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Abstract  
Studien undersökte om implicita och explicita könsrollsattityder kunde förändras hos 

ungdomar. Genom en informativ film tog experimentgruppen del av ett övertygande budskap 

i syfte att påverka könsrollsattityder till att bli mer egalitära. Attitydförändring förväntades ske 

genom central informationsbearbetningsprocess baserad på Elaboration Likelihood Model 

(ELM). Studiens IAT-test visade att experimentgruppens implicita könsrollsattityder var mer 

traditionella, medan explicita könsrollsattityderna, som mättes med Sex Role Liberalism Scale, 

var mer egalitära än för kontrollgruppen. Resultatet för de implicita könsrollsattityderna 

diskuterades vara aktivering av automatiska grupprelaterade minnen. För de explicita 

könsrollsattityderna diskuterades resultatet uppkommit genom social önskvärdhet samt att den 

informativa filmen hade kvalitativa argument som resulterade i attitydförändring. 
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Övertalande budskap gör implicita könsrollsattityder traditionella och explicita 

könsrollsattityder mer egalitära 

 

Vi människor har attityder till mycket i våra liv till exempel till oss själva, till andra 

människor och olika saker i vår omgivning. Människor associerar olika objekt med varandra 

och skapar på så sätt attityder för att förenkla sin tillvaro och göra omvärlden enklare att hantera 

(Carlström & Hagman, 1999). Ett exempel på en sådan association är att människor förknippar 

kvinnors roller med hem och barn och männens roller med familjeförsörjning. När det gäller 

dessa attityder, könsrollsattityder, har det skett en gradvis förändring och attityder till kvinnor 

och deras roller har blivit mer egalitära fram till mitten av 1990-talet och därefter har 

förändringen minskat (Bryant, 2004; Twenge, 1997). Att attityder förändras skapar funderingar 

kring vad det är som skapar förändringarna, vilket den här studien söker svar på. Något som 

ytterligare gör ämnet intressant att studera är att attityder också påverkar andra områden som 

är i nära relation till attityden. Till exempel lägger män med egalitär attityd könsrollsattityd 

inte lika stor vikt vid karriäravancemang som de med traditionell attityd och för kvinnor gäller 

det motsatta (Kaufman & White, 2015). Individer med egalitära könsrollsattityder har också 

intresse av att öka jämställdheten mellan könen både i hemmet och på arbetsplatsen, vilket inte 

individer med traditionella könsrollsattityder har i samma utsträckning (Buchanan, 2014; 

Clarkberg, Stoltzenberg & Waite, 1995). Attityder knyter an till flera olika områden i 

människors liv och är därför ett innehållsrikt ämne att studera. Ett sätt att titta närmre på 

attityder är att undersöka om någon specifik attityd kan förändras, om till exempel traditionella 

könsrollsattityder kan bli mer egalitära och undersöka vad som kan påverka denna förändring. 

Det är precis vad den här studien undersöker.   

En attityd är en utvärdering individer gör, i kontakt med eller vid tanken på, ett 

objekt i sin omgivning. Utvärderingen leder till att attityden blir mer positiv eller mer negativ 

jämfört med den initiala attityden (Bohner & Wänke, 2002). Enligt den ”tredelade modellen” 

innehåller en attityd tre komponenter: affekt, kognition och beteende (Kendrick & Olson, 

2008). Komponenterna kan tillsammans eller var för sig, bidra till positiva eller negativa 

utvärderingar som individen gör till objekt. Det finns två olika typer av attityder, implicita och 

explicita. De beskrivs utifrån de informationsprocesser som skapar och formas attityden 

(Bohner & Wänke, 2002).  

Implicita attityder formas i ett system av resonerande där associationer skapas 

mellan olika typer av information. Det innebär att det är kontinuitet och likhet över tid som till 

slut formar olika parvisa associationer. Det tar lång tid innan dessa associationer skapas och de 

blir automatiska eftersom de baseras på information som långsamt ackumulerats i minnet 

(Rydell & McConnell, 2006). Implicita attityder kan inte kontrolleras eller styras medvetet 

(Sloman, 1996) och de aktiveras automatiskt när exponering för ett objekt sker (Bohner & 

Wänke, 2002), till exempel kan attityder till olika grupper triggas igång av stimulus i 

omgivande miljön (Judd, Park & Wittenbrink, 2001).   

