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Sammanfattning 

Arbetsmarknaden och arbetsrelaterade attribut är könssegregerade. Föreliggande experimen-

tella studie undersöker i vilken utsträckning hot mot könsidentitet påverkar ungdomars yrkes-

relaterade preferenser. Svenska gymnasieelever (N = 263; 50 % tjejer) utsattes för hot mot 

särskiljningen av deras könsgrupp eller inget hot och därefter skattade deras intresse för köns-

stereotypa yrkesrelaterade attribut. Resultaten visade en marginellt signifikant interaktionsef-

fekt som stödjer huvudhypotesen. Vid hot visade kvinnliga elever större intresse för kvinnos-

tereotypa yrkesrelaterade attribut. Manliga elever visade mindre intresse för kvinnostereotypa 

yrkesrelaterade attribut vid hot. Som väntat visade resultaten också att kvinnliga elever värde-

rade kvinnostereotypa attribut högre än manliga elever. I kontrast till tidigare forskning visar 

resultaten att kvinnostereotypa yrkesrelaterade attribut värderades något högre än mansstereo-

typa attribut generellt. 

 

Nyckelord: Gender identity threat, distinctiveness treat, job attribute preferences 
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Abstract 

The labor market and work related attributes are gender segregated. The current experimental 

research investigates to what extent threat to gender identity affects adolescents’ job attribute 

preferences. Swedish high school students (N = 263; 50 % girls) were exposed to either a 

threat to the distinctiveness of their gender group or to no threat at all and then rated their in-

terest in gender stereotyped job attributes. The result revealed a marginally significant interac-

tion effect that supported the main hypothesis. When exposed to threat, female students 

showed more interest to female stereotyped job attributes. Male students, on other hand, 

showed less interest to female stereotyped job attributes when exposed to threat. As expected, 

the results also showed that female students rated female stereotyped job attributes higher 

than male students. In contrast to previous research, the results showed that female stereo-

typed job attributes are slightly higher rated overall. 

 

Keywords: Gender identity threat, distinctiveness threat, job attribute preferences 
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Arbetsmarknaden är könssegregerad i flera avseenden. 19 av de 30 vanligaste yrkena i 

Sverige har en snedfördelning med 75 procent män eller kvinnor. (Statistiska Centralbyrån, 

2015a). Fler än dubbelt så många kvinnor arbetar i offentlig sektor, större andel kvinnor än 

män har vikariat och visstidsanställningar och män tjänar mer än kvinnor. Dessutom har köns-

segregationen på arbetsmarknaden knappt förändrats de senaste 30 åren (Statistiska Central-

byrån, 2015b). Könssegregation finns också inom utbildningsväsendet. De fyra största yrkes-

programmen civilingenjör, sjuksköterska, högskoleingenjör och förskolelärare har en sned-

fördelning med mer än 70 procent män eller kvinnor för nyintagna (Universitetskanslerämbe-

tet, 2014). Utöver könssegregation i utbildning och yrken, skiljer det sig i vilka egenskaper 

olika yrken har och också vilka egenskaper män och kvinnor tycker är viktiga (Konrad, Rit-

chie, Lieb & Corrigall 2000). Ingenjör är mansdominerat och har högre lön än sjuksköterska 

som är kvinnodominerat (Statistiska Centralbyrån, 2015c). Samtidigt värderar män hög lön 

som en viktigare egenskap för yrken än kvinnor medan kvinnor värderar arbetsmiljö som en 

viktigare egenskap för yrken än män (Konrad et al., 2000). 

Det finns flera förklaringar till de olika dimensionerna av könssegregation på arbetsmark-

naden. Kategorierna man och kvinna kan ses som en del i människors sociala identitet. Identi-

teter konstrueras genom identifikation med respektive kategori och i relation till motsatt kate-

gori (Harris, 1995). Kategorin man existerar alltså i relation till kategorin kvinna. För att be-

rättiga existensen av den sociala kategorin man är det därför viktigt att särskilja den från den 

sociala kategorin kvinna. Om skillnaden mellan kategorierna hotas tenderar människor att 

vilja upprätthålla den (Branscombe, Ellemers, Spears, & Doosjem 1999). Mot bakgrund av 

den stabila könssegregationen på arbetsmarknaden syftar föreliggande studie till att undersöka 

hur särskiljningshot mot könsidentitet påverkar gymnasieelevers attityd till mans- och kvinno-

stereotypa yrkesrelaterade preferenser. Gymnasieelever har stora delar av arbetslivet, arbetsre-

laterade val och karriärsval framför sig. Samtidigt finns det könskillnader i karriärsval (Gati, 

Osipow & Givon, 1995), unga personers yrkesrelaterade preferenser (Konrad et al., 2000) och 

utbildningsval (Universitetskanslerämbetet, 2014). Denna segregation gör gymnasieelever till 

en relevant grupp att studera. 

 

Könsskillnader i yrkesrelaterade preferenser 

Olika avseenden av könssegregation kan härledas till yrkestyper, yrkesrelaterade preferen-

ser och vad män och kvinnor tycker är viktigt i arbetslivet. Kvinnor är mer intresserade av 

människoorienterade yrken (people) och män mer intresserade av sakorienterade yrken och 
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karriärer (things; Lippa, 1998). I människoorienterade yrken ingår konstnärliga yrken, före-

tagsamma yrken och människobehandlande yrken. I sakorienterade yrken ingår utredande 

yrken som biolog, konventionella yrken som bokföring och direkt sakorienterade yrken som 

mekaniker (ibid.). I en meta-analys kommer Su, Rounds & Armstrong (2009) fram till att 

störst skillnad finns mellan direkt sakorienterade och människoorienterade yrkesrelaterade 

preferenser. Det finns undantag för män och kvinnors intressen för saker respektive männi-

skor. De konventionella intressena finns främst hos kvinnor trots att konventionella yrken 

anses vara sakorienterade. Företagsamma yrken finns främst hos män trots att företagsamma 

yrken anses människoorienterade. Könsskillnaden i människoorienterade och sakorienterade 

yrken är konstant över tid och kan förklara att kvinnor är underrepresenterade i tekniska yr-

ken. 

Vidare finns det relativa skillnader i vilka yrkesrelaterade attribut män och kvinnor tycker 

är viktiga. Män värderar exempelvis lön, avskildhet, ledarskap, befordran, makt och ansvar 

högre än kvinnor. Kvinnor värderar arbetsmiljö, pendlingsavstånd, kollegor, bra chef, möjlig-

het att få vänner och möjlighet att hjälpa andra högre än män. De flesta av dessa mansstereo-

typa och kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser är konstanta över tid från 1970-talet till 

2000-talet (Konrad et al., 2000). Könsskillnader i yrkesrelaterade preferenser finns såväl hos 

barn, ungdomar och vuxna (Konrad et al., 2000; Jones, Howe, Rua, 2000). Killar i sjätte klass 

värderar till exempel att ta egna beslut, bli känd och att skapa nya saker medan tjejer värderar 

att hjälpa människor (Jones et al, 2000). 

För karriärmöjligheter värderar både män och kvinnor mansstereotypa egenskaper (agentic 

factors), högre än kvinnostereotypa egenskaper (communal factors). I agentic factors ingår 

självförtroende, att känna sig överordnad och att lätt kunna ta beslut. I communal factors ingår 

snällhet, hjälpsamhet, känslighet och förstående (Abele, 2003; Frame, Roberto, Schwab & 

Harris, 2010). I en omfattande studie av människors värdering av karriärsrelaterad kompetens 

kommer Frame et. al. (2010) fram till att kvinnor, i större utsträckning än män, värderar kvin-

nostereotypa egenskaper för karriärsrelaterad kompetens. Samtidigt värderar både män och 

kvinnor mansstereotypa egenskaper högre än kvinnostereotypa egenskaper. Resultaten visar 

också att mansstereotypa egenskaper värderas högre och kvinnostereotypa värderas lägre ju 

högre position den svarande personen har. I en longitudinell studie visar Abele (2003) hur 

nyutexaminerade studenter har bättre framgång i sina karriärer om de upplever att de har 

mansstereotypa egenskaper. Framgången av mansstereotypa egenskaper gäller för både kvin-

nor och män. Samtidigt upplever sig män ha dessa egenskaper i större utsträckning än kvinnor 

(ibid.). 
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Det finns flera förklaringar till könssegregationen. Könssegregationen kan förklaras med 

diskriminering i form av att mansdominerande arbetstyper, som ledarskap, knyts till mansste-

reotypa egenskaper. Kvinnor knyts inte till mansstereotypa egenskaper och hindras därmed 

från mansstereotypa arbetsuppgifter (Heilman, 2001). Resultat från experimentella studier 

pekar på att könssegregation inte entydigt kan ses som ett resultat av diskriminering. Carlsson 

(2011) skickade identiska anställningsansökan med manliga respektive kvinnliga namn till 

mans- och kvinnodominerande arbetsplatser. Resultaten visar endast små skillnader mellan 

om män eller kvinnor blev kallade på intervju. I en liknande studie visar Carlsson, Agerström, 

Björklund, Carlsson och Rooth (2014) att varken män eller kvinnor straffas om de framstår 

som icke-stereotypa oavsett om arbetsplatsen är mans- eller kvinnostereotyp. Motreaktionen 

mot kvinnor som uppvisar mansstereotypa egenskaper, som man funnit i laboratoriestudier, 

visade sig inte på verklig jobbrekrytering i denna fältstudie. Enligt Browne (2006) kan segre-

gationen förklaras med biologiska och evolutionära faktorer. Browne menar att hormonella 

skillnader bland annat gör att män tar högre risker och kvinnor söker sig till mer sociala och 

trygga yrken. En annan förklaring är att män och kvinnor har olika långsiktiga mål. Kvinnos-

tereotypa mål handlar då om personlig utveckling och att hjälpa andra människor. Mansstere-

otypa mål handlar istället om makt och prestation. Segregationen beror då på att det inte finns 

utrymme för könsrollstereotypa mål i karriärsval som domineras av motsatt kön (Clifford & 

Diekman, 2009). Föreliggande studie kommer att undersöka män och kvinnors skilda yrkesre-

laterade preferenser utifrån hot mot deras sociala identiteter. 

 

Kön som social identitet 

Barn får sin första uppfattning av könsidentitet i två- till treårsåldern. Först vid sex- och 

sjuårsåldern förstår barn att kön är konstant. Könsidentitet kan definieras som en konstruktion 

av människors vetskap om sin köntillhörighet, synen på sig själv som en del av sitt kön, käns-

lan av press från andra för tillhörighet och attityder till könskategorier (Egan & Perry, 2001). 

Könsidentitet är en aspekt av människors sociala identiteter. Enligt självkategoriseringsteo-

rin (self-categorization theory; Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 1987) skapar 

människor sin sociala identitet utifrån sig själva som medlemmar i grupper/kategorier. Kate-

gorierna finns på olika sätt vid olika tillfäller i olika nivåer och överlappar varandra. Exem-

pelvis tilldelar sig människor både mer abstrakta kategorier, som västlänning, och mer speci-

fika kategorier, som psykologistudent. Kategoriernas närvaro och betydelse för den sociala 

identiteten är situationsspecifik och styrs av framträdandet av motkategorier. Exempelvis blir 
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kategorin man endast relevant i relation till kategorin kvinna och kategorin vuxen blir endast 

relevant i relation till kategorin barn. När människor katigoriserar sig själva identifierar de sig 

utifrån kategorins regler och uppfattningar. Kategorins betydelse är olika stark och människor 

pendlar mellan att starkt identifiera sig med kategorin och svagt identifiera sig med kategorin. 

Svag identifikation med kategorin utgör en unik människa. Självkategoriseringen drivs av 

upprätthållande av självförtroende och människor strävar därmed till att framställa sin kate-

gori i positiv dager. Framhävandet av sin egen grupp görs genom att sätta sin grupp i kontrast 

till andra grupper och favorisera sin egen grupp. Kontrasterna och favoriseringen kan i sin tur 

leda till fientlighet till motgruppen (Harris, 1995). 

Brewer (1991) menar att association med en grupp som är för stor eller inkluderande skap-

ar skillnader mellan gruppidentiteten och människors egna identiteter. För att försäkra lojalitet 

inom gruppen måste gruppen exkludera medlemmar och särskilja sig från andra grupper. Sär-

skiljande definierar således gruppen. Särskiljande bekräftar också människors tillhörighet till 

grupper och bidrar till att grupper inte blir för heterogena. Brewer menar också att en grupp 

skulle förlora medlemmars lojalitet om särskiljningen till motgrupper försvinner. Till skillnad 

från personer som har svag identifikation med gruppen, tenderar personer som har stark iden-

tifikation med gruppen att se sig som en typisk gruppmedlem och ha ett grupperspektiv om 

särskiljningen mellan grupperna hotas (Spears, Doosje & Ellemers, 1997). 

Upprätthållande av skillnader mellan grupper kan till och med vara viktigare än att ha en 

positiv bild av gruppen. I en serie experiment lät Mlicki och Ellemers (1996) holländska och 

polska studenter skatta hur typiska olika egenskaper var för olika nationaliteter och hur starkt 

de identifierade sig med sin nationalitet. De förväntade sig att de polska studenterna skulle 

identifiera sig mindre med sin nationalitet eftersom de skattade fler negativa stereotyper 

knutna till polacker. Tvärt mot förväntat identifierade sig polska studenter starkare till sin 

nationalitet än holländska studenter. Med andra ord var de polska studenterna beredda att 

uppge negativa stereotyper om sig själva för att upprätthålla skillnader mellan sin grupp och 

andra grupper. 

 

Könsidentitetshot 

Flera studier i tidigare forskning om könsidentitetshot har gjorts med män som utgångs-

punkt. Könsidentitetshot tar sig då uttryck som maskulinitetshot och är någonting som påver-

kar män (Bosson, Vandello, Burnaford & Weaver, 2009; Glick, Gibb, Klupner & Weinburg, 

2007). Samtidigt visar en granskning av tidigare forskning att män påverkas mer av hot mot 
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könsidentitet än kvinnor (Vandello & Bosson 2013). Tillskillnad från kvinnlighet upplever 

både män och kvinnor att manlighetens natur består av både biologiska och social aspekter 

och är någonting som måste uppnås och försvaras. I olika kulturer ingår olika typer av riter 

som måste utföras för att uppnå manlighet. Om en individ inte utför det rituella beteendet på 

ett tillfredsställande sätt kan manlighet förloras. Kvinnlighet uppnås och förloras istället ge-

nom fysiska och biologiska förändringar (Vandello et al., 2008). De sociala aspekterna i man-

lighet tar sig i uttryck i Vandello et als. (2008) studie om hur negativa påståenden om manlig 

osäkerhet värderas mer sanningsenliga än påståenden om kvinnlig osäkerhet. Skörheten i upp-

rättande och bibehållandet av maskulinitet leder också till att män upplever mer ångest knutet 

till könsidentitet än kvinnor. 

Män som hotas genom uppmaning att utföra frisyrer framför kamera väljer efterföljande 

aktivitet med aggression i form av boxning framför neutral aktivitet i form av pussel i högre 

utsträckning än icke hotade män. Boxningen leder vidare till minskad ångest knutet till hotet 

(Bosson et al., 2009). Detta eftersom upplevelsen av manlighet har återupprättats. Hotad mas-

kulinitet får också män att ha mer negativa känslor till feminina homosexuella män, men inte 

maskulina homosexuella män (Glick et al., 2007).  I en experimentell studie låter Talley och 

Bettencourt (2008) deltagare i en manipulationsgrupp få låga poäng på ett maskulinitetstest 

som hot mot maskulinitet. Därefter skulle deltagarna genomföra en uppgift genom datorn till-

sammans med en fiktiv homosexuell eller heterosexuell man. Om partnern gjorde fel kunde 

de straffa honom med olika starka ljud. Resultaten visar att de hotade deltagarna var mer ag-

gressiva mot en manlig homosexuell partner. Män vars maskulinitet hotas tar också större 

ekonomiska risker än män som inte blir hotade. Detta visar Weaver, Vandello och Bosson 

(2013) med två experiment. Det första experimentet visar att hotade män är beredda att satsa 

mer pengar i spel än män vars könsidentitet bekräftades. Det andra experimentet visar att ho-

tade män är mer beredda att ta en direkt betalning framför en senare men större betalning. De 

hotade männens tendens att välja den direkta betalningen fanns bara i tron om att deras beslut 

skulle bedömmas av en publik. Tidigare forskning visar alltså att könsidentitetshot påverkar 

människor beteende i form av att återupphålla sin könsidentitet och minska sin ångest i knutet 

till könsidentiteten. Motsvarande tester har däremot inte gjorts på femininitet och det är därför 

svårt att veta om kvinnor påverkas av femininitetshot eller om det finns ett specifikt maskuli-

nitetshot. Föreliggande studie syftar därmed till att utforska hur könsidentitetshot påverkar 

både män och kvinnor. 

I brist på tidigare forskning om femininitetshot kan hot mot könsidentitet för kvinnor kopp-

las till personliga och kroppsliga omständigheter.  Marriott (2008) gör semistrukturerade in-
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tervjuer för att undersöka psykosociala svårigheter för kvinnor med vaginala smärtor. Av in-

tervjuerna kommer Marriott fram till att problemen blir ett hot mot kvinnors femininitet. 

Smärtorna leder till förlorad sexuell identitet eftersom de inte kan leva upp till deras starka 

uppfattning av vad som förväntas av dem i en heterosexuell relation. Den sexuella identiteten 

är starkt knuten till upplevd femininitet, vilket gör besvären till ett hot mot femininitet. I en 

experimentell studie med stereotyphot visar Schamader (2002) att kvinnor presterar sämre på 

mattetest om deras könsidentitet knyts till prestationen. Skillnaden uppstod bara för de kvin-

nor som värderade deras kön som en viktig del av deras självbild. Kvinnor vars prestation inte 

knyts till könsidentiteten presterar likvärdigt som män. Det finns ingen relevant skillnad mel-

lan män vars könsidentitet knyts till prestationen och kontrollgruppen på mattetestet. 

Sinclair och Carlsson (2013) undersökte könsidentitetshots påverkan på manliga och 

kvinnliga ungdomars yrkespreferenser. De hotade respektive bekräftade killars och tjejers 

könsidentitet med en metod som utgår ifrån deras individuella bedömning av deras beteende. 

De använder samma metod som i Weaver et. als. (2013) studie om maskulinitetshots påver-

kan på ekonomiskt risktagande. Teorin bakom metoden innebär att personer upplever sig 

själva som mer bestämda om de ombes att lista få saker. Detta eftersom man inte ser sig som 

bestämd om det är svårt att lista saker. Eleverna i studien skulle lista hur många saker de hade 

gjort den senaste månaden. De hotade deltagarna ombads lista tio könstypiska saker och fick 

information om att personer med deras könstillhörighet ofta har förmåga att lista tolv. De be-

kräftade deltagarna ombads lista två könstypiska saker och fick information om att personer 

med deras könstillhörighet ofta har förmåga att lista en. Därefter fick de värdera hur intresse-

rade de skulle vara av att arbeta med olika könsstereotypa yrken och intressen och därefter en 

fråga om könsidentitet. Resultaten visar att de med mer angelägen könsidentitet värderade 

stereotypa yrkespreferenser högre. Resultaten indikerar också att hotade deltagare värderade 

könsstereotypa yrkespreferenser högre än bekräftade deltagare. Studien visar också att killar 

är mer könsstereotypa än tjejer (Sinclair & Carlsson, 2013). 

Resultaten från Sinclair och Carlsson (2013) indikerar inte att killar blir mer hotade av 

könsidentitetshot än tjejer. Samtidigt har tidigare forskning fokuserat specifikt på maskulini-

tetshot (Bosson et. al, 2009). Det finns därmed inte förväntade skillnader i hot mot män och 

kvinnors könsidenitet och det är relevant att se till könsidentitetshot generellt och inte speci-

fikt maskulinitetshot i föreliggande studie. Sinclair och Carlsson (2013) indikerar att könsi-

dentitetshot påverkar ungdomars intresse för olika yrken. Till skillnad från Sinclair och Carls-

son syftar föreliggande studie till att undersöka könsidentitetshot kopplat till yrkesrelaterade 

preferenser. Olika yrken kan överlag tänkas vara mer statiska och inte lika känsliga för hot 
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som yrkesrelaterade preferenser. Tillskillnad från Sinclair och Carlsson undersöker också fö-

religgande studie hot mot gymnasieelever, som har närmre till arbetslivet än högstadieelever. 

 

Särskiljningshot mot könsidentitet 

Kön är en del i människors sociala identitet och det finns olika typer av hot mot sociala 

identiteter. Branscombe, Ellemers, Spears och Doosje (1999) beskriver att hot mot social 

identitet har en viktig roll för människors positiva attityder till de grupper de tillhör och nega-

tiva attityder till de grupper de inte tillhör. Branscombe pressenterar fyra typer av hot mot 

social identitet. Den första typen av hot innebär att människor känner sig hotade för att de 

tillfaller en kategori emot deras vilja. Hotet är starkare om kategorin är irrelevant för kontex-

ten. Den andra typen innebär att människors sociala identitet hotas om kategorin de tillhör 

värderas sämre än kategorin de inte tillhör. Den tredje typen av hot innebär att människor 

upplever att deras status inom gruppen hotas. Exempel på hot mot status är om män får reda 

på att de inte är manliga. Den fjärde typen benämns särskiljningshot (distinctiveness threat) 

och är det hot föreliggande studie kommer att utforska. Särskiljningshot innebär hot i form av 

information som hotar skillnaden mellan den grupp människor tillhör och motsatt grupp. Ex-

empelvis kan kvinnors sociala identitet hotas om de får reda att de liknar män. Branscombe et 

al. menar också att personer som starkt identifierar sig med gruppen i större utsträckning visar 

hur den motsatta gruppen skiljer sig.  

Brewer (1991) menar att bekräftande av särskiljande mellan grupper är en extremt viktig 

egenskap för individer och grupper. Social identitet drivs av spänningen mellan människans 

behov av att bekräfta samstämmighet med andra människor och särskiljning från andra män-

niskor för att skapa en unikhet. För att försäkra lojalitet inom kategorier som man och kvinna 

måste medlemmar exkluderas och särskilja sig från sina motkategorier. Särskiljning från män 

bekräftar således människors tillhörighet i kategorin kvinna och bidrar till att könskategorier-

na inte blir för heterogena. 

