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Sverige kan ses som ett av världens mest jämställda länder. 
Människor kan dock inneha ambivalenta stereotyper om 
kvinnor, vilka kan vara sexistiska i sin karaktär. Syftet med 
föreliggande studie är att validera Glick och Fiskes (1996) 
Ambivalent Sexism skala översatt till svenska samt undersöka 
eventuella kopplingar mellan sexism, politisk inställning och 
system justification. Undersökningsdeltagarna tog i stor 
utsträckning avstånd från sexistiska attityder. Hostile sexism 
skattades högre än benevolent sexism, vilket skulle kunna 
kopplas till landets strävan efter jämställdhet.  Männen skattade 
dock högre än kvinnorna på samtliga sexismskalor. Sambandet 
mellan system justification och politisk inställning var svagt. 
Det fanns dock en mindre skillnad mellan könen gällande 
uppfattningen om det svenska samhället, där män fann samhället 
aningen mer legitimt än kvinnorna, något som kan vara en 
antydan till en rådande samhällssituation där män fortfarande 
har högre social och ekonomisk status än kvinnor.  

 

 
I n l e d n i n g  

 
Listan över världens mest jämställda länder toppades år 2005 av Sverige (Lopez-Claros 
& Zahidi, 2005). Landet ansågs i många avseenden uppfylla målen för hälsa och 
välmående samt tillgång till utbildning för båda könen. Förklaringen till detta var att 
Sverige är ett nordiskt land med en liberal stat och ett välfärdssystem. Man arbetar 
dessutom för att hjälpa de utsatta minoritetsgrupper som finns. Kvinnor i de nordiska 
länderna har till skillnad från många andra länder goda möjligheter till utbildning, 
politiskt deltagande och arbete. Dessa kvinnor upplever sig dessutom ha en högre 
levnadsstandard än många andra kvinnor (Lopez-Claros & Zahidi, 2005). Sverige är 
också ett socialistiskt land som har haft socialdemokratiskt styre större delen av 1990- 
talet (Sveriges Regering, 2006).  
 
”Det övergripande målet för svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall 
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden” (SCB, 
2004, sid. 8). Det finns dock flera områden där jämställdhet fortfarande inte uppnåtts. 
Som exempel har många kvinnor i Sverige lägre lön än sina manliga kollegor för 
samma arbete. Det finns också tydliga könsuppdelningar på många av de vanligaste 
arbetsplatserna, så kallade kvinno- och mansdominerade arbetsplatser (SCB, 2000). 
Även i de svenska skolorna råder klara könsmönster och ojämställdhet bland unga killar 
och tjejer. Dock tycks unga tjejer själva inte uppfatta situationen som ojämställd. 
Begreppet ”jämställdhet” verkar för dem främst vara ett begrepp som används i 
vuxenvärlden (Karlsson, 2006). En annan omtalad bristande länk i jämställdhetsarbetet 
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är den snedvrida fördelningen av män och kvinnor till chefs- och ledarpositioner. Inom 
den privata sektorn, staten och landstinget är män klart överrepresenterade som chefer 
(SCB, 2003). En orsak till att färre kvinnor än män tenderar att avancera upp till de 
högre positionerna, kan vara att kvinnor brottas med könsrollsstereotyper (se t.ex., 
Eagly & Karau, 2002; Glick & Rudman, 2001; Heilman, 2001).   
 
Stereotyper och fördomar om kvinnor  
 

We are told about the world before we see it. We imagine most things before we 
experience them. And those preconceptions, unless education has made us acutely 
aware, govern deeply the whole process of perception. The mark out certain 
objects as familiar or strange, emphasizing the difference, so that the slightly 
familiar is seen as very familiar, and the somewhat strange as sharply alien. 
(Lippman, 1922, sid. 90) 
 

Stereotyper kan ses som ett sätt att underlätta människors vardag genom att vi 
kategoriserar och generaliserar saker och ting i vår omvärld. Därmed sparar vi tid och 
energi (Lippman, 1922). Lippman kan ses som en av pionjärerna inom området 
stereotyper, då han tidigt definierade och benämnde stereotypers funktioner. Nästa stora 
bidrag till vetenskapen om stereotyper och fördomar genererades av Allport (1954) med 
sin bok The nature of prejudice. Enligt Allport (1954) består fördomar främst av två 
huvudkomponenter: felaktiga generaliseringar och ovänlighet. Stereotyper och fördomar 
kan betraktas som sammanlänkade, då fördomar ses som konsekvenser av människors 
vardagliga kategoriseringar, d.v.s. en stereotyp process (Allport, 1954). Fiske (1993) har 
uppmärksammat hur stereotyper är kopplade till makt, då stereotyper utövar kontroll 
över människor. Detta förklarar varför människor generellt inte tycker om att vara 
föremål för stereotyper, då detta inskränker deras liv och frihet. Ett tydligt exempel på 
vilken makt stereotyper kan utöva på en grupps prestation och intellektuella förmåga 
presenterades av Steele (1997). Hon undersökte hur stereotyper om kvinnors 
matematiska förmåga påverkade deras prestation. Steele (1997) visade att kvinnor som 
var medvetna om stereotypen (”kvinnor är generellt sämre än män på matematik”) 
presterade sämre än kvinnor som inte blivit medvetna om stereotypen. 
 
Enligt Fiske (1993) så är det främst de med makt (the powerful) som utövar stereotyper 
över de utan makt (the powerless). De utan makt blir därmed kontrollerade och kan ses 
som den underordnade gruppen. Att förhållandet mellan dessa två grupper kan vara 
svårt att förändra förklaras på följande sätt. De utan makt riktar stor uppmärksamhet 
mot dem som har makt men inte tvärtom. Uppmärksamhet är enligt Fiske (1993) en 
viktig faktor till att stereotyper överhuvudtaget finns. Den uteblivna uppmärksamheten 
från de med makt gör därmed att det skapas stereotyper om de utan makt. Om de med 
makt istället skulle öka sin uppmärksamhet gentemot de underordnade så skulle 
stereotyperna aldrig komma till. Men eftersom de inte är beroende av att 
uppmärksamma de underordnade, som de underordnande är beroende av att 
uppmärksamma vad deras makthavare gör, så sker inte detta (Fiske, 1993).   
  
Könsroller eller könsrollstereotyper kan förklaras som människors delade förväntningar 
på olika sorters beteende beroende på vilket kön en individ har (Terborg, 1977). 
Terborg (1977) presenterar två olika sorters stereotyper, deskriptiva och preskriptiva, 
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vilka båda handlar om att kontrollera individers sätt att vara. Deskriptiva stereotyper 
handlar om hur människor tror att män och kvinnor är, medan preskriptiva stereotyper 
handlar om hur man anser att de skall vara (Terborg, 1977). Då en individ bryter mot de 
normer som finns om dennes könsroll så får det negativa konsekvenser (se Glick & 
Rudman, 2001; Heilman, 2001; Heilman, Wallen, Fuchs & Tamkins, 2004). Generellt 
kan man se att då en individ avviker från den deskriptiva normen så blir folks reaktion 
på sin höjd förvåning (Eagly, 2000). En avvikelse från den preskriptiva normen kan 
generera socialt avståndstagande, vilket uppmanar till foglighet för individer som 
avviker (Eagly, 2000). Eftersom människor vill undvika att ogillas av andra så blir den 
enklaste lösningen att foga sig efter de förväntningar som andra och man själv har. 
Detta gäller för både män och kvinnor. Det är också vanligt att människor tar till sig 
normerna om sitt kön och själva bedömer sitt beteende utifrån detta. Man kontrollerar 
hela tiden sig själv och hur pass väl man lyckas leva upp till normen (Eagly, 2000). 
   