Explicita attityder formas däremot då relevant information bearbetas medvetet 

och eftertänksamt, vilket kräver större mental ansträngning. Explicita attityder är något 

individen är medveten om och som kan uttryckas inför andra och kontrolleras av individen 

(Bohner & Wänke, 2002). Enligt Sloman (1996) formas explicita attityder i ett regelbaserat 

system av resonerande som är snabbare än systemet för implicita attityder. Eftersom det här 

systemet av resonerande inte är associativt, utan baserat på bland annat logik och abstraktioner, 

så är det flexibelt och kan snabbt ta in ny information. Därför hävdas det att explicita attityder 

är enklare att förändra än de implicita (McConnell & Rydell, 2006). Då implicita attityder och 

explicita attityder båda är två typer av attityder kan det tänkas att de påverkar varandra (Dunton, 

Fazio, Jackson & Williams, 1995), men flera studier (Banaji & Greenwald 1995; Greenwald, 

McGhee & Rudman, 2001; Kilianski & Rudman, 2000; McConnell & Rydell, 2006) hävdar 
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det motsatta och visar att det inte finns någon korrelation mellan explicita och implicita 

könsrollsattityder. Detta eftersom att attityderna formas utifrån de två olika systemen av 

resonerande  (McConnell & Rydell, 2006). Implicita och explicita attityder mäts också på olika 

sätt och Greenwald, McGhee och Schwartz (1998) menar bland annat att det är konstruktionen 

i testen som gör att implicita och explicita attityder inte är likadana. För att mäta implicita 

könsrollsattityder kan Implicit Association Test (IAT) användas (Greenwald et al., 1998).  

 IAT-testet mäter automatiska associationer som görs mellan olika attribut (man och 

kvinna) och koncept (hem och karriär). Responstiden för olika kombinationer av attribut och 

koncept mäts och de kombinationer med kortast responstid är de associationer som individen 

har starkast implicita preferenser för (Banaji, Greenwald & Nosek, 2003). Kombinationer som 

förväntas ha kortast responstid (man+karriär/kvinna+hem i den aktuella studien) skapar en 

kongruent effekt, medan kombinationer med längre responstid (man+hem/kvinna+karriär) 

skapar inkongruent effekt. Om resultatet av IAT-testet i den aktuella studien visar att deltagare 

har kortare responstider för kongruent kombination än för inkongruent kombination så har 

individen traditionella könsrollsattityder. För omvänt resultat gäller att individen har egalitära 

könsrollsattityder.  Studier (Banaji & Hardin, 1996; Greenwald et al., 2001) visar att orden som 

används i IAT-test kan skapa könsskillnader i resultatet, eftersom individer associerar ord med 

önskvärda egenskaper med sig själva och med könet de tillhör. Orden i ett IAT-test ska vara i 

positiv betydelse i förhållande till både kvinnor och män och inte heller signalera överlägsenhet 

för någon av grupperna. Även individers självkoncept påverkar resultatet av ett IAT-test då 

män till exempel associerar sig själva med vissa makt-ord och kvinnor associerar sig själva 

med vissa värme-ord. För att reducera dessa effekter skulle till exempel kvinnliga och manliga 

namn kunde användas tillsammans med kategorierna hem (matlagning och barntillsyn etc.) och 

karriär (jobb och lön etc.), som Kilianski och Rudmans (2000) använder. Den aktuella studien 

undersöker inte könsskillnader specifikt, eftersom studien baseras på Elaboration Likelihood 

Model (se nedan) som inte utgår från att just attitydförändring är könsbetingat. Däremot är det 

viktigt att IAT-testets innehåll inte öppnar upp för att skapa könsskillnader då det kan påverka 

validiteten. 

 Greenwald et al. (1998) visar att det också är viktigt att ta hänsyn till i vilken ordning 

kombinationerna visas. En fixerad ordning där (man+karriär/kvinna+hem) alltid kombineras i 

början av IAT-testet för samtliga deltagare, kan leda till att resultatet under- eller överskattas. 

Det skapas då en ordningseffekt, som innebär att deltagare får snabbare svarstider i början av 

ett test (Greenwald et al., 1998). Därför bör ordningen varieras för deltagarna, så att vissa får 

kombinationen (man+karriär/kvinna+hem) först och andra får (man+hem/kvinna+karriär) 

först. När det gäller mätning av explicita könsrollsattityder är självskattningsformulär ett 

lämpligt instrument att använda för att mäta attityder (Schmitt, 1994). Tidigare studier 

beskriver att resultatet i undersökningar inte påverkas av om explicit attityd mäts före implicit 

eller vice versa (Banaji, Greenwald, Lane & Nosek, 2007). 

 När det gäller attityder till könