
  
 
 PSYKOLOGI 61-90 hp 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Självstereotypering efter hotad könsidentitet 

En tvärkulturell jämförelse av män och kvinnor i Argentina och Sverige 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Hilmersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uppsats 15 hp 
Höstterminen 2011 

Handledare: Rickard Carlsson 
Institutionen för pedagogik, psykologi  
och idrottsvetenskap 

 
  



SJÄLVSTEREOTYPERING EFTER HOTAD KÖNSIDENTITET – EN 
TVÄRKULTURELL JÄMFÖRELSE AV MÄN OCH KVINNOR I ARGENTINA OCH 

SVERIGE1 
 

Fredrik Hilmersson 
Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

  
 
 
 
 

ABSTRAKT 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om kvinnor och män efter en hotad 
könsidentitet framställde sig själva som mer könsstereotypt kvinnligt respektive manligt. 
Dessutom undersöktes skillnader av könsidentitetshot utifrån en tvärkulturell jämförelse 
mellan män och kvinnor i Argentina och Sverige. De hypoteser som låg till grund för 
undersökningen var följande: (1) Både män och kvinnor framställer sig mer könsstereotypt 
manligt respektive kvinnligt efter att deras könsidentitet blivit hotad (2) Det finns 
tvärkulturella skillnader beträffande självstereotypering efter hotad könsidentitet mellan 
Argentina och Sverige. Data från 242 studenter (121 kvinnor och 121 män) samlades in med 
hjälp av dels ett paradigm för könsidentitetshot och dels av en skala som syftade till att mäta 
graden av självstereotypering. Deltagarna i Argentina och Sverige tillhörde samhällsinriktade 
utbildningar. Där de argentinska deltagarna studerade vid ett universitet i Buenos Aires och de 
svenska vid Lunds universitet. Det visade sig att det fanns en signifikant effekt mellan 
självstereotypering och kön, vilket innebär att det finns en effekt generellt för både män och 
kvinnor efter en hotad könsidentitet. Självstereotypering efter en hotad könsidentitet kunde 
inte förklaras enbart utifrån kultur. Däremot fanns det en interaktionseffekt mellan de 
experimentella betingelserna och kultur. Utifrån resultaten i undersökning kan man diskutera 
om ett hot gentemot ens könsidentitet bör betecknas som ett s.k. maskulinitetshot som 
implicerar ett upplevt hot gentemot maskulina egenskaper. 
 
 

Nyckelord: Maskulinitetshot, könsidentitetshot, självstereotypering, 
könsstereotyper, könsroller, könsidentitet, tvärkulturella könsskillnader. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Författaren vill tacka Rickard Carlsson för en fantastisk handledning; Samantha Sinclair för 
alla hennes bidrag och kommentarer; Victoria Diaz Dantoni för hjälpen med den spanska 
översättningen och Johan Olsson för hans korrekturläsning av uppsatsen. 
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SJÄLVSTEREOTYPERING EFTER HOTAD KÖNSIDENTITET – EN 

TVÄRKULTURELL JÄMFÖRELSE AV MÄN OCH KVINNOR I ARGENTINA OCH 

SVERIGE 

 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka om kvinnor och män efter en hotad 

könsidentitet framställer sig själva som mer könsstereotypa (självstereotypering). Vidare 

jämförs sambandet mellan könsidentitetshot (eller s.k. maskulinitetshot) och 

självstereotypering utifrån ett tvärkulturellt perspektiv. Syftet med den tvärkulturella 

jämförelsen är huruvida sambandet skiljer sig mellan kulturer. Eftersom tidigare forskning 

beträffande könsidentitetshot till sin merpart utförts i USA och haft ett fokus på män, så är det 

angeläget att undersöka tvärkulturella skillnader och samband gällande effekten av 

könsidentitetshot på självstereotypering hos kvinnor och män utanför USA. Förhoppningsvis 

kan denna studie vidga och generera en ökad kunskap om könsstereotypering hos kvinnor och 

män i en tvärkulturell kontext. 

 

Könsstereotyper, maskulinitetshot och könsidentitet 

 

När man diskuterar stereotyper och framför allt könsstereotyper benämns 

begreppen som både deskriptiva och preskriptiva (Prentice & Carranza, 2002; Williams, 

Paluck & Spencer-Rodgers, 2010).  I denna studie undersöks om män och kvinnor framställer 

sig mer stereotypt manligt respektive kvinnligt efter en hotad könsidentitet. Med det ovan 

nämnda undersökningssyftet i beaktning kan man förklara deskriptiva könsstereotyper som 

deltagarnas redan befintliga uppfattning om skillnader mellan kvinnor och män (Williams, et 

al., 2010). Williams m.fl., (2010) påvisar även att s.k. preskriptiva könsstereotyper kan 

komma till uttryck genom deltagarnas förväntningar eller uppfattningar, som till exempel att 

män ska tjäna mer än kvinnor. Preskriptiva stereotyper kan även förklaras som normativa 

uppfattningar om hur en gruppmedlem bör agera inom en grupp för att undvika negativa 

bedömanden från övriga medlemmar (Burgess & Borgida, 1999). Koncist beskrivet är 

könsstereotyper de förväntningar vi har till exempel på hur kvinnor är (deskriptivt) och hur 

kvinnor ska uppträda (preskriptivt) (Heilman, 2001). 

Forskningsresultat indikerar på att individer, i första hand män, kan uppleva ett 

hot gentemot sin könsidentitet. Till exempel så visar experiment på att män som upplevt ett 

hot gentemot sin könsidentitet tenderar att uppvisa oro (Vandello, Bosson, Cohen, Burnaford 

& Weaver, 2008). Denna oro är framförallt inför rädslan att uppleva sig själv som avvikande 
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gentemot sin egen könstillhörighet (Vandello et al., 2008). Att rädslan i sig skulle ge upphov 

till att en individ reagerar negativt inför att uppleva sig själv som avvikande eller utanför ett 

socialt sammanhang eller en grupptillhörighet är knappast något uppseendeväckande. 

Könsstereotyper kan alltså förstås som en form av ett socialt identitetshot 

(Logel, et al, 2009; Maass, Cadinu, Guarnieri & Grasselli, 2003). Socialt identitetshot 

kommer från teorin om social identitet där tonvikten ligger på att upprätthålla en positiv bild 

hos ens egen grupp (SIT; Tajfel & Turner, 1979). Individen uppfattar ett hot av denna typ som 

att han eller hon riskerar att förlora värdet på en av sina många sociala identiteter i en särskild 

kontext (Steele, Spencer, & Aronson, 2002). Logel m.fl., (2009) förklarar att individer som 

upplever ett stereotyphot medvetet kan agera för att undvika att bekräfta den stereotypa bild 

som föreligger, vilket kan liknas vid socialt identitetshot. Konceptet könsidentitetshot kan 

därför tolkas överensstämma med konceptet socialt identitetshot. Eftersom ett 

könsidentitetshot bör aktivera försvarsmekanismer såsom identifiering (Cramer, 1998) och 

där ett starkare socialt identitetshot med stor sannolikhet bör rendera i att individer agerar i 

linje med de mål och värderingar som gruppen står för istället för individens personliga behov 

(Badea, Jetten, Czukor & Askevis-Leherpeux, (2010). 

Författare argumenterar dock att män skulle ha en större benägenhet än kvinnor 

att påverkas av ett könsidentiteshot (Vandello, et al, 2008). Vandello m.fl., (2008) fann b.la. i 

sin undersökning att folk verkar ha en större förståelse beträffande påståendet att män skulle 

ha enklare att förlora sin manlighet än att kvinnor skulle kunna förlora sin kvinnlighet. 

Somliga forskare betecknar manlighet som ett osäkert eller ostabilt tillstånd (”precarious 

manhood”) som enligt Weaver, Vandello och Bosson (2011) kan ”resultera i ett kroniskt 

tillstånd av vaksamhet och ångest, där män ständigt övervakar statusen av sin manlighet” (p. 

3).  

Forskning där män fått uppleva ett s.k. maskulinitetshot visade på en tendens av 

ökad generell aggressivitet (Bosson, Vandello, Burnaford, Weaver, & Wasti, 2009), ökad 

aggressivitet gentemot homosexuella arbetskollegor (Talley & Bettencourt, 2008) och större 

ekonomiska risktaganden (Weaver et al., 2011). Bosson m.fl., (2009) argumenterar utifrån 

sina resultat att män fysiskt uppvisade aggressivitet för att återställa en hotad könsidentitet.  

Hypotesen att både män och kvinnor framställer sig mer könsstereotypt manligt 

respektive kvinnligt efter att deras könsidentitet blivit hotad ger möjligheten att diskutera 

begreppet maskulinitetshot kontra könsidentiteshot. Könsidentitet eller essensen av 

könsidentitet har definierats som individens subjektiva upplevelse, alltså ens självidentifierade 

upplevelse som antingen man eller kvinna (Stoller, 1964). Tidigare ansåg man att 
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könsidentiteten var oskiljaktigt, det vill säga att män var maskulina och kvinnor feminina 

(Palan, 2001). Palan (2001) understryker även, vad andra forskare tidigare har framhävt, att 

män och kvinnor existerar inom en kultur och att kulturen i sig har ett stort inflytande på 

betydelsen av att vara man eller kvinna. Således bör man kunna utgå ifrån att ett 

könsidentitetshot inbegriper ett hot gentemot individens självidentifierade kön, alltså ett hot 

alla kan uppleva oberoende kön. Däremot implicerar ett maskulinitetshot enbart att män kan 

uppleva denna typ utav hot, eller att kvinnor kan uppleva ett hot gentemot deras ”maskulina 

egenskaper”. 

 

 Könsroller och kulturella skillnader 

 

Tidigare forskning (se Könsstereotyper, maskulinitetshot och könsidentitet) 

angående maskulinitetshot har till sin merpart utförts i USA och med ett fokus på män. Man 

kan utifrån detta fråga sig om inte de metodologiska verktyg som används för att mäta 

maskulinitetshot kan skilja sig mellan kulturer? Eftersom ett maskulinitetshot bygger på ett 

hot gentemot individers ”maskulina egenskaper” så kan man även diskutera om dessa 

egenskaper nödvändigtvis enbart behöver betraktas som maskulina. De metoder som 

vanligtvis använts för att validera att män skulle ha en större benägenhet än kvinnor att 

påverkas av ett maskulinitetshot har byggt på urval med endast män (McCreary, Newcomb & 

Sadava, 1998). 

En dominerande föreställning angående män och kvinnors könsroller tar enligt 

(Vijver, 2007) sin utgångspunkt i den mer traditionella synen på familjen där kvinnor är de 

som ansvarar för hemmet, barnen etc. och där männen i huvudsak ansvarar för 

familjeförsörjningen. Berkel (2004) fann i sin undersökning att kvinnor och flickor generellt 

sett har ett mer jämlikhetssträvande synsätt gällande könsroller än vad män och pojkar har. 

Vijver (2007) refererar till Hofstede (2001) som framhäver att inom ett maskulint dominerat 

samhälle är strävan större efter tydliga skillnader för hur kvinnor och män förväntas agera. 

Vijver (2007) poängterar även att i maskulint dominerade samhällen förväntas män bl.a. att 

vara tävlingsinriktade och kunna förvänta sig att det är kvinnorna som står för hushållssysslor. 

Utifrån ovan förda resonemang kan man diskutera om ett samhälle med en större jämlikhet 

mellan könen skulle påverka vilka egenskaper som annars anses vara traditionellt manliga 

respektive kvinnliga. 

Vijver (2007) betonar att kvinnors ökade deltagande inom arbetsmarknaden i 

industriella samhällen har ett potentiellt inflytande när det kommer till värderingar gällande 
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könsroller. Samtidigt visar forskning under de senaste 30 åren på ett ökat intresse och 

deltagande hos pappor när det kommer till föräldraskapet (Glass & Owen, 2010). Vijver 

(2007) visar att en starkare tro på jämlika könsroller och mer fördelade hushållssysslor 

förknippades med ett välmående i alla kulturer och könsgrupper.  

Kulturen representerar enligt Schertzer, Laufer, Silvera och McBride (2008) 

våra gemensamma värderingar, föreställningar, förväntningar och normer. I kulturen finns 

normer som reglerar vad som anses vara maskulint eller feminint (Schertzer et al., 2008). Vi 

kan utgå ifrån att normer beträffande vad som anses maskulint respektive feminint skiljer sig 

från kultur till kultur. I en undersökning om kulturella skillnader mellan kinesiska och 

amerikanska studenter framkom att amerikanska kvinnor var mer traditionella än kinesiska 

kvinnor gällande manliga preferenser (Chia, Moore, Lam & Chuang, 1994). Vijver (2007) 

poängterar, utifrån sin forskning, att ålder, utbildningsnivå och arbetssysselsättning stod för 

hälften av de kulturella skillnaderna gällande individers uppfattning av könsroller. Vijver 

(2007) refererar även till Yount (2005), som visar att i Egypten korrelerar utbildning med 

attityder som främjar till en mer jämn könsfördelning. 

Det finns en negativ könsstereotyp som ofta förknippas med latinamerikanska 

män, den s.k. macho attityden. Könsstereotypen brukar flitigt skildras inom populärkulturen 

(Glass & Owen, 2010). Macho attityden brukar oftast associeras med attribut som rigid, 

aggressiv och dominerande (Glass & Owen, 2010). 

 

Hypoteser 

 

Den aktuella studien undersökte hur kvinnor och män efter en hotad 

könsidentitet framställde sig själva som mer könsstereotypt kvinnligt respektive manligt. 

Dessutom undersöktes skillnader av könsidentitetshot utifrån en tvärkulturell jämförelse 

mellan män och kvinnor i Argentina och Sverige. Specifikt undersöktes om både män och 

kvinnor framställer sig mer könsstereotypt manligt respektive kvinnligt efter att deras 

könsidentitet blivit hotad (Hypotes 1). Därutöver undersöktes även om det fanns tvärkulturella 

skillnader beträffande självstereotypering efter hotad könsidentitet mellan Argentina och 

Sverige (Hypotes 2). 
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Metod 

 

Deltagare 

 

Experimenten i denna undersökning tillhör ett större pågående projekt vid Lunds 

universitet2 och utgör där ett delprojekt. Det totala deltagarantalet i projektet kommer vara 

mer omfattande och den analytiska processen kommer vara annorlunda. Denna studie 

rapporterar resultatet både från studenter i Sverige (N = 121) och Argentina (N = 121). 

Sammantaget omfattar undersökningen 242 studenter mellan åldrarna 16 och 56 (M = 23.54, 

SD = 4.53). Selektionen studenter i undersökning bestod av 121 kvinnor och 121 män. 

Medelåldern för kvinnorna var 23.69 (SD = 5.00) och 23.38 (SD = 4.03) för männen. 

Deltagarna i Argentina och Sverige tillhör samhällsinriktade utbildningar. De 

argentinska deltagarna tillhör ett universitet i Buenos Aires och de svenska kommer från 

Lunds universitet. Urvalet av studenter skilde sig mellan olika programstuderande och 

studenter som läste fristående kurser. Datainsamlingen i Argentina genomfördes av 

författaren sommaren 2011. Experimentdata för Sverige tillhör samma pågående projekt, som 

ovan nämnt, och tilldelades denna undersökning. 

 

Material 

 

Materialet bestod dels av ett paradigm för könsidentitetshot och dels av en skala 

som syftade till att mäta graden av självstereotypering. 

 

Könsidentitetshot 

 

Den experimentella manipulationen, i det material som använts för denna 

undersökning, är indelad i betingelserna hot och bekräftelse. Den först nämnda experimentella 

betingelsen hade som funktion att manipulera deltagaren så att denna upplevde ett hot emot 

sin könsidentitet. Manipulationens struktur såg ut som så att deltagaren, under en minuts tid, 

fick försöka komma på tio beteenden/aktiviteter som hon/han hade utfört under den senaste 

månaden. Aktiviteterna påstods motsvara samhällets föreställningar om hur en ”riktig kvinna” 

                                                
2 Sinclair S., Carlsson, R., & Hilmersson F. (2011). Cultural difference in gender identity 
threat. Unpublished raw data. Lund University. 
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eller ”riktig man” ska vara och att de flesta kvinnor och män kunde återge tolv av dessa 

aktiviteter.  

Den andra experimentella betingelsen hade i uppgift att framkalla en bekräftelse 

hos deltagarens upplevda könsidentitet. Den experimentella betingelsen bekräftelse 

utformades, likt tidigare manipulation, som så att deltagaren skulle återge aktiviteter som 

motsvarar samhällets föreställningar om hur en ”riktig kvinna” eller ”riktig man” ska vara. 

Det som skilde bekräftelse åt, var att deltagaren endast skulle försöka komma på två 

aktiviteter och att de flesta kvinnor och män enbart kunde återge en (se appendix B för 

instrument). 

 

Självstereotypering 

 

Bem Sex-Role Inventory (BSRI) är det ursprungliga instrumentet som ligger till 

grund för mätningen av självstereotypering i denna undersökning. Sandra L. Bem (1974) 

utvecklade BSRI skalan så den representerar könsstereotyper genom att konstruera en lista 

med ungefär 400 personlighetsegenskaper till 100 studenter vid Stanford University år 1972 

(Auster & Ohm, 2000). Sandra L. Bem (1974) upplyste studenterna att bedöma de maskulina 

respektive feminina skalorna utifrån hur åtråvärda egenskaperna var i det amerikanska 

samhället och inte utifrån deras personliga uppfattning. Listorna besvarades på en skala från 1 

(”Inte alls åtråvärt”) till 7 (”Extremt åtråvärt”) med frågor som t.ex: ”Hur åtråvärt är det för en 

man, i det amerikanska samhället, att vara uppriktig?” och ”Hur åtråvärt är det för en kvinna, i 

det amerikanska samhället, att vara ärlig?” (Bem, 1974).  

En personlig egenskap kvalificerades som maskulin om den bedömdes, av 

kvinnor och män, att vara signifikant mer åtråvärd för män än kvinnor. Likaså kvalificerades 

en feminin egenskap om den bedömdes vara signifikant mer åtråvärd för kvinnor än män. 

Utifrån samtliga egenskaper kategoriserades 20 att vara mer åtråvärda för män och 20 att vara 

mer åtråvärda för kvinnor. En personlig egenskap kvalificerades som neutral om (a) 

egenskapen var inte mer åtråvärd för det ena könet än det andra och (b) ifall män och kvinnor 

inte skilde sig signifikant åt i sina bedömningar huruvida en egenskap var mer eller mindre 

åtråvärd för ett kön (se tabell 1 för de personliga egenskaperna) (Bem, 1974). 

Sedan det ursprungliga instrumentet lanserats 1974 har kvinnors och mäns roller 

i samhället förändrats i flertalet aspekter. En av de mest anmärkningsvärda förändringarna är 

kvinnors ökade deltagande inom arbetsmarknaden (Auster & Ohm, 2000). Auster och Ohm 
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(2000) framhäver dock de kvarstående kulturellt bundna och traditionella förväntningar som 

finns när det kommer till kvinnors- och mäns könsroller i samhället. 

För att testa BSRI och dess validitet och förankring till en mer nutida studie så 

replikera Auster och Ohm (2000) den studie Sandra L. Bem genomförde år 1974. Auster och 

Ohm (2000) fann b.la. i sin undersökning att några egenskaper inte längre är representativa 

för könsstereotyper och således togs dessa bort från den aktuella skalan.  

Det aktuella instrumentet, som använts i denna undersökning, översattes 

inledningsvis, av en person med spanska som modersmål, från svenska till standardiserad 

spanska. För att undvika dialektiska missförstånd och semantiska skillnader så översattes 

instrumentet från spanska till engelska av den infödda argentinska volontären. Därefter 

jämfördes den återöversatta versionen av instrumentet med den engelska original versionen. 

Avslutningsvis, efter att semantiska skillnader blivit korrigerade, översattes den 

standardiserade spanskan till kastiliansk spanska av samma infödda argentinska volontär. 

Med hänsyn till Auster och Ohms (2000) omprövning av BSRI och att det 

visades sig vid översättningsprocessen att vissa egenskaper blev tvetydiga så inkluderades 

bara ett fåtal egenskaper inom den aktuella tvärkulturella undersökningen (se tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1  
 De personliga egenskaper som används i den aktuella tvärkulturella undersökningen. 

Maskulina egenskaper Feminina egenskaper 
Dominant Förstående 
Bestämd Varm personlighet 
Villig att ta risker Mild 
Lätt för att ta beslut Sympatisk 
Har ledaregenskaper Uppmärksam på andras behov 

 
 

Självstereotypering uppmättes med 10 items (5 för kvinnor och 5 för män), där 

samtliga items uttryckte personliga egenskaper (t.ex., ”Sympatisk”, ”dominant” och ”har 

ledaregenskaper”). Deltagarna besvarade enkäten muntligt och hur väl de olika personliga 

egenskaperna stämde överens med deras person. Svarsalternativen var på en skala från 1 till 7, 

där 1 på skalan betydde ”Stämmer inte alls in på mig” och 7 betydde ”Stämmer mycket bra in 

på mig”. Dessförinnan fick deltagarna uppleva den experimentella manipulationen (hot eller 

bekräftelse), som tidigare nämnts, emot sin könsidentitet. Där ett högre poäng på de 

”maskulina” egenskaperna indikerar starkare självstereotypering för män och ett högre värde 

på de ”feminina” egenskaperna indikerar starkare självstereotypering för kvinnor. 
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Procedur 

 

Datainsamlingen utgjordes av enkäter för självskattning och samlades in utifrån 

ett bekvämlighetsurval inom respektive universitets samhällsvetenskapliga campusområden. 

Deltagarna randomiserades till de två experimentella betingelserna (hot och bekräftelse). 

Enkäterna besvarades muntligt för att skapa en känsla av offentlighet och med avsikten att de 

två experimentella betingelserna skulle ge effekt. Deltagarna fick även muntlig information 

beträffande deras anonymitet och frivilliga deltagande. Efteråt fick deltagarna en debriefing 

med skriftlig information om studiens syfte och de experimentella betingelsernas betydelse 

(se appendix A för följebrev). 

 

Databearbetning och statistiska analyser 

 

Materialet från enkäterna har hanterats och bearbetats i SPSS. Beroende 

variabeln, självstereotypering, estimerades med en s.k. differensvariabel. Differensvariabeln i 

sin tur beräknades genom att subtrahera det självskattade värdet en deltagare hade på sitt egna 

köns stereotypskala med värdet deltagaren hade för det andra könets stereotypskala. Ett 

positivt värde betydde således att man skattade högre på den manliga stereotypskalan om man 

var man och högre på den kvinnliga stereotypskalan om man var kvinna. Därefter 

applicerades en trevägs- ANOVA som analytisk metod. Detta statistiska test användes för att 

analysera effekten hos de tre nominala variablerna (kön, grupp och kultur) mot beroende 

variabeln självstereotypering. Med andra ord tillämpades en trevägs- ANOVA som statistiskt 

verktyg för att analysera huruvida det fanns en trevägs- interaktion eller inte. 

Slutligen för att följa upp interaktionerna separat och för att genomföra analyser 

för varje enskild interaktion så genomfördes oberoende t-tester. De interaktioner som följdes 

upp var kön, grupp och kultur. Betydelsen för denna analytiska metod var att jämföra 

medelvärdesskillnader mellan kulturerna Argentina och Sverige enbart utifrån ett villkor. 

 

Etiska aspekter 

 

Deltagarna i den aktuella undersökningen har fått information både muntligt och 

skriftligt om studiens syfte. Undersökningen var helt anonym och således kan inga uppgifter 

kopplas till den enskilda individen. Deltagarna fick även information om att ett eventuellt 
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deltagande var helt frivilligt och deltagaren hade rätten att avbryta sitt deltagande när som 

helst. 
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Resultat 

 

Huvudeffekten, hur deltagarna självstereotyperar sig högt eller lågt, beroende av 

kön var signifikant F(1,234) = 63,480, p = .000, partial η2 = .213. Detta innebär att det finns 

en skillnad i hur de argentinska och svenska deltagarna av olika kön självstereotyperar sig 

som antingen könsstereotypt högt eller lågt. Kvinnor tenderade att värdera sig själva mer 

könsstereotypt (M = 0.89, SD = 1.30) än män (M = −0.39, SD = 1.24). Medelvärdesskillnaden 

könen emellan var 1.27 och den 95 % konfidensintervallen för den betraktade populationens 

medelvärdesskillnad är mellan 0.95 och 1.60. 

 

Tabell 2  
 Trevägs- interaktion (ANOVA) med variablerna kön, experimentell betingelse (hot och 
bekräftelse samt kultur (Argentina och Sverige). 
Källa F ηp

2c Sig. 
Kön 63.480 .213 .000** 

Gruppa 8.337 .034 .004** 

Kulturb .860 .004 .355 
Kön × Grupp .167 .001 .683 
Kön × Kultur 1.672 .007 .197 
Grupp × Kultur 4.947 .021 .027* 

Kön × Grupp × Kultur .907 .004 .342 
Not. 
a Grupp står för experimentell betingelse (hot och bekräftelse).  
b Kultur står för deltagarnas kulturella tillhörighet (Argentina och Sverige). 
c ηp

2 (partial eta-squared) förklarar till hur stor del (procentuellt) varje enskild källa står för effektstorleken 
gällande självstereotypering.  
* p < .05 och ** p < .01. 

 

Likaså var huvudeffekten beroende av experimentell betingelse (hot och 

bekräftelse) signifikant F(1,234) = 8,337, p = .004, partial η2 = .034, vilket betyder att 

deltagarna som antingen upplevt ett hot eller bekräftelse gentemot sin könsidentitet skattar sig 

själva som könsstereotypt högt eller lågt. 

Huvudeffekten beroende av kultur (Argentina och Sverige) var inte signifikant 

F(1,234) = .860, p = .355, partial η2 = .004. Detta i sin tur betyder att det inte finns någon 

skillnad hur deltagarna värderar sig själva könsstereotypa enbart utifrån kultur. 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön och experimentell 

betingelse (hot och bekräftelse) F(1,234) = .167, p = .683, partial η2 = .001. Detta innebär att 

interaktionen kön och experimentell betingelse inte har effekt på sambandet huruvida 

deltagarna antingen skattar sig själva högt eller lågt könsstereotypt. Det fanns inte heller 

någon signifikant interaktionseffekt mellan kön och kultur F(1,234) = 1,672, p = .197, partial 
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η2 = .007. Detta innebär, likt ovan interaktionseffekt, att interaktionen kön och kultur inte har 

någon effekt på hur deltagarna skattar sig själva könsstereotypt högt eller lågt. 

Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan experimentell betingelse och 

kultur F(1,234) = 4,947, p = .027, partial η2 = .021. Detta innebär att interaktionen mellan 

experimentell betingelse (hot och bekräftelse) och kultur (Argentina och Sverige) har en 

signifikant effekt på hur individer självstereotyperar sig själva. 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan kön, grupp och kultur 

F(1,234) = .907, p = .342, partial η2 = .004. 

 
Tabell 3 
Deskriptiv statistik för självstereotypering med variablerna kön, experimentell betingelse (hot 
och bekräftelse) samt kultur. 
Kön Grupp Kultur N M SD 
Kvinna Hot Sverige 28 1.02 0.97 
  Argentina 31 1.28 1.20 
  Totalt 59 1.16 1.10 
 Bekräftelse Sverige 33 0.70 1.22 
  Argentina 29 0.55 1.66 
  Totalt 62 0.63 1.44 
 Totalt Sverige 61 0.85 1.12 
  Argentina 60 0.93 1.48 
  Totalt 121 0.89 1.30 
Man  Hot Sverige 30 −0.27 1.30 
  Argentina 30 −0.11 1.01 
  Totalt 60 −0.58 1.16 
 Bekräftelse Sverige 31 −0.15 1.27 
  Argentina 30 −1,02 1.20 
  Totalt 61 −0.58 1.30 

 Totalt Sverige 61 −0.21 1.28 
  Argentina 60 −0.57 1.19 
  Totalt 121 −0.39 1.24 
Totalt   Hot Sverige 58 0.36 1.31 
  Argentina 61 0.60 1.31 
  Totalt 119 0.48 1.31 
 Bekräftelse Sverige 64 0.28 1.31 

  Argentina 59 −0.25 1.64 
  Totalt 123 0.03 1.50 

Not. N = 242. 

	  

För att följa upp interaktionen experimentell betingelse och kultur utfördes ett 

separat oberoende t-test på skillnaden mellan de två experimentella betingelserna (hot och 

bekräftelse). Det fanns en signifikant skillnad för deltagarna i Argentina (t = 3.13, df = 118, p 

= .002) men ingen för deltagarna i Sverige (t = .297, df = 120, p = .767). De argentinska 
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deltagarna (N = 61), inom experimentell betingelse, som upplevt ett hot gentemot sin 

könsidentitet tenderade att självstereotypera sig själva högre (M = 0.60, SD = 1.31, skillnad i 

M = 0.84, Cohen’s d = 0.57) än de svenska deltagarna (N = 58, M = 0.36, SD = 1.31, skillnad i 

M = 0.07, Cohen’s d = 0.05). Däremot självstereotyperade sig de argentinska deltagare (N = 

59) som upplevt en bekräftelse gentemot sin könsidentitet lägre (M = −0.25, SD = 1.64) än de 

svenska deltagarna (N = 64, M = 0.28, SD = 1.31) (se figur 1 nedan). 

 

 
Figur 1. Självstereotypering efter upplevd experimentell betingelse (hot eller bekräftelse) 
hos de argentinska och svenska deltagarna. 
 

För att följa upp könsskillnader och för att styrka hypotesen att män och kvinnor 

framställer sig som mer könsstereotypt manligt respektive kvinnligt efter en hotad 

könsidentitet, så utfördes ett oberoende t-test på skillnaderna mellan kön och experimentell 

betingelse (hot eller bekräftelse). Det fanns en signifikant skillnad hos kvinnor inom de 

experimentella betingelserna (t = 2.27, df = 119, p = .025). Hos männen inom de olika 

experimentella betingelserna fanns det inte någon signifikant skillnad (t = 1.74, df = 119, p = 

.084). Kvinnor som upplevt den experimentella betingelsen hot självstereotyperade sig högre 
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(M = 1.16, SD = 1.10) än de män som upplevt ett hot gentemot sin könsidentitet (M = −0.19, 

SD = 1.16). Kvinnor skattade sig själva även mer könsstereotypt vid bekräftelse av sin 

könsidentitet (M = 0.63, SD = 1.44) än män (M = −0.58, SD = 1.30). Det fanns, som ovan 

nämnt, ingen signifikant skillnad hos män. Likväl uppvisades en trend där män likt kvinnor 

tenderade att vid upplevt hot självstereotypera sig själva högre än vid bekräftelse av sin 

könsidentitet. 
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Diskussion 

 
Syftet med studien var dels att undersöka om kvinnor och män efter en hotad 

könsidentitet framställer sig själva som mer könsstereotypa och dels jämföra sambandet 

mellan könsidentitetshot och självstereotypering utifrån ett tvärkulturellt perspektiv. De två 

hypoteserna som låg till grund för undersökning var (1) Både män och kvinnor framställer sig 

mer könsstereotypt manligt respektive kvinnligt efter att deras könsidentitet blivit hotad (2) 

Det finns tvärkulturella skillnader beträffande självstereotypering efter hotad könsidentitet 

mellan Argentina och Sverige. Till stor del bekräftades båda hypoteserna.  

Det visade sig att kvinnor och män framställde sig mer könsstereotypt efter en 

hotad könsidentitet, vilket innebär att det finns en effekt generellt för både män och kvinnor 

(hypotes 1 bekräftas). Vandello m.fl., (2008) argumenterade för att män skulle ha en större 

benägenhet än kvinnor att påverkas av ett könsidentitetshot (maskulinitetshot). Vidare visade 

resultatet, från den aktuella undersökningen, att kvinnor tenderade att värdera sig själva mer 

könsstereotypt än män i och med ett upplevt könsidentitetshot. Vandello m.fl., (2008) citerar 

vad Gilmore (1990) hade noterat i sin antropologiska undersökning om manlighet, ”en 

autentisk kvinnlighet handlar sällan om tester eller handlingar för att bekräfta sin kvinnlighet 

eller farliga konfrontationer”. Utifrån ovan anförda argument uttrycker Vandello m.fl., 

(2008), ”det kan sägas att kvinnlighet är något man skulle kunna förklara utifrån en rad 

oundvikliga fysiska och biologiska förändringar, men att manlighet är något pojkar själva 

måste utveckla genom att klara särskilda sociala milstolpar” (p. 1325). Med utgångspunkt i 

denna tanke kan man diskutera maskulinitetshot som koncept. De personliga egenskaper som 

vanligtvis ingår i de instrument där man mäter självstereotypering efter ett upplevt 

maskulinitetshot är egenskaper som oftast är högt värderade i samhället (exempelvis, 

tävlingsinriktad, ambitiös och bestämd). Med tanke på det ökade antalet kvinnor på 

arbetsmarknaden (Vijver, 2007), och att 66 procent av de studenter som utexaminerades i 

Sverige förra året från universitet och högskolor var kvinnor (i övriga Europa samt USA och 

Kanada utgör kvinnor ungefär hälften av studentpopulationen; Jernelöv, 2011), så bör man 

kunna konstatera att kvinnor oftast konkurrerar inom samma områden som män. Jernelöv 

(2011) lyfter även i sin rapport fram att den kvotering som genomfördes vid högre 

utbildningar i Sverige på åttiotalet, för att garantera minimiantalet platser för kvinnor, idag i 

större utsträckning hjälper män att få plats vid sidan av mer kvalificerade kvinnliga studenter. 

Därför kan man uttrycka tvivel om varför inte kvinnor likt män skulle kunna besitta s.k. 
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”maskulina” egenskaper såsom tävlingsinriktad, ambitiös eller bestämd och därmed vara 

påverkbara av ett maskulinitetshot? 

Vandello m.fl., (2008) anser, utifrån sina resultat, att manlighet är mer av en 

social bedrift och kan till skillnad från kvinnlighet gå förlorad och måste därför ständigt 

försvaras med aktiva demonstrationer av manlighet. Emellertid är de instrument som används 

vid undersökningar av effekterna hos maskulinitetshot vanligtvis konstruerade och validerade 

utifrån urval enbart bestående av män (McCreary et al., 1998). McCreary m.fl., (1998) 

ifrågasätter utifrån dessa begränsningar reliabiliteten och validiteten hos dessa instrument och 

i de urval kvinnor förekommer, vilket följaktligen leder till problem när man ska generalisera 

resultat utifrån dessa urval. Det går även att diskutera de instruktioner som Bem (1981) gav 

deltagarna vid utformningen av vad som skulle komma kategoriseras som manliga respektive 

kvinnliga egenskaper. De instruktioner som Auster och Ohm (2000) refererar till i sin 

omvärdering av BSRI instrumentet var att deltagarna skulle bedöma de maskulina respektive 

feminina skalorna utifrån hur åtråvärda egenskaperna var i förhållande till det amerikanska 

samhället och inte utifrån deras personliga uppfattning (Bem, 1981, p. 17). Här kan man 

diskutera hur deltagarna helt objektivt kan bortse från sina subjektiva upplevelser gällande 

vad dem själva anser representera manliga respektive kvinnliga egenskaper? Utifrån ovan 

konstruktion av de personliga egenskaperna kan man lyfta fram det McCreary m.fl., (1998) 

ifrågasatta gällande reliabiliteten och validiteten i de urval kvinnor förekommer. Blir således 

inte effekterna hos maskulinitetshot enbart validerade utifrån vad det amerikanska samhället 

anser som åtråvärt för respektive kön? 

För att följa upp könsskillnader, i den aktuella studien, genomfördes ett 

oberoende t-test på skillnaderna mellan kön och experimentell betingelse (hot eller 

bekräftelse). Resultatet visade att kvinnor efter en hotad könsidentitet framställde sig själva 

som mer könsstereotypt än män. Visserligen fanns det ingen signifikant skillnad hos männen 

inom de experimentella betingelserna, men likväl tenderade män att framställa sig själva mer 

könsstereotypt vid upplevt hot än vid bekräftelse av sin könsidentitet. Detta styrker hypotesen 

att både män och kvinnor framställer sig mer könsstereotypt manligt respektive kvinnligt efter 

en hotad könsidentitet. 

 Med tanke på resultaten från den aktuella undersökningen kan man fråga sig om 

det är lämpligt att beteckna ett upplevt hot mot sin könsidentitet för ett maskulinitetshot (som 

uttrycker ett hot emot individers maskulina egenskaper)? Är det inte lämpligare att benämna 

hotet för ett könsidentitetshot som kan påverka alla oberoende av kön? 
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Hur män och kvinnor framställde sig själva som könsstereotypt efter en hotad 

könsidentitet kunde inte förklaras enbart utifrån kulturella skillnader. Däremot fanns det en 

signifikant effekt mellan de experimentella betingelserna (hot och bekräftelse) och kultur 

(Argentina och Sverige), vilket innebär att de experimentella betingelserna och kultur 

tillsammans gav effekt på hur både kvinnor och män framställde sig själva könsstereotypt 

(hypotes 2 bekräftas delvis).  Det fanns alltså en skillnad beträffande hur män och kvinnor 

framställer sig själva könsstereotypt efter en hotad könsidentitet mellan Argentina och 

Sverige, dock förklarades inte skillnaden enbart utifrån kultur. 

Det vore intressant att följa upp hur ålder, utbildningsnivå och 

arbetssysselsättning relaterar till självstereotypering efter en hotad könsidentitet, som i 

Vijvers (2007) forskning stod för hälften av de kulturella skillnaderna gällande individers 

uppfattning av könsroller. 

För att följa upp interaktionen experimentell betingelse och kultur så 

genomfördes ett oberoende t-test på skillnaderna mellan de två betingelserna. Resultatet 

visade på att deltagarna i Argentina som upplevt ett hot gentemot sin könsidentitet tenderade 

att framställa sig själva mer könsstereotypt än de svenska deltagarna (hypotes 2 bekräftas 

delvis). Däremot framställde sig de argentinska deltagarna som upplevt en bekräftelse 

gentemot sin könsidentitet lägre könsstereotypt än de svenska deltagarna (se figur 1 under 

resultatavsnittet).  

Vi har tidigare konstaterat att vad som anses maskulint respektive feminint bör 

skilja sig mellan olika kulturer (Schertzer et al., 2008). Den könsstereotyp (macho) som 

latinamerikanska män ofta förknippas med skulle enligt Cervantes (2006) kunna vara en typ 

av försvarsmekanism p.g.a., interpersonella konflikter eller enligt Glass och Owen (2010) 

skulle det kunna vara relaterat till underliggande ilska och frustration i den kontext då man är 

en etniskminoritet i ett rasistiskt samhälle. Att latinamerikanska könsstereotyper skulle vara 

en bakomliggande orsak till resultatet av att de argentinska deltagarna självstereotyperade sig 

högre än de svenska deltagarna är enbart spekulationer och kräver vidare forskning. 

Fortfarande kan man fråga sig om det är helt otänkbart att könsstereotyper som nästintill blivit 

synonym med kulturen kan fungera som försvarsmekanismer (Cervantes, 2006) och att 

individer väljer att identifiera sig därefter? 
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Begränsningar 

 
Den aktuella undersökningen har flertalet begränsningar som kan vara viktiga 

att tänka på när man tolkar resultatet. Först av allt så kan man ifrågasätta om undersökningen 

verkligen har jämfört olika kulturer? Eftersom insamlingen av enkäterna skedde på två olika 

samhällsinriktade campus, så kan man diskutera huruvida jämförelsen inte enbart visar lokala 

skillnader. Kanske skulle det finnas större skillnader om undersökningen hade jämfört 

studenter från Kalmar med Umeå? Vidare kan man fråga om manipulationen som användes 

för att skapa ett könsidentitetshot verkligen var kraftfullt nog? Kanske framställer sig de 

svenska deltagarna sig lika könsstereotypt om man hade utformat en kraftfullare 

manipulation? 
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Appendix A: Följebrev 

 

Thank you for participating in the study. 

 

The purpose of this study is to explore the connection between how people describe 

themselves and how masculine/feminine they feel that they are. The first task where you were 

asked to list masculine/feminine activities was fake, the purpose was to make people think 

about their level of masculinity/femininity. 

We kindly ask you not to talk to your friends about this study during the upcoming 

weeks. This is because if people know the purpose of the study before participating, it would 

ruin the interpretation of the results. We therefore hope that you will do us this favor of not 

telling others about the study. Thanks! 

If you have any questions, you are welcome to contact Samantha Sinclair at: 

Samantha.Sinclair@psychology.lu.se (in english only). 

 

Gracias por su participación en la investigación. 

 

El propósito de esta investigación es explorar la conexión entre: como la gente se describe a si 

misma y cuan masculino/femenina sienten que son. Las primeras preguntas en donde había 

que describir actividades masculinas/femeninas, eran falsas, el propósito era hacer que las 

personas piensen sobre su nivel de masculinidad/feminidad. 

Amablemente le pedimos que no hable con sus amigos sobre esta investigación, 

durante las siguientes semanas. Esto se debe a que si se sabe el propósito de la misma, antes 

de participar, arruinaría la interpretación de los resultados. Esperamos que nos haga el favor 

entonces de no divulgar este estudio. Gracias! 

Si tiene alguna pregunta, puede contactar a Samantha Sinclair: 

samantha.sinclair@psychology.lu.se (En ingles solamente). 
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Appendix B: Instrument 
 

Försök att komma på tio beteenden/aktiviteter som du har utfört under den senaste månaden, 
som motsvarar samhällets föreställningar om hur en ”riktig kvinna” ska vara. De flesta 
kvinnor kan komma att tänka på tolv aktiviteter. Skriv beteenden/aktiviteter nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu vill jag veta hur väl olika egenskaper stämmer in på dig som person. Jag läser upp 
egenskaperna, och vill att du säger en siffra från 1 till 7,  där 1 på skalan betyder 
”Stämmer inte alls in på mig”, och 7 betyder ”Stämmer mycket bra in på mig”.  
 
Villig att ta risker 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                             Stämmer 
inte alls       helt 
 
Förstående 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
 
Har lätt att fatta beslut 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
 
Har en varm personlighet 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
 
Dominant 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
 
Mild 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
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Bestämd 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
 
Sympatisk 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
 
Har ledaregenskaper 
1 2  3 4 5 6 7 
Stämmer                                                 Stämmer 
inte alls       helt 
 
 
 
 
 
Ålder: ____ år. 
 
Tack för din medverkan! 
 


