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Kompetens och värme är viktiga dimensioner vid bedömning av 

individer och grupper. Kvinnor uppfattas stereotypt som varma och 

män som kompetenta. I studien undersöktes om det i en fiktiv 

anställningssituation finns en skillnad mellan hur män och kvinnor 

framställer sig avseende kompetens och värme. En internetbaserad 

enkätstudie genomfördes med 299 deltagare. Den sökta tjänstens 

kvalifikationsgrad och en tänkt konkurrents kön varierades i en mellan-

individdesign. Data analyserades med en femvägs mixad ANOVA. 

Resultaten visar att en individ som vill framstå som kompetent drar ner 

sin förmedlade värme. Denna så kallade kompensationseffekt 

framträder extra tydligt när självpresentationen sker med könstypiska 

karaktärsdrag. Kvinnor vill, sammantaget och som grupp, framställa sig 

mer positivt än män. Inga andra skillnader i självpresentation 

identifierades baserat på deltagarens eller konkurrentens kön. Vidare 

undersöktes om en tänkt konkurrents kön påverkar värderingar hos den 

sökande. Lägre sexism rapporterades av män som föreställde sig en 

kvinnlig jämfört med en manlig konkurrent. 

Omfattande socialpsykologisk forskning har under de senaste decennierna entydigt visat 

att människors sociala bedömning av andra individer, oavsett kultur eller språk, görs 

utifrån två fundamentala dimensioner – kompetens och värme (Fiske, Cuddy, & Glick, 

2007; Judd, James-Hawkins, Yzerbyt, & Kashima, 2005; Rosenberg, Nelson, & 

Vivekananthan, 1968). Dimensionernas benämningar, och i viss mån deras innebörd, har 

varierat beroende på specifikt fokus mellan olika studier och forskare, såsom intellektuellt 

kontra socialt högt respektive lågt (Rosenberg et al., 1968), kompetens kontra moral 

(Wojciszke, Bazinska, & Jaworski, 1998) samt agens kontra gemenskap (Abele, 2003). 

Den varma dimensionen, inkluderande varandra närliggande begrepp såsom rättvis, 

generös, hjälpsam, ärlig, omtänksam, tolerant och förstående, har ibland kallats 

”egenskaper som gynnar andra” (other-profitable traits) eftersom de direkt påverkar 

individer omkring den person som bedöms. Kompetensdimensionen, med underfacetter 

såsom duktig, oberoende, ambitiös, kompetent, effektiv, kunnig och intelligent, har på 

motsvarande sätt kallats för ”egenskaper som gynnar en själv” (self-profitable traits). 

Kompetensdimensionen har störst betydelse för den bedömda individen själv och avgör 

om denne kommer att uppnå sina egna mål (Abele & Wojciszke, 2007; Peeters, 2002). 

De benämningar som kommer att användas i föreliggande studie, värme respektive 

kompetens, är hämtade från Fiske, Cuddy, Glick och Xu (2002), men har även använts i 

andra sammanhang (Cuddy, Fiske, & Glick, 2004; Judd et al., 2005). 

Att just kompetens och värme är så betydelsefulla för bedömning av andra har sannolikt 

en evolutionär förklaring. För att överleva har sociala individer tvingats att snabbt kunna 

bedöma andra individers avsikter, möter jag en vän eller fiende (värme), samt den andres 

förmåga att verkställa sina avsikter (kompetens) (Fiske et al., 2007). I en jämförelse 

mellan de två dimensionerna vid sociala bedömningar framstår värmedimensionen som 

den viktigaste. Den har dels visat sig ha större inflytande över uppfattad kompetens hos 
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en annan individ än vice versa (Yzerbyt, Kervyn, & Judd, 2008), dels står den för större 

förklarad varians i uppfattat socialt beteende hos en annan individ än vad 

kompetensdimensionen gör (Abele & Wojciszke, 2007; Wojciszke et al., 1998). 

Värmedimensionens särställning ges också den en evolutionär förklaring i det att forntida 

individers överlevnad i betydligt högre grad var beroende av en mötande individs avsikter 

än förmåga att verkställa dessa (Fiske et al., 2007).  

Rosenberg et al. (1968) fann att de två dimensionerna, kompetens och värme, utgjorde en 

tvådimensionell struktur utifrån vilken människor bedömde varandras personliga 

egenskaper. Detta mönster som visade sig framträda vid studier av 

personlighetsegenskaper och individer har i senare studier visat sig vara applicerbart även 

vid sociala bedömningar av grupper (Fiske et al., 2007; Fiske et al., 2002; Fiske, Xu, 

Cuddy, & Glick, 1999). Forskning kring gruppstereotyper, inte minst könsstereotyper, 

har exempelvis visat att hemmafruar som grupp betraktas som varma men mindre 

kompetenta, medan motsatsen gäller för kvinnor i karriären och feminister (Fiske et al., 

2002; Glick et al., 2000). Även hela kulturer och länder kan uppfattas utifrån dessa två 

dimensioner. Exempelvis anses västerländska kulturer generellt vara företrädesvis 

individualistiska och inriktade på kompetens medan österländska kulturer uppfattas som 

mer interpersonellt orienterade och därmed högre på dimensionen värme (Poppe & 

Linssen, 1999). 

Sammanfattningsvis är forskningsläget tydligt när det gäller betydelsen av de två 

dimensionerna kompetens och värme vid social bedömning, oavsett om det gäller 

personlighetsdrag, individer, grupper, länder eller hela kulturer. 

Värme och kompetens: dimensionernas inbördes förhållande 

Betydelsen av värme och kompetens för social bedömning är oomstridd och väl förankrad 

i litteraturen. Deras inbördes förhållande är dock mer komplext och har givit upphov till 

flera studier om förutsättningar, moderatorer och mediatorer som påverkar förhållandet 

dem emellan (Fiske et al., 2007; Judd et al., 2005; Kervyn, Yzerbyt, & Judd, 2010; 

Yzerbyt et al., 2008). Efter att tidigare korrelationsstudier hade uppvisat förbryllande och 

delvis motsägelsefulla resultat över den inbördes relationen mellan värme och kompetens 

var Judd och kollegor (2005) först med försök att systematisera fynden. De kunde med 

experimentella studier visa att dimensionerna tenderar att ha ett positivt, om än måttligt, 

samband sinsemellan när enskilda individer bedöms var för sig. Dessa fynd bekräftade 

därmed mönster som Rosenberg et al. (1968) visat tidigare, och gick även i linje med den 

så kallade haloeffekten. Haloeffekten (Thorndike, 1920) innebär en tendens att ”tänka på 

en person som generellt bra eller mindre bra och att färga bedömningen av enskilda 

egenskaper utifrån denna känsla” (fritt efter Thorndike, 1920, s. 25). I enlighet med 

haloeffekten tenderar en enskild person som bedöms vara relativt vänlig också att bli 

uppfattad som kompetent och vice versa, en otrevlig individ upplevs generellt som mindre 

kompetent. 

Den sociala kompensationseffekten. Ett annat betydelsefullt resultat av de 

experimentella studier som gjordes av Judd et al. (2005) var att förhållandet mellan värme 

och kompetens i en jämförande kontext, där två individer eller grupper ställs mot 

varandra, snarare innebär en negativ korrelation mellan dimensionerna. När två individer 

eller grupper jämförs finns en tendens att vilja skilja dessa från varandra genom att 

kontrastera värme och kompetens i en kompensatorisk riktning. Fenomenet benämndes 
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kompensationseffekten (Judd et al., 2005; Kervyn, Yzerbyt, Judd, & Nunes, 2009; 

Yzerbyt, Provost, & Corneille, 2005). Om en individ eller grupp i en jämförelse mellan 

två bedöms som mycket kompetent ökar bedömarens benägenhet att dels justera ner 

uppfattningen om samme individs varma, sociala egenskaper och dels att tillskriva den 

andre individen mer värme (Judd et al., 2005). Länkningen mellan värme och kompetens 

har visat sig vara ömsesidig – varma grupper/individer upplevs mindre kompetenta 

medan kompetenta grupper/individer anses mindre varma (Judd et al., 2005; Kervyn et 

al., 2009). Den bakomliggande orsaken till varför denna kompensation sker är inte 

klarlagd, men skulle kunna vara en effekt av en inneboende vilja hos människan att vara 

rättvis och därmed vilja tillskriva alla individer positiva egenskaper (Judd et al., 2005). 

Fiske och kollegor har i en serie studier kartlagt dimensionernas inbördes relation vid 

social bedömning av grupper (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007; Fiske et al., 2007; Fiske et 

al., 2002). De grupper som bedömaren själv ingår i, inom socialpsykologin ofta kallad 

ingrupp, samt de grupper som i ett samhälle utgör normen, i västvärlden exempelvis 

heterosexuella och vita, bedöms oftast som både varma och kompetenta i jämförelse med 

icke-normativa grupper och utgrupper, det vill säga grupper i vilka bedömaren inte ingår. 

Vissa utgrupper bedöms som låga avseende både kompetens och värme (till exempel 

socialbidragstagare). Dessa bemöts ofta med visst förakt (Cuddy et al., 2007). Vanligast 

är dock att det för utgrupper råder ett kompensatoriskt förhållande dimensionerna emellan 

(Fiske et al., 2002). Detta negativa samband mellan dimensionerna värme och kompetens 

vid bedömning av utgruppsstereotyper har Fiske et al. (2002) beskrivit med en modell för 

stereotypinnehåll (SCM, Stereotype Content Model). De flesta utgrupper bedöms enligt 

modellen antingen vara höga i dimensionen värme men låga vad gäller kompetens 

(exempelvis äldre och handikappade) eller låga på dimensionen värme och höga i 

kompetens, vilket gäller för exempelvis rika personer och karriärkvinnor (Fiske et al., 

2002). Bedömningen av en utgrupps generella kompetens och värme styr bedömarens 

bemötande av individerna i gruppen. Individer vars grupptillhörighet signalerar låg 

kompetens och hög värme bemöts med medlidande, medan individer vars grupp 

stereotypt förknippas med hög kompetens och låg värme bemöts med avund (Cuddy et 

al., 2007). 

Det skulle kunna vara fallet att kompensationseffekten uppstår som en rättviseakt oavsett 

utifrån vilka dimensioner en social bedömning av två individer eller grupper görs och att 

effekten därmed inte är unik för just dimensionerna kompetens och värme. För att testa 

detta utformade Yzerbyt et al. (2008) en studie där deltagarna, utöver att bedöma värme 

och kompetens hos andra, också fick ta ställning till hur hälsosam personen upplevdes 

vara. De fann att dimensionerna kompetens och värme har en unik kompensatorisk 

relation vid samtidig jämförelse mellan två individer eller grupper och att det med andra 

karaktärsdrag snarare uppstår en haloliknande samvariation med det drag av värme och 

kompetens som betydelsemässigt ligger närmast.  

Kervyn et al. (2009) har visat att kompensationseffekten inte stannar vid en tanke, utan 

får beteendemässiga konsekvenser för den som gör bedömningen, vilket i sin tur påverkar 

beteendet hos den som bedöms. I enlighet med teorin om beteendebekräftelse (Snyder, 

Tanke, & Berscheid, 1977), visade Kervyn och kollegor (2009) att en individs uppfattning 

om en annan individ påverkar den sistnämnda, likt en självuppfyllande profetia. En 

betraktare som agerar utifrån stereotypa föreställningar om individer i en grupp kommer 
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att påverka individerna i gruppen att agera i linje med stereotypen (Kervyn et al., 2009). 

I enlighet med detta kommer exempelvis en stereotyp uppfattning om äldre individer som 

mindre kompetenta att leda till att den äldre individen börjar agera i enlighet med 

stereotypen, det vill säga mindre kompetent. På så sätt bekräftas betraktarens stereotypa 

uppfattning. Studien av Kervyn och kollegor bidrar därigenom till förståelsen av hur 

stereotypa föreställningar om utgrupper skapas och bibehålls över tid.  

Kompensationseffekten förefaller inte verka när den som gör bedömningen mellan två 

grupper själv tillhör den ena gruppen, så kallad ingrupp. När en individ identifierar sig 

starkt med sin ingrupp överväger viljan att tycka gott om ingruppen på båda 

dimensionerna viljan att kompensera (Judd et al., 2005). Däremot visar 

korrelationsstudier av stereotypa uppfattningar om kulturer och länder att sambandet 

mellan värme och kompetens för dessa vanligtvis är starkt negativ (Phalet & Poppe, 

1997). 

Självpresentation 

Givet den stora betydelsen som dimensionerna värme och kompetens har när människor 

bedömer varandra i olika sociala situationer är det rimligt att vi alla bryr oss om hur varma 

och kompetenta vi framstår för omgivningen. Trots viss betydelsemässig skillnad 

jämställs ofta de engelska uttrycken ”impression management” och ”self presentation”. 

De syftar båda på den process med vilken individer försöker att kontrollera de intryck 

andra individer får av dem. Uttrycken brukar översättas med ”självpresentation”. Genom 

att styra exempelvis beteende och vilka personlighetsdrag som individen väljer att lyfta 

fram försöker vederbörande skapa ett visst intryck hos omgivningen. Självpresentationen 

styrs av de mål individen har i en given situation och kan därför variera beroende på 

kontext och på vilka som utgör ”publiken” (Guadagno & Cialdini, 2007). Påverkan kan 

ske både verbalt och icke-verbalt och kan ha flera olika syften, såsom att generera 

uppskattning, beundran och respekt eller att framkalla empati eller rädsla för den egna 

personen (Schneider, 1981). 

