanta 

utgrupper (Hogg & Terry, 2001). Mer specifikt uppfattas en gruppmedlem som mer 

prototypisk ju mer han eller hon skiljer sig från relevanta utgrupper i förhållande till 

hur mycket personen skiljer sig från andra medlemmar i ingruppen, ett fenomen som 

Turner et al. (1987) kallar för metakontrastprincipen. Noel, Wann & Branscombe 

(1995) visar i två experiment att personer som upplevde att de inte var tillräckligt 

prototypiska för sin grupp hade en större tendens att förespråka aggressiva 

övertalningsmetoder mot personer som tillhörde en relevant utgrupp än personer som 

upplevde sin ställning i gruppen som säker, särskilt när den negativa attityden mot 

utgruppen visades inför andra personer. Detta var både fallet när grupptillhörigheten 

var fabricerad genom manipulationen (genom feedback om att personerna tillhörde en 

viss personlighetstyp) och när försöksdeltagarna ingick i en naturlig grupp (i form av 

en studentförening). I ett experiment av Pickett, Bonner & Coleman (2002) blev 
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också försöksdeltagare som hade fått falsk feedback att de var olika andra medlemmar 

i samma grupp av studenter mer benägna till självstereotypering, framför allt 

individer som identifierade sig starkt med gruppen. Mäns reaktioner på 

maskulinitetshot kan utifrån denna forskning tolkas som försök att återställa en hotad 

ställning i den sociala kategorin "män", genom att närma sig den kulturella prototypen 

för "en riktig man" (vilket enligt metakontrastprincipen också innebär att fjärma sig 

själv från den relevanta utgruppen, det vill säga kvinnor). Schmitt och Branscombe 

(2001) visade i ett experiment att graden av identifiering med kategorin "man" kan ha 

en modererande effekt på mäns reaktioner på maskulinitetshot. Män som identifierade 

sig starkt med sitt kön reagerade på ett hot mot sin maskulinitet med att bli mer 

negativa till icke-prototypiska män (som t.ex. beskrevs som att de tyckte om att laga 

mat och inte var bra på att slåss). Män som hade en låg grad av identifiering reagerade 

däremot inte på detta sätt när de blev hotade. Jetten, Spears och Manstead (1997) har 

också visat i experiment att starkare identifikation med gruppen är kopplat till en 

större tendens att följa dess normer. Turner et al. (1987) kallar fenomenet när personer 

uppfattar prototypiska egenskaper hos en aktiverad social kategori som normer, och 

anpassar sitt beteende efter dessa, för referent informational influence. Sannolikheten 

för att en viss social kategori ska bli aktiverad och vägleda personens beteende beror 

enligt Turner et al. (1987) till stor del just på hur starkt personen identifierar sig med 

gruppen. Det finns alltså anledning att tro att ungdomar som identifierar sig starkare 

med sin könstillhörighet har en större benägenhet att ledas av prototypen för en "man" 

eller "kvinna" när de intresserar sig för olika yrken och fritidsaktiviteter. Detta tror vi 

kan ske genom att visa intresse för yrken och fritidsaktiviteter som uppfattas som 

stereotypa för deras kön, men också genom att undvika yrken och aktiviteter som är 

stereotypa för utgruppen, det vill säga det motsatta könet. Ett hot mot könsidentiteten 

borde också kunna leda till mer könsstereotypa intressen, som ett svar på behovet att 

närma sig prototypen för kategorin "man" respektive "kvinna". Det är troligt att 

reaktioner på könsidentitetshot är särskilt tydliga i tonåren, just när ungdomar måste 

börja göra val för framtiden genom att välja gymnasielinje, och kanske mer på allvar 

engagerar sig i fritidsaktiviteter av olika slag. Harter (1999) menar att tonåringar är 
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väldigt känsliga för vad andra tycker och vad olika människor förväntar sig av dem. 

De tittar hela tiden i den ”sociala spegeln” för information om vad som är normalt och 

vilka attribut som de kan internalisera. Enligt social identitetsteori är reducering av 

osäkerhet om vem man själv och andra också en viktig drivkraft när människor 

identifierar sig med sociala kategorier och agerar enligt prototypen för dem (Hogg & 

Terry, 2001; Jetten, Hogg & Mullin, 2000). Tonåringarnas osäkerhet om sin identitet 

borde därför göra dem särskilt benägna att anamma sociala identiteter, samt att 

reagera på hot mot dem. Den engelska termen "gender identity threat" är kanske mer 

korrekt än vår svenska benämning "hot mot könsidentiteten", eftersom ordet gender 

anspelar på könet som något socialt konstruerat och kulturellt bestämt. Vandello et al. 

(2008) noterar att manlighet inte av naturen är mer nödvändig att bevisa än 

kvinnlighet, utan att den bara har kommit att definieras så i många kulturer. I brist på 

andra svenska termer för identifiering med sitt kön inom det socialpsykologiska fältet 

väljer vi benämningen könsidentitetshot, men menar då alltså inte upplevelsen att man 

har ett visst biologiskt kön, utan identifiering med den sociala kategorin "man" 

respektive "kvinna" och de prototypiska egenskaper som förknippas med dessa. De 

könsspecifika begreppen maskulinitets- och femininitetshot anspelar däremot tydligt 

på att hotet gäller personens status som manlig respektive kvinnlig (och inte som 

biologisk man eller kvinna).  

 Syfte och hypoteser 

Tidigare forskning visar alltså att män använder en rad könsstereotypa beteenden 

(som aggressivitet och risktagande) för att återupprätta sin manlighet som en reaktion 

på maskulinitetshot. Effekten av hot mot könsidentiteten på intresse för 

könsstereotypa yrken och fritidsaktiviteter har däremot inte undersökts tidigare. Vi 

valde därför att studera ifall könsstereotypa intressen kan användas för att återupprätta 

en hotad maskulinitet eller femininitet, i en ålder då människor är särskilt socialt 

påverkbara och identitetssökande. Vår hypotes var att ungdomar som hade blivit 

hotade i sin maskulinitet eller femininitet skulle visa större intresse för yrken och 

fritidsaktiviteter som är stereotypa för deras eget kön, och/eller mindre intresse för 
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yrken och aktiviteter som är stereotypa för motsatta könet, än ungdomar som hade 

bekräftats i sin status som maskulina/feminina. Eftersom identifiering har visat sig ha 

en modererande effekt på stereotypt beteende som reaktion på hot mot en persons 

ställning i gruppen (Pickett et al., 2002) hade vi även som underhypotes att ungdomar 

skulle vara mer könsstereotypa i sitt intresse för yrken och fritidsaktiviteter ju starkare 

de identifierade sig med sitt kön som social kategori. 

 

Metod 

Får att testa vår huvudhypotes lät vi ungdomar skatta sitt intresse för olika yrken och 

fritidsaktiviteter i en enkät, efter att antingen ha blivit hotade eller bekräftade i sin 

könsidentitet. Som beroende variabel hade vi också ett mer direkt mått på intention att 

bete sig könsstereotypt, i form av att ungdomarna fick välja en aktivitet. I studien 

ingick även två kontrollgrupper med elever som hade blivit hotade respektive 

bekräftade i sin självbild på ett sätt som inte anspelade på kön. Detta var för att kunna 

visa att en eventuell effekt av maskulinitets- eller femininitetshot inte bara berodde på 

att eleverna hade blivit allmänt hotade i sin självbild. Förutom beroendemåtten mätte 

vi också elevernas grad av identifiering med sitt kön som social kategori för att kunna 

undersöka underhypotesen. 

Pilotstudie 

För att utforma manipulationen av könsidentitetshot och de olika beroendemåtten 

genomförde vi en pilotstudie. Vi rekryterade en åttondeklass i Lund med totalt 32 

elever (16 tjejer och 16 killar), med medelåldern 14,5 år (SD = 0,62). Eleverna fick 

först göra en uppgift som testade manipulationen och därefter ett test av vår enkät. De 

fick både skriftliga och muntliga instruktioner innan de började med varje del av 

pilotstudien. Vi informerade även om att det var frivilligt för dem att vara med, men 

att alla som medverkade fick vara med i en utlottning av biobiljetter. Vi utgick från 

Weaver, Bosson och Vandellos (n.d.) manipulation, där män ombads att komma på 

tio saker (maskulinitetshot) de hade gjort den senaste månaden som stämde överens 

med den kulturella bilden av ” en riktig man”, respektive två saker (bekräftelse av 
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maskulinitet). Vårt syfte med pilottestet av manipulationen var att se hur många saker 

åttondeklassare normalt kunde komma på under tre minuter, för att kontrollera om det 

var svårt (och därmed hotande) att försöka komma på tio saker respektive lätt att 

komma på två saker (som i studien Weaver et al., n.d.). Manipulationsuppgiften gick 

alltså ut på att eleverna skulle skriva ned så många saker de kunde under tre minuter. 

Den fanns i tre varianter. Två uppgifter testade manipulationen av könsidentitetshot 

med instruktionen: "Skriv ner saker som du har gjort den senaste månaden, som är 

typiskt för tjejer” (för killar bytte vi ut ordet "tjejer" mot "killar") och en uppgift 

testade manipulationen av könsneutralt hot: "Skriv ner saker som du har gjort den 

senaste månaden som du har lyckats bra med”. I instruktionen till varje uppgift stod 

det "Skriv så många saker du kan". 9 tjejer och 7 killar fick uppgiften som testade 

könsidentitetshot. 8 killar och 7 tjejer fick uppgiften som testade det könsneutrala 

hotet. Bara ett fåtal elever kunde komma på fler än tio eller färre än två saker, i de 

olika uppgifterna. Vi utgick därefter från att det skulle vara svårt för de flesta elever 

att komma på tio saker (hotbetingelse) och lätt att komma på två saker 

(bekräftelsebetingelse). Samtliga elever i klassen fick därefter fylla i en enkät där de 

skulle svara på vad de tyckte om 36 yrken och 25 fritidsaktiviteter. Vi hade valt ut 

yrken och fritidsaktiviteter bland vilka vi trodde att en del skulle uppfattas som 

stereotypt manliga, en del som stereotypt kvinnliga och resten som könsneutrala. För 

varje yrke och fritidsaktivitet svarade eleverna på två frågor: ”Hur intresserad skulle 

du vara av att...?” (1=”Inte alls intresserad”, 7=”Väldigt intresserad”), ”Tycker du 

att... är ett mer manligt eller mer kvinnligt jobb/intresse?” (1=”Kvinnligt”, 

7=”Manligt”). För varje yrke svarade de även på frågan ”Hur svårt tror du att det är 

att jobba som...?”  (1=”Inte alls svårt”, 7=”Väldigt svårt”). Denna fråga hade vi med 

för att mäta yrkenas status (vår tanke var att saker som är svåra att klara tenderar att 

uppfattas som att de har högre status). Vårt kriterium för att behålla items var att 

pilotstudien inte visade någon golv- eller takeffekt i elevernas intresse (men vi behåll 

alla items där variationen var tillräckligt stor, det vill säga SD > 1,0). 33 yrken och 22 

fritidsaktiviteter uppfyllde kraven och vi delade in dessa i kategorierna "stereotypt 

manliga", "stereotypt kvinnliga" och "könsneutrala", utifrån elevernas skattningar av 
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hur typiska de var för män eller kvinnor. De items som rankades till den nedre 

tredjedelen av skalan (M = 1,0 - 2,9) placerade vi i den kvinnliga kategorin, items som 

rankades till den mittersta tredjedelen av skalan (M = 3,0 - 4,9) placerade vi i den 

neutrala kategorin och items som rankades till den övre delen av skalan (M = 5,0 - 

7,0) placerade vi i den manliga kategorin. Exempel på items som vi hade med i 

enkäten var: sjuksköterska, shoppa kläder (kvinnliga), brandman, spela fotboll 

(manliga), forskare och dansare (neutrala). Vi kontrollerade så att det fanns en 

variation i status bland yrkena i samtliga kategorier. Manliga yrken tenderade dock att 

få högre skattningar på status (M = 4,48, SD = 0,92) än kvinnliga (M=3,49, SD = 

0,67). Högst status hade könsneutrala yrken (M=4,57, SD = 1,06). I slutet av enkäten 

testade vi vårt mått på beteendeintention. Eleverna fick välja en aktivitet, som vi skrev 

att de skulle få göra i grupp efter att de hade fyllt i enkäten. Eleverna hade tre olika 

aktiviteter att välja mellan: en som vi trodde skulle anses som typiskt manlig (rugby), 

en typiskt kvinnlig (dansa) och en som vi trodde skulle uppfattas som könsneutral 

(spela ett musikinstrument). Vi använde pilotstudien för att kontrollera om eleverna 

trodde på att de verkligen skulle få utföra aktiviteten efter enkäten. Bara en elev 

uttryckte misstankar om att eleverna inte skulle få göra aktiviteterna på riktigt. På 

sista sidan i enkäten fanns det en tom plats där eleverna fick möjlighet att skriva ner 

sina tankar kring enkäten, t.ex. om det var någon fråga som de inte förstod. På så sätt 

kontrollerade vi att enkäten var utformad på ett bra sätt och att våra försöksdeltagare 

inte skulle ha svårt att förstå frågorna. 

Deltagare 

Vi rekryterade åttondeklasser med totalt 297 elever (134 tjejer och 163 killar) med 

medelåldern 14,4 år (SD = 0,54). Deltagarna rekryterades från kommunala skolor från 

olika stadsdelar i Malmö, samt från Lund, Dalby och Hjärup. Syftet med att 

undersöka elever från olika orter och områden var att öka den externa validiteten i 

fråga om social bakgrund. Anledningen till att vi begränsade oss till åttondeklasser 

var att eleverna ännu inte hunnit göra något gymnasieval, vilket vi tänkte oss skulle 

göra dem mer påverkbara i sina intresseskattningar av olika yrken. Eleverna 
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randomiserades till fyra olika experimentbetingelser, med 30-35 elever i varje grupp. 

Betingelserna var könsidentitetshot, könsidentitetsbekräftelse, könsneutralt hot och 

könsneutral bekräftelse.   

Material 

Uppgifterna för manipulation av könsidentitetshot hade instruktionen "Skriv ner tio 

saker som du har gjort den senaste månaden, som är typiskt för tjejer. (De flesta tjejer 

i din ålder kan komma på minst tolv saker.)" i hotbetingelsen och instruktionen "Skriv 

ner två saker som du har gjort den senaste månaden som är typiskt för tjejer. (De 

flesta tjejer i din ålder kan bara komma på en sak)" i bekräftelsebetingelsen. Killarna 

fick samma uppgift fast med ”tjej” utbytt till "kille". I de två könsneutrala 

manipulationsuppgifterna hade vi bytt ut formuleringen "som är typiskt för 

tjejer/killar" mot formuleringen "som du har känt dig duktig på". Efter 

manipulationen fick eleverna också skatta hur svår de tyckte att uppgiften var, genom 

att ringa in en siffra på en skala 1 (”Inte alls svårt”) till 7 (”Väldigt svårt”). I början 

av enkäten fick eleverna skatta hur intresserade de var av yrkena och 

fritidsaktiviteterna som vi hade valt ut från pilotstudien. Eleverna fick ringa in sitt 

svar på en skala från 1 (”Absolut inte intresserad”) till 7 (”Väldigt intresserad”). Vi 

använde uttrycket "absolut inte intresserad" för att undvika alltför många låga 

skattningar (golveffekt) bland killar, vilket vi hade sett en tendens till i pilotstudien. I 

vårt mått på beteendeintention fick eleverna välja en aktivitet som vi skrev att de 

skulle få göra i grupp efter att ha fyllt i enkäten. De fick välja mellan en stereotypt 

manlig aktivitet (rugby), en stereotypt kvinnlig (dansa) och en könsneutral (spela ett 

musikinstrument). Vi föreställde oss att eleverna skulle kunna uppfatta en 

gruppaktivitet som en möjlighet att återställa sin hotade maskulinitet/femininitet, ifall 

de inte uppfattade intresseskattningarna så (det vill säga att måttet eventuellt var ett 

bättre sätt att fånga upp effekten av hot mot könsidentiteten). Sist i enkäten mätte vi 

med två frågor hur starkt eleverna identifierade sig med sin könstillhörighet. Den 

första frågan speglade hur stor vikt eleverna fäste vid av att själva känna sig som en 

del av den sociala kategorin "man" eller "kvinna" (killarna fick frågan "Hur viktigt är 
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det för dig att du själv känner dig manlig?" och tjejerna fick samma fråga fast med 

ordet "kvinnlig"). Den andra frågan mätte hur viktigt det var för eleverna att andra 

uppfattar dem som "manlig" respektive "kvinnlig" (frågan till killarna löd "Hur viktigt 

är det för dig att andra tycker att du är manlig?" och tjejerna fick samma fråga fast 

med uttrycket "kvinnlig"). Slutligen inkluderade vi en öppen fråga där eleverna fick 

möjlighet att skriva ner sina tankar kring enkäten och om det var något eller någon 

fråga som de inte förstod. 

Procedur  

Studien utfördes i elevernas klassrum, utom i ett fall då den genomfördes i skolans 

matsal. Alla elever fick både muntliga och skriftliga instruktioner till varje uppgift 

(manipulationen och enkäten). I den muntliga instruktionen framgick det tydligt vad 

de skulle göra i de olika uppgifterna, samt att det var frivilligt och att alla som 

medverkade fick vara med i en utlottning av biobiljetter. Vi berättade hur viktigt det 

var att de inte samarbetade och att deras svar skulle användas i en diskussion efteråt. 

Att svaren skulle diskuteras var inte sant, tanken var att de elever i hotbetingelserna 

skulle uppfatta hotet som offentligt. Eleverna gjorde först manipulationsuppgiften, 

som de hade tre minuter på sig att lösa. Därefter fick de skatta sitt intresse för yrken 

och fritidsaktiviteter, följt av måttet på beteendeintention. Sist i enkäten fick de svara 

på frågorna som mätte identifikation. Vi debriefade eleverna fullständigt efteråt. I 

några klasser höll vi därefter i en kort diskussion om huruvida man påverkas av tankar 

om vad som anses typiskt manligt och kvinnligt när man väljer yrke. 
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Resultat 

Hot mot könsidentiteten och intresse för yrken och fritidsaktiviteter 

För att kontrollera om elever i hotbetingelserna verkligen upplevde 

manipulationsuppgiften som svårare än elever i bekräftelsebetingelserna gjorde vi en 

2 (kön) x 2 (typ av uppgift) x 2 (hot) variansanalys (ANOVA). Variabeln hot hade en 

medelstark (Cohen, 1988) huvudeffekt på elevernas skattningar av hur svår 

manipulationsuppgiften var (F = 36,5, p < 0,001, partial eta squared = 0,12). Elever 

som skulle komma på tio saker upplevde det som svårare (M = 4,73) än elever som 

skulle komma på två saker (M = 3,34), vilket ju var vårt syfte. Det fanns ingen annan 

signifikant huvud- eller interaktionseffekt. Varken elevernas kön eller huruvida 

uppgiften handlade om maskulinitet/femininitet eller var könsneutral hade alltså 

någon betydelse för skattningarna av hur svår manipulationsuppgiften var. Vi 

analyserade därefter om elevernas skattningar av yrken hade ett samband med deras 

skattningar av fritidsaktiviteter. Korrelationen mellan skattningar av yrken och 

fritidsaktiviteter var stark, både i den manliga kategorin (r = 0,57, p < 0,001 för tjejer 

och r = 0,53, p < 0,001 för killar) och i den kvinnliga kategorin (r = 0,50, p < 0,001 

för tjejer och r = 0,64, p < 0,001 för killar). Sambandet mellan skattningar av yrken 

och fritidsaktiviteter var medelstarkt i den könsneutrala kategorin (r = 0,41, p < 0,001 

för tjejer och r = 0,31, p < 0,001 för killar). Eftersom studiens huvudsakliga mål var 

att undersöka könsstereotypa skattningar av intresse (inte att undersöka intresse för 

yrken eller fritidsaktiviteter specifikt) slog vi därför ihop skalorna för yrken och 

fritidsintressen i de tre kategorierna. De sammanslagna skalorna hade alla god 

reliabilitet (Cronbach's alpha = 0,84 för skalan som mätte intresse för den stereotypt 

manliga kategorin, α = 0,89 för den kvinnliga kategorin och α = 0,80 för den 

könsneutrala kategorin). En analys av elevernas skattningar visade att de var 

normalfördelade på alla kategorier, utom för den kvinnliga kategorin där killar gav en 

större andel låga skattningar än i en normalfördelning. I denna kategori fanns också 

en outlier bland tjejer och tre outliers bland killar. Inga av dessa utgjorde dock 

extremvärden och därför behöll vi dem oförändrade i datan. För att undersöka vår 
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huvudhypotes analyserade vi därefter om elever i de olika betingelserna skilde sig åt i 

hur de skattade de tre kategorierna (manliga, kvinnliga respektive könsneutrala yrken 

och fritidsaktiviteter) i förhållande till varandra. Vi använde en 2 (kön) x 2 (typ av 

uppgift) x 2 (hot) x 3 (kategori) ANOVA, där kategori var inomgruppsfaktor. Det 

fanns en signifikant interaktionseffekt mellan variablerna kategori och kön (Wilk's 

Lambda = 0,323, F (2, 278) = 291,5, p < 0,001, partial eta squared = 0,68). Bland 

killar var manliga yrken och fritidsaktiviteter mest populära (M = 3,97, SD = 0,95), 

följt av könsneutrala (M = 3,54, SD = 0,78) och kvinnliga (M = 2,24, SD = 0,67). 

Tjejerna visade högst intresse för den neutrala kategorin (M = 3,79, SD = 0,80), följt 

av kvinnliga items (M = 3,73, SD = 0,77) och manliga (M = 2,81, SD = 0,89). Det 

fanns också en liten (Cohen, 1988), signifikant interaktionseffekt mellan de fyra 

variablerna kön, uppgift, hot och kategori (Wilk's Lambda = 0,977, F (2, 278) = 3,23, 

p < 0,05, partial eta squared = 0,023). Eftersom det inte fanns någon ytterligare 

interaktionseffekt kunde vi nu undersöka om fyravägsinteraktionen stämde med vår 

hypotes, det vill säga om elever som hade blivit hotade i sin könsidentitet hade ett 

annorlunda mönster i sina skattningar av de tre kategorierna än könsbekräftade elever. 

Detta gjordes med två stycken 4 (experimentbetingelse: hot eller bekräftelse av 

könsidentitet respektive könsneutralt hot eller bekräftelse) x 3 (kategori) ANOVO:r, 

en för killar och en för tjejer. Kategori var som tidigare inomgruppsfaktor. Analysen 

visade ingen signifikant interaktionseffekt mellan skattningar av kategorierna och 

experimentbetingelse, varken för killar eller tjejer. Vi kunde alltså inte visa att tjejer 

eller killar som hade hotats i sin könsidentitet hade ett annorlunda mönster i sina 

skattningar av de tre kategorierna än elever som fått sin maskulinitet/femininitet 

bekräftad. Vi analyserade därefter om eleverna i de olika betingelserna skilde sig åt i 

sitt intresse för var och en av de tre kategorierna för sig (manliga, kvinnliga respektive 

könsneutrala yrken/fritidsaktiviteter). Vi använde en 2 (kön) x 2 (typ av uppgift) x 2 

(hot) ANOVA på varje kategori, för att se om någon av variablerna hade ett samband 

med elevernas skattningar. Det fanns som väntat en stark huvudeffekt (Cohen, 1988) 

av kön både på skattningarna av stereotypt manliga yrken och fritidsaktiviteter (F = 

117,6, p < 0,001, partial eta squared = 0,29) och på den stereotypt kvinnliga 
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kategorin (F = 299,4, p < 0,001, partial eta squared = 0,51). Det fanns också en liten 

huvudeffekt av kön på den könsneutrala kategorin (F = 6,62, p < 0,05, partial eta 

squared = 0,023). Tjejer skattade sitt intresse för könsneutrala items något högre än 

killar (se medelvärden ovan). På skattningarna av den manliga kategorin fanns en 

liten, signifikant huvudeffekt av typ av manipulationsuppgift (F = 5,59, p < 0,05, 

partial eta squared = 0,019). Elever som hade fått en könsneutral 

manipulationsuppgift visade större intresse (M = 3,52) för manliga yrken och 

fritidsaktiviteter än elever som hade fått en manipulationsuppgift som handlade om 

maskulinitet/femininitet (M = 3,27). Detta var alltså ett oväntat fynd som inte stämde 

med vår hypotes. Det fanns ingen annan signifikant interaktionseffekt på någon av de 

tre kategorierna. Vi fann alltså inte vår förväntade interaktion mellan variablerna kön, 

uppgift och hot, som hade krävts för att hypotesen skulle få stöd.   

 Slutligen undersökte vi om manipulationen påverkade eleverna när de valde 

vilken aktivitet de ville göra i grupp efter att ha fyllt i enkäten (vårt mått på 

beteendeintention). Det fanns en golveffekt för den stereotypt kvinnliga aktiviteten 

"dansa" bland killar (bara sex av 157 killar valde att dansa) och för den stereotypt 

manliga aktiviteten "spela rugby" bland tjejer (18 av studiens 131 tjejer valde att spela 

rugby). Eftersom vi tänkte oss att elever som blivit hotade i sin könsidentitet skulle 

vara mer benägna att välja en aktivitet som kunde återställa deras status som 

maskulina/feminina, var vi främst intresserade av hur många som valde aktiviteten 

som var stereotyp för deras eget kön. Vi slog därför ihop de två andra aktiviteterna för 

varje kön, för att undvika golveffekten. För killar fick variabeln "val av aktivitet" 

därmed nivåerna "spela rugby" och "annan aktivitet". För tjejer fick variabeln 

nivåerna "dansa", respektive "annan aktivitet". Vi gjorde först en analys med Chi-

square, för att undersöka om killar i de olika experimentbetingelserna skilde sig åt i 

sin tendens att välja aktiviteten rugby. Analysen visade inget signifikant samband 

mellan experimentbetingelse och val av rugby (χ2 (3, n = 157) = 3,49, p = 0,32, 

Cramer's V = 0,15). Det fanns inte heller något samband mellan experimentbetingelse 

och tjejers tendens att välja dans (χ2 (3, n = 131) = 2,50, p = 0,48, Cramer's V = 0,14). 

För att se om någon av variablerna "typ av uppgift" eller "hot" hade en huvudeffekt på 
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elevernas val gjorde vi ytterligare två analyser med Chi-square för varje kön. Vi fann 

då en trend att killar vars manipulationsuppgift anspelade på maskulinitet i större 

utsträckning valde rugby än killar som hade fått en könsneutral manipulationsuppgift 

(χ2 (1, n = 157) = 3,05, p = 0,081, phi = 0,15). Effekten var liten (Cohen, 1988). Bland 

killarna som skulle komma på saker de hade gjort som var typiska för killar i 

manipulationsuppgiften valde 65,1 % att spela rugby efter enkäten. Bland killarna 

som skulle komma på saker de känt sig duktiga på valde 50 % aktiviteten rugby. Det 

fanns däremot inget signifikant samband mellan typ av uppgift och andelen tjejer som 

valde dans (χ2 (1, n = 131) = 0,77, p = 0,38, phi = - 0,092). Variabeln hot hade inget 

signifikant samband med vare sig andelen killar som valde rugby (χ2 (1, n = 157) = 

0,079, p = 0,78, phi = - 0,035), eller andelen tjejer som valde dans (χ2 (1, n = 131) = 

0,87, p = 0,35, phi = 0,097).       

 Sammantaget stöder resultatet alltså inte vår huvudhypotes att elever som hade 

blivit hotade i sin könsidentitet skulle vara mer könsstereotypa i sina skattningar och 

val i enkäten än elever som blivit bekräftade i sin könsidentitet. Även om vi fann vår 

förväntade interaktionseffekt mellan kön, uppgift och hot på hur eleverna skattade sitt 

intresse för manliga, kvinnliga och könsneutrala items i förhållande till varandra, 

kunde uppföljande analyser inte visa att det rörde sig om en skillnad mellan elever 

som hade hotats kontra bekräftats i sin könsidentitet. Vi kunde inte heller visa att 

elever som hade hotats i sin könsidentitet oftare valde aktiviteten som var stereotyp 

för deras kön i måttet på beteendeintention, utan fann endast en trend att typen av 

uppgift hade betydelse för hur killar valde. En genomgående effekt var att elevernas 

kön spelade roll för hur de skattade sitt intresse. Killar var mest intresserade av 

stereotypt manliga yrken och fritidsaktiviteter och minst intresserade av kvinnliga. 

Tjejer visade störst intresse för den könsneutrala kategorin och minst intresse för 

manliga items. Vi behövde alltså inte hota eleverna i deras maskulinitet/femininitet 

för att deras intresseskattningar skulle påverkas av stereotypa uppfattningar om vad 

män respektive kvinnor ska syssla med. 
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Identifiering och intresse för yrken och fritidsaktiviteter 

Vi testade därefter vår underhypotes att en starkare identifiering med den sociala 

kategorin "man" eller "kvinna" skulle predicera mer könsstereotypa skattningar av 

intresse för yrken och fritidsaktiviteter. Vi började med att kontrollera vår skala som 

mätte identifiering. Chronbach's alpha för skalan med de två frågorna var α= 0,82, 

det vill säga reliabiliteten var god. En 2 (kön) x 2 (typ av uppgift) x 2 (hot) ANOVA 

visade inte någon signifikant huvud- eller interaktionseffekt på elevernas skattningar 

på skalan. Detta tyder alltså på att vi hade mätt elevernas grad av identifiering 

opåverkad av manipulationen, vilket var syftet. Vi undersökte därefter sambandet 

mellan identifiering och elevernas skattningar av yrken och fritidsaktiviteter i de tre 

kategorierna (manliga, kvinnliga och könsneutrala). Bland killar fanns ett signifikant, 

medelstarkt (Cohen, 1988) samband mellan grad av identifiering och intresse för 

stereotypt manliga yrken och fritidsaktiviteter (r = 0,32, p < 0,001). Killar som tyckte 

att deras manlighet var viktig hade alltså högre skattningar på manliga items. Det 

fanns däremot ingen signifikant korrelation mellan identifiering och intresse för den 

stereotypt manliga kategorin bland tjejer. Ett liknande samband fanns mellan 

identifiering och skattningar av stereotypt kvinnliga items. För tjejer fanns en svag 

korrelation (r = 0,21, p < 0,001) mellan identifiering och intresse för kvinnliga yrken 

och fritidsaktiviteter. Tjejer som tyckte att deras kvinnlighet var viktig visade större 

intresse för stereotypt kvinnliga items. Det fanns inget signifikant samband mellan 

identifiering och intresse för den kvinnliga kategorin bland killar. Det fanns inte heller 

någon signifikant korrelation mellan identifiering och intresse för könsneutrala 

yrken/fritidsaktiviteter, varken bland tjejer eller killar. Resultatet ger alltså stöd åt 

underhypotesen: elever som hade en högre grad av identifiering med sitt kön som 

social kategori var mer könsstereotypa i sina skattningar av intresse för yrken och 

fritidsaktiviteter.  
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Diskussion 

Utebliven effekt av hot mot könsidentiteten 

Resultaten gav alltså inte stöd för vår hypotes att hot mot könsidentiteten är kopplat 

till att visa större intresse för könsstereotypa yrken och fritidsaktiviteter bland 

ungdomar. Resultatet kan naturligtvis tyda på att intressen helt enkelt inte är en 

strategi som ungdomar använder för att återupprätta en hotad manlighet eller 

kvinnlighet. Även om åttondeklassare fortfarande inte har gjort något gymnasieval 

och alltså kan antas vara något mer påverkbara än äldre elever, är det möjligt att de 

ofta har en ganska god bild av vilka aktiviteter de tycker om och vilka yrken de 

funderar på. Faktorer som social bakgrund eller kön har förmodligen redan under lång 

tid påverkat elevernas intressen för olika saker; det senare märks inte minst i den 

genomgående effekten att tjejer var mer intresserade av stereotypt kvinnliga yrken 

och killar av stereotypt manliga yrken oavsett om de hade blivit hotade eller ej. 

Tidigare forskning om maskulinitetshot har i hög grad visat samband med tillfälliga, 

omedelbara metoder att återupprätta sin manlighet, som att slå på en boxningskudde 

eller välja en maskulin aktivitet som skulle utföras omedelbart efter hotet (Bosson et 

al. 2009). Kanske upplevde eleverna inte intresseskattningar som en tillräckligt direkt 

metod att bevisa sin manlighet respektive kvinnlighet. En annan möjlighet är att vi 

misslyckades med manipulationen. Även om vi kunde visa att eleverna i 

hotbetingelsen upplevde manipulationsuppgiften som svårare än eleverna i 

bekräftelsebetingelsen så kan skillnaden i upplevd svårighet ha varit för liten för att vi 

verkligen skulle åstadkomma hot respektive bekräftelse av könsidentiteten. När 

Weaver et al. (n.d.) använde samma manipulation som vi för att undersöka sambandet 

mellan maskulinitetshot och risktagande i finansiella beslut, fick de dessutom bara en 

effekt när försöksdeltagarna trodde att andra skulle få ta del av deras beslut. I vårt 

experiment sa vi till eleverna att deras svar skulle användas i en diskussion efter att de 

hade fyllt i enkäten, för att ge dem en känsla av att både hotet och deras skattningar i 

enkäten skulle bli offentliga för andra. Det är dock möjligt att instruktionen inte var 

tillräckligt tydlig och lämnade flera frågor öppna för eleverna: Skulle både 
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manipulationsuppgiften och enkäten användas i diskussionen? Skulle man verkligen 

behöva berätta om sina svar för andra? Den senare frågan valde vi medvetet att inte ge 

ett tydligt svar på i instruktionen, eftersom eleverna annars hade kunnat ifrågasätta om 

det var etiskt att deras svar skulle bli offentliga för andra i klassen (även om vårt 

verkliga syfte aldrig var att göra svaren offentliga). Ytterligare en möjlig förklaring 

till att vi inte fick vår väntade effekt är att klassrumssituationen kan ha inneburit andra 

möjligheter att återupprätta sin manlighet eller kvinnlighet direkt efter 

manipulationen. Även om eleverna var tillsagda att inte kommunicera med varandra 

under undersökningen hände det, speciellt i en del klasser, att elever behövde bli 

tillsagda på nytt att vara tysta. Kroppsspråk, snabba kommentarer, eller blickar mot 

kompisarna kanske var andra sätt att återupprätta sin sociala identitet. Det närmaste vi 

kom en effekt av maskulinitetshot på elevernas val i enkäten var kanske trenden i 

måttet på beteendeintention att killar som hade fått en manipulationsuppgift som 

handlade om maskulinitet oftare valde aktiviteten rugby än killar som hade fått en 

könsneutral manipulationsuppgift. Man kan visserligen argumentera för att uppgiften 

att komma på saker som är typiska för killar aktiverade den sociala kategorin kön i 

killarnas medvetande och därmed fick deras val att vägledas mer av prototypen för en 

man (Forsyth, 2006; Hogg & Terry, 2001). En annan möjlighet är att både hot- och 

bekräftelsemanipulationen aktiverade ett maskulinitetshot, eftersom det påminde 

killarna om att "det är viktigt att göra saker som är typiska för killar". Vandello et al. 