Det som gör könsroller så speciella, menar Eagly (2000), är att de omfattar oss alla och 
inte kan väljas bort. Vi föds in i en given könsroll utan möjlighet att påverka denna. 
Utgången blir således att vi alla antar könsrollen med de beteenden som normen 
föreskriver men att vi utöver den kan ha andra roller, exempelvis yrkesroller. Detta gör 
att människor får uppfattningen att män och kvinnor som har samma arbete ändå inte 
utför arbetet likadant, eftersom man utgår ifrån att deras olika könsroller påverkar deras 
handlande och sätt att vara (Eagly, 2000). 
 
Forskningen om könsrollstereotyper har genom åren gett varierande resultat. 
Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson och Rosenkrantz (1972) fann att folk 
uppfattade den maskulina könsrollen mer positiv och beundrad än den feminina. Brown 
(1958) kom fram till att barn tycktes ha en högre preferens för den maskulina rollen än 
den feminina. Aktiviteter och lekar som var maskulint betonade föredrogs av 6-10 
åringarna framför de feminint betonade lekarna. Senare har dock Eagly, Mladinic och 
Otto (1991) i sin studie om hur människor utvärderar män och kvinnor funnit 
motsägande resultat mot tidigare undersökningar. De visade att människors utvärdering 
av kvinnor var mer positiv än deras utvärdering av män. Författarna menar dock att det 
kan råda en ambivalens gentemot kvinnor, det vill säga att det finns både positiva och 
negativa egenskaper hos dem. Detta skulle kunna förklara de olika positiva och negativa 
stereotyperna människor har om kvinnor (Eagly et al.,1991).  
 
Just egenskaper och stereotyper är något man undersökt på flera områden gällande kön. 
Fiske, Xu, Cuddy och Glick (1999) har bland annat visat hur varm och kompetent ofta 
ses som motpoler till varandra och där det ena utesluter det andra. Karriärkvinnor och 
feminister uppfattades som kompetenta men inte varma, medan hemmafruar uppfattades 
som varma men inte kompetenta. DeWall, Altermatt och Thompson (2005) har även de 
undersökt strukturen av stereotyper om kvinnor med hjälp av the agency – virtue 
modellen. Författarna studerade fem subgrupper av stereotyper om kvinnor: 
hemmafruar, karriärkvinnor, sexobjekt, feminister och kvinnliga atleter. Dessa fem 
kvinnokaraktärer analyserades sedan utifrån två dimensioner: agency (som innefattar 
kompetens i kombination med makt) och virtue (både sexuell och moralisk). Det visade 
sig att feminister, kvinnliga atleter och karriärkvinnor utvärderades som höga i agency 
men neutrala i virtue. Hemmafruar utvärderades vara låga i agency men höga gällande 
virtue (DeWall et al., 2005).   
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Agentic och communal är också två väsentliga begrepp gällande manliga och kvinnliga 
könsrollstereotyper (se bl.a. Eagly & Karau, 2002). Eagly och Karau (2002) menar att 
kvinnor förknippas i högre grad än män med communal attribut, det vill säga 
omhändertagande och service. Män däremot förknippas mer med agentic attribut, vilka 
innebär att de anses vara mer hög presterande, självständiga och har en naturlig 
fallenhet för ledarrollen. Författarna har presenterat the role congruity theory som 
förklarar hur de deskriptiva och preskriptiva stereotyperna kan kopplas till agentic och 
communal attribut och därmed bidrar till diskriminering av kvinnor som chefer. Då 
agentic egenskaperna, som förknippas med manlighet, tycks överensstämma med de 
egenskaper som en ideal ledarroll kräver, blir det svårt för kvinnor att anses lämpade för 
chefsrollen (Eagly & Karau, 2002). Kvinnor som lyckats bli bra ledare, och som 
följaktligen är mer agentic än communal, ses hylla de maskulina egenskaperna och 
anses därmed vara skändare av kvinnostereotyper (Eagly & Karau, 2002). Agentic 
kvinnor bryter alltså mot den preskriptiva stereotypen om dem och blir följaktligen inte 
populära hos dem som stödjer de traditionella könsrollerna. Slutsatsen blir att kvinnor 
som vill uppnå en chefsposition får det svårt hur de än gör. De har att välja på att 
antingen rätta sig efter könsrollstereotyperna och bli omtyckta för sin kvinnlighet, men 
riskera att inte nå chefspositionen, eller bryta mot normen och bli mer agentic, passa 
bättre som chef men riskera att uppfattas som mindre kvinnlig (Eagly & Karau, 2002).  
 
De kvinnor som upplevs vara mer agentic än communal uppfattas samtidigt som mer 
kompetenta och tas på större allvar eftersom de likställs med männen. Detta slår dock 
tillbaka mot dem själva då man visat att dessa kvinnor uppfattas som mindre vänliga än 
män med samma grad av agentic egenskaper (Glick & Rudman, 2001). Kvinnor riskerar 
därmed även att diskrimineras vid tillsättandet av traditionella kvinnliga chefsjobb, 
eftersom en agentic man får jobbet framför en lika agentic kvinna som man då uppfattar 
som ovänligare än mannen (Glick & Rudman, 2001). Heilman et al. (2004) har även 
visat hur den preskriptiva stereotypen om kvinnor kan leda till att de kvinnor som 
lyckas bra inom traditionella mansyrken riskerar att utsättas för social bestraffning. 
Författarna menar att trots att det är en god överensstämmelse mellan hur en kvinna 
uppfattas vara och vad arbetet kräver så saknas denna överensstämmelse när det gäller 
hur kvinnan uppfattas vara och hur hon bör vara. Därmed kan framgångsrika kvinnor 
inom mer traditionella mansyrken få betala ett högt pris i form av socialt ogillande. 
Detta sker endast då kvinnor lyckas inom mansstereotypa yrken och inte då de lyckas 
inom kvinnostereotypa eller könsneutralt stereotypa yrken (Heilman et al., 2004). 
   
Sexistiska attityder mot kvinnor 
 
Spence och Helmreich (1972) tog fram skalan Attitudes toward women scale (AWS). 
AWS sågs länge som standardskalan för att mäta sexistiska attityder mot kvinnor och de 
traditionella könsrollerna (Swim & Cohen, 1997). Skalan har använts sedan mitten av 
1970-talet för att mäta attityder om kvinnor i flera olika länder (Spence & Hahn, 1997). 
Spence och Hahn (1997) har också undersökt hur universitetsstudenters attityder om 
kvinnor och jämställdhet har förändrats genom åren. Attityder om kvinnor från 1972 till 
1992 (med undantag av kvinnor 1980) har hela tiden blivit mer positiv. Detta tyder på 
en nedåtgående trend av sexistiska åsikter. 
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Efter AWS har flera andra skalor om jämställdhet och sexism mot kvinnor uppkommit 
(se bl.a. King & King, 1997; Tougas, Brown, Beaton & Joly, 1995). Två av dessa var 
Klassisk (Old-fashioned) sexism och Modern sexismskalorna (Swim, Aikin, Hall & 
Hunter, 1995). Modern sexismskalan uppkom till följd av att man funnit att den äldre 
formen av rasistiska fördomar inte längre var aktuell, utan i stället utgjordes av en mer 
modern form av rasism. Modern racism scale kom det nya mätinstrumentet att heta och 
mäter alltså moderna rasistiska fördomar (se McConahay, 1986). Människor idag är inte 
som förr lika öppna med sina rasistiska fördomar. Dock har inte de negativa attityderna 
mot svarta och minoritetsgrupper försvunnit. Fördomarna finns kvar, de tar sig bara 
annorlunda uttryck. I och med att de rasistiska attityderna tycks ha förändrats så har 
Swim et al. (1995) undersökt om inte också sexistiska attityder förändrats på liknande 
sätt. Modern sexism scale som presenterades av Swim et al. (1995) kom alltså till 
genom att man anade att klassisk sexism inte längre var aktuell. Dock antog man att 
folk fortfarande hade sexistiska attityder mot kvinnor men att dess framtoning 
förändrats. Att klassisk sexism inte längre var aktuell trodde man berodde på att skalan 
uttryckte mer öppen ovänlighet och fördomar mot kvinnor. Swim et al. (1995) fann att 
både män och kvinnor skattade högre på modern sexismskalan än klassisk 
sexismskalan. Det konstaterades också att män skattade högre än kvinnor på båda 
skalorna. Både klassisk och modern sexismskalorna har senare omarbetats till en svensk 
version av Ekehammar, Akrami och Araya (2000). Deras resultat var i enlighet med de 
amerikanska från Swim et al. (1995) gällande skillnader mellan män och kvinnor.   
 
Jämförelser av AWS och modern sexism har utförts av Swim och Cohen (1997) vilka 
konstaterat att AWS mäter en mer öppen sexism i form av män och kvinnors olika 
rättigheter. Modern sexism däremot fångar upp en mer diskret form av sexism som 
handlar om olika behandling av män och kvinnor som finns inbyggd i samhället. AWS 
fångar därmed upp de som är medvetna om sina sexistiska attityder medan de som 
kanske inte vet om att de har dem inte syns lika tydligt. Modern sexismskalan kan 
därför vara ett bättre instrument då man vill komma åt den mer dolda och omedvetna 
formen av sexism. Det har också visat sig att modern sexism är ett bättre instrument för 
att komma åt sexuella trakasserier (Swim & Cohen, 1997).  
 
Ambivalent sexism  
 
Glick och Fiske (1996) kan ses som upphovsmakarna till begreppet ambivalent sexism 
då deras forskning lett fram till ett nytt perspektiv på sexism och fördomar mot kvinnor. 
Författarna hävdar att sexism skall ses som en speciell sorts fördom, då de hävdar att 
sexism kan vara ambivalent i sin natur. Före dem poängterade även Allport (1954) att 
somliga fördomar kan vara ambivalenta, d.v.s. inte endast behöver vara negativa utan 
kan uppfattas som bekväma för individen. Dock nämner Allport (1954) inte 
ambivalensen när det kommer till fördomar mellan män och kvinnor. Han uppfattar 
fördomar mellan män och kvinnor som antipatier. Allports syn på fördomar mot kvinnor 
anses anmärkningsvärd, då diskriminering mellan könen funnits långt tillbaka genom 
historien (se Rudman, 2005). I och med detta så misslyckas Allport att se ambivalensen 
i fördomar mot kvinnor och ansluter sig till den klassiska definitionen av fördomar, som 
innebär negativa attityder gentemot en annan grupp. Detta har dock inte visat sig 
stämma, då stereotyper som kan ses vara grunden till fördomar, kan vara både positiva 
och negativa (Rudman, 2005). Eagly och Crowley (1986) har till exempel visat hur 
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kvinnor, på grund av stereotyper om dem, får mer hjälp av främlingar än män får. Detta 
kan ses som en sorts positiv särbehandling till kvinnors fördel. Det problematiska med 
fördomar, enligt Allport (1954), är dock att de är svåra att bli av med, då motbevis inte 
tycks påverka den som har fördomen att inse felaktigheten. Istället så modifieras på sin 
höjd fördomen om till att utesluta specifika individer och omfatta andra (Allport, 1954). 
 
Enligt Glick och Fiske (1996) består sexism av två komponenter: hostile (ung. 
ovänlig/hotfull) och benevolent (ung. vänlig, välmenande). Innan Glick och Fiskes 
forskning så fanns bland annat Modern sexism skalan (Swim et al., 1995) som mått på 
sexistiska attityder. Denna menar dock Glick och Fiske (1997) fångar endast upp hostile 
aspekten, något de hade för avsikt att ändra på då de tog fram mätinstrumentet The 
Ambivalent Sexism Inventory (ASI). Syftet med mätinstrumentet ASI var att 
utkristallisera de två komponenterna av sexism, hostile och benevolent (Glick & Fiske, 
1996). Hostile sexism kan tolkas som den traditionella synen på fördomar, som 
någonting negativt och högst ovänligt. Detta innebär att män med dessa attityder 
tenderar att ha negativa stereotyper om kvinnor, vilket i sin tur leder till negativa 
attityder mot kvinnorna. Benevolent sexism kan snarare ses som en diskret form av 
sexism, då denna inte behöver uppfattas som ovänlig eller kränkande på något sätt. 
Tvärtom kan somliga kvinnor finna benevolenta attityder som gentlemannamässiga och 
önskvärda (Kilianski & Rudman, 1998). Benevolent sexism innebär att mannen placerar 
kvinnan på en piedestal och ser sig själv som kvinnans beskyddare. Viki, Abrams och 
Hutchison (2003) har funnit ett positivt samband mellan benevolent sexism och 
paternalistic chivalry. Paternalistic chivalry omfattar extremt vänliga och 
gentlemannamässiga beteenden mot kvinnor men sätter samtidigt press på kvinnans roll 
vid dating/uppvaktning. T.ex. kan folk som beundrar och gillar paternalistic chivalry 
tycka att det är mer passande att mannen bjuder ut kvinnan än tvärtom. Detta ger 
därmed en del subjektiva fördelar för kvinnan, men begränsar samtidigt hennes sätt att 
vara (Viki et al., 2003). Då paternalistic chivalry liknar benevolent sexism visar 
författarna att benevolent sexism är relaterat till konservativa föreställningar om hur 
kvinnor skall bete sig under uppvaktning och dating-relationer.     
 
Ideologin bakom benevolent sexism är dock densamma som för hostile sexism (Glick & 
Fiske, 1996; 1997). Ideologin går ut på att man ansluter sig till de traditionella 
könsrollerna där man anser att kvinnan är underordnad mannen och att hon tillhör det 
svagare könet. Det är dock viktigt att poängtera att män som använder benevolent 
sexism oftast inte uppfattar sitt handlande som sexistiskt, utan istället ser sitt beteende 
som subjektivt positivt. Män som uttrycker benevolent sexism upplever att de vill 
beskydda och ta hand om kvinnor och kan därför bli förnärmade då kvinnorna inte 
uppskattar detta beteende (Glick & Fiske, 1996; 1997).  
 
Både hostile och benevolent sexism delar också de tre subkomponenter som berör 
förhållandet mellan könen, där varje komponent har en hostile och en benevolent 
aspekt: paternalism, gender differentiation och heterosexuality (Glick & Fiske, 1996; 
1997). Den hostila aspekten av paternalism kallas dominative paternalism och innebär 
manlig dominans över kvinnan. Det är mannen som ska ha makten, kvinnan skall mer 
behandlas som ett barn och göra som mannen vill. Protective paternalism är den 
benevolenta aspekten av detta. Denna innebär att eftersom kvinnor är det svagare könet 
så måste männen beskydda och ta hand om kvinnorna, vilka inte ses som kapabla att ta 
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hand om sig själva. Hostile sexism innefattar också competitive gender differentiation 
vilket innebär att man håller fast vid negativa stereotyper om kvinnor för att man på så 
sätt själv framstår som bättre, vilket är något man eftersträvar. Den benevolenta 
aspekten av detta är complementary gender differentiation som alltså går ut på att man 
tar fram de positiva stereotyperna som finns om kvinnor. Här hyllar man de egenskaper 
kvinnor antas ha och uppfattar därmed män och kvinnor som olika varandra men på ett 
bra sätt. Den tredje komponenten som alltså är heterosexuality behandlar främst 
närheten och det intima förhållandet som män har till kvinnor. Heterosexual hostility ser 
på kvinnan som ett sexuellt objekt, man uppfattar också att kvinnor många gånger 
försöker snärja männen och ta makten ifrån dem genom att fresta med sex. Intimate 
heterosexuality har mer med romantik att göra då ens liv inte kan ses som komplett, om 
man som man inte har någon kvinna att vara nära (Glick & Fiske, 1996; 1997).         
 
Ambivalent sexism har visat sig vara ett tvärkulturellt fenomen (Glick et al., 2000). 
Glick et al. (2000) genomförde en tvärkulturell studie med ASI och sammanlagt 15 000 
deltagare i 19 nationer. I alla länderna skattade män hostile sexism signifikant högre än 
kvinnor. Med undantag av 6 länder, så skattade kvinnor benevolent sexism högre än 
män. En negativ korrelation upptäcktes också då ett lands nivå av sexistiska ideologier 
påverkade nivån av hostile och benevolenta attityder. I länder med sexistisk kultur var 
kvinnor mer benägna att stödja benevolent sexism och stöta bort hostile sexism. Glick et 
al. (2000) påpekar också att kvinnor i mer jämställda samhällen kan vara mer benägna 
att motsätta sig både benevolent och hostile sexism då dessa kvinnor inte nödvändigtvis 
är lika beroende av männens resurser.  
 
Jämställdhet och benevolent sexism 
 
Enligt Jackman (1994) så är den dominerande gruppen, de med makt, i den positionen 
att de kan belöna de underordnade för medgörlighet. Detta är ett effektivt sätt att 
kontrollera och hålla den underlägsna gruppen på plats. Att belöna ett önskat beteende 
istället för att bestraffa ett oönskat är vanligt inom flera områden, t.ex. vid 
barnuppfostran (Jackman, 1994). Som tidigare nämnts så kan benevolent sexism ses 
som diskret och därmed hamnar denna nya aspekt av sexism i fokus. Med diskret menas 
att det är svårt att identifiera benevolenta attityder som sexistiska till skillnad från 
hostile sexism (Glick & Fiske, 1996). Därmed menar Glick och Fiske (2001) att 
benevolent sexism är ett listigt sätt att hålla kvar ojämnlikheterna mellan män och 
kvinnor utan att kvinnorna märker detta. Både benevolent sexism, liksom Jackmans 
(1994) resonemang, erbjuder beskydd och annan belöning till de kvinnor som fogar sig 
efter de traditionella könsrollerna. På detta sätt behålls också status quo och männen 
fortsätter att dominera (Glick & Fiske, 2001). Det bör också påpekas att sexism inte 
handlar om att männen ogillar kvinnorna eller ser dem som oönskade, utan mer om att 
man vill utesluta dem från vissa aktiviteter och roller (Glick & Fiske, 1997).     
 
Då Glick och Fiske (1996) visade att det fanns en positiv korrelation mellan hostile och 
benevolent sexism så betyder detta att dessa två hänger samman och påverkar varandra. 
Korrelationen mellan dessa gör att man antar att benevolent och hostile sexism har 
komplementära ideologier som tjänar till att kvarhålla könsojämlikheter, något som 
innebär att även benevolent sexism bidrar till att sexismen fortlever (Glick & Fiske, 
1996; 1997; Sibley & Wilson, 2004).  
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Eftersom både benevolent och hostile sexism kan ses som klart länkade till jämställdhet 
mellan könen så undersökte Kilianski och Rudman (1998) hur kvinnor uppfattar 
benevolent sexism i förhållande till jämställdhet. De har visat hur somliga kvinnor tycks 
ha en mer dubbeltydig jämställdhetssyn, då de i högre grad accepterar benevolent 
sexism framför hostile sexism. Man kan säga att de både vill behålla kakan och äta den. 
Man kan också se det som att bekvämlighet tycks gå före jämställdhet. Kilianski och 
Rudman (1998) tog fram tre olika profiler, en benevolent sexistisk, en hostile sexistisk 
och en ickesexistisk profil. Trots att kvinnor i högre grad accepterade den benevolenta 
profilen framför den hostila så var ändå den ickesexistiska profilen mer önskad än 
någon av de sexistiska formerna. I och med att hostile och benevolent sexism är tätt 
sammanlänkade uppstår problem för kvinnorna då deras uppmuntran av benevolent 
sexism samtidigt uppmuntrar och legitimerar hostile sexism (Kilianski & Rudman, 
1998). Anmärkningsvärt var dessutom att kvinnorna underskattade hur en och samma 
person kunde inneha både benevolent och hostile sexistiska attityder samtidigt 
(Kilianski & Rudman, 1998).  
 
Att en och samma person kan ha båda benevolenta och hostila attityder inom sig kan 
tyckas paradoxalt och motsägelsefullt. En möjlig förklaring till att män inte behöver 
uppfatta detta som motsägande kan vara att män kan uppvisa olika attityder gentemot 
olika sorters kvinnor beroende på om de gillar deras beteende eller ej (Glick & Fiske, 
1996). Sibley och Wilson (2004) har utvecklat Glick och Fiskes teori och visat hur 
kvinnor som väcker negativa associationer (lösaktiga) bemöts med negativa attityder 
(hostile sexism). De kvinnor som väcker positiva associationer (kyska) får ta del av 
benevolent sexism och positiva attityder. Detta förstärker därmed uppfattningen att 
benevolent sexism bidrar till att hålla kvar de traditionella könsrollerna genom att 
belöna rätt sorts beteende. Därmed ses de kvinnor som inte fogar sig efter könsrollerna 
som ett hot mot den manliga dominansen. Feminister och karriärkvinnor ogillas av 
sexistiska personer och de som gillar de traditionella könsrollerna (Glick & Fiske, 
1996). Barreto och Ellemers (2005) har kallat benevolent sexism för den ”positiva 
sexismen”. De har visat att människor har lättare att tycka om en person som uttrycker 
benevolent sexistiska attityder än en som uppvisar hostile sexism. Deltagarna i 
undersökningen upplevde också mer ilska mot den hostile sexistiska källan än mot den 
benevolenta. Kvinnorna kände dessutom mer ilska då de ställdes inför hostile än inför 
benevolent sexism. En konsekvens av benevolent sexism är enligt Barreto och Ellemers 
(2005) att den inte tolkas som sexistisk av dem som utsätts för den och därmed sker 
ingen förändring. Vid en självklar fördom, som innefattar negativa attityder, är 
människor medvetna om fördomen och kan då vidta åtgärder för att bekämpa den (se 
Barreto & Ellemers, 2005). Men eftersom benevolent sexism är en speciell sorts fördom 
som inte uppfattas som negativ så sker inget motstånd eller agerande emot denna sorts 
sexism.   
 
Det finns även studier som undersöker ambivalens emot män med hjälp av 
mätinstrumentet The Ambivalence toward Men Inventory (AMI, Glick & Fiske, 1999). 
Det fanns anledning att undersöka detta närmare då Eagly et al. (1991) påpekade att 
kvinnor utvärderas mer positivt än män trots att män ses som en högstatusgrupp jämfört 
med kvinnor. Med mätinstrumentet AMI har Glick et al. (2004) kunnat påvisa att 
kvinnor kan ha både subjektivt positiva och subjektivt negativa stereotyper om män. 
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Mycket av AMI liknar dess systerskala ASI. Författarna argumenterar här för att hostile 
aspekten mot män kan bero på att just män ses som den dominerande gruppen. 
Dessutom kan både medlemmar från den underlägsna gruppen (kvinnor) men även 
medlemmar från samma grupp (andra män) finna den sociala ordningen olegitimerad. 
Samtidigt kan kvinnor känna att de är beroende av männen, förr kunde t.ex. en kvinnans 
enda möjlighet att nå social status och ekonomisk säkerhet vara genom sin man. 
 
Rättfärdigande av sociala system  
 
Den intima relation och kärlek som finns mellan män och kvinnor gör förhållandet 
mellan dessa grupper ännu mera komplicerat, menar Jackman (1994). Så länge 
förhållandet mellan den dominerande gruppen (män) och den underordnade gruppen 
(kvinnor) är utan våldsinslag kan de underlägsna själva vara delaktiga i bevarandet av 
status quo (Jackman, 1994). Glick et al. (2000) spekulerade i hur det kan komma sig att 
kvinnor tycks finna sig i detta orättvisa förhållande mellan könen som finns i samhället 
och nämner då Jost och Banajis (1994) System Justification teori som en möjlig 
förklaring. 
 
Det var Lippman (1922) som var först med benämnningen ego justification. Teorin 
innebär att en stereotyps funktion bland annat kan vara att skydda den egna individens 
status och position i samhället. Efter ego justification kom group justification vilken 
kom att omfatta mellangruppsrelationer (Allport, 1954). Group justification innebär att 
man istället för att skydda sig själv kan anta stereotyper som gynnar den egna gruppen. 
Taylor och Brown (1988) menar att detta handlar om att människor skapar sig illusioner 
om den värld de lever i och detta gör att människor mår bättre med sig själva och sina 
liv. Man vet dessutom att både på grupp- och individnivå är det vanligt att människor 
uppfattar sig själva och sin grupp som aningen bättre än genomsnittet fast det inte är så 
(Taylor & Brown, 1988). Det finns dock situationer, gällande grupper, där detta inte 
tycks stämma. Exempel på detta är lågstatusgrupper vilka uppvisar favoriserande av 
andra högstatusgrupper. Ett annat exempel är grupper som tenderar att tycka illa om och 
se ner på sin egen grupp. Jost och Banaji (1994) menar att varken ego justification eller 
group justification kan förklara somliga fenomen. Författarna utvecklade istället System 
Justification teorin som bygger på ego och group justification, men kan ses som mer 
omfattande än tidigare teorier. System justification teorin handlar om att man genom 
stereotyper rättfärdigar ett helt system eller arrangemang i samhället. Man legitimerar 
den rådande situationen i samhället trots att man själv eller den egna gruppen kan bli 
lidande av detta (Jost & Banaji, 1994). Dessa stereotyper handlar dock om falska 
medvetanden, då individer själva genererar stereotyper för att dessa tjänar till ett 
bevarande av status quo. Detta för att människor tycker om att tro att de lever i en rättvis 
värld där var individ får det den förtjänar. Ingen kan ha allt men man kan ha det bra 
ändå. Det har också visat sig att det är vanligare bland lågstatusgrupper än 
högstatusgrupper att favorisera en annan grupp än sin egen och stödja rådande system 
(Jost, Burgess & Mosso, 2001). 
 
Kay och Jost (2003) har undersökt hur människors inkomst kan kopplas samman med 
legitimering av rådande system. Med hjälp av komplementära stereotyper som ”fattig 
men lycklig” och ”fattig men ärlig” visade de att människor känner sig mer bekväma 
med dessa då de upplevs ta ut varandra i längden och man får en slags balans. Kay och 
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Josts (2003) undersökning har alltså inte att göra med huruvida folk skiljer på rik och 
fattig i termer av lycklig eller olycklig utan att folk faktiskt mår bra av komplementära 
stereotyper och därmed finner systemet legitimt. Människor tycks av någon anledning 
uppfatta ett motsatt förhållande mellan ekonomisk framgång och lycka (Jost et al., 
2001). Efter flera spekulationer om att komplementära könsrollsstereotyper antas öka 
folks tilltro till att rådande förhållande mellan män och kvinnor är legitima (se Glick & 
Fiske, 2001; Jackman, 1994; Kay & Jost, 2003) bestämde sig Jost och Kay (2005) för 
att undersöka detta experimentellt. Genom att väcka deltagarnas omedvetna 
associationer om komplementära könsrollsstereotyper gavs stöd för att dessa 
spekulationer delvis var riktiga. Aktiveringen av benevolent och communal 
komplementära stereotyper ledde till högre tilltro till det rådande systemet (System 
Justification) bland kvinnorna. Männens tilltro till systemet var dock opåverkad av de 
komplementära könsrollsstereotyperna.         
 
Jost et al. (2001) menar även att de grupper som har ett socialt eller ekonomisk övertag 
ofta upplever det sociala systemet som mer rättvist jämfört med medlemmar från 
grupper som inte har samma övertag. Detta för att medlemmarna i grupper med 
ekonomiskt övertag känner att de har förtjänat sina materiella fördelar. Dessutom 
upplever de sig själva vara goda och värdiga individer. Jost och Banaji (1994) menar att 
stereotyper kan ha ideologiska funktioner då de tycks rättfärdiga exploateringen av vissa 
grupper men inte av andra. Likaså är stereotyperna delaktiga i att förhållandet mellan 
rika och fattiga uppfattas som naturligt. System justification gör att människor upplever 
rådande samhällsstrukturer som oföränderliga och därför ifrågasätts de inte.            
  
Sidanius, Pratto och Bobo (1994) har tagit fram Social Dominance Orientation scale 
(SDO). Social Dominance Orientation går ut på att människor har en strävan efter att 
vara den dominerande gruppen. Med den dominerande gruppen menas att somliga 
grupper anser sig bättre än andra och därmed anser sig förtjäna det bästa av de sociala 
resurserna. SDO har vissa likheter med System Justification då båda kan sägas handla 
om legitimerande av sociala arrangemang. När det kommer till SDO menar Sidanius et 
al. (1994) att det handlar om legitimerande myter och antijämlikhet. Legitimerande 
myter innefattar bl.a. sexism, rasism och nationalism. SDO har nämligen visat sig 
korrelera positivt med sexism (Sidanius et al., 1994). Författarna menar att det finns två 
typer av legitimerande myter. Den ena står för att öka de sociala ojämlikheterna 
(hierarchy-enhancing legitimizing myths) medan den andra istället står för att öka 
jämställdheten (hierarchy-attenuating legitimizing myths). Resultaten visade att män är 
mer benägna att söka social dominans än kvinnor, alltså skattade högre på SDO-skalan. 
Detta stämmer överens med Sidanius et al. (1994) teori om att männen vanligtvis 
innehar en position som kan hålla kvar den egna gruppens status och makt i förhållande 
till de andra grupperna. Männen som hamnar högre än kvinnorna på SDO anses därmed 
ha fler attityder och åsikter och vara mer emotionellt orienterade till att förtrycka andra 
grupper samt vara mer socialt dominerande orienterade (Sidanius et al., 1994).  
 
Ekehammar och Sidanius (1982) har funnit systematiska skillnader mellan män och 
kvinnor gällande sociopolitiska attityder. Undersökningsdeltagarna utgjordes av 
svenska högstadiestudenter. Resultatet visade att män var mer konservativa än kvinnor. 
Kvinnor tycktes även i högre utsträckning än män föredra att inte se sig själva som 
konservativa. Även överklassen jämfört med arbetarklassen och medelklassen var mer 
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konservativa totalt. Det visade sig också att kvinnorna hade högre preferenser för 
vänster samt liberala partier än männen. Författarna undersökte även flera andra 
områden där man bl.a. fann att kvinnor i jämförelse med män var mer negativa till 
social ojämlikhet och rasism. Idag är könsskillnaderna gällande partipreferenser störst 
bland unga människor† (SCB, 2006). Moderaterna har i nuläget mer än tio procent mer 
stöd från unga män än unga kvinnor. Miljöpartiet har fem procent mer stöd av unga 
kvinnor än män. Det tycks också som att individer med högre inkomst i större grad 
sympatiserar med högerpolitik, d.v.s. Moderaterna. Preferensen för högerpolitiken ökar 
alltså med inkomst hos den svenska befolkningen, men trots det är Socialdemokraterna 
det dominerande partiet i Sverige då man ser till hela väljarkåren (SCB, 2001). Detta är 
av intresse i föreliggande undersökning, eftersom Ekehammar et al. (2000) har visat att 
det finns en positiv korrelation mellan sexism och konservatism. 
 
Frågeställning 
 
Syftet med föreliggande studie var att validera Glick och Fiskes (1996) ASI på svenska, 
samt att undersöka eventuella kopplingar mellan politisk inställning och System 
Justification teorin. Som komplement till valideringen av Glick och Fiskes (1996) 
sexism skala ASI så involverades också skalorna modern och klassisk sexism (Swim et 
al., 1995). 
 
Följande hypoteser formulerades:   

1) Män borde skatta högre än kvinnor på samtliga sexismskalor: hostile sexism, 
benevolent sexism, klassisk och modern sexism (Glick & Fiske, 1996; Glick et 
al., 2000, 2004; Swim et al., 1995).    

2) I enlighet med Glick och Fiskes studie (1996) borde både män och kvinnor i 
större utsträckning hålla med om de benevolenta påståendena än de hostila.  

3) Alla sexismskalorna förväntas korrelera positivt med varandra. Dock bör 
benevolent sexism, jämfört med hostile sexism, korrelera lägre med klassisk och 
modern sexismskalorna. Benevolent och hostile sexismskalorna borde korrelera 
måttligt positivt med varandra. 

4) Både politisk inställning och system justification borde korrelera med sexism. Ju     
mer åt höger, desto högre poäng på system justification, och desto högre 
skattning på sexismskalorna.  

 
M e t o d  

 
Undersökningsdeltagare 
Totalt deltog 80 personer som alla rekryterades från Stockholms Centralstation. Av 
dessa var 41 män och 39 kvinnor. Åldern på deltagarna varierade mellan 20 och 83 år 
och medelåldern var 46,9 år (SD = 19,5). Medelåldern för män var 45,6 år (SD = 20,6) 
och för kvinnor 48,1 år (SD = 18,5).  
 
I Tabell 1 framgår deltagarnas utbildningsnivå. Fördelningen av män respektive kvinnor 
mellan de olika utbildningsnivåerna skilde sig inte signifikant (χ2 = 0,291, n.s.).        
 

                                                
† Med unga menas under 35 år. 
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Tabell 1. 
Högsta fullbordade utbildningsnivå bland män och kvinnor 
 Grundskola Gymnasium Eftergymnasial 

utbildning 
Universitetsexamen 

Kvinnor (n = 38) 4 9 12 13 
Män (n = 41) 1 14 9 17 
Totalt (n = 79) 5 23 21 30 
Notering: En av de kvinnliga deltagarna har inte svarat på denna uppgift. 
 
Material     
Materialet som deltagarna fick ta del av utgjordes av en enkät innehållande ett antal 
skalor översatta till svenska, där påståendena från skalorna blandats genom hela 
enkäten. Av relevans för denna studie användes följande skalor: Ambivalent Sexism 
Inventory (Glick & Fiske, 1996), Modern och Klassisk sexism (Swim et al., 1995), samt 
en skala som mätte System Justification, inspirerad av Kay och Jost (2003). Dessutom 
efterfrågades också i vilken utsträckning deltagarna förhöll sig till höger respektive 
vänster gällande sin politiska inställning. 
 
Glick och Fiskes (1996) Ambivalent Sexism Inventory (ASI) översattes av två forskare 
med back translation till engelska av en översättare med engelska som modersmål. ASI 
består av 22 påståenden varav 11 skall tolkas som benevolenta och de övriga 11 som 
hostila. System justification skalan består av 8 påståenden, vilka översattes samt 
modifierades (bl.a. lades några items till och andra togs bort) för att passa det svenska 
folket då originalskalan var anpassad till den amerikanska befolkningen. Modern 
sexismskalan samt klassisk sexismskalan fanns sedan tidigare i en svensk version 
genom Ekehammar et al. (2000). 
 
Deltagarna svarade på de olika påståendena genom att markera med ett kryss 
någonstans på en skallinje var deras attityd låg. Skallinjen var cirka 9 cm, där 0 = håller 
inte med alls och 9 = håller med helt. 
 
Procedur 
Alla undersökningsdeltagare tillfrågades en och en och fick först en muntlig kort 
presentation av undersökningen samt att allt deltagandet var frivilligt och anonymt. De 
som sedan valde att vara med fick en kort beskrivning av vad enkäten handlade om samt 
hur de skulle besvara de olika delarna. Deltagarna fick reda på att enkäten främst 
handlade om att ta ställning till påståenden rörande relationen mellan män och kvinnor i 
dagens samhälle och samhället i stort. Samtliga deltagare blev informerade om att 
enkäten skulle ta cirka15 minuter att besvara. Under tiden som deltagarna fyllde i 
enkäten så fanns forskaren bara på avstånd så att dennes närvaro inte skulle påverka 
deltagarna. Efter att deltagarna fyllt i enkäten erbjöds de som var intresserade att höra 
lite mer om studien och om de ville bli informerade om resultatet. 
 

R e s u l t a t  
 
En signifikansnivå på p = 0.05 användes för alla statistiska beräkningar. 
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Tabell 2 visar hur många deltagare av det totala antalet (N= 80) som besvarade de olika 
skalorna. Samtliga skalor, med undantag av klassisk sexism, hade en god intern 
konsistens (α > 0.70). Av tabell 2 framgår också att deltagarna instämde i hostile sexism 
i större utsträckning än benevolent sexism och modern sexism i större utsträckning än 
klassisk sexism. Medelvärdena för samtliga dessa skalor var dock låga, vilket indikerar 
en låg grad av instämmande. Medelvärdet av politisk inställning tyder på att majoriteten 
av deltagarna i denna studie placerar sig mer åt vänster än åt höger. 
 
Tabell 2. 
Medelvärde, standardavvikelse och Cronbachs alfa för samtliga sexismskalor, system 
justification och politisk inställning.  
Skalor N M SD α 
Benevolent sexism (11 items) 70 2,88 1,61 0,82 
Hostile sexism (11 items) 68 3,18 1,46 0,81 
Klassisk sexism (8 items) 76 2,18 1,14 0,55 
Modern sexism ( 8 items) 76 2,90 1,56 0,78 
System Justification (8 items) 73 4,92 1,39 0,73 
Politisk inställning (1 item) 78 3,94 2,65  
Notering: Högre poäng indikerar högre medhåll av påståendet. (0 = instämmer inte alls, 
9 = instämmer helt.) För politisk inställning går skalan från vänster = 0 till höger =9.  
 
För att kunna analysera eventuella skillnader mellan könen på de olika skalorna så 
utfördes ett enkelt t-test för samtliga skalor. Tabell 3 presenterar medelvärden för de 
olika skalorna för män respektive kvinnor samt beräknat t-värde och p-värde. Med 
undantag av System Justification skalan så var samtliga skalor signifikanta på p <0.001 
nivån. Män skattade högre än kvinnor på samtliga fyra sexismskalorna. Störst skillnad 
mellan män och kvinnor återfanns i klassisk sexismskalan som alltså mäter en form av 
traditionell och öppen sexism. Både män och kvinnor var dessutom mer accepterande av 
hostile sexism än av benevolent sexism. Männen tycktes också uppfatta det rådande 
systemet i Sverige som mer rättvist än kvinnorna, skillnaden var dock ej statistiskt 
signifikant.     
 
Tabell 3. 
Medelvärden (standardavvikelser) och t-värden för män och kvinnor för samtliga 
sexismskalor, system justification och politisk inställning. 
Skalor Män Kvinnor t df p 
Benevolent sexism 3,48 (s = 1,33) 2,13 (s = 1,63) 3,85 68 0,000 
Hostile sexism 3,65 (s = 1,40) 2,54 (s = 1,31) 3,33 66 0,001 
Klassisk sexism 2,78 (s = 0,95) 1,52 (s = 0,96) 5,74 74 0,000 

Modern sexism 3,42 (s = 1,41) 2,29 (s = 1,53) 3,36 74 0,001 
System Justification 5,17 (s = 1,49) 4,62 (s = 1,21) 1,69 71 0,096 

Politisk inställning 4,43 (s = 2,75) 3,42 (s = 2,46) 1,69 76 0,094 
Notering: Högre poäng indikerar högre medhåll av påståendet. Ett positivt t-värde 
utläses här som att männen skattade högre än kvinnorna. (0 = instämmer inte alls, 9 = 
instämmer helt. Politisk inställning:0 = vänster, 9 = höger.)    
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Korrelationer beräknades mellan samtliga sexismskalor, system justification samt 
politisk inställning. Dessa presenteras i Tabell 4. Samtliga korrelationer mellan 
sexismskalorna var starkt signifikanta. Politisk inställning korrelerade måttligt med 
sexism; ju mer till höger, desto högre sexismpoäng.    
 
Tabell 4. 
Korrelationer för sexismskalorna, system justification och politisk inställning. 
 Benevolent 

sexism 
Hostile 
sexism 

Klassisk 
sexism 

Modern 
sexism 

System 
Justification 

Benevolent sexism      
Hostile sexism ,630**     
Klassisk sexism ,545** ,547**    
Modern sexism ,511** ,547** ,484**   
System Justification -,020 ,012 -,021 ,034  
Politisk inställning ,309** ,324** ,374** ,382** -,250* 
Notering: * p <.05.  ** p<.01. 
 

D i s k u s s i o n  
 
Det övergripande syftet med denna studie var att validera Glick och Fiskes (1996) 
Ambivalent Sexism Inventory (ASI) till svenska. Vidare undersöktes också om det 
fanns någon koppling mellan deltagarnas politiska inställning och deras 
ställningstagande till System Justification scale (SJS). Somliga hypoteser bekräftades av 
resultaten medan andra inte kunde bekräftas i denna.  
 
Som förväntat skattade de manliga deltagarna högre än kvinnorna på samtliga fyra 
sexismskalor: benevolent, hostile, klassisk och modern sexism. Det visade sig också att 
modern sexism generellt av samtliga deltagare skattades högre än klassisk sexism, något 
som överensstämmer med tidigare forskning (Ekehammar et al., 2000; Swim et al., 
1995).  
 
Ett intressant resultat var att både männen och kvinnorna skattade hostile sexism högre 
än benevolent sexism. Detta resultat överensstämmer inte med tidigare studier i ämnet 
(se Glick et al., 2000). Då hostile sexism innebär att en individ innehar en negativ 
stereotyp bild av kvinnor så skulle man kunna tolka detta som att deltagarna uppfattar 
kvinnor vara innehavare av fler negativa egenskaper än positiva. Det fanns dock inga 
betydande skillnader mellan benevolent och hostile sexism hos vare sig männen eller 
kvinnorna. Skillnaden mellan benevolent sexism och hostile sexism var dock lite större 
för kvinnor än för män. De uppskattade medelpoängen på benevolent samt hostile 
sexism skalorna ger en antydan om att vare sig männen eller kvinnorna i denna studie 
kan ses som speciellt sexistiska. Då både männens och kvinnornas poäng ligger närmare 
åt att ta avstånd från sexism, än att hålla med om den, antar man att båda könen inte har 
speciellt höga tankar om någon av de sexistiska formerna. Dessa låga poäng skulle 
kunna kopplas till att Sverige ses som ett land med hög jämställdhet där 
jämställdhetsarbete bedrivs (SCB, 2004).  Svenska folket tänker därför kanske mer i 
dessa banor än i länder där ojämlikheten mellan könen är mer tydlig och kulturen mer 
sexistisk (Lopez-Claros & Zahidi, 2005). Kanske kan det också vara som Glick och 
Fiske (1997) resonerar, att unga män och kvinnors attityder beror på vilka värderingar 
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det samhälle håller som de socialiseras in i som barn. I en sexistisk miljö där de 
sexistiska aspekterna rättfärdigar de traditionella könsrollerna accepterar folk i högre 
grad båda de sexistiska aspekterna, medan man i ett samhälle som är mer inriktat på 
jämställdhetsperspektivet ser både hostile och benevolent sexism som oacceptabla 
(Glick & Fiske, 1997). Detta skulle vara en tänkbar förklaring till denna studies resultat. 
Glick et al. (2000) diskuterar också om kvinnors låga benevolent sexismpoäng kan ha 
att göra med att kvinnorna är mer självständiga och därmed inte känner att de är lika 
beroende av männen i sin omgivning. Detta till skillnad mot kvinnor i fattigare länder 
där det är vanligare att kvinnan är hemma och blir försörjd av sin man. Man har också 
kunnat visa att kvinnor som uppskattar benevolent sexism även har en högre tolerans för 
hostile sexism, inte bara då närstående män uppvisar dessa attityder utan också då 
främlingar bemöter dem med detta (Moya, Exposito & Casado, 1999, refererat i Glick 
& Fiske, 2001). För att utveckla detta mera skulle man tänka sig att replikera 
undersökningen med fler deltagare än i denna studie. Möjligheten att social önskvärdhet 
kunnat påverka resultatet i denna studie går heller inte att utesluta. Det kan ha varit 
människor som känt att de ville svara på sådant sätt som de tror att forskaren vill att de 
ska svara, alternativt att de svarar som de tror att alla andra människor skulle svara.  
 
En intressant frågeställning vore även att studera vilken grad av jämställt unga 
människor anser att Sverige har idag. Det har uppmärksammats att många unga tjejer i 
dagens svenska skolmiljö upplever sig bli kränkta p.g.a. sitt kön. Det kan bl.a. handla 
om sexuella trakasserier i form av tafsande samt nedsättande ord (Karlsson, 2006). 
Föreliggande studie antyder att även om det tas avstånd ifrån sexistiska attityder bland 
vuxna och något äldre personer, så finns tydliga könsskillnader. Sexismen kan därför 
inte anses vara helt utplånad.  
       
Korrelationerna mellan samtliga sexismskalor var relativt höga, liksom tidigare studie 
(Glick & Fiske, 1996). Dock var korrelationerna mellan samtliga sexismskalor i ungefär 
samma utsträckning. Benevolent och hostile sexismskalorna korrelerade följaktligen 
starkt positivt med varandra. Detta har även tidigare studier visat (se bl.a. Glick & 
Fiske, 1996). Skalorna är tätt sammanflätade och utgör därmed indikationer på att de 
kan ses som legitimerande ideologier om kvinnor (Glick & Fiske, 2001). 
 
Skalan System Justification (SJS, Kay & Jost, 2003) kan kopplas samman med politisk 
inställning. Korrelationen visade sig emellertid vara svag. De individer vars politiska 
inställning låg mer mot vänster fick högre poäng på SJS än de som placerade sig mer till 
höger. Att få höga poäng på SJS innebär att man uppfattar rådande samhällssystem som 
legitimt och rättvist. Detta stämmer därmed inte överens med de förväntningar som 
fanns, att personer som sympatiserade mer med höger- än vänsterpolitik skulle få högre 
poäng på SJS, beroende på att dessa troligen kan ses ha en högre inkomst eller 
förmögenhet än de som sympatiserar mer med vänsterpolitik (SCB, 2001). Dock är 
Sverige ett socialistiskt land som har socialdemokratiskt styre, vilket gör att det svenska 
folket i stort har en mer vänsterinriktad politiskt inställning (Sveriges Regeringen, 
2006). Detta skulle kunna tyda på att det svenska folket faktiskt tycker att samhället är 
rättvist trots att de politiskt står mer åt vänster än höger. Man ska också ha i åtanke att 
teorierna bakom SDO (Sidanius et al., 1994) till viss del liknar system justification och i 
hög grad är amerikanskinfluerade. Detta kan ha påverkat de resultat vi fått fram här i 
Sverige. Det finns nämligen ingen förutsättning för att skalarna behöver fungera 
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likadant överallt. I enlighet med hypotesen fanns det dock ett positivt samband mellan 
högerpolitisk inställning och sexism, vilket också är i linje med Ekehammar et al. 
(2000) 
 
Jost och Kay (2005) har visat att det finns en koppling mellan system justification och 
kvinnors och mäns tolerans av sexism. Speciellt intresserade är de flesta förstås av hur 
kvinnor, som kan ses som den underordnade gruppen, ändå tycks acceptera rådande 
orättvisa förhållanden mellan könen i samhället. I studien använde sig Jost och Kay 
(2005) av priming, det vill säga att man omedvetet väckte stereotyper hos deltagarna, 
exempelvis communal och benevolent stereotypen, innan de fick besvara SJS. Deras 
resultat pekar på en ökning av förtroende till SJ för de kvinnor som blivit utsatta för de 
komplementära könsrollstereotyperna (communal och benevolent) än de där agentic och 
hostile aktiverats. Resultatet i denna studie var också att männen skattade högre på SJS 
jämfört med kvinnorna. Detta är liknande resultat som Jost och Kay (2005) fick då 
männen generellt uppfattade Amerikas system som mer rättvist jämfört med kvinnorna. 
Skillnaden mellan mäns och kvinnors poäng på SJS i föreliggande studie var dock 
marginell.  
 
En annan intressant koppling är den mellan system justification och social eller 
ekonomisk status. Enligt Jost et al. (2001) så vill de grupper som har övertag (socialt 
eller ekonomiskt) gärna tro att de är värda sin status och skattar följaktligen högre på 
SJS. Detta skulle kunna förklara att männen i denna studie skattade högre på SJS än 
kvinnorna, beroende på att män jämfört med kvinnor generellt har högre status både 
ekonomiskt och socialt, tjänar mer, samt besitter mer välbetalda arbetspositioner (SCB, 
2003). Att de svenska kvinnorna därför inte uppfattar rådande samhällssystem lika 
rättvist som männen är därför inte konstigt. Korrelationerna mellan system justification 
och sexismskalorna var dock i princip obefintligt. Därmed kan en eventuell koppling 
mellan system justification och sexism inte bekräftas i denna studie.  
 
Sverige för en aktiv jämställdhetspolitik (Sveriges Regering, 2006). Detta betyder att 
det ska ske förändringar som gynnar kvinnor och därmed leder till ett jämställt 
samhälle. Glick och Fiskes (1996) teori om ambivalent sexism är dock intressant på så 
sätt att många människor inte är medvetna om denna ”ambivalenta allians” som finns då 
det handlar om sexism (Glick & Fiske, 2001). Som Eagly (2000) förklarat så är 
könsrollsstereotyper en mycket speciell sorts stereotyper eftersom vi alla automatiskt 
tillägnas en könsroll och behandlas utifrån den från första dagen i våra liv. 
Könsrollsstereotyper är kanske ännu mer speciella än vi tror, kanske så speciella att vi 
glömmer bort att de är föreställningar. Människor tror att könen har typiska, 
särskiljande egenskaper och beteenden (Broverman et al., 1972). Kanske är det därför 
som kvinnor uppfattar benevolent sexism som subjektivt positivt (Glick & Fiske, 1996) 
och uppmuntras av somliga (Kilianski & Rudman, 1998). 
 
Sammanfattningsvis har föreliggande studie undersökt sexistiska attityder mot kvinnor 
samt människors inställning till system justification i Sverige. Även kopplingen mellan 
system justification och sexism, samt kopplingen mellan politisk inställning och sexism 
har studerats. Studien visade att både svenska män och kvinnor i stor utsträckning tog 
avstånd från båda formerna av sexism. Anmärkningsvärt är dock att båda könen tog mer 
avstånd ifrån hostile sexism än benevolent sexism. Både männen och kvinnorna verkar 
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även finna det svenska samhället rättvist. Detta skulle kunna vara ett resultat av den 
jämställdhetspolitik som är väl utbredd i Sverige och det faktum att Sverige toppar 
listan över världens mest jämställda länder (Lopez-Claros & Zahidi, 2005). 
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