Strategisk självpresentation. Baserat på kunskapen om kompensationseffekten 

vid interpersonell bedömning har flera forskare intresserat sig för huruvida denna insikt 

om hur andra individer bedömer oss leder till strategisk styrning av vilka sidor hos oss 

själva vi medvetet eller omedvetet väljer att lyfta fram, det vill säga styrning av vår 

självpresentation. Forskningen visar att kompensationseffekten vid bedömning av andra 

individer och grupper har en parallell process i hur vi framställer oss själva inför andra 

(Holoien & Fiske, 2013). Trots att individer som är föremål för andra individers sociala 

bedömning logiskt sett helst borde vilja framstå som både varma och kompetenta gör de 

i vissa situationer ett strategiskt val att tona ner den ena dimensionen för att därmed 

uppfattas som starkare på den andra dimensionen. För att framstå som kompetent blir 

strategin att såväl framhålla sina kompetenta karaktärsdrag som att aktivt undvika att 

framställa sig själv som varm. Någon som vill framstå som en varm person måste 

samtidigt lyfta sina varma karaktärsdrag och undvika att verka alltför kompetent (Holoien 

& Fiske, 2013). Denna kompensationseffekt vid självpresentation har bekräftats i en 

studie av Lindholm och Yzerbyt (T. Lindholm, personlig kommunikation, 1 september, 

2016). Studien visar att individer i en situation där hög kompetens erfordras för att uppnå 

ett mål (att få ett eftertraktat arbete eller för att framstå som ett trovärdigt vittne) spontant 

tonar ner sin värme. På motsvarande sätt tonar individer ner sin kompetens för att uppnå 
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sitt mål när de befinner sig i en situation där de tjänar på att framstå som varma, i studien 

exemplifierat med att undvika att bli misstänkt för ett grovt brott (T. Lindholm, personlig 

kommunikation, 1 september, 2016). 

Könsstereotyper 

Forskning avseende könsstereotyper visar att det inom respektive kön och från 

omgivningen finns tydliga stereotypa uppfattningar om vilka egenskaper som 

karaktäriserar kvinnor respektive män. Egenskaper som fokuserar på andra individer och 

relationer, såsom ”känslosam” och ”bryr sig om andra” är primärt förknippade med 

kvinnor. Egenskaper som vittnar om oberoende och självständighet, såsom 

”tävlingsinriktad” och ”bestämd” är i stora delar av världen förknippade med män (Cross 

& Madson, 1997; Eagly, 1987; Fiske et al., 2002; Guimond, Chatard, Martinot, Crisp, & 

Redersdorff, 2006; Prentice & Carranza, 2002). Utöver att beskriva hur kvinnor och män 

är (deskriptiva könsstereotyper), fungerar vissa könsstereotyper som normer för hur 

individer inom respektive kön bör vara, så kallade preskriptiva könsstereotyper. 

Fenomenet identifierades av Bem i början av 1970-talet, då hon genom skalan Bem Sex 

Role Inventory (BSRI, Bem, 1974) kunde påvisa ett starkt samband mellan det som 

uppfattas som stereotypa drag för respektive kön och de karaktärsdrag som individer av 

vartdera könet gärna ville ha. 

Flera av de egenskaper som kvinnor förväntas ha sammanfaller med den varma 

dimensionen i forskningen kring social bedömning och självpresentation (vänlig, varm, 

snäll, tålmodig etc.) medan män i hög utsträckning förväntas leva upp till egenskaper som 

sammanfaller med kompetensdimensionen (självständig, tävlingsinriktad, beslutsam, 

bestämd etc.) (Prentice & Carranza, 2002). I motsats till de positiva preskriptiva 

könsstereotyperna finns det också proskriptiva stereotyper. De är negativa egenskaper 

som är extra oönskade hos någondera av gruppen kvinnor eller män. Att vara arrogant 

och dominant är i viss utsträckning accepterat hos män, men med emfas icke önskvärt 

hos kvinnor. Att vara naiv eller svag är på motsvarande sätt accepterat hos kvinnor, men 

inte hos män. Samhällets preskriptioner kräver både att en individ uppfyller de positiva 

karaktärsdrag som är typiska för könet och samtidigt inte uppfyller de karaktärsdrag som 

är könstypade men negativa. Parallellt med könstypade drag finns det också karaktärsdrag 

som är lika önskvärda eller oönskade för båda könen och därmed könsneutrala (Prentice 

& Carranza, 2002). 

Att bryta mot könsstereotyperna möts enligt Prentice och Carranza (2002) oftast med 

överseende (vid ”små brott”) eller bestraffning. Endast i undantagsfall blir reaktionen från 

omgivningen beundran och förstärkning. Följaktligen är incitamenten för att gå emot 

könsstereotypa föreställningar vanligtvis små. Forskarna har i sina studier kopplat ihop 

de olika varianterna av brott mot könspreskriptioner med de reaktioner dessa kan resultera 

i från omgivningen. Beundran möter den som kan uppvisa ett för det motsatta könet 

könstypiskt men positivt karaktärsdrag, samtidigt som de positiva preskriptiva 

karaktärsdragen som är typiska för det egna könet uppfylls. Det skulle exempelvis kunna 

gälla en kvinna som lyckas vara tävlingsinriktad och beslutsam (preskriptivt manliga 

drag), samtidigt som hon är vänlig och ödmjuk (kvinnliga drag). Starkast negativa 

reaktioner i form av exempelvis social isolering och diskriminering möter den individ 

som inte lyckas leva upp till de för det egna könet preskriptiva positiva karaktärsdragen 

men däremot uppvisar exempel på att ha negativa karaktärsdrag som är typiska för det 
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motsatta könet, exempelvis en kvinna som är arrogant och dessutom inte varm (Prentice 

& Carranza, 2002). 

Preskriptiva könsstereotyper – konsekvenser för arbetslivet. Flera studier 

har visat att de preskriptiva könsstereotyper som råder kan få konsekvenser för arbetslivet, 

bland annat för kvinnors möjligheter att få kvalificerade tjänster och bli uppskattade på 

chefspositioner. Abele (2003) visade i en longitudinell studie att agens, ett begrepp som 

ingår i kompetensdimensionen och omfattar driftighet och förmåga att verkställa planer, 

är en viktig och oberoende bidragande faktor till karriärmässig framgång både för kvinnor 

och för män. Rudman och Glick (2001) lyfte i sin forskning fram det dilemma som 

kvinnor som siktar på en karriär och chefsposition möter. Kvinnor kan lyfta fram sin 

kompetens och på den dimensionen nå samma nivå som en man, men riskerar då att bli 

mindre omtyckta än männen eftersom de inte lever upp till den kvinnliga normbilden. 

Alternativt kan kvinnor lyfta fram sina interpersonella och varma egenskaper, men 

riskerar då att bli mindre respekterade för sin kompetens. Bestämda och kompetenta män 

riskerar förvisso även de att bli uppfattade som mindre trevliga, men betraktas för den 

skull inte som ”omanliga” då denna bild snarare går i linje med den manliga preskriptiva 

könsstereotypen (Rudman, 1998; Rudman & Glick, 2001). Dilemmat har kallats 

bakslagseffekten (Rudman, 1998). Studierna av Rudman och Glick (2001) visar att 

diskriminering av kvinnor främst riskerar att ske för ”feminina” chefspositioner som 

kräver extra mycket interpersonella färdigheter. Eagly och Karau (2002) beskriver med 

sin rollkongruensteori varför kvinnor diskrimineras på ledande positioner. De menar att 

fördomar uppstår som följd av bristande överensstämmelse mellan förväntningar på å ena 

sidan den kvinnliga könsrollen och å andra sidan ledarrollen. Kvinnor förknippas 

företrädesvis med varma egenskaper och dessa överensstämmer inte med de egenskaper 

av agens som anses nödvändiga för att lyckas som ledare. Kvinnliga ledare bedöms därför 

ha sämre potential att lyckas än manliga ledare eftersom ledaregenskaper snarare 

sammanfaller med den manliga deskriptiva könsstereotypen. Dessutom bedöms faktiskt 

ledarbeteende hos kvinnor mer negativt än hos män eftersom ett sådant beteende går emot 

den preskriptiva kvinnliga könsstereotypen (Eagly & Karau, 2002). Heilman och 

Okimoto (2007) har i sina studier kunnat bekräfta det dilemma som kvinnor möter när de 

blir framgångsrika inom områden som traditionellt och stereotypt är manliga domäner. 

De blir mindre omtyckta både som personer och chefer och upplevs ha mindre 

interpersonella färdigheter än män som beskrivs på ett identiskt sätt. Studierna visar att 

det just är överträdelsen av den preskriptiva kvinnliga könsstereotypen som orsakar dessa 

reaktioner från omgivningen. 

I enlighet med detta har studier på den amerikanska arbetsmarknaden visat att det inom 

den kultur som råder där finns två alternativa utfall för en kvinna i karriären som blir 

förälder. Antingen tillskrivs hon mer varma egenskaper som en följd av föräldraskapet, 

men tappar då i uppfattad kompetens. Alternativt bibehåller hon sin kompetensstatus, 

men uppfattas istället som kylig. Män som blir föräldrar bibehåller sin ställning avseende 

uppfattad kompetens, och tillskrivs som föräldrar därtill mer varma egenskaper jämfört 

med innan de blev föräldrar (Cuddy et al., 2004). 

Självstereotypisering. Givet att det finns skilda förväntningar på kvinnor och män 

avseende dimensionerna värme och kompetens infinner sig frågan om detta hänger 

samman med självpresentationen och den kompensationseffekt mellan dimensionerna 
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som den socialpsykologiska forskningen identifierat. En relevant teori i det 

sammanhanget är självkategoriseringsteorin (Turner & Onorato, 1999). Enligt den teorin 

varierar en individs självuppfattning i hög grad beroende på kontext. I en situation där en 

jämförelse sker med andra individer i samma ingrupp kommer en individ att vilja lyfta 

fram egenskaper som särskiljer honom eller henne från resten av gruppen. 

Självkategoriseringen formas i det fallet utifrån en personlig identitet. När kontexten 

snarare inbjuder till en jämförelse med individer utanför gruppen, kommer individen 

enligt samma teori istället att primärt definiera sig utifrån egenskaper som definierar 

ingruppen i förhållande till utgruppen. Självkategoriseringen sker då utifrån individens 

sociala identitet i gruppen. Det sistnämnda kallas med andra ord att självstereotypisera 

eftersom självuppfattningen bygger på omgivningens stereotypa bild av den egna 

ingruppen. Självkategoriseringsteorin har bland annat bekräftats när det gäller 

uppfattning om egenskaper hos individer av den egna nationaliteten kontra individer av 

en annan nationalitet (Verkuyten & de Wolf, 2002). Guimond et al. (2006) har visat att 

denna generella teori över hur individer definierar sig är tillämpbar på hur kvinnor och 

män definierar sig i för hållande till sitt eget respektive till det motsatta könet. 

Kända könsskillnader vid självpresentation 

En databassökning gjord av författaren i september 2016 visar att forskningen om 

könsskillnader vid självpresentation under det senaste årtiondet starkt har fokuserat på 

självpresentation i sociala media såsom könsskillnader avseende innehåll i 

facebookprofiler (Tifferet & Vilnai-Yavetz, 2014) och könsstereotyper på internet 

(Oberst, Renau, Chamarro, & Carbonell, 2016). 

Guadagno och Cialdini (2007) har sammanfattat forskningsläget avseende könsskillnader 

vid självpresentation i organisationskontexter. Bland de taktiska självpresentations-

tekniker som undersökts förefaller det finnas tydliga skillnader mellan vilka som 

företrädesvis används av män respektive av kvinnor. I enlighet med forskningen om 

könsstereotyper rapporterar män, på gruppnivå, att de oftare använder sig av taktiker som 

i linje med en manlig könsstereotyp framhäver agens och individualism, exempelvis att 

ta på sig ansvaret för positiva händelser, framhäva egna positiva egenskaper samt undvika 

att förknippas med mindre lyckade kollegor. Som grupp använder sig kvinnor oftare av 

självpresentationstekniker som överensstämmer med den varma och interpersonellt 

orienterade kvinnliga könsstereotypen. På gruppnivå visar forskningen att kvinnor i högre 

utsträckning än män ägnar sig åt att exempelvis ta på sig skuld för en ofördelaktig 

händelse, be om ursäkt, lovorda andra och tona ner sin egen del i en positiv händelse 

(Guadagno & Cialdini, 2007). 

En nyligen genomförd studie har visat att kvinnor generellt önskar framställa sig mer 

positivt än män i en betydelsefull situation, till exempel för att framstå som ett trovärdigt 

vittne i en domstol (T. Lindholm, personlig kommunikation, 1 september, 2016). Det 

saknas studier som har undersökt könsskillnader i självpresentation med avseende på 

dimensionerna värme och kompetens i en konkurrenssituation. Givet den forskning som 

finns om könsstereotyper och hur sättet att se på sig själv beror på om jämförelsen sker 

med någon av det egna eller det motsatta könet är det relevant att fråga sig om, och i så 

fall hur, olika konkurrenssituationer påverkar en individs självpresentationsstrategi. Finns 

det skillnader mellan mäns respektive kvinnors självpresentationsstrategier när de 

konkurrerar med en person av det egna eller det andra könet? 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Vilnai-Yavetz%2C%20Iris%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Vilnai-Yavetz%2C%20Iris%22%7C%7Csl~~rl','');
http://search.proquest.com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Chamarro,+Andr$e9s/$N?accountid=38978
http://search.proquest.com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Chamarro,+Andr$e9s/$N?accountid=38978
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Det är, givet den kunskap som finns om de preskriptiva könsstereotypernas negativa 

följder, inte minst för kvinnor i arbetslivet, viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar 

kvinnors, och mäns, självpresentationsstrategier i en arbetsrelevant kontext. Det faktum 

att individer definierar sig själva olika beroende på om de jämför sig med andra individer 

inom gruppen eller med individer utanför den grupp som upplevs som ens naturliga 

tillhörighet bidrar till ytterligare en dimension att beakta för att förstå om, hur och 

önskvärt också varför självpresentation skiljer sig mellan könen. 

Kunskap om de ambivalenta könsstereotyper som finns (varm men inkompetent kontra 

kompetent men kall) samt vilka självpresentationsstrategier män och kvinnor använder 

sig av för att motverka effekten av dessa är viktiga pusselbitar för att kunna intervenera i 

syfte att skapa ett samhälle med likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män, 

exempelvis i arbetslivet. Ökad medvetenhet är första steget för att motarbeta möjlig 

diskriminering. 

Syfte och hypoteser 

Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns könsskillnader vid självpresentation i 

en anställningssituation. I studien undersöks specifikt hur kvinnor och män vill framstå 

med avseende på värme och kompetens. Vidare undersöks i studien om, och i så fall hur, 

tjänstens kvalifikationsgrad samt konkurrentens kön påverkar självpresentationen. 

Hypoteserna 1-6 nedan kan hänföras till huvudsyftet och kommer att vägleda analys, 

rapportering och diskussion av undersökningens resultat med avseende på detta. 

Hypotes 1:  Att framställa sig som kompetent kommer att upplevas som viktigare i 

en anställningssituation än att framställa sig som varm. 

Hypotes 2: Tjänstens kvalifikationsgrad kommer att ha en modererande effekt på 

individers självpresentation – ju mer kvalificerad tjänst, desto mer 

kommer kompetens att betonas och värme att tonas ner 

(kompensationseffekten blir större). 

Könsskillnader avseende kompensationseffekten prediceras i två kontrasterande 

hypoteser, hypotes 3a och 3b. 

Hypotes 3a: För att motverka negativa effekter av en deskriptiv kvinnlig 

könsstereotyp kommer kompsensationseffekten vara starkare hos 

kvinnor än hos män (kompetens betonas och värme dras ner) vid 

självpresentation i en arbetsintervju. 

Hypotes 3b: För att motverka konsekvenser av preskriptiva könsstereotyper kommer 

kompensationseffekten att vara mindre hos kvinnor än hos män 

(kompetens betonas mindre än hos männen och värme dras inte ned lika 

mycket) i en arbetsintervju. Om kvinnor drar ner på värme alltför mycket 

riskerar de att upplevas som okvinnliga. 

Hypotes 4: Kvinnor kommer totalt sett att vilja framställa sig mer positivt än män i 

en anställningsintervju. 

Hypotes 5: I enlighet med självkategoriseringsteorin förväntas könsskillnaden 

mellan kvinnors och mäns självpresentation blir större när konkurrenten 
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är av motsatt kön jämfört med när konkurrenten är av samma kön. Givet 

hypotes 3a betyder det att kvinnor kommer att dra ner på värme mer när 

konkurrenten är en man än när konkurrenten är en kvinna. Givet hypotes 

3b innebär det att män kommer att dra ner värme mer när konkurrenten 

är en kvinna än när konkurrenten är en man. 

Mot bakgrund av den stereotypa koppling som finns mellan manlighet, ledarförmåga och 

kompetensdrag samt motsvarande brist på ledarförmåga som signaleras av värmedrag och 

kvinnlighet förväntas kompensationseffekten bli tydligast på de drag som är könstypade 

och mindre tydlig på mer neutrala drag. En individ – kvinna eller man - som vill framstå 

som mycket kompetent förväntas alltså att lyfta fram könstypade kompetensdrag och att 

kompensera ner könstypade värmedrag. Ur detta resonemang följer hypotes 6. 

Hypotes 6: Interaktionerna mellan dimension och tjänst samt mellan kön, dimension 

och tjänst förväntas bli tydligare på de könstypade dragen än på de 

könsneutrala dragen. 

Guimond och kollegor (2006) undersökte om den sociala kontexten, i form av 

intergruppsjämförelse eller intragruppsjämförelse, påverkade självbilden i sådan grad att 

även mer varaktiga könsrelevanta värderingar påverkades. I enlighet med sina antaganden 

fann författarna att könsskillnader på skalan social dominansorientering (Social 

Dominance Orientation, SDO, Pratto, Sidanius, Stallworth, & Malle, 1994) varierade som 

en följd av den sociala kontexten. Social dominansorientering mäter individuella 

skillnader i inställningen till hierarkiska förhållanden mellan sociala grupper. Individer 

med hög social dominansorientering stödjer hierarkiska förhållanden och anser att vissa 

sociala grupper bör dominera över andra (Pratto et al., 1994). Könsskillnaderna på skalan 

social dominansorientering, där män i tidigare studier uppvisat högre värden än kvinnor, 

blev än tydligare när män jämförde sig med kvinnor och kvinnor med män än när 

jämförelsen gjordes inom det egna könet eller i en kontrollbetingelse där ingen explicit 

jämförelse gjordes (Guimond et al., 2006). 

Om analysen av huvudsyftet visar att kvinnor och män anpassar sin självpresentation 

utifrån jämförelse med könsmässig ingrupp respektive utgrupp, och denna anpassning 

antas vara resultatet av en alternerad självbild, antas detta påverka även andra 

könsrelevanta sociala värderingar, såsom sexism. Med sexism avses här, i enlighet med 

Ekehammar, Akrami och Araya (2000), ”fördomar eller diskriminering riktad mot 

kvinnor” (s. 307). Ett delsyfte med föreliggande studie är att undersöka om 

konkurrentsituationen leder till könsskillnader avseende sexistiska värderingar. 

Hypotes 7:  Baserat på självkategoriseringsteorin förväntas män som möter en 

kvinnlig konkurrent (intergruppjämförelse) i ansökan om ett eftertraktat 

arbete definiera sig starkare utifrån sin identitet som man, och därmed bli 

mer sexistiska än män som möter en manlig konkurrent 

(intragruppjämförelse). Det motsatta torde gälla för kvinnor. De kvinnor 

som möter en manlig konkurrent förväntas bli mindre sexistiska i det att 

de definierar sig starkare utifrån sin identitet som kvinna än de kvinnor 

som ställs mot en kvinnlig konkurrent och därmed förväntas lyfta fram 

det som skiljer ut dem i gruppen. 
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Metod 

Studiedesign 

Studien genomfördes i form av en kvantitativ, kvasi-experimentell enkätundersökning. 

För studien användes en mixad design 2 (deltagarens kön: kvinna/man) x 3 

(konkurrentens kön: motsatt/samma/okänd) x 2 (tjänstens kvalifikationsgrad: 

chef/handläggare) x 2 (dimension: värme/kompetens) x 2 (könsneutrala/könstypade drag) 

med upprepad mätning på de två sistnämnda variablerna, vilket resulterade i tolv 

betingelser. Varje individ randomiserades till betingelser enligt tabell 1. 

 

Tabell 1 

Studiens design och antal individer i respektive grupp 

   

Deltagarens kön 

  Kvinna  Man 

 Tjänst  Handläggare Chef  Handläggare Chef 

Konkurrent  n n  n n 

 Kvinna  25 25  25 25 

 Man  24 25  25 25 

 Okänd  25 25  25 25 

 

       

 

Urval och rekrytering 

Deltagare till studien rekryterades primärt via författarens privata facebookkonto. En 

minimiålder för deltagare sattes till 18 år, eftersom självpresentation vid en arbetsintervju 

bedömdes vara relevant endast för vuxna individer. Ingen övre åldersgräns sattes för 

deltagande. I rekryteringstexten som lades ut på facebook tillsammans med länken till 

enkäten ombads endast individer som kunde läsa och förstå svenska att svara på enkäten. 

Ingen kontroll av svenska språkkunskaper gjordes dock i enkäten. I rekryteringstexten 

klargjordes vidare att svaren var helt anonyma. För att facebookinlägget inte skulle 

försvinna i potentiella deltagares statusflöde skapades ett evenemang på facebook för 

studien. Flera påminnelser gick ut om att besvara enkäten och vid direkt fråga därom 

uppmuntrades delning av evenemanget för att underlätta rekryteringen och bredda 

urvalsbasen. I syfte att fylla de manliga kvotgrupperna kompletterades rekryteringen med 

massutskick av epost till ca 200 män i författarens bekantskapskrets. Datainsamlingen 

påbörjades den 15 juni 2016 och pågick till dess samtliga kvotgrupper var fyllda, vilket 

de var den 3 juli 2016. 

Studien avsåg att besvaras av 300 deltagare. Antalet deltagare per betingelse (25) valdes 

baserat på tidigare studier inom forskningsfältet (T. Lindholm, personlig kommunikation, 

24 mars, 2016). Påbörjade enkäter som inte avslutades inom ett par dygn ansågs 

ofullständigt ifyllda och rensades bort ur databasen. Av 347 deltagare som påbörjade 

enkäten avslutades 48 då deltagaren fyllde i en redan fylld könskvot eller randomiserades 
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till en redan fylld betingelse inom sitt kön. Data från ett test av enkäten rensades av 

misstag inte bort innan den faktiska enkäten gick ut och upptog därmed plats i en 

kvotgrupp. När testdatat i efterhand exkluderades kom databasen därför att bestå av 

kompletta data från 299 deltagare, varav 149 kvinnor och 150 män. Könsfrågan kunde 

förutom med ”kvinna” och ”man” besvaras med ”annat”. Endast en deltagare hade fyllt i 

”annat”. Denna deltagare uteslöts därför ur analysen. Ingen kvot sattes för ”annat” då 

dessa svar på förhand antogs utgöra ett för litet urval för att kunna analyseras separat. 

Deltagarnas medelålder var 44,3 år (från 18 år till 82 år), vilket inte skiljde sig signifikant 

mellan kvinnor och män. Övervägande delen (63 %) av individerna i urvalet var 

heltidsanställda. En större andel män än kvinnor var egna företagare (18 % respektive      

2 %) medan en större andel kvinnor än män var anställda deltid (16 % respektive 5,4 %). 

En majoritet (63 %) av urvalet hade en eftergymnasial utbildning på minst tre år, vilket 

är högre än totalt i Sverige, där 26 % i åldrarna 25-65 år har motsvarade utbildningsnivå 

(Statistiska Centralbyrån, SCB, 2016). Utbildningsnivån skiljde sig inte signifikant 

mellan kvinnor och män. 

Procedur 

Pilotstudie. Innan enkäten gjordes tillgänglig på sociala medier genomfördes en 

pilotstudie med fyra studenter på Psykologprogrammet som fick fylla i enkäten och 

återkoppla med synpunkter på exempelvis tydlighet i instruktioner, teknisk funktionalitet 

och enkätens logik. Pilotstudien resulterade i några mindre justeringar av enkäten och 

förtydligande av instruktioner. 

Enkät. Enkäten konstruerades i programvaran Qualtrics som är ett digitalt 

enkätverktyg. Den inledande informationen upplyste deltagaren om frivilligheten i 

deltagandet och att denne när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva ge 

en närmare förklaring. Vidare informerades om att studien genomfördes i forskningssyfte 

och att den var en del av ett examensarbete på psykologprogrammet vid Stockholms 

universitet. Syftet med studien formulerades i den inledande texten som ”att utforska 

människors tankar och beteenden inför en anställningsintervju”. Ingenstans i 

rekryteringsprocessen eller genom enkäten nämndes att studien avsåg att undersöka 

könsskillnader. Informerat samtycke inhämtades genom att deltagare som gick vidare i 

enkäten gav sitt medgivande till att delta i studien. Enkätens introduktionstext återges i 

bilaga 1. 

Enkäten inleddes med frågor avseende kön, ålder, utbildningsnivå och sysselsättning. På 

basis av kön randomiserades deltagarna automatiskt till en av de sex betingelserna, det 

vill säga en av sex kombinationer mellan konkurrent och tjänst. När en deltagare fyllde i 

ett kön för vilket kvoten redan var fylld eller randomiserades till en fylld betingelse 

länkades deltagaren direkt till ett meddelande som informerade om att kvoten var fylld 

och enkäten avslutades. 

Bakgrundsfrågorna följdes av information om att deltagaren inom kort skulle få läsa en 

arbetsannons. De fick instruktion om att läsa texten i annonsen noggrant och besvara de 

därpå följande frågorna. Den ena annonsen (Chef) representerade en chefstjänst (nordisk 

business controllerchef med personalansvar för upp till sex personer) där egenskaper 

såsom driven och analytisk efterfrågades, liksom orädd och lösningsorienterad. Den andra 

annonsen (Handläggare) representerade en icke-chefstjänst (handläggare vid 



 

 

12 

 

 

grundskola). I den annonsen efterfrågades egenskaper såsom tydlig, drivande, positiv och 

empatisk. Annonserna var hämtade från Arbetsförmedlingens hemsida och 

avidentifierades avseende arbetsgivarinformation innan de användes i enkäten. För 

stimulusmaterial se bilaga 2a och 2b. Efter att ha läst annonsen fick deltagarna instruktion 

om att de skulle föreställa sig att de blivit kallade till intervju för den aktuella tjänsten, 

och att tjänsten skulle tillsättas av antingen deltagaren eller en konkurrent. Beroende på 

betingelse fick deltagaren därefter information om att konkurrenten antingen var ”Anna 

Johansson” (kvinnlig konkurrent) eller ”Erik Andersson” (manlig konkurrent). I en 

kontrollbetingelse gavs ingen information om konkurrent till tjänsten. 

Deltagaren ombads därpå att utifrån en 7-gradig skala (1 = Inte alls, 7 = Fullständigt) 

skatta tolv olika karaktärsdrag avseende hur gärna han/hon skulle vilja framstå i enlighet 

med det karaktärsdraget under intervjun för att få arbetsgivaren intresserad. Ordningen 

bland karaktärsdragen randomiserades mellan deltagarna. Detta följdes av en ranknings-

fråga, där deltagarna ombads att bland de tolv karaktärsdrag de just skattat välja ut de fyra 

som de helst skulle vilja framstå som i anställningsintervjun samt rangordna dessa med 1 

för det viktigaste karaktärsdraget, 2 för det näst viktigaste samt tredje och fjärde plats. 