För att undersöka sociala identitetshots betydelse för mäns sannolikhet till sexuella trakas-

serier gjorde Maas, Cadinu, Guarnieri och Grasselli (2003) ett av två experiment där en mani-

pulationsgrupp fick reda att de var otypiska män. Detta som hot mot status inom gruppen. 

Som särskiljningshot fick en annan manipulationsgrupp reda på att män blir mer feminina. 

Efter hoten blev de ställda inför ett scenario där en manlig chatdeltagare motiverade dem att 

följa sexuella trakasserier mot en kvinnlig chatdeltagare i form av att skicka bilder med nakna 

tjejer. Resultaten visar att båda de hotade grupperna hade högre tendens att skicka nakna bil-
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der än kontrollgruppen. De hotade grupperna skickade också mer anstötliga bilder. 

Hotet som Maas et. al. (ibid.) använder sig av kommer att ligga till grund som särskilj-

ningshot i föreliggande studie. Maass et. al. hotar endast män och undersöker deras benägen-

het till sexuella trakasserier. Samtidigt använder annan tidigare forskning om könsidentitets-

hot inte särskiljningshot. Sinclair och Carlsson (2013) låter exempelvis hotade deltagare fram-

ställas som icke kapabla i förhållande till deras kön. Föreliggande studie utmärker sig därmed 

i användandet av särskiljningshot som könsidentitetshot för både män och kvinnors attityder 

till yrkesrelaterade preferenser. 

 

Syfte och hypoteser 

Det finns en stor och stabil segregation i arbetslivet, karriärsval och yrkesrelaterade attribut 

i alla åldrar. Samtidigt leder hot mot könsidentitet till att män och kvinnor värnar om att sepa-

rera sig från varandra. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv syftar därmed föreliggande studie 

till att undersöka i vilken utsträckning särskiljningshot mot könsidentitet påverkar gymnasiee-

levers attityder till mans- och kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser. Studien undersö-

ker killar och tjejers attityder till könsstereotypa yrkesrelaterade preferenser. 

Studiens huvudhypotes är att gymnasieelever vars könsidentitet blivit hotad har starkare 

könsspecifika preferenser än vad gymnasieelever som inte blivit hotade har. Studien har två 

underhypoteser: (a) Manliga gymnasieelever har mer mansstereotypa yrkesrelaterade prefe-

renser än vad kvinnliga gymnasieelever har och kvinnliga gymnasieelever har mer kvinnos-

tereotypa yrkesrelaterade preferenser än vad manliga gymnasieelever har. Detta med tanke på 

existerande könsskillnader i yrkespreferenser (Su et al., 2009; Konrad et al., 2000). (b) Mans-

stereotypa yrkesrelaterade preferenser värderas över lag högre än kvinnostereotypa yrkesrela-

terade preferenser. Detta med tanke på att mansstereotypa yrkesrelaterade preferenser värde-

ras högre av både män och kvinnor i tidigare forskning och utjämning i skillnader mellan kön 

för yrkesrelaterade preferenser i större utsträckning består av att kvinnor värderar mansstereo-

typa yrkesrelaterade preferenser än tvärt om (Abele, 2003; Frame et al., 2010). 
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Metod 

Pilotstudie 

I syfte att kontrollera för tak- och golveffekt och otydliga formuleringar gjordes en pilot-

studie på sju kvinnliga och två manliga studenter mellan 18 och 26 år. Av resultaten från pi-

lotstudien framgick att vissa yrkesrelaterade preferenser värderades högt. Med syfte att und-

vika takeffekt formulerades vissa av dessa preferenser om. Preferenserna formulerades om 

utan att ändra deras huvudsakliga betydelse.  

 

Deltagare 

I studien deltog totalt 263 elever i 17 olika gymnasieklasser från 5 privata och kommunala 

gymnasieskolor i Malmö, Lund och Alingsås. 50 procent av deltagarna är tjejer och medelål-

dern för samtliga deltagare är 17,2 år (SD = .97). Fem personer uppgav inte kön och uteläm-

nas därmed från analysen. Av dessa uttryckte en person önskan att inte placera sig i någon av 

kategorierna man eller kvinna och en person uteblev med svar på ytterligare fem frågor. Del-

tagande gymnasieklasser var mestadels högskoleförberedande och har programinriktning na-

tur, samhälle, humanist, ekonomi, handel, restaurang och estet musik. 128 deltagare studerade 

i årskurs ett, 74 deltagare studerade i årskurs två och 59 deltagare studerade i årskurs tre. Två 

personer uppgav inte klass. Med anledning av att könsskillnader i yrkesrelaterade preferenser 

finns i alla skolår (Konrad, 2000), gjordes ingen avgränsning för klass. Insamling av deltagare 

gjordes med telefonkontakt till rektorer på flera gymnasieskolor i Skåne och fåtal gymnasie-

skolor i Västra Götaland. Rektorerna informerades om studiens syfte och omfattning. I utbyte 

mot deltagande erbjöds eleverna information om högskolestudier inom psykologi och psyko-

logisk forskning. 15 kontaktade skolor avböjde medverkan. Deltagarna delades slumpmässigt 

in i två grupper: hot mot könsidentitet och kontrollgrupp. 

 

Material 

Studien bestod av tre enkäter: en enkät som manipulation för särskiljningshot av könsiden-

titet för killar, en enkät som manipulation för särskiljningshot av könsidentitet för tjejer och 

en enkät för tjejer och killar i kontrollgrupper. Enkäterna med hot av könsidentitet för killar 

har text för hot i form av inledande instruktioner: 
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”Vi genomför en undersökning om förekomsten av vissa yrkesrelaterade intres-

sen hos gymnasieelever. Förr fanns en mycket tydlig skillnad mellan killar och 

tjejer på detta test. På senare år har det däremot visat sig att manliga elever 

blir allt mer feminina. Killars intressen verkar alltså bli mer och mer lika tjejers 

intressen. Syftet med denna undersökning är att se hur dagens gymnasieelever 

skattar sig på dessa yrkesrelaterade intressen.” 

Motsvarande text för hot av könsidentitet för tjejer innehåller samma inledande instruktioner: 

”Vi genomför en undersökning om förekomsten av vissa yrkesrelaterade intres-

sen hos gymnasieelever. Förr fanns en mycket tydlig skillnad mellan killar och 

tjejer på detta test. På senare år har det däremot visat sig att kvinnliga elever 

blir allt mer maskulina. Tjejers intressen verkar alltså bli mer och mer lika kil-

lars intressen. Syftet med denna undersökning är att se hur dagens gymnasieele-

ver skattar sig på dessa yrkesrelaterade intressen.” 

Motsvarande text för kontrollgrupper innehåller samma inledande instruktioner utan hot: 

”Vi genomför en undersökning om förekomsten av vissa yrkesrelaterade intres-

sen hos gymnasieelever. Syftet med denna undersökning är att se hur dagens 

gymnasieelever skattar sig på dessa yrkesrelaterade intressen.” 