(2008) menar att det räcker att påminna män om att manlighet är något som måste 

uppnås och kan förloras för att skapa ångest hos män. Detta kanske särskilt är fallet i 

den känsliga tonåren. Att effekten syntes i valet av aktivitet och inte i killarnas 

intresseskattningar kan i så fall förklaras med att rugbyspel inför gruppen, till skillnad 

mot svaren i enkäten, upplevdes som ett effektivt sätt att återställa sin hotade 

maskulinitet. Rugbyspel i grupp uppfyller på flera sätt kriterierna för bevis av 

manlighet: det är en tuff sport, som därmed kan uppfattas som svår och riskfylld, och 

det sker inför andras ögon. Detta är också i linje med Spears et al. (2009) resultat att 

män oftare valde en maskulin boxningsaktivitet efter att ha blivit maskulinitetshotade.  
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Sambandet mellan identifiering och könsstereotypa intressen 

Tidigare forskning har redan visat samband mellan identifiering med gruppen och 

olika gruppbeteenden, bland annat självstereotypering (Spears, 1997), följande av 

normer (Jetten, 1997) och reaktioner på en hotad ställning i gruppen (Pickett et al., 

2002, Schmitt & Branscombe, 2001). Vår studie visar att identifiering även kan ha ett 

samband med intressen som är prototypiska för gruppen. Killar och tjejer som hade en 

högre grad av identifiering med sitt kön visade mer intresse för yrken och 

fritidsaktiviteter som var stereotypa för deras kön. Sambandet kan vara viktigt för att 

förstå och eventuellt påverka vad som leder till en ojämn könsfördelning i många 

yrken och fritidsaktiviteter. Enligt social identitetsteori är en viktig drivkraft bakom 

identifiering att minska osäkerhet om vem man är, vad man ska tycka om saker och 

var man hör hemma i världen (Hogg & Terry, 2001). Eftersom män och kvinnor 

fortfarande i hög grad intar olika roller i samhället kan man anta att en identifiering 

med könet som social kategori kan minska människors osäkerhet på en rad områden, 

genom att förse dem med en prototyp för hur man ska känna, bete sig och tycka. 

Utifrån det resonemanget blir könsrollerna alltså en självuppfyllande profetia - så 

länge som det finns tydliga roller för män och kvinnor på olika områden kommer 

individer att identifiera sig och agera utifrån dessa kategorier för att få vägledning. 

Jetten et al. (2000) visade i ett experiment att en homogen grupp upplevs som bättre 

på att minska osäkerhet än en heterogen grupp. Försöksdeltagare som var osäkra på 

vilka beslut de skulle fatta var mer intresserade av feedback om hur andra i ingruppen 

hade beslutat, och mer benägna att ändra sig i samma riktning, när de upplevde 

gruppen som homogen. Ett sätt att göra könet som social kategori mindre styrande när 

unga väljer vilka yrken och fritidsaktiviteter de ska intressera sig för kan alltså vara 

att framhålla de stora olikheter som finns mellan killar och mellan tjejer på detta 

område och att det finns många exempel på män och kvinnor som arbetar i yrken som 

domineras av det andra könet. En utveckling mot en jämnare könsfördelning i 

yrkesvärlden pågår redan, även om den verkar gå långsamt. Man kan anta att 

identifiering med kön redan i dag är ett mindre effektivt sätt att minska osäkerhet än 
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tidigare, då gränserna mellan manliga och kvinnliga yrken och aktiviteter var ännu 

skarpare på många områden. En ännu mindre betydelse av kön för val av yrke och 

fritidsaktiviteter är troligen att förutspå i framtiden. 

Förslag på framtida forskning 

Fortsatt forskning om sambandet mellan könsidentitetshot och intressen bör 

antagligen sträva efter att göra både hotet och upprättandet av könsidentiteten 

tydligare för försöksdeltagarna (naturligtvis inom ramen för vad som är etiskt). 

Exempelvis kan falsk feedback om att man skiljer sig från andra personer av samma 

kön vara ett mer effektivt sätt att framkalla hot mot könsidentiteten än vår 

manipulation. En framtida studie skulle också kunna låta ungdomar visa sitt intresse 

på ett tydligare sätt, till exempel genom val av aktiviteter, i högre grad än vår. Detta 

har bland annat gjorts i Bosson et al. studie (2009), men en större studie skulle 

exempelvis kunna låta ungdomarna välja mellan fler aktiviteter. Ett sätt att mäta 

intressen på ett sätt som upplevs som offentligt av försöksdeltagarna skulle kunna 

vara att låta dem berätta om sina intressen och framtidsplaner inför en videokamera 

(även om det de säger i verkligheten förblir anonymt). En kontrollfråga som mäter om 

deltagarna verkligen upplevt hotet som offentligt är ett annat sätt att försäkra sig om 

att manipulationen uppnår sitt syfte. Mer forskning om sambandet mellan 

identifiering och hot mot könsidentiteten vore också intressant. En möjlig hypotes är 

att män i allmänhet identifierar sig starkare med sitt kön än kvinnor, vilket i så fall 

skulle kunna ge stöd åt uppfattningen att manlighet är lättare att hota än kvinnlighet. 

Vi tycker dock även att mer forskning om femininitetshot behövs. Framtida studier 

skulle kunna mäta effekter av femininitetshot på beteenden som syftar till att 

framställa det "kvinnliga" utseendet - som sminkning, fixande av frisyr, val av kläder 

eller liknande. I en tid då könsroller ifrågasätts, och tycks vara under förändring, 

behöver forskningen också vara uppmärksam på oväntade samband. Fler studier som 

undersöker båda könen under samma förutsättningar behövs. Kanske går det då att 

upptäcka en effekt av maskulinitetshot på kvinnor eller av femininitetshot på män? 
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