För respektive dimension (kompetent kontra varm) inkluderades sex karaktärsdrag i 

studien. Av dessa valdes tre karaktärsdrag som i enlighet med tidigare forskning visat sig 

vara starkare förknippade med ett av könen (könstypade) och tre karaktärsdrag som testats 

vara könsneutrala och därmed lika typiska och önskvärda för båda könen (könsneutrala) 

(Prentice & Carranza, 2002; Rudman, Moss-Racusin, Phelan, & Nauts, 2012). Av tidigare 

studier (Bem, 1974; Prentice & Carranza, 2002; Rudman, Moss-Racusin, Phelan, & 

Nauts, 2012) framgår att de könstypade dragen inom kompetensdimensionen är starkare 

förknippade med en manlig stereotyp, medan de könstypade dragen inom 

värmedimensionen har en starkare koppling till kvinnlighet. På så sätt erhölls fyra grupper 

av karaktärsdrag: kompetens/könsneutrala (intelligent, effektiv, kompetent), 

kompetens/könstypade (tävlingsinriktad, har ledarförmåga, beslutsam), 

värme/könsneutrala (trevlig, humoristisk, pålitlig) samt värme/könstypade (vänlig, 

känslig gentemot andra, omtänksam), se tabell 2. Dragen hade förtestats vad gäller dels 

typning, det vill säga huruvida de är könsneutrala eller könstypade, och dels grad av 

värme respektive kompetens på ett svenskt urval i en ännu opublicerad studie (T. 

Lindholm, personlig kommunikation, 25 maj, 2016). Förtestet visade att könstypad 

kompetens i högre grad förväntades hos män än hos kvinnor, och vice versa för könstypad 

värme, men att det inte fanns könsskillnader för de könsneutrala dragen. Kopplingen till 

kompetens var densamma för könstypad och neutral kompetens, och de två typerna av 

värmedrag hade likvärdig koppling till värme. 

I syfte att testa hypotes 7 om konkurrentens inverkan på sexistiska värderingar fick 

deltagarna i slutet av enkäten besvara femton påståenden om sexism (bilaga 3). Ordningen 

randomiserades över alla femton påståendena. Påståendena besvaras utifrån en femgradig 

skala där ”1 = Håller inte alls med” och ”5 = Håller med helt”. 

Med undantag för några extremdata, vilka antogs komma från deltagare som gått ifrån 

enkäten och färdigställt den vid ett senare tillfälle, tog det 7,7 minuter att fylla i enkäten 

(median 7 min). Deltagarna gavs ingen ersättning för medverkan i studien. 
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Tabell 2 

Kategorisering av i studien använda karaktärsdrag utifrån dimension och typning 

  Dimension 

 

Typning 

  

Kompetens 

  

Värme 

 

 Könsneutrala 

  

Intelligent 

Effektiv 

Kompetent 

 

  

Trevlig 

Humoristisk 

Pålitlig 

 Könstypade  Tävlingsinriktad 

Har ledarförmåga 

Beslutsam 

 Vänlig 

Känslig gentemot andra 

Omtänksam 

 

 

Sexismskalan. Sexismskalan som användes i enkäten har utarbetats av 

Ekehammar och kollegor (2000) och sedan dess bland annat använts för att mäta 

sexismens betydelse för attityd till införande av ett könsneutralt pronomen i svenska 

språket (Gustafsson Sendén, Bäck, & Lindqvist, 2015) och kopplingen mellan 

personlighetsfaktorer, sociala faktorer och sexism (Akrami, Ekehammar, & Yang-

Wallentin, 2011). Instrumentet innehåller två delskalor - ”klassisk sexism” och ”modern 

sexism”. Klassisk sexism består av sju påståenden, varav tre med omvänd skala. Den 

mäter graden av en direkt och öppet negativ kvinnosyn med påståenden såsom 

exempelvis ”Jag föredrar en manlig chef framför en kvinnlig” och ”Kvinnor är bättre 

lämpade att ta hand om barn och gamla”. Den andra delskalan, modern sexism, består av 

åtta påståenden, varav tre med omvänd skala. Modern sexism mäter en mer sofistikerad 

och indirekt negativ attityd till kvinnor. Exempel på påståenden som ingår i delskalan för 

modern sexism är ”Diskriminering mot kvinnor är inte längre ett problem i Sverige” och 

”Samhället bemöter män och kvinnor på lika villkor” (Ekehammar et al., 2000). Den 

interna konsistensen för respektive delskala uppmättes i studien av Ekehammar och 

kollegor till 𝛼 = 0.73 för klassisk sexism och 𝛼 = 0.80 för modern sexism, vilket är över 

rekommenderad lägsta nivå (𝛼 = 0.70) för intern konsistens på ett psykometriskt 

instrument (Cicchetti, 1994). Studien visade att de två delskalorna mäter två distinkta 

koncept och att de korrelerar med, men är konceptuellt skilda från andra närliggande 

konstrukt såsom klassisk och modern rasism samt konservatism. Enligt de studier som 

gjordes i samband med att instrumentet skapades uppvisar män i genomsnitt högre 

medelvärden än kvinnor på såväl klassisk- som modern sexism (Ekehammar et al., 2000). 

Statistiska analyser 

Statistiska beräkningar genomfördes med IBM SPSS Statistics (Version 23). En 

signifikansnivå på 95 % valdes i enlighet med praxis inom psykologisk forskning. 

För analys av deltagarnas självpresentation beräknades medelvärden för deltagarens svar 

på de könsneutrala värme- och kompetensdragen respektive de könstypade dito. På så vis 

skapades fyra delskalor – en delskala för var och en av de fyra kombinationerna mellan 
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dimension och typning. Delskalorna användes därefter i variansanalyserna. För 

respektive delskala undersöktes den interna konsistensen med hjälp av Cronbachs alfa. 

Initialt analyserades resultaten med en 2 (deltagarens kön: kvinna/man) x 2 (tjänst: chef/ 

handläggare) x 3 (konkurrentens kön: motsatt/samma/okänd) x 2 (dimension: 

kompetens/värme) x 2 (typning: könsneutral/könstypad) faktoriell femvägs ANOVA med 

de två sistnämnda faktorerna (dimension och typning) varierande inom individerna. För 

att klargöra interaktionseffekter gjordes därefter kompletterande analyser i form av 

oberoende t-test, beroende t-test samt variansanalyser för splittade urval. 

Rankningsfrågan i enkäten analyserades med hjälp av medelvärden på motsvarande sätt 

som skalfrågorna, det vill säga rankningsmedelvärde för kompetens/könsneutral, 

kompetens/könstypade etc. Dessa rankningsmedelvärden jämfördes med hjälp av det 

icke-parametriska testet Friedmans test. I databearbetningen tilldelades en deltagares 

mest önskade karaktärsdrag i anställningsintervjun värdet fyra, näst mest önskade värdet 

tre, karaktärsdraget på tredje plats värdet två och karaktärsdraget på fjärde plats värdet 

ett. Karaktärsdrag som en deltagare inte valde bland de fyra mest önskade för sin 

självpresentation tilldelades värdet noll. 

I syfte att analysera sexismfrågorna beräknades på samma sätt som för karaktärsdragen 

medelvärden för delskalorna klassisk sexism (sju påståenden) och modern sexism (åtta 

påståenden). Vid beräkning av dessa medelvärden vändes först svaren för de omvända 

påståendena så att 1 fick motsvara 5, 2 blev 4, 4 blev 2 och 1 motsvarade 5. Vid analys 

av sexismfrågorna gjordes en 2 (deltagarens kön: kvinna/man) x 2 (tjänst: 

handläggare/chef) x 3 (konkurrentens kön: motsatt/samma/okänd) oberoende ANOVA. 

En kompletterande ANCOVA genomfördes med deltagarens ålder som kovairat. 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna 

informerades om frivilligheten i deltagandet samt om sina möjligheter att när som helst 

avbryta enkäten utan förklaring. Vidare informerades deltagarna om att resultatet endast 

avsåg att redovisas i sammanställd form och att ingen koppling skulle kunna göras till 

vilken deltagare som avgivit respektive svar. Aktivt samtycke om deltagande inhämtades 

i enkäten. Forskningsfrågan (könsskillnader vid självpresentation) bedömdes inte vara av 

så känslig natur att den skulle kräva ytterligare etiska överväganden för att skydda 

individen. Samma bedömning gjordes avseende delsyftets forskningsfråga (sexistiska 

värderingar) eftersom enkäten fylldes i anonymt. Syftet med studien presenterades i 

generella termer och inte specifikt som att undersöka könsskillnader avseende 

självpresentation. Detta gjordes för att deltagarna inte skulle bli alltför medvetna om sina 

egna stereotypa uppfattningar, vilket hade kunnat frammana könsskillnader som annars 

inte uppkommit. Det verkliga syftet hade kunnat avslöjas efter avslutad studie, men hade 

i så fall krävt insamling av IP-adresser, vilket hade äventyrat anonymiteten. I valet mellan 

öppenhet om syftet i efterhand och hög grad av anonymitet prioriterades det sistnämnda. 

Deltagarna gavs i enkäten möjlighet att fylla i sin mailadress för att få en kopia av 

uppsatsen i efterhand. Enkätprogrammet Qualtrics samlar som standard in information 

om deltagarnas IP-adress, men programmerades i föreliggande studie att inte samla in 

denna information eftersom det inte fanns någon intention att identifiera IP-adresser eller 

kontakta deltagarna i efterhand med hjälp av dessa. 
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Resultat 

Könsskillnader vid självpresentation 

Delskalor skapades med medelvärden för de tre karaktärsdrag som tillhörde samma 

kombination av dimension och typning. Den interna konsistensen beräknades för 

respektive delskala, liksom för respektive dimension totalt. Tabell 3 visar de 

alfakoefficienter som erhölls. 

 

Tabell 3 

 

Cronbachs alfakoefficienter för delskalor avseende dimensioner och typning 

Delskala 

Antal 

drag 

Cronbachs 

alfa (α) 

Kompetens, totalt  6  0,70 

Värme, totalt  6  0,83 

Kompetens/könsneutral  3  0,66 

Kompetens/könstypad  3  0,69 

Värme/könsneutral  3  0,54 

Värme/könstypad  3  0,81 

 

Medelvärden och standardavvikelser på de fyra delskalorna i samtliga grupper 

presenteras i tabell 4. För att testa hypoteserna 1-6 analyserades medelvärdena på de 

delskalorna med en 2 (deltagarens kön: kvinna/man) x 2 (tjänst: handläggare/chef) x 3 

(konkurrentens kön: motsatt/samma/okänd) x 2 (dimension: kompetens/värme) x 2 

(typning: könsneutrala/könstypade) femvägs mixad ANOVA med de tre förstnämnda 

faktorerna varierande mellan deltagare och de två sistnämnda faktorerna inom deltagarna. 

I enlighet med hypotes 1 visade ANOVAn en huvudeffekt av dimension, F(1, 

287)=52,01, p<.001, ηp
2=.15, med totalt sett högre medelvärde för kompetens (M=5,80, 

SD=0,69) än för värme (M=5,37, SD=0,92), se figur 1. 
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Figur 1. Huvudeffekt av dimension. 

Resultatet visade vidare en tvåvägsinteraktion mellan dimension och tjänst, F(1, 

287)=78,70, p<.001, ηp
2=.22. Interaktionen (se figur 2) indikerade, i enlighet med hypotes 

2, att det framför allt var vid ansökan om en chefstjänst som deltagarnas självpresentation 

var starkt kompetensfokuserad. T-test för beroende mätningar visade en signifikant 

skillnad mellan kompetens (M=6,05, SD=0,65) och värme (M=5,09, SD=1,01) vid 

ansökan om chefstjänsten, t(149)=9,64, p<0,001, men ingen signifikant skillnad mellan 

kompetens (M=5,54, SD=0,64) och värme (M=5,64, SD=0,73) vid ansökan om 

handläggartjänsten, t(148)= -1,57, p=0,12. I en situation som kräver hög kompetens för att 

nå ett mål, här för att få chefstjänsten, drar deltagarna ned den värme de vill förmedla, 

men detta sker inte generellt när kraven på kompetens inte är lika höga. 

 

 

 
Figur 2. Interaktionseffekt mellan dimension och tjänst. 
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Tabell 4 

Medelvärden för önskad självpresentation i samtliga betingelser 

 

 

 

 
 

 

Deltagarens kön 

  

 Kvinna  Man  Alla 

 Konkurrentens kön  Konkurrentens kön  Konkurrentens kön 

 Motsatt Samma Okänd Totalt  Motsatt Samma Okänd Totalt  Motsatt Samma Okänd Totalt 

 

 Handläggare 

  

n=24 

 

n=25 

 

n=25 

 

n=74 
 

 

n=25 

 

n=25 

 

n=25 

 

n=75 
 

 

n=49 

 

n=50 

 

n=50 

 

n=149 

Kompetens 
               

 Könsneutrala  M  6,06 6,29 6,31 6,22  6,07 6,04 6,09 6,07  6,06 6,17 6,20 6,14 
     (SD)  (0,68) (0,56) (0,72) (0,66)  (0,71) (0,66) (0,76) (0,70)  (0,69) (0,62) (0,74) (0,68) 

                

 Könstypade   M  5,08 5,28 4,80 5,05  4,95 4,72 4,83 4,83  5,01 5,00 4,81 4,94 

     (SD)  (0,95) (0,98) (0,93) (0,96)  (0,89) (1,02) (0,96) (0,95)  (0,92) (1,03) (0,94) (0,96) 

Värme 
               

 Könsneutrala   M  5,93 6,11 5,99 6,01  5,83 5,59 5,61 5,68  5,88 5,85 5,80 5,84 

     (SD)  (0,56) (0,38) (0,66) (0,54)  (0,62) (0,63) (0,89) (0,72)  (0,58) (0,58) (0,80) (0,66) 

                

 Könstypade   M  5,49 5,79 5,57 5,62  5,43 5,11 5,27 5,27  5,46 5,45 5,42 5,44 
     (SD)  (1,03) (0,91) (0,96) (0,96)  (0,89) (0,90) (0,99) (0,92)  (0,95) (0,96) (0,98) (0,95) 

                

 Chef  
n=25 n=25 n=25 n=75  n=25 n=25 n=25 n=75  n=50 n=50 n=50 n=150 

Kompetens                

 Könsneutrala   M  6,17 6,21 6,59 6,32  6,25 6,12 6,27 6,21  6,21 6,17 6,43 6,27 

     (SD)  (0,86) (0,74) (0,43) (0,72)  (0,65) (0,65) (0,69) (0,66)  (0,76) (0,69) (0,59) (0,69) 

                

 Könstypade   M  5,56 6,05 6,05 5,89  5,83 5,64 5,84 5,77  5,69 5,85 5,95 5,83 

     (SD)  (0,98) (0,61) (0,76) (0,82)  (0,78) (0,88) (0,70) (0,78)  (0,89) (0,77) (0,73) (0,80) 

Värme                

 Könsneutrala   M  5,51 5,36 5,83 5,56  5,47 5,25 5,51 5,41  5,49 5,31 5,67 5,49 

     (SD)  (1,03) (1,05) (0,91) (1,00)  (0,92) (0,67) (0,77) (0,79)  (0,96) (0,88) (0,85) (0,90) 

                

 Könstypade   M  4,67 4,67 4,92 4,75  4,59 4,53 4,81 4,64  4,63 4,60 4,87 4,70 

     (SD)  (1,43) (1,22) (1,26) (1,30)  (1,12) (1,25) (1,26) (1,20)  (1,28) (1,22) (1,25) (1,25) 
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Interaktionen undersöktes också med t-test för oberoende mätningar där chefs- och 

handläggartjänsten jämfördes på respektive dimension. Kompetens var signifikant 

viktigare vid ansökan om en chefstjänst (M=6,05, SD=0,65) än vid ansökan om en 

handläggartjänst (M=5,54, SD=0,64), t(297)= -6,80, p<0,001. För värmedimensionen 

gällde det omvända. Värme var signifikant viktigare i självpresentationen vid ansökan 

om en handläggartjänst (M=5,64, SD=0,73) än vid ansökan om en chefstjänst (M=5,09, 

SD=1,01), t(297)=5,38, p<0,001. 

I enlighet med hypotes 4 visade ANOVAn vidare en huvudeffekt av deltagarens kön, F(1, 

287)=8,61, p<.005, ηp
2=.03, där kvinnor (M=5,68, SD=0,58) i högre grad än män 

(M=5,48, SD=0,57) önskade framställa sig högre på kompetens och värme sammantaget.  

Inga interaktionseffekter framkom mellan deltagarens angivna kön och någon av de andra 

variablerna. Resultaten visade inte heller några huvud- eller interaktionseffekter som 

involverade konkurrent (motsatt kön, samma kön eller okänd konkurrent). 

Variansanalysen visade vidare en huvudeffekt av dragens typning, F(1, 287)=470,41, 

p<.001, ηp
2=.62, med högre värden generellt för könsneutrala (M=5,93, SD=0,59) än för 

könstypade drag (M=5,23, SD=0,70). En tvåvägsinteraktion mellan typning och tjänst 

indikerade att deltagarna framför allt skattade sig högre på de könsneutrala dragen vid 

ansökan om en handläggartjänst, F(1, 287)=8,12, p<.01, ηp
2=.03. Två t-test för beroende 

mätningar visade dock att deltagarna ville framstå högre på de könsneutrala än 

könstypade dragen både för handläggartjänsten (könsneutrala: M=5,99, SD=0,56; 

könstypade: M=5,19, SD=0,72; t(148)=16,43, p<0,001) och chefstjänsten (könsneutrala: 

M=5,88, SD=0,62; könstypade: M=5,26, SD=0,67; t(149)=14,16, p<0,001). 

Resultaten visade också en interaktion mellan dragens typning och dimension. Skillnaden 

mellan de könsneutrala och könstypade dragen var större på kompetensdimensionen 

(könsneutrala: M=6,21, SD=0,69; könstypade: M=5,39, SD=0,99) än på värme-

dimensionen (könsneutrala: M=5,66, SD=0,81; könstypade: M=5,07, SD=1,17), F(1, 

287)= 9,06, p<.01, ηp
2=.03.  

Dessa två tvåvägsinteraktioner modererades dock av en trevägsinteraktion mellan 

dragens typning, tjänst och dimension, F(1, 287)=58,92, p<.001, ηp
2=.17. För att klargöra 

denna trevägsinteraktion undersöktes tvåvägsinteraktionen mellan dimension och tjänst 

separat för de könstypade respektive de neutrala dragen. Analyserna visade signifikanta 

interaktioner mellan dimension och tjänst både för könsneutrala, F(1, 297)=21,87, 

p<.001, ηp
2=.07, och könstypade karaktärsdrag, F(1, 287)=94,78, p<.001, ηp

2=.24. 

Effekten var dock mer än tre gånger större för de könstypade jämfört med de könsneutrala 

dragen, se figur 3a och 3b. 
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Figur 3a. Självpresentation med köns-

neutrala drag vid arbetsintervju för 

handläggare respektive chefstjänst. 

 Figur 3b. Självpresentation med 

könstypade drag vid arbetsintervju för 

handläggare respektive chefstjänst. 

 

För att vidare följa upp tvåvägsinteraktionerna mellan dimension och tjänst för 

könsneutrala respektive typade drag, genomfördes fyra t-tester för oberoende mätningar, 

där sökande till de två tjänsterna jämfördes. Analysen av kompetensdragen visade att 

deltagarna var lika benägna att framställa sig själva med de könsneutrala 

kompetensdragen oavsett vilken tjänst de sökte, handläggare (M=6,14, SD=0,68) eller 

chef (M=6,27, SD=0,69), t(297)= -1,58, p=0,11. De var däremot mer angelägna att framstå 

i enlighet med de könstypade kompetensdragen vid ansökan till en chefstjänst (M=5,83, 

SD=0,80) än till en handläggartjänst (M=4,94, SD=0,96), t(297)=-8,68, p<0,001. Analysen 

av värmedragen visade att de som sökte handläggartjänsten önskade framstå som högre 

än de som sökte chefstjänsten, både på könsneutral (handläggare: M=5,84, SD=0,66; 

chef: M=5,49, SD=0,90); t(272)=3,88, p<0,001) och könstypad värme (handläggare: 

M=5,44, SD=0,95; chef: M=4,70, SD=1,25; t(279)=5,79, p<0,001). Statistiken för 

värmedragen är baserade på heterogen varians i de urval som jämfördes. 

 

Deltagarnas rankning av skalorna. För analys av rankningsfrågan beräknades 

medelvärden på motsvarande sätt som för skalfrågorna, det vill säga det rankade 

medelvärdet för kompetens/könsneutrala, kompetens/könstypade, värme/könsneutrala 

och värme/könstypade. Dessa rankningsmedelvärden jämfördes därefter med hjälp av det 

icke-parametriska testet Friedmans test. För respektive tjänst analyserades om det fanns 

en skillnad mellan hur kvinnor och män rankade de fyra delskalorna. 

Analysen visade en signifikant könsskillnad i kvinnors och mäns rangordning av de 

könstypade dimensionerna vid ansökan om en handläggartjänst. Bland sökande till 

handläggartjänsten rankade kvinnorna könstypad värme som viktigare vid 

självpresentationen än vad männen gjorde (p<.05) medan män rankade könstypade 

kompetensord som viktigare än vad kvinnorna gjorde (p<.01). Det fanns ingen signifikant 
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skillnad mellan könen för hur de vid ansökan om en handläggartjänst rankade de 

könsneutrala dimensionerna, se tabell 5. 

Bland sökande till chefstjänsten visade resultatet av Friedmans test inte några signifikanta 

skillnader mellan hur kvinnor respektive män rangordnade de fyra rangvariablerna. 

 

Tabell 5 

Medelvärden för rankningsvariabler, samtliga betingelser 

    Deltagarens kön 

 

 Rangvariabel   Kvinna  Man 

 

 

Handläggare 

 

Kompetens, könsneutrala 

 

M 

(SD) 

  

1,64 

(0,60) 

  

1,66 

(0,64) 

 Kompetens, könstypade M 

(SD) 

 0,33 

(0,56) 

 0,52 

(0,61) 

 Värme, könsneutrala M 

(SD) 

 1,02 

(0,61) 

 0,99 

(0,62) 

 Värme, könstypade M 

(SD) 

 0,34 

(0,44) 

 0,16 

(0,38) 

Chef Kompetens, könsneutrala M 

(SD) 

 1,54 

(0,60) 

 1,42 

(0,61) 

 Kompetens, könstypade M 

(SD) 

 1,12 

(0,66) 

 1,14 

(0,75)  

 Värme, könsneutrala M 

(SD) 

 0,56 

(0,50) 

 0,72 

(0,63)  

 Värme, könstypade M 

(SD) 

 0,11 

(0,25) 

 0,06 

(0,19)  
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Konkurrentens inverkan på sexistiska värderingar  

Den interna konsistensen för delskalorna klassisk sexism och modern sexism 

kontrollerades med Cronbachs alfa. Alfakoefficienterna var 𝛼=.53 för klassisk sexism 

och α=.77 för modern sexism. 

Delskalorna, klassisk sexism och modern sexism, analyserades var för sig med en 2 

(deltagarens kön: kvinna/man) x 2 (tjänst: handläggare/chef) x 3 (konkurrentens kön: 

motsatt/samma/okänd) oberoende ANOVA. 

Klassisk sexism. På delskalan för klassisk sexism uppstod en huvudeffekt av kön, 

F(1, 287)=13,34, p<.001, ηp
2=.04, med högre medelvärde för män (M=1,64, SD=0,46) än 

för kvinnor (M=1,47, SD=0,38). 

Förutom huvudeffekten av kön uppstod en trevägsinteraktion mellan deltagarens kön, 

tjänst och konkurrentens kön, F(2, 287)=4,45, p<.05, ηp
2=.03. En nedbrytning av denna 

interaktion per kön visade inga signifikanta huvudeffekter eller interaktionseffekter för 

kvinnor. För män däremot fanns en huvudeffekt av konkurrentens kön, F(2, 144)=4,16, 

p<.05, ηp
2=.06, med lägre sexism när konkurrenten var av motsatt kön (M=1,53, 

SD=0,43), jämfört med kontrollbetingelsen okänd konkurrent (M=1,79, SD=0,51), samt 

mellan konkurrent av samma kön (M=1,61, SD=0,42) och okänd konkurrent, enligt Post 

hoc-test Fisher’s LSD. Resultatet går därmed i motsatt riktning än vad som predicerats i 

hypotes 7. Inga signifikanta skillnader i klassisk sexism påvisades mellan deltagare som 

föreställt sig en konkurrent av motsatt kön och deltagare som fått föreställa sig en 

konkurrent av samma kön. 

För män, men ej för kvinnor, erhölls en tvåvägsinteraktion mellan tjänst och 

konkurrentens kön, F(2, 144)=4,98, p<.01, ηp
2=.07. En envägs ANOVA med 

kompletterande post hoc-test (Fisher’s LSD) visade att interaktionen mellan kön och 

konkurrent modererades av tjänst. Män som sökte en chefstjänst och föreställde sig en 

konkurrent av motsatt kön (M=1,38, SD=0,35) uppvisade signifikant mindre klassisk 

sexism både än de som föreställde sig en konkurrent av samma kön (M=1,66, SD=0,35) 

och okänd konkurrent (M=1,90, SD=0,60), båda p<.05, se figur 4. Ingen signifikant 

skillnad erhölls mellan män som föreställde sig en konkurrent av samma kön och de som 

inte fick föreställa sig någon konkurrent alls. Inga signifikanta effekter framkom bland 

manliga sökande till handläggartjänsten. 
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Figur 4: Klassisk sexism bland sökande till chefstjänsten baserat på 

konkurrentens kön.  

 

 Modern sexism. Huvudeffekten av kön framkom också vid analys av delskalan 

modern sexism, F(1, 287)=29,15, p<.001, ηp
2=.09, där männen (M=2,33, SD=0,68) var 

mer sexistiska än kvinnorna (M=1,93, SD=0,58). Inga andra huvudeffekter eller 

interaktionseffekter uppstod för delskalan modern sexism. 

Huvudeffekten av kön bibehölls för såväl klassisk som modern sexism även när 

variansanalysen kontrollerades för faktorn ålder. 

 

Diskussion 

Huvudfokus för studien var att undersöka könsskillnader vid självpresentation i en fiktiv 

anställningsintervju med avseende på värme och kompetens. De kontextuella faktorer 

som varierades och vars inverkan på självpresentationen därigenom undersöktes var den 

sökta tjänstens kvalifikationsgrad samt huruvida en tänkt konkurrent om tjänsten var av 

motsatt kön som deltagaren, samma kön eller inte explicit omnämnd. Resultatet visar att 

kvinnor generellt sett är mer angelägna om att framstå positivt i en anställningsintervju 

än vad män är. Avseende huvudsyftet framkom inga andra signifikanta skillnader som 

kunde härledas till deltagarens eller konkurrentens kön. Tidigare studier har visat på en 

kompensationseffekt mellan kompetens och värme vid självpresentation (Holoien & 

Fiske, 2013). Föreliggande studie, i vilken deltagarna skulle föreställa sig en 

arbetsintervju, visade en tydlig kompensationseffekt genom att deltagarna drog ner sin 

förmedlade värme för att på så sätt framstå som mer kompetenta. Kompensationseffekten 

visade sig särskilt framträdande vid självpresentation med könstypiska karaktärsdrag. Ett 
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delsyfte med undersökningen var att undersöka om konkurrentens kön har inverkan på 

sexistiska värderingar hos den sökande. I motsats till vad som predicerades visar studien 

att mäns sexism sjunker om konkurrenten i en anställningssituation är kvinna, jämfört 

med om konkurrenten är man eller okänd.  

Föreliggande studie visar på flera resultat som i vissa fall replikerar tidigare forskning 

och i andra fall utvidgar kunskapen inom området. I enlighet med hypotes 1 värderas 

kompetens generellt högre av deltagarna än värme. Effekten är stor men också väntad och 

rimlig. Sannolikt är detta delvis en konsekvens av kontexten, en anställningsintervju, i 

vilken kompetens kan antas vara högt värderad, både för chefstjänsten och för 

handläggartjänsten. Denna huvudeffekt går också i linje med resultatet av en studie av 

Abele och Wojciszke (2007) som undersökt värderingen av kompetens och värme vid 

bedömningen av sig själv i relation till andra. Abeles och Wojciszkes studie visar att det 

finns en tendens att vilja skatta sig själv som företrädesvis kompetent, medan det snarare 

är värme som värdesätts hos individer i omgivningen. 

Resultatet visar också en tvåvägsinteraktion mellan dimension och tjänstens 

kvalifikationsgrad, där självpresenterad kompetens är viktigare än värme vid ansökan om 

en mer kvalificerad tjänst (chef), men inte vid ansökan om en tjänst med lägre 

kvalifikationsgrad (handläggare). Effekten visar på en stark relation mellan variablerna i 

denna tvåvägsinteraktion. Interaktionen mellan dimension och tjänstens 

kvalifikationsgrad framkom även vid en analys av hur tungt respektive dimension väger 

för de olika tjänsterna. Kompetens är viktigare vid ansökan om en chefstjänst än en 

handläggartjänst, medan värme är viktigare vid ansökan om en handläggartjänst än en 

chefstjänst.  

Baserat på forskning om självpresentation förväntades en kompensationseffekt där 

deltagarna i en tänkt anställningsintervju skulle vilja tona ner sin värme för att tydligare 

framhålla sin kompetens. I enlighet med studien av Holoien och Fiske (2013) och i linje 

med hypotes 2 visar resultatet att det sker en kompensation mellan värme och kompetens 

vid självpresentation och, liksom i en studie av Lindholm och Yzerbyt (T. Lindholm, 

personlig kommunikation, 1 september, 2016), att så sker även utifrån egen antagen 

självpresentation i en fiktiv anställningsintervju vid ansökan om en kvalificerad tjänst. 

Resultatet indikerar därmed att det finns ett implicit antagande hos 

undersökningsdeltagarna att den som framställer sig som varm kan få problem med att 

uppfattas som riktigt kompetent. För att tydligt lyfta fram sin kompetens, vilket kan antas 

vara den dimension som värderas högst av arbetsgivaren, ger både kvinnor och män 

uttryck för att de i sin självpresentation skulle försöka framstå som mindre varma. 

Tjänstens kvalifikationsgrad fungerar som en moderator på denna effekt. Vid ansökan om 

en kvalificerad tjänst tonas värme ner för att lyfta kompetensen, vilket framgick av 

interaktionen mellan dimension och tjänst. 

Kompensationseffekten uppstår i föreliggande studie även i de betingelser där 

konkurrenten är okänd, se tabell 4. I enlighet med Rosenberg et al. (1968) och Judd et al. 

(2005) skulle en icke jämförande kontext snarare bädda för en haloeffekt vid social 

bedömning, vilket i så fall skulle innebära att båda dimensionerna skulle lyftas fram lika 

starkt vid en självpresentation. En möjlig orsak till att det snarare blir 

kompsensationseffekten än haloeffekten som framträder i detta fall är att en 

anställningsintervju alltid innebär en implicit jämförelse med en potentiell konkurrent. 
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I likhet med resultat i tidigare studier är kvinnor på gruppnivå mer angelägna att framstå 

positivt (samtliga karaktärsdrag sammantaget) än vad män är, vilket går i linje med 

antagandet i hypotes 4. Effekten är liten men förefaller ändå visa ett tydligt fynd, då även 

tidigare studier har kunnat påvisa denna könsskillnad vid självpresentation i exempelvis 

en vittnessituation, i en anställningsintervju och när en individ står anklagad för ett brott 

(T. Lindholm, personlig kommunikation, 1 september, 2016). Föreliggande studie ger 

inte svar på varför kvinnor vill framställa sig mer positivt totalt sett. En möjlig förklaring 

är kvinnors traditionellt och alltjämt underlägsna ställning visavi män vid tillsättning av 

kvalificerade tjänster. En kvinna som vill komma ifråga för ett kvalificerat arbete har 

alltså ingen könsmässig fördel att luta sig mot, utan måste överträffa samtliga 

konkurrenter.  

För att motverka de förväntningar som följer av deskriptiva könsstereotyper förväntades 

kvinnor, i högre grad än män, lyfta fram sin kompetens och tona ner sin värme (hypotes 

3a). Utifrån teorin om självkategorisering antogs denna effekt vara starkare när 

konkurrenten var kvinna (hypotes 5). En hypotes i motsatt riktning baserades på 

antagandet att kvinnorna skulle vilja undvika att bryta mot preskriptiva könsstereotyper 

för att därigenom slippa framstå som okvinnliga. Utifrån denna teori skulle 

kompensationseffekten mellan värme och kompetens vara mindre hos kvinnor än hos 

män (hypotes 3b). Studien gav inte belägg för någon av dessa hypoteser. I resultatet 

framkom ingen interaktionseffekt av kön – vare sig i förhållande till dimension 

(kompetens/värme), konkurrentsituation (motsatt kön/ samma kön/ okänd konkurrent) 

eller tjänst (handläggare/chef). Någon könsskillnad i självpresentation med avseende på 

värme och kompetens per se eller till följd av konkurrentsituation har därmed inte 

identifierats. Hypoteserna 3a, 3b och 5 saknar därför stöd i föreliggande studie. 

De uteblivna interaktionseffekterna mellan kön och dimension kan ha flera olika orsaker. 

En sådan skulle kunna vara att det inte finns någon skillnad mellan könen avseende hur 

kompetens och värme balanseras vid självpresentation i en anställningsintervju. Givet de 

förhållandevis stora skillnader i självpresentation i en arbetskontext som framkommit i 

tidigare studier (Guadagno & Cialdini, 2007) förefaller det vara osannolikt. Det kan också 

förhålla sig så att två mot varandra verkande krafter tar ut varandras effekt. För att 

motverka effekten av en deskriptiv kvinnlig könsstereotyp måste kvinnor framstå som 

kompetenta, vilket de skulle kunna göra genom att kompensera ner värme extra mycket. 

Å andra sidan riskerar en kvinna med ett sådant beteende att på grund av den preskriptiva 

stereotypen drabbas av det Rudman (1998) benämnde bakslagseffekten, och bli uppfattad 

som okvinnlig, vilket kan förmodas minska benägenheten att tona ner värme. Även 

konkurrentens kön skulle kunna påverka utfallet i båda riktningar. När en kvinna mäter 

sig mot en man, inom en manlig domän, kan hon i enlighet med självkategoriseringsteorin 

tänkas definiera sig i förhållande till andra kvinnor och därmed förväntas lyfta fram sina 

stereotypt kvinnliga karaktärsdrag. Å andra sidan gör jämförelsen med en man, speciellt 

inom en manlig domän såsom vid ansökan om en kvalificerad tjänst, att kvinnor måste 

lyfta fram sin kompetens starkare än om jämförelsen var mot en kvinna. En tredje möjlig 

orsak till utebliven effekt av konkurrent är att det föreligger ett typ II-fel, vilket innebär 

att det förvisso finns en effekt, men att studien brustit i att mäta denna. Ett sådant fel kan 

uppstå om antalet deltagare i varje enhet som jämförs är för lågt. När det gäller de 

uteblivna interaktionerna mellan kön och dimension liksom mellan kön, konkurrentens 

kön och dimension torde det inte vara fallet. Minsta enhet att jämföras i de interaktionerna 
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var 149 (kön/dimension) respektive 49 (kön/konkurrentens kön/dimension) deltagare. 

Fler möjliga risker för typ II-fel diskuteras nedan. 

Det framgår av studien att den som kommer till en anställningsintervju hellre framställer 

sig i enlighet med könsneutrala än med könstypiska karaktärsdrag (huvudeffekt av 

typning med mycket stark effekt). Här finns det en naturlig teoretisk koppling till 

könsstereotyper och varje individs vilja eller ovilja att framställa sig i enlighet med 

stereotypa föreställningar. Tvärt emot resultatet i Bems studie från 1974, där det både för 

kvinnor och män var önskvärt att framstå i enlighet med könstypade karaktärsdrag 

förefaller stark stereotypisering enligt föreliggande studie inte vara önskvärt i en 

anställningssituation. Båda könen upplever det snarare som fördelaktigt att framställa sig 

i enlighet med de karaktärsdrag som är lika mycket förknippade med kvinnor som med 

män. Studien ger inte svar på varför så är fallet. En möjlig orsak är att det är kontexten i 

form av en anställningsintervju som gör könsneutrala drag mer attraktiva. Genom att inte 

sticka ut som utpräglat kvinnlig eller utpräglat manlig bibehåller deltagaren största 

möjliga bredd. De könsneutrala dragen kan också ha uppfattats som mer relevanta för de 

två specifika tjänsterna. En annan möjlig förklaring är att den starka självstereotypisering 

mot könstypiska drag som fanns i USA för drygt fyrtio år sedan då Sandra Bem 

genomförde sin studie, inte är relevant i Sverige 2016. En sådan förklaring går i linje med 

en studie av Hoffman och Borders (2001) som kritiserar Bems indelning i maskulina och 

feminina karaktärsdrag och menar att synen på maskulinitet och femininitet har förändrats 

under de senaste årtiondena. Annan nutida forskning visar dock att många karaktärsdrag 

har en fortsatt stark preskriptiv koppling till antingen kvinnligt eller manligt kön (Prentice 

& Carranza, 2002). Deltagarnas preferens för könsneutrala karaktärsdrag visade sig också 

i analys av rankingfrågan, där könsneutrala drag av båda könen prioriterades framför 

könstypiska drag. Om än totalt sett mindre betydelsefulla än de könsneutrala dragen 

framkom i denna analys dock en liten skillnad mellan hur kvinnor och män valde att 

rangordna de könstypiska dragen. Vid ansökan om en handläggartjänst var kvinnor mer 

benägna att lyfta fram könstypade värmedrag, medan män var mer benägna än kvinnor 

att lyfta fram könstypade kompetensdrag. Sättet som könstypade drag rangordnades av 

sökande till handläggartjänsten gick därmed i linje med deskriptiva könsstereotyper där 

kvinnor i högre grad prioriterade värmedrag och män kompetensdrag. 

Studiens resultat visar också på interaktionseffekter som inte predicerades utifrån tidigare 

forskning. De könsneutrala karaktärsdragens övertag över de könstypade är starkare vid 

ansökan om en handläggartjänst än vid ansökan om en chefstjänst. Ytterligare en 

interaktion avser dimension och typning, där det för dimensionen kompetens upplevs vara 

en större skillnad mellan de könsneutrala och könstypade dragen än för dimensionen 

värme. Dessa tvåvägsinteraktioner modereras dock av en förväntad trevägsinteraktion 

mellan dimension, tjänst och typning. Kompensationseffekten, där värme dras ner för att 

lyfta fram kompetens i en arbetsintervju finns för de könsneutrala dragen både vid 

ansökan om en chefstjänst och vid ansökan om en handläggartjänst. För de könstypade 

dragen finns en sådan kompensation bara vid ansökan om en chefstjänst, för en 

handläggartjänst blir resultatet omvänt. I enlighet med hypotes 6 blir interaktionen mellan 

dimension och tjänst starkare för de könstypade än för de könsneutrala dragen. Effekten 

är stor för de könstypade dragen och mer än tre gånger så stark jämfört med de 

könsneutrala dragen. Den som vill framstå som en tävlingsinriktad person med 

ledarförmåga och beslutsamhet, vilket var de karaktärsdrag som i undersökningen 
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utgjorde könstypad kompetens, bör enligt denna studie akta sig för att framstå som vänlig, 

känslig gentemot andra och omtänksam (könstypade värmedrag). De könsneutrala 

kompetensdragen (intelligent, effektiv, kompetent) är i högre grad förenliga med de 

könsneutrala värmedragen (trevlig, humoristisk, pålitlig). Detta går väl i linje med 

forskningen om preskriptiva könsstereotyper, där en hög nivå på de könstypade 

karaktärsdragen för båda dimensionerna skulle spegla någon som både är mycket kvinnlig 

och mycket manlig, vilket förvisso skulle kunna uppfattas som en beundransvärd, om än 

inte så vanlig och möjligen därmed inte så trovärdig egenskapskombination. 

I den mån handläggartjänsten kan uppfattas som en mer stereotypt kvinnlig tjänst blir 

denna interaktion än mer förståelig. Såsom framgår av figurerna 3a och 3b sker en 

kompensationseffekt i motsatt riktning för de könstypade dragen. För att framställa sig på 

ett sätt som antas vara passande för handläggartjänsten lyfts de typiskt kvinnliga 

karaktärsdragen fram (vänlig, känslig gentemot andra, omtänksam) samtidigt som de 

stereotypt manliga dragen (tävlingsinriktad, har ledarförmåga, beslutsam) tonas ner. 