Manipulationen är i stort sett samma som Maass et als. (2003) manipulation för särskilj-

ningshot. I föreliggande studie används inte den tidslinje som Maass et al. använder sig av för 

att demonstrera hur hotgruppens kön har blivit mer lik motsatt kön. Efter inledande instrukt-

ioner ombads deltagarna att värdera vikten av 18 yrkesrelaterade aspekter för deras framtida 

val av arbete. De yrkesrelaterade aspekterna i studien bygger på Konrad et als. (2000) meta-

analys om könsskillnader i yrkesrelaterade preferenser. Konrad et. al. använder William och 

Bests (1990) indelning för att skilja på kvinnostereotypa och mansstereotypa yrkesrelaterade 

preferenser i meta-analysen. Föreliggande enkät använder samtliga könsstereotypa yrkesrela-

terade preferenser där det finns samband mellan kvinnor och feminina stereotyper och män 

och maskulina stereotyper. De kvinnostereotypa yrkesrelaterade aspekter i enkäten är: 

 

Att ha en vänlig chef, Möjlighet att få vänner på arbetsplatsen, Arbetsmiljö/ bra 

lokaler osv., Arbeta med människor, Att ha trevliga kollegor, Kort restid till och 

från arbetet, Bra arbetstider och Möjlighet att hjälpa andra genom ditt arbete. 
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De mansstereotypa yrkesrelaterade preferenserna i enkäten är: 

Möjlighet till befordran, Att ha möjlighet att arbeta avskilt från andra medarbe-

tare, Att ha mycket ansvar, Hög lön, Utöva ledarskap/vara chef, Att ha viktiga 

arbetsuppgifter, Att ha stor makt och inflytande, Hög status och vara respekte-

rad av andra människor, Frihet att arbeta som du vill och ta egna beslut och Att 

få bekräftelse och bli uppmärksammad vid bra prestation. 

Varje yrkesrelaterad preferens följs av en Likertskala från 1 Inte alls viktigt till 7 Väldigt 

viktigt. Efter de yrkesrelaterade aspekterna följer bakgrundsfrågor om kön, ålder, gymnasie-

klass och en öppen fråga med utrymmer för synpunkter och kommentarer. 

 

Procedur 

Studien genomfördes i klassrum i början av elevernas ordinarie lektioner. Deltagarna in-

formerades om studiens övergripande syfte: att få ökad kunskap om vad gymnasieelever tyck-

er är viktigt i arbetslivet. Deltagarna ombads att läsa instruktionerna noggrant, svara på frå-

gorna i tur och ordning och vid eventuella oklarheter svara efter vad de tror. Efter information 

och instruktioner tilldelades deltagarna enkäter efter kön i ordning av varannan manipulat-

ionsenkät och varannan kontrollenkät. Deltagarna gavs inte information om könsskillnader 

kopplat till yrkesrelaterade preferenser eller könsidentitetshot och utdelning av enkäter gjor-

des med deskretion för att undvika att deltagarna skulle avslöja manipulationen och att detta 

skulle påverka studien. Efter insamling av enkäter tackades deltagarna och ansvarig lärare.  

 

Reliabilitet 

Enkätens yrkesrelaterade preferenser sammanfogades i mansstereotypa (Cronbach’s alfa: 

.83) respektive kvinnostereotypa (Cronbach’s alfa: .78). Utöver de fem deltagare som faller 

bort på grund av att de ej uppgett kön, faller ytterligare en deltagare bort på de mansstereotypa 

preferenserna på grund av ett uteblivit svar.  

 

Etik 

Deltagarna informerades om studiens övergripande syfte och fick vidare information om 

att allt deltagande var frivilligt, kunde avbrytas när som helst och var anonymt. För att dölja 

svaren och garantera anonymitet hade enkäterna försättsblad som också innehöll information 
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om syfte, frivilligt deltagande och anonymitet. Deltagare och lärare fick också information om 

att de får ta del av den färdiga uppsatsen. Ifyllda enkäter har hanterats med konfidentialitet. 

Studiens deltagare blev utsatta för ett milt hot utan personligt hot eller kränkning. Inga psy-

kiska besvär kan därmed förväntas. Flera elever uttryckte muntlig eller skriftlig uppskattning 

och påtalade deras nytta med att fundera på yrkesrelaterade preferenser. 

 

Resultat 

För att undersöka hotets betydelse för hur deltagarna värderade yrkesrelaterade preferenser 

gjordes en separat analys för varje preferenstyp. Uppdelningen gjordes med anledning av att 

mans- respektive kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser värderas olika. Mansstereotypa 

yrkesrelaterade preferenser värderas högre än kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser 

(Abele, 2003), vilket ger skäl till separat analys för preferenstyp. Separat analys för prefe-

renstyp ger också en tydlighet som är nödvändig eftersom hoten förväntas påverka värdet på 

preferenserna olika beroende på kön. Könsidentitetshot för kvinnor förväntas öka värdet på 

kvinnostereotypa preferenser och minska värdet på mansstereotypa preferenser. Könsidenti-

tetshot för män förväntas istället öka värdet på mansstereotypa preferenser och minska värdet 

på kvinnostereotypa preferenser. 

Mansstereotypa preferenser avvek inte signifikant från normalfördelning: Shapiro-Wilk = 

.12, skewness = -.20 och kurtosis = -.04 (M = 5,12, SD = .83). Kvinnostereotypa preferenser 

avvek signifikant från normalfördelning: Shapiro-Wilk = .00, skewness = -.72 och kurtosis = 

.99 (M = 5,4, SD = .83). Variansanalys är inte särskilt känsligt för måttliga avvikelser från 

normalfördelning (Harwell, 1992; Lix, 1996). Höga värden i kurtosis och skewness har stor 

betydelse för huruvida avvikelse från normalfördelning påverkar F-värdet (Glass, Peckham & 

Sanders, 1972). Eftersom de kvinnostereotypa preferenserna har relativt låga skewness och 

kurtosis görs parametrisk variansanalys. Detta trots måttlig avvikelse från normalfördelning. 

Kvinnostereotypa preferenser hade åtta outliers och mansdominerande preferenser hade en 

outlier. Ingen outlier utgjorde extremvärde och datan behölls därför oförändrad. 

 

Skillnader i kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser 

För att undersöka hotets betydelse för kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser 

gjordes en tvåvägs mellangrupps-ANOVA med kön (2: kille/tjej) och grupp (2: experiment-

grupp/kontrollgrupp) som oberoende variabler och kvinnostereotypa preferenser som bero-
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ende variabel. Interaktionseffekten för kvinnostereotypa preferenser mellan kön och grupp var 

inte signifikant, F (1, 254) = 2,71 p = .10, partial eta squared = .01. Resultatet visar en trend 

till interaktionseffekt, se Figur 1, där killars intresse för kvinnostereotypa intressen minskar 

vid hot (kontrollgrupp: M = 5,34, SD = .76; hotgrupp: M = 5,20, SD = .97) medan tjejers in-

tresse ökar vid hot (kontrollgrupp: M = 5,44, SD = .71; hotgrupp: M =5,63, SD = .71). Tren-

den till interaktion är i linje med huvudhypotesen att gymnasieelever vars könsidentitet blivit 

hotad har starkare könsspecifika preferenser än vad gymnasieelever som inte blivit hotade har. 

För att följa upp trenden till interaktionseffekt och gjordes oberoende t-test för skillnaden 

mellan tjejer i kontrollgrupp och hotgrupp och skillnaden mellan killar i kontrollgrupp och 

hotgrupp för kvinnostereotypa preferenser. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan tjejer i 

kontrollgrupp (M = 5,44, SD = .76) och hotgrupp (M = 5,63, SD = .71), t (129) = -1,53, p = 

.129. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan killar i kontrollgrupp (M = 5,34, SD = .76) 

och hotgrupp (M = 5,20, SD = .97), t (129) = .88, p = .38. 

Det fanns ingen signifikant huvudeffekt för grupp, F(1, 254) = .07, p = .79, partial eta 

squared = .00. Det fanns en signifikant huvudeffekt för kön, F (1, 254) = 7,45, p < .05, partial 

eta squared = .68. Tjejer upplevde kvinnostereotypa preferenser viktigare (M = 5,54, SD = 

.72) än killar (M = 5,26, SD = .88). Kvinnliga gymnasieelever upplever alltså kvinnostereo-

typa yrkesrelaterade preferenser signifikant viktigare än manliga gymnasieelever upplever 

vilket ger stöd till underhypotes (a). 

 

 
Figur 1. Intresse för kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser som en 

funktion av könsidentitetshot och kön. Felstaplar visar konfidensintervall. 
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Skillnader i mansstereotypa yrkesrelaterade preferenser 

För att undersöka hotets betydelse för mansstereotypa yrkesrelaterade preferenser gjordes 

en tvåvägs mellangrupps-ANOVA med kön (2: kille/tjej) och grupp (2: experiment-

grupp/kontrollgrupp) som oberoende variabler och mansstereotypa preferenser som mätvärde. 

Interaktionseffekten för mansstereotypa preferenser mellan kön och grupp var inte signifikant, 

F (1, 254) = .434 p = .51, partial eta squared = .00.  De hotade grupperna upplever alltså inte 

de könsspecifika yrkesrelaterade preferenser signifikant viktigare än vad gymnasieelever som 

inte blivit hotade upplever. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt för grupp, F(1, 254) = 

.309, p = .58, partial eta squared = .00. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt för kön, F (1, 

254) = 0,17, p = .68, partial eta squared = .00. Manliga gymnasieelever upplever alltså inte 

mansstereotypa yrkesrelaterade preferenser signifikant viktigare än kvinnliga gymnasieelever 

upplever. 

 

 
Figur 2. Intresse för mansstereotypa yrkesrelaterade preferenser som en funkt-

ion av könsidentitetshot och kön. Felstaplar visar konfidensintervall. 

 

Skillnader mellan mans- och kvinnostereotypa yrkesrelaterande preferenser 

För att undersöka skillnaderna mellan mans- och kvinnostereotypa intressen utfördes ett 

paired-samples t-test. Det fanns en signifikant skillnad mellan mans- och kvinnostereotypa 

preferenser där mansstereotypa preferenser (M = 5,12, SD = .83) har lägre resultat än kvinnos-

tereotypa (M = 5,4, SD = .83), t (263) = 5,05, p < .001, Cohen’s d = .34. Mansstereotypa yr-
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kesrelaterade preferenser värderades signifikant lägre än kvinnostereotypa yrkesrelaterade 

preferenser, vilket går emot underhypotes (b). 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning särskiljningshot mot könsidenti-

tet påverkar gymnasieelevers attityd till mans- och kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferen-

ser. Studien visar, som väntat, att kvinnliga gymnasieelever upplever kvinnostereotypa yrkes-

relaterade preferenser viktigare än vad manliga gymnasieelever upplever dem. Resultatet ger 

delvis stöd åt underhypotes (a) och är linje med tidigare forskning (Konrad et. al., 2000; Su et. 

al, 2009) om att kvinnliga gymnasieelever upplever kvinnostereotypa yrkesrelaterade prefe-

renser viktigare än vad manliga gymnasieelever upplever. Däremot ger resultatet inget stöd 

för den andra delen i underhypotes (a). Studiens resultat visar alltså inte att manliga gymnasi-

eelever upplever mansstereotypa yrkesrelaterade preferenser viktigare än vad kvinnliga gym-

nasieelever upplever. Ett oväntat fynd var att kvinnostereotypa preferenser värderades högre 

än mansstereotypa preferenser. Trots att skillnaden är knapp motsäger den underhypotes (b) 

och tidigare forskning om att både kvinnor och män värderar mansstereotypa yrkesrelaterade 

attribut högre än kvinnostereotypa attribut (Aeble, 2003; Frame, 2010).  

Resultaten visar en trend till interaktion där män minskar sitt intresse för kvinnostereotypa 

yrkesrelaterade preferenser vid hot, medan kvinnor ökar sitt intresse för kvinnostereotypa 

yrkesrelaterade preferenser vid hot. I linje med tidigare forskning om könsidentitetshot (Sin-

clair & Carlsson, 2013) ger trenden visst stöd åt studiens huvudhypotes och antyder att sär-

skiljningshot mot könsidentitet kan påverka hur gymnasieelever värderar könsstereotypa yr-

kesrelaterade preferenser. I övrigt stödjer resultaten inte skillnader mellan de hotade och icke 

hotade deltagarna. Resultaten för de mansstereotypa preferenserna visar ingen interaktion 

eller trend till interaktion. 

 

Teoretiska implikationer 

Föreliggande studie gör flera bidrag till forskning om könsidentitetshot och särskiljnings-

hot. Trenden till interaktion tyder på att både män och kvinnor påverkas av könsidentitetshot 

och det finns därför inga skäl att begränsa forskning om könsidentitetshot till män och mas-

kulinitetshot. Till skillnad från tidigare forskning indikerar föreliggande studie också vikten 

av särskiljningshot för könsidentitet. Studien visar också att det fortfarande finns könskillna-
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der i gymnasieelevers yrkesrelaterade preferenser och att mansstereotypa preferenser inte 

nödvändigtvis värderas generellt högst. 

 

Särskiljningshot mot könsidentitet 

Av trenden till interaktion för kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser kan inte dras 

några starka slutsatser. Effekten för trenden till interaktion är också svag (eta squerad = 

>.04). Trots det indikerar trenden att könsidentitetshot gör att manliga och kvinnliga gymnasi-

eelever värderar kvinnostereotypa attribut. Indikationen stämmer överens med studiens syfte 

och hypotes. Interaktionen visar att särskiljningshot kan påverka hur gymnasieelever värderar 

olika yrkesrelaterade preferenser. Trenden till interaktion visar också att hotade gymnasieele-

ver upplever deras könsspecifika preferenser viktigare vid hot i form av att hotade tjejer vär-

derar kvinnostereotypa preferenser högre och killar värderar kvinnostereotypa preferenser 

lägre. Indikationen stämmer överens med tidigare forskning (Sinclair och Carlsson, 2013). 

Till skillnad från Sinclair och Carlsson tyder föreliggande studie på att även särskiljningshot 

har betydelse för hur ungdomar värderar könsstereotypa preferenser. 

I vidare bemärkelse indikerar trenden att ungdomars beteende påverkas av deras könsiden-

titet och hot mot den. Med andra ord har människor behov av att separera gruppen de tillhör 

från motgrupp. Enligt självkategoriseringsteorin (Turner et al., 1987) är detta en naturlig följd 

av människors konstruktion av sin sociala identitet. Enligt självkategoriseringsteorin indikerar 

interaktionstrenden att gymnasieeleverna sorterar yrkesrelaterade preferenserna i ramen för 

mansidentitet och kvinnoidentitet. Därefter identifierar de sig utifrån könsgruppens uppfatt-

ningar. Kvinnor värderar kvinnostereotypa preferenser för att motivera kategorin kvinna som 

en del i deras sociala identitet. Samtidigt tar män avstånd från kvinnostereotypa preferenser 

för att motivera kategorin man som en del i deras sociala identitet. Interaktionstrenden indike-

rar vidare att eleverna blir mer angelägna om att öka kontrasten mellan dessa grupper om kon-

trasten mellan grupperna minskar, i form av särskiljningshotet. Enligt självkategoriseringsteo-

rin är då skillnaderna mellan könen nödvändiga eftersom grupperna är beroende av varnadra 

för att existera som en del i elevernas identitet.  

Interaktionstrenden visar större skillnader mellan hotade och icke hotade kvinnor än mel-

lan hotade och icke hotade män. Om trenden skulle vara signifikant skulle kvinnor vara mer 

angelägna att högt värdera kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser än män skulle vara 

att ta avstånd från dem. Trenden motsätter på så vis till viss del forskning om att män påver-

kas mer av hot än kvinnor (Vandello et al, 2008). Föreliggande studie stödjer med andra inte 
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antagandet att endast maskulinitet är känsligt för hot. Det finns vidare inte skäl för att forsk-

ning om könsidentitetshot riktat sig till enbart män och maskulinitetshot. Tvärt om indikerar 

trenden till interaktion i föreliggande studie att både män och kvinnor påverkas av könsidenti-

tetshot. 

Trenden till könsidentitetshot i föreliggande studie, till skillnad från enbart maskulinitets-

hot, ger indirekt stöd till grundantaganden om behovet av särskiljning (Brewer, 1991). På 

samma sätt som gruppen man inte fyller någon funktion utan motgruppen kvinna, fyller inte 

gruppen kvinna någon funktion utan motgruppen man. Särskiljningshot bör därmed påverka 

både män och kvinnor, vilket denna studie indirekt indikerar. Skillnader i graden av hotets 

påverkan styrs av hur starkt personer identifierar sig med gruppen (Branscombe et. al., 1999; 

Spears, et. al., 1997). Eftersom trenden till interaktion i föreliggande studie inte påverkar män 

mer än kvinnor, så finns det inga indikationer på att män skulle identifierar sig starkare utifrån 

sin könstillhörighet än kvinnor. 

Resultaten i studien visade inga signifikanta skillnader mellan hotade och icke hotade del-

tagare för mansstereotypa preferenser. Det kan därför inte dras några slutsatser om att män i 

högre utsträckning skulle välja mansstereotypa preferenser vid hot. De uteblivna resultaten för 

mansstereotypa preferenserna ger inte stöd till huvudhypotesen: att hotade gymnasieelever 

värderar könsspecifika yrkesrelaterade preferenser högre. Uteblivet resultat för mansstereo-

typa preferenser indikerar däremot känsligheten för kvinnostereotypa yrkesrelaterade prefe-

renser. Det kanske är viktigare för män att ta avstånd kvinnostereotypa preferenser än att be-

kräfta mansstereotypa preferenser vid hot. Samtidigt kanske det är viktigare för kvinnor att 

bekräfta kvinnostereotypa preferenser än att undvika mansdominerande. Dessa antagande 

stämmer överens med att män och kvinnor upplever mansstereotypa yrkesrelaterade preferen-

ser som viktigast för karriär (Abele, 2003). Med andra ord kanske kvinnor inte undviker 

mansstereotypa preferenser trots hot på grund av att de generellt prioriteras. 

Känsligheten för kvinnostereotypa preferenser kan också kopplas till antaganden om sär-

skiljning. Mäns angelägenhet om att ta avstånd från kvinnostereotypa preferenser visar att 

avståndet från kvinnliga egenskaper är viktigare för maskulinitet än bekräftandet av manliga 

egenskaper. Samtidigt är de yrkesrelaterade preferenserna i studien positivt värderade. Såle-

des går indikationen i föreliggande studie i linje med tidigare forskning om att särskiljningen 

mellan grupperna är viktigare än att framställa sin grupp positivt (Mlicke & Ellemers, 1996). 
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Könsskillnader och skillnader mellan mansstereotypa och kvinnostereotypa preferenser 

Resultatet visar att det finns starka (eta squared = .68) signifikanta könsskillnader i 

kvinnostereotypa preferenser. Kvinnliga gymnasieelever tycker alltså att kvinnostereotypa 

preferenser är viktigare än vad manliga gymnasieelever tycker. Denna skillnad stämmer väl 

överens med studiens underhypotes att kvinnliga gymnasieelever upplever kvinnostereotypa 

preferenser viktigare än manliga gymnasieelever. Denna skillnad stämmer också väl överens 

med tidigare forskning om segregation i yrkesrelaterade preferenser (Konrad et al., 2000; Su 

et al., 2009). Resultatet innebär således att det fortfarande finns könssegregation i gymnasiee-

levers yrkesrelaterade preferenser i Sverige. 

Resultaten visar att mansstereotypa preferenser värderas något lägre generellt än kvin-

nostereotypa preferenser. Detta resultat är i strid med underhypotes (b): att mansstereotypa 

yrkesrelaterade preferenser värderas lägre än kvinnostereotypa preferenser. Starka slutsatser 

kan inte dras eftersom det är relativt små skillnader mellan värdena på de mans- och kvinnos-

tereotypa preferenserna. Tidigare forskning visar att mansstereotypa preferenser värderas 

högre generellt av både män och kvinnor (Abele, 2003; Frame et. al., 2010). Föreliggande 

studie visar tvärt om och motsätter därmed även tidigare forskning. En förklaring till motsätt-

ningen kan vara att Abele (2003) och Frame et. al. (2010) använde andra könsstereotypa yr-

kesrelaterade preferenser. Vissa mansstereotypa preferenser i denna studie, som att arbeta 

avskilt, kanske över lag inte eftersträvas. 

 

Praktiska implikationer 

Resultaten från denna studie bekräftar den arbetsrelaterade könssegregationens stabilitet. 

Yrkesrelaterad segregation finns inte bara inom utbildningsplatser och yrken, utan också inom 

vad som män och kvinnor anser viktigt i arbetslivet. Det är lätt att föreställa sig att en ny ge-

neration kommer att minska arbetsrelaterad segregation. Barn och ungdomar har utbildnings- 

och arbetsrelaterade val framför sig. Samtidigt finns det många utbildningar och arbeten att 

välja mellan. Trots detta visar föreliggande studie och tidigare forskning att den segregerade 

inställningen till arbetslivet finns såväl hos studenter och arbetande som hos grundskoleelever 

och gymnasieelever. Problemet är med andra ord stort, stabilt och har många dimensioner. 

Samtidigt visar föreliggande studie indikationer och resultat för endast kvinnostereotypa 

preferenser. Avsaknaden av resultat för mansstereotypa preferenser indikerar att kvinnos-

tereotypa preferenser är mer känsligt, vilket bekräftas av att mansstereotypa preferenser vär-
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derades högre generellt än kvinnostereotypa preferenser i resultatet från denna studie och i 

tidigare forskning (Abele, 2003). Det förhållandevis höga generella värdet för mansstereotypa 

preferenser kan ses som ett exempel på hur mannen ses som norm. Det är inte känsligt för 

kvinnor att ta efter mansstereotypa egenskaper. Däremot indikerar trenden i föreliggande stu-

die att män tar avstånd från kvinnostereotypa preferenser vid hot. Ytterligare ett tecken på att 

mannen ses som norm är hur mycket forskning om könsidentitetshot kopplas till män och 

maskulinitet (Vandello et al., 2008; Bosson et al., 2009). Detta trots att Sinclair och Carlsson 

(2013) och föreliggande studie indikerar att både män och kvinnor påverkas av könsidenti-

tetshot. 

I samband med forskning på hur män förändrar sitt beteende vid maskulinitetshot faller hur 

kvinnors bettende påverkas av femininitetshot bort. Det finns exempel på forsking om hur 

kvinnor påverkas av att deras könsidentitet knyts till prestation, men då manlig prestation 

(Schmader, 2002). Med tanke på den könssegregation som finns i arbetslevet och relaterat till 

preferenser, är det viktigt att undersöka både män och kvinnors påverkan av sin könsidentitet 

och hot mot den. Forskning om både män och kvinnors påverkan av könsidentitet är också 

viktigt med tanke på betydelsen av särskiljning av grupper i vår sociala identitet 

(Branscombe, 1999). 

 Interaktionstrenden i denna studie och tidigare forskning om könsidentitetshot (Maass et 

al., 2003) indikerar att skillnaderna mellan män och kvinnor kan härledas till särskiljningshot. 

Orsaken till könssegregationen kan alltså delvis handla om könsidentitet och hot mot könsi-

dentitet. Män och kvinnor väljer könsstereotypa yrken och yrkesrelaterade attribut för att upp-

rätthålla skillnaden mellan män och kvinnor. För att minska segregationen är därmed lösning-

en delvis att bryta ner män och kvinnors behov att upprätthålla könsskillnader för att förstärka 

sina könsidentiteter. Minskning av behovet av särskiljning är mest centralt för barn och ung-

domar som har arbetslivet framför sig. Politiska och pedagogiska medel kan bidra till minskad 

könsseparation och uppmuntran till icke stereotypa yrken och intressen. Exempelvis kan sko-

lan inkludera både mansstereotypa intressen, som träslöjd, och kvinnostereotypa intressen, 

som dans. Det är också viktigt att uppmärksamma segregation i tidiga åldrar och prata om den 

med barn och ungdomar i och utanför skolan. Uppmuntran till icke stereotypa intressen och 

uppmärksammande av könssegregation kan minska barn och ungdomars behov av särskilj-

ning för könsidentiteten och i förlängningen bidra till minskad segregation på arbetsmark-

naden. Med tanke på att segregation på arbetsmarknaden är knytet till preferenser, är det inte 

endast centralt att förebygga yrkesrelaterad segregation utan också segregation i intressen. 
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Styrkor och svagheter 

Resultaten i studien visar en trend till interaktion för kvinnostereotypa yrkesrelaterade pre-

ferenser, men inte för mansstereotypa yrkesrelaterade preferenser. Förutom trenden till inter-

aktion visar resultaten inte några signifikanta resultat på att gymnasieelever vars könsidentitet 

blivit hotad upplever deras könsspecifika yrkesrelaterade preferenser viktigare än vad gymna-

sieelever som inte blivit hotade upplever. Det finns flera möjliga anledningar till att studien 

inte lett fram till signifikant resultat enligt huvudhypotesen. 

Eftersom föreliggande studie inte innehåller någon manipulationskontroll är det svårt att 

veta huruvida manipulationen gav upphov till hot. Det finns därmed en risk att trenden till 

interaktion beror på att deltagarna skådat studiens syfte och velat tillfredsställa det. För att 

tillfredsställa resultaten i studier har människor en naturlig benägenhet att omedvetet ändra 

sina beteenden efter vad de tror är experimentets syfte (Orne, 2009). I de inledande instrukt-

ionerna för experimentgruppen i denna studie beskrivs hur personer med deras könstillhörig-

het blivit lika motsatt kön. Det finns alltså en naturlig benägenhet för deltagarna att då be-

kräfta denna tendens med sina svar i enkäten. Samtidigt får hotet dem att gå emot den. Hotet 

motarbetar således sig själv. Faktumet att resultatet visar en trend till interaktion trots detta, är 

alltså en styrka i studien. 

Den svaga effekten kan också bero på tekniska detaljer i studien. De yrkesrelaterade prefe-

renserna som användes i studien är olika grad av könsspecifika. I flera preferenser finns det 

små skillnader mellan hur många kvinnor respektive män som tycker att de är viktiga (Konrad 

et. al, (2000). Det är därmed inte säkert att deltagarna förstod vilka yrkesrelaterade preferen-

ser som var kvinno- respektive mansstereotypa. Detta missförstånd kan ha lett till att hotgrup-

pen velat upprätthålla skillnader mellan kön men inte vetat vilka preferenser som är kvinno- 

respektive mansstereotyp. Det finns också en styrka i valet av preferenser. Uppenbart könsste-

reotypa preferenser hade kunnat få deltagare att lista ut att könsskillnader mättes och därefter 

undvikit eller bekräftat preferenser i egenskap av kön och inte efter personliga preferenser. 

Den svaga effekten kan också bero på att deltagarna inte upplevde särskiljningshot och där 

med inte blev manipulerade. Trots information om att killar blivit mer lika tjejer och tvärt om, 

kanske de upplevde att det finns markanta skillnader mellan killar och tjejer och därför inte 

hade behov av att försvara könsstereotypa preferenser. Svagt resultat kan såklart också bero 

på att hot mot könsidentitet inte påverkar gymnasieelevers intresse för yrkesrelaterade prefe-

renser. Detta antagande bekräftas av endast små effekter i skillnaden mellan hotade och icke 

hotade elever i liknande studie (Sinclair och Carlsson, 2013). 
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Framtida forskning 

Med anledning av svaga effekter i föreliggande studie, finns det flera aspekter som kan 

förändras till framtida forskning för ökad förståelse om påverkan av särskiljningshot och seg-

regerad arbetsmarknad. Det finns en risk att gymnasieeleverna i denna studie inte upplevde de 

yrkesrelaterade preferenserna varken mans- eller kvinnostereotypa. Till skillnad från denna 

studie skulle framtida forskning kunna föregås av en pilotstudie där eleverna själva fick uppge 

mans- respektive kvinnostereotypa yrkesrelaterade preferenser likt Sinclair och Carlsson 

(2013). Alternativt skulle deltagare i en pilotstudie kunna värdera graden av mans- eller kvin-

nodominans för existerande yrkesrelaterade preferenser. Det finns också en risk att deltagarna 

i denna studie inte upplevde manipulationen som ett så starkt särskiljningshot. Framtida 

forskning skulle därmed kunna ha en starkare manipulation. Hotet skulle kunna vara mer per-

sonligt som hot mot status i Maass et als. (2003) andra experiment. Experimentdeltagare 

skulle då få göra ett test och få reda på att de och andra av samma kön börjar bli mer likt mot-

satt kön och sedan fån utvärdera av yrkesrelaterade preferenser. Framtida forskning kan också 

förstärka manipulationen genom att separera experiment- och kontrollgrupper och därefter 

uttrycka hotet med muntlig information. 

Denna studie riktar sig till hot mot både tjejer och killar. Tidigare forskning har i stor ut-

sträckning riktat sig till hot mot mäns könsidentitet (Bosson et al., 2009; Maass et al., 2003). 

Med anledning av att denna studie indikerar att könsidentitetshot påverkar både tjejer och 

killar, är det relevant att i också framtiden fokusera på båda könen. Därmed är det centralt att 

vidare utforska särskiljningshots påverkan på män och kvinnor i kvinnostereotypa intressen, 

så som människoorienterade yrken. Föreliggande studie visar trender och resultat på kvinnos-

tereotypa och inte mansstereotypa preferenser. Avsaknaden av resultat för mansstereotypa 

preferenser indikerar att kvinnostereotypa preferenser kan vara särskilt känsliga och påverk-

ningsbara för könsidentitetshot. Det är därmed centralt att i fortsatt forskning fokusera på 

denna känslighet för kvinnostereotypa egenskaper. Forskning på känslighet för kvinnostereo-

typa egenskaper är också centralt med tanke på att tidigare forskning visar att mansstereotypa 

egenskaper värderas högre (Abele, 2003).  En person i denna studie uttryckte önskan att stå 

utanför könskategorierna man och kvinna. Med tanke på hur denna och andra studier utgår 

från dessa könskategorier, är det intressant att utforska påverkan av könsidentitets- och sär-

skiljningshot för de som inte vill definiera sig enligt könskategorierna man och kvinna. 
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