När det gäller den del av studien som undersökte deltagarnas sexistiska värderingar visar 

resultatet en huvudeffekt av kön, vilken går i linje med tidigare forskning (Ekehammar et 

al., 2006). Denna effekt uppstår både avseende klassisk och modern sexism. Trots många 

decenniers politiskt och ekonomiskt jämställdhetsarbete i Sverige visar resultatet att det 

2016, i ett urval med välutbildade deltagare, fortfarande finns sexistiska värderingar och 

att dessa är mer utbredda bland män än bland kvinnor. 

Syftet med att inkludera sexismfrågor i studien var att undersöka om deltagarnas 

sexistiska värderingar skulle variera som en följd av konkurrenssituationen (hypotes 7). 

Studien ger visst stöd för att en sådan påverkan finns. Bland män som söker en chefstjänst 

varierar graden av klassisk sexism beroende på konkurrentens kön. I motsats till 

självkategoriseringsteorin och den utifrån den teorin uppställda hypotesen uppvisar dock 

män lägre klassisk sexism när konkurrenten är en kvinna än när konkurrenten är en man 

respektive okänd konkurrent. Utöver huvudeffekt av kön erhölls inga andra effekter för 

kvinnor som sökte en chefstjänst, för kvinnor och män som sökte en handläggartjänst 

eller för kvinnor och män på delskalan modern sexism. En förväntad ökad sexism för män 

samt minskad för kvinnor vid jämförelse med en konkurrent med motsatt kön uteblev 

helt. Resultatet replikerar därmed inte fynden från Guimond et al. (2006). Det finns dock 

en väsentlig skillnad mellan föreliggande studie och den av Guimond et al. Studien från 

2006 var en ren självdefinitionsstudie, där individerna fick beskriva sig själva utifrån ett 

antal egenskaper. Föreliggande studie är en självpresentationsstudie, där deltagarna fick 

föreställa sig hur de själva skulle vilja framstå i en specifik situation. En möjlighet är att 

självbilden även i föreliggande studie förändras baserat på konkurrentsituation, såsom i 

studien av Guimond och kollegor, men inte självpresentationsstrategin. Valet av sexism 

istället för social dominansorientering, som var beroendevariabeln i studien av Guimond 

et al., kan också ha bidragit till att effekten inte blev den förväntade. Sexistiska 

värderingar, i synnerhet de som ingår i delskalan klassisk sexism, kan antas vara av socialt 

känslig natur, speciellt för män i umgänge med kvinnor. Att studien visar på en minskad 

klassisk sexism för män som föreställde sig en kvinnlig konkurrent kan därför vara en 

följd av social anpassning, snarare än en verklig skillnad i värdering jämfört med de män 

som föreställde sig en manlig konkurrent.  
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Reliabilitet 

Det är kostnads- och tidseffektivt att distribuera en internetbaserad studie och att skicka 

ut påminnelser. Flera påminnelser gick ut om att fylla i enkäten i denna studie, vilket 

torde ha ökat svarsfrekvensen. Då evenemanget delades av flera i vänner i författarens 

nätverk och alla dessa hade möjlighet att påminna om enkäten är det oklart hur många 

gånger påminnelser gick ut. Datainsamlingen skedde automatiskt till en datafil. Förutom 

att underlätta administrationen minimerade det möjliga felkällor. Exempelvis kunde 

värdefull logik byggas in i enkäten, såsom att frågor lyftes fram beroende på tidigare svar, 

att enkäten avslutades när en kvotgrupp var fylld, att deltagare påmindes om överhoppade 

frågor samt att frågor och enskilda påståenden inom en fråga randomiserades. Metoden 

innebar att datamängden per automatik inte kom att innehålla några ofullständigt ifyllda 

enkäter, eftersom det endast var fullständigt ifyllda enkäter som lades till databasen och 

bidrog till att fylla respektive kvotgrupp. Då ingen information om ip-nummer samlades 

in i föreliggande studie kunde hög anonymitet i svaren utlovas till presumtiva deltagare, 

vilket även det antas ha bidragit till hög kvalitet i svaren. 

Kontrollen över vem som svarar på en internetenkät är dock låg och deltagarnas ärlighet 

är därmed helt avgörande för studiens kvalitet. Hypotetiskt skulle samma deltagare kunna 

svara på enkäten flera gånger. Det fanns dock inget incitament att besvara enkäten flera 

gånger då ingen ersättning utdelades för deltagande. Liksom det är svårt att veta vem som 

svarar på enkäten är det omöjligt att veta vilka som väljer att inte svara alls, eller vilka 

som påbörjar att fylla i men inte fullföljer. Risken finns att det föreligger en systematik i 

detta dolda bortfall, vilket skulle kunna ge systematiska bias i svaren och därmed försvåra 

generaliserbarheten. Det skulle exempelvis kunna finnas ett dolt samband mellan 

svarsbenägenhet och intresse för psykologi och ytterligare ett samband mellan intresse 

för psykologi och feministiska värderingar. De som inte svarar, bortfallet, skulle då ha 

mindre intresse för psykologi och i lägre grad ställa sig bakom feministiska värderingar. 

På så sätt skulle utfallet kunna påverkas av vilka som svarar respektive inte svarar.  

Den interna konsistensen hos de delskalor som beräknades uppnådde endast i ett fall 

(värme/könsneutrala) rekommenderade α=.70, vilket är en metodologisk svaghet. Med 

låg intern konsistens kan enhetligheten i de sammanvägda konstrukten ifrågasättas. I 

föreliggande studie gäller det framför allt delskalan ”värme/könsneutral”, med en intern 

konsistens på α=.54. Resultat med denna delskala bör därför tolkas med viss försiktighet. 

Cronbachs alfaberäkningarna visar att det primärt är korrelationen mellan 

karaktärsdragen humoristisk och pålitlig som är svag. Den interna konsistensen mellan 

dessa två karaktärsdrag är α=.06. Såväl humoristisk som pålitlig korrelerar dock på en 

likvärdig nivå med karaktärsdraget trevlig. För övriga delskalor råder en homogen, om 

än i vissa fall något låg, korrelation mellan inkluderade karaktärsdrag. Då det är svårt att 

uppnå hög intern konsistens med endast tre karaktärsdrag per delskala, bör framtida 

studier överväga att inkludera fler karaktärsdrag. Även delskalan klassisk sexism som 

analyserades inom ramen för studiens delsyfte uppmätte en låg intern konsistens (α=.53). 

Den klassiska sexismskalan nådde därmed inte upp till rekommenderade α=.70 för 

psykometriska instrument (Cicchetti, 1994). Den interna konsistensen för klassisk sexism 

var också lägre än vad som uppmättes i samband med att skalorna konstruerades 

(Ekehammar et al., 2000). Varje påstående som ingick i denna delskala bidrog dock 

ungefär lika mycket till den interna konsistensen. 
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Validitet 

Givet den rekryteringsmetod som användes för studien – via facebook och epost - 

begränsades urvalet till individer som har tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone 

och hade tillgång till facebook eller mail. Rekryteringsmetoden, som utgick från 

uppsatsförfattarens eget nätverk, har sannolikt resulterat i en överrepresentation av 

individer födda och uppväxta i Sverige, individer med internetvana, individer i storstad i 

förhållande till mindre tätbefolkade områden och bevisligen individer med en 

utbildningsnivå över riksgenomsnittet. Om en högre utbildning antas bidra till att göra 

individer mer kritiskt ifrågasättande och medvetna om samhälleliga strukturer torde den 

högre utbildningsnivån i urvalet jämfört med riksgenomsnittet ha bidragit till att minska 

de signifikanta skillnader som återfanns i undersökningen, exempelvis i kvinnors och 

mäns självpresentation och sexistiska värderingar. Enligt detta antagande skulle de 

signifikanta skillnader som framkom ha varit än tydligare om utbildningsnivån varit i 

linje med Sverige i stort. Ett bekvämlighetsurval av det här slaget ger samtidigt stora 

fördelar. Dels är urvalet lättillgängligt. Dels är sannolikt de deltagare som svarar 

motiverade att svara och fullfölja hela enkäten, vilket minskar risken för partiellt bortfall. 

Det faktum att studien undersöker en fiktiv anställningsintervju gör att resultatet inte 

direkt kan appliceras på verkligheten. Deltagarna har fått föreställa sig en situation. Det 

kan antas att de flesta undersökningsdeltagarna saknar ett genuint intresse för tjänsterna 

som presenteras i annonserna. I en verklig anställningssituation är det många parametrar 

som påverkar självpresentationen såsom exempelvis graden av nervositet hos den 

sökande, erfarenhet av liknande situationer, den omgivande miljön, hur attraktiv tjänsten 

uppfattas och vilket intryck intervjuaren förmedlar. Valet av en experimentell 

undersökningsdesign syftade dock till att konstanthålla ett fåtal variabler och undersöka 

effekten av dessa på självpresentationen. Högre ekologisk validitet skulle kunna uppnås 

med en annan undersökningsmetod, exempelvis genom att rikta sig till individer som 

faktiskt blivit intervjuade för en viss tjänst. I en sådan design försvåras dock kontrollen 

över vilken variabel i den komplexa verkligheten som ger en viss effekt. 

Det stimulusmaterial som användes i enkäten (arbetsannonser, bilaga 2) hade tidigare 

använts i studier vid Psykologiska institutionen som exempel på en mer kvalificerad 

(chef) och en mindre kvalificerad tjänst (handläggare). De var hämtade från 

Arbetsförmedlingens hemsida. Såsom autentiska annonser innehöll dessa specifikationer 

över vilka karaktärsdrag som ansågs önskvärda hos potentiella sökande (handläggare - 

tydlig, drivande, empatisk; chef - driven, analytisk, orädd, lösningsorienterad). Det går 

inte att bortse från att dessa önskade karaktärsdrag till viss del varit styrande när 

deltagarna svarat på hur gärna de i en anställningsintervju skulle vilja framställa sig i 

enlighet med de olika karaktärsdrag som de ombads ta ställning till i studien. Deltagarna 

läste dock först annonsen och klickade därefter fram frågorna om karaktärsdragen, utan 

möjlighet att gå tillbaka till annonsen, vilket minskade sannolikheten för att 

självpresentationen direkt matchades mot kravlistan. Kompensationseffekten som 

framkom i studien talar också emot att interaktionen mellan dimension och tjänstens 

kvalifikationsgrad var en direkt följd av vilka karaktärsdrag deltagarna uppfattat 

efterfrågades för respektive tjänst. Chefsannonsen beskriver på intet sätt att den sökande 

ska ha lägre värme. Trots det valde deltagarna att dra ner sin värme vid ansökan om denna 

tjänst. 
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Det kan även på andra sätt vara problematiskt att använda autentiska annonser i en 

experimentell studie. Annonserna skiljer sig ofrånkomligen åt på andra punkter än just 

den variabel som avsiktligt är tänkt att variera, i det här fallet tjänstens kvalifikationsgrad. 

Indirekt påverkas läsarens uppfattning om vem företaget söker exempelvis av de olika 

annonsernas ordval, stilistiska grepp och layout. En slarvigt skriven annons med en rörig 

layout signalerar ett annat intryck av vilken kompetens som krävs för tjänsten än en 

annons som är korrekt avseende såväl form som innehåll. Detta måste beaktas vid 

tolkning av de resultat som visar på en skillnad mellan chefstjänsten och 

handläggartjänsten. Viljan hos deltagarna att framställa sig som mer kompetenta vid 

ansökan om chefstjänsten än handläggartjänsten kan på så sätt ha skapats både direkt och 

indirekt av annonsen. Att den som söker chefstjänsten väljer att framställa sig som mindre 

varm är dock det viktiga fyndet, och detta är inte något som inte efterfrågas i annonsen. 

Annonserna som användes i studien var inte förhandstestade för att vara könsneutrala. 

Det är snarare sannolikt att chefstjänsten av deltagarna uppfattades som en mer stereotypt 

manlig tjänst och handläggartjänsten som en mer stereotypt kvinnlig tjänst. För att 

renodla och därmed kunna konstanthålla variabeln ”tjänstens kvalifikationsgrad” hade det 

varit metodologiskt korrekt att i studien inkludera annonser för två kvalificerade tjänster, 

en kvinnlig och en manlig, och två annonser för mindre kvalificerade tjänster, en kvinnlig 

och en manlig. Alternativet hade varit att använda två helt könsneutrala annonser för 

tjänster med olika kvalifikationsgrad. Det förstnämnda alternativet valdes bort för att 

undvika en alltför komplicerad design. Det sistnämnda skulle ha inneburit en förstudie av 

annonser, vilket inte ansågs rymmas inom ramen för examensarbetet. 

En av variablerna vars inverkan på eventuella könsskillnader testades i studien var 

konkurrentens kön. För att inte göra syftet med studien alltför uppenbart och därigenom 

frammana könsskillnader som inte fanns i verkligheten presenterades konkurrentens kön 

på ett subtilt sätt i form av ett namn (Erik Andersson respektive Anna Johansson) inom 

ramen för en instruktion om nästa del i enkäten. Det kan inte uteslutas att de uteblivna 

interaktionseffekterna mellan kön och konkurrentsituation berodde på att denna variabel 

presenterades på ett alltför subtilt sätt och att deltagarna därmed inte la märke till vilken 

betingelse som rådde (kvinnlig konkurrent, manlig konkurrent, okänd konkurrent). En 

stereotyp föreställning hos den som besvarade enkäten om vilket kön den har som 

vanligtvis söker och/eller besitter en viss typ av tjänst kan ha överskuggat den indirekta 

informationen om konkurrentens kön i form av ett namn. 

I en öppen fråga i slutet av enkäten uppmuntrades deltagarna att tycka till om studien som 

helhet och de enskilda frågorna. Flera kommentarer var kritiska mot formuleringar av 

påståenden i sexismskalan. Upplevelsen var att vissa av de påståenden som ingår i den 

inte kunde besvaras på ett rättvisande sätt. Om ens uppfattning var att det är en generellt 

mänsklig brist att föra logiska resonemang, upplevdes det som missvisande att i sitt svar 

förkasta påståendet ”Kvinnor är bra på att föra logiska resonemang”, eftersom påståendet 

innehåller en implicit jämförelse mot män. Kvinnor är inte bra på att föra logiska 

resonemang, men det är å andra sidan inte män heller. För att jämförelser ska kunna göras 

mot tidigare studier måste etablerade psykometriska instrument användas i befintligt 

utförande med de förtjänster och brister de har. Sexismskalan användes därför med 

befintliga formuleringar. Att vissa påståenden upplevdes svåra att besvara på ett 

rättvisande sätt bidrar visserligen till bristande validitet vid mätning av hur sexistisk 
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populationen är. Syftet med att inkludera skalan i denna studie var dock att mäta 

konkurrentsituationens eventuella inverkan på sexistiska värderingar. Eftersom de 

upplevda svårigheterna med att besvara sexismskalan var lika för alla grupper, fyller 

därför skalan sitt syfte i det här fallet. 

Liksom vid all experimentell forskning har även i denna studie avvägningar gjorts där 

metodologisk korrekthet och precision ställts mot praktisk genomförbarhet och ekologisk 

validitet. Föreliggande studie är en experimentell studie och dess resultat är avsett att 

bidra med en pusselbit till ett större pussel som på sikt kan hjälpa oss förstå könsskillnader 

i självpresentation. Avsikten är inte att applicera fynden direkt på verkligheten. En större 

väv av kunskap måste först vävas för att den komplexa verkligheten ska bli förståelig. 

Framtida forskning 

Forskningen om könsskillnader vid självpresentation med avseende på värme och 

kompetens är i sin linda. För att inte bli alltför omfattande har designen av föreliggande 

studie tvingats utesluta flera relevanta aspekter som kan vara intressanta för framtida 

forskning. 

Studien lyckades inte leda i bevis en av konkurrentsituationen påverkad könsskillnad vid 

självpresentation. Det kan bero på metodologiska brister i studien som kan undvikas i 

framtida undersökningar. Framtida studier bör inkludera fler karaktärsdrag i varje 

delskala för att på så sätt öka den interna konsistensen. I den undersökta kontexten, en 

tänkt anställningsintervju, antogs kompetens vara den dimension som deltagarna 

företrädesvis ville förknippas med, vilket också bekräftades i studien. 

Kompensationseffekten innebar i det fallet att värmedimensionen drogs ner. Med tanke 

på att det finns en teoretisk koppling mellan kön och dimension (värme/kvinnlig kontra 

kompetens/manligt) vore det intressant att undersöka kompensationseffekten och 

könsskillnader i en kontext där värmedimensionen vore mer uppenbart önskvärd, 

exempelvis som förälder eller i ett omvårdande yrke. 

På grund av en redan omfattande studiedesign valdes den proskriptiva aspekten av 

könsstereotyper bort i föreliggande studie. I kommande studier vore det intressant att 

identifiera möjliga kopplingar i självpresentationssammanhang mellan deltagarens kön 

och proskriptiva karaktärsdrag inom respektive dimension, till exempel lat och slarvig 

som exempel på den negativa sidan av kompetensdimensionen samt vek och naiv på 

motsvarande sätt för värmedimensionen. 

Det faktum att betingelsen ”okänd konkurrent” gav upphov till en kompensationseffekt 

på samma sätt som vid en konkurrentsituation är teoretiskt intressant och inte självklar i 

ljuset av tidigare forskning om social bedömning och självpresentation. Framtida 

forskning bör söka ytterligare klarhet i relationen mellan dimensionerna kompetens och 

värme vid självpresentation och hur denna skiljer sig från relationen mellan 

dimensionerna vid social bedömning.  

Summering och slutsatser 

Sverige är ett land som, i jämförelse med de flesta andra länder i världen, har uppnått hög 

jämlikhet mellan kvinnor och män. Allt fler kvinnor får framträdande chefsposter och 

regeringen består av tolv kvinnor och tolv män. Närmare 60 procent av alla studenter på 

högskolor och universitet är kvinnor (Statistiska Centralbyrån, SCB, 2016). Såsom 
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framgår av denna studie kvarstår trots det vissa sexistiska värderingar i samhället, vilka 

är starkare bland män än bland kvinnor. Den för studien valda kontexten - 

anställningsintervjuer för två, om än i olika grad, kvalificerade tjänster – har antagits 

alltjämt vara en manlig domän, där kvinnor i viss mån är i underläge gentemot männen. 

Uppsatsen har därför skrivits ur ett perspektiv där kvinnor antagits vara diskriminerade 

visavi männen. Det är viktigt att understryka att detta har stark koppling till den valda 

kontexten. Samma diskriminering, men i motsatt riktning, torde kunna uppstå om en man 

söker en tjänst där det företrädesvis krävs varma egenskaper. 

Att det de facto finns könsskillnader mellan hur kvinnor och män väljer att presentera sig 

i en anställningsintervju framgår både av denna och tidigare studier inom området. En 

djupare förståelse för vilka skillnader som finns och hur de verkar är ett viktigt led i att 

uppnå ökad jämställdhet mellan kvinnor och män både i arbetslivet och inom andra 

områden. Studien undersökte kontextuella faktorers eventuella inverkan på 

självpresentationen. Resultatet gav inget stöd för att konkurrentens kön skulle ha 

betydelse för kvinnors och mäns självpresentation. Det är dock omöjligt att falsifiera 

denna hypotes endast utifrån en studie. Mer forskning krävs för att komplettera pusslet. 

Studien bekräftar på flera punkter resultat i tidigare studier och stärker därmed 

kunskapsläget inom det forskningsfält som undersöker hur individer väljer att framställa 

sig med avseende på dimensionerna kompetens och värme. 

I ett jämställt samhälle finns det inga skillnader mellan kvinnors och mäns 

självpresentation som enbart bygger på strategiska anpassningar utifrån stereotypa 

förväntningar och kontextuella faktorer. Ett led på vägen mot ett sådant samhälle är att 

förstå vilka könsskillnader som existerar, hur de verkar och vad de beror på. 
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 Bilaga 1 

 

 

 

Tack för ditt intresse att delta i den här undersökningen. Den syftar till att utforska 

människors tankar och beteenden inför en anställningsintervju. Studien genomförs i 

forskningssyfte och är en del av ett examensarbete på psykologprogrammet. 

 

Din medverkan i undersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta utan 

närmare förklaring. Deltagandet är anonymt, och svaren från enskilda personer kommer 

inte att kunna identifieras i avrapporteringen av undersökningen.  

 

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Om du har behov av att göra en paus, lämna fliken 

öppen och fortsätt så fort du har möjlighet. 

 

Genom att klicka på pilen nedan ger du ditt medgivande till att delta i undersökningen. 

 

Om du har några frågor eller synpunkter på studien är du välkommen att kontakta 

projektledare Anna-Karin Wigge (anwi3631@psychology.su.se, tel. 0725-266400) eller 

undersökningsansvarig vid Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, Torun 

Lindholm (tlm@psychology.su.se). 
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 Bilaga 2a 

 

Handläggare grundskola 

Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. Framför oss ser vi en skola där undervisningen 

håller hög kvalité och stimulerar alla elevers kreativitet. En skola där vi har höga och 

positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal 

trivs och känner sig trygga. I våra skolor skall eleverna uppnå utmärkta studieresultat 

och bygga upp de kompetenser som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi skall 

också ligga i framkant vad det gäller pedagogiska metoder och organisering av 

undervisningen. För att klara ovanstående hämtar vi stöd i forskningen. 

Som en del i att skapa goda resultat söker vi nu en handläggare för grundskolan. 

Arbetsuppgifter 

För att förbättra vårt stöd till grundskolorna söker vi en handläggare för grundskolan. 

Som handläggare centralt på barn- och utbildningskontoret kommer du vara ett stöd för 

administratörerna på skolorna. Dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter 

kommer att vara: 

· Skolval 

· Skolskjuts 

· Resultatinmatning i lärarplattformen IST Dexter 

· Utbildningsinsatser för skoladministratörerna i verksamhetssystemet IST 

Extens: grundutbildning, betygsprocess, ämnesprovsprocess, klassuppflyttningar 

osv 

· Utbildning gällande Val av skola och Skolval 

· Utbildning gällande Val av skolbarnomsorg 

· Kontaktperson/support till kommunens grundskolor 

· Kontaktperson/support till kommunens Kontaktcenter 

Kompetenskrav 

Vi söker dig som har utbildning inom området ekonomi eller administration på lägst 

gymnasienivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skoladministration. Erfarenhet av 

IST:s verksamhetssystem är meriterande. 

Att du är tydlig, drivande, positiv och empatisk är en förutsättning för jobbet. Du skall 

ha en god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift, 

samtidigt som du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
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 Bilaga 2b 

 

Nordisk Business Controllerchef 

Drivs du av förändringsarbeten i en snabbrörlig bransch där du får möjlighet att 

kombinera ditt affärssinne med ledarskap? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som 

Nordisk Business Controllerchef på vårt huvudkontor. 

Som Nordisk Business Controllerchef förväntas du säkerställa att den finansiella 

rapporteringen följer de enhetliga regler som finns. Du driver och ansvarar för budget-, 

prognos- och långsiktiga affärsplaneprocesserna. 

Du ansvarar för rapportering till ledning och styrelse genom att aktivt följa upp och 

analysera det finansiella utfallet samt säkerställa att de rapporterade siffrorna är korrekta 

och kvalitetssäkrade. Du följer även och analyserar verksamhetsmål och strategiska 

KPI:er som ska vara långsiktigt hållbara. Som Nordisk Business Controllerchef deltar du 

aktivt tillsammans med ditt team i framtagande av Business Case och andra projekt där 

du säkerställer och följer upp effekthemtagningsplan. I din roll förväntas du aktivt verka 

för att företaget uppnår sina mål genom att identifiera och synliggöra framtida affärsrisker 

och föreslå relevanta aktiviteter. Tillsammans med affärsområdeschefer och ditt team 

verkar du för att kontinuerligt utveckla processer, rutiner och verktyg för att optimera 

lönsamhet och kapitalutnyttjande inom bolaget. Rollen innebär personalansvar där du 

kommer att leda och utveckla en grupp på 6 personer (business controllers). Du 

rapporterar till CFO och ingår i dess ledningsgrupp. 

Ort: Stockholm 

Vem söker vi? 

Du har akademisk examen inom ekonomi och har flera års arbetslivserfarenhet från 

business controlling eller liknande. Du har mycket goda ledaregenskaper och har tidigare 

haft en arbetsledande position med personalansvar. Du har erfarenhet från att strukturera 

rapporteringsprocesser och trivs med att arbeta i en organisation under förändring. Vi ser 

även att du har erfarenhet från internationella organisationer och har du tidigare arbetat 

inom detaljhandel ses detta som meriterande. Som person är du driven och analytisk. Du 

har ett stort engagemang och en stark kommunikativ förmåga. Du är en affärsinriktad 

person med förmågan att koppla ihop affären med siffrorna och förklara och analysera 

dem. Utöver detta tror vi att du är orädd, lösningsorienterad och har ett positivt 

förhållningssätt. Då ledarskapet är en viktig del i denna roll tror vi att du drivs av att få 

medarbetare att växa. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga 

egenskaper. 

Stämmer detta in på dig? Då kan vi erbjuda dig en spännande roll där du får möjlighet att 

bidra och utveckla vår affär. 
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 Bilaga 3 

Instruktioner 

Nedan följer ett antal påståenden som uttrycker åsikter som olika människor har. Ange 

för varje påstående om Du håller med eller inte genom att ringa in det alternativ som 

passar bäst. Det är viktigt att Du svarar precis som Du känner. Det finns inga svar som är 

rätt eller fel. Besvara alla påståenden oavsett vad Du tycker om dem. 

 Håller inte 

alls med 

Håller 

med lite 

grand 

Håller 

med något 

sånär 

Håller 

med till 

stor del 

Håller 

med helt 

      
1. Jag föredrar en 

manlig chef 

framför en kvinnlig 

1 2 3 4 5 

 

Klassisk Sexism 

1. Jag föredrar en manlig chef framför en kvinnlig. 

2. Mannens arbete är viktigare än kvinnans. 

3. Kvinnor är i allmänhet inte så begåvade. 

4. R. Jag skulle gärna se en kvinna som statsminister i Sverige. 

5. R. Kvinnor är bra på att föra logiska resonemang. 

6. Kvinnor är bättre lämpade att ta hand om barn och gamla. 

7. R. Kvinnor är i allmänhet duktiga bilförare. 

Modern Sexism  
Denial of continuing discriminaton: 

1. Diskriminering mot kvinnor är inte längre ett problem i Sverige. 

2. Det är ovanligt att kvinnor behandlas förnedrande i reklam. 

3. Samhället bemöter män och kvinnor på lika villkor. 

Antagonism against women`s demands: 

4. Regeringen ger kvinnofrågor för stor plats. 

5. Kvinnorörelsen fyller ingen funktion och borde avskaffas. 

6. R. Det är lätt att förstå kvinnogruppers synpunkter. 

Resentment about special favors: 

7. R. Läroplanen bör ändras med hänsyn till flickors behov. 

8. R. Bättre åtgärder bör vidtagas för att uppnå jämställdhet på arbetsplatser. 

 

 

R = reverserad item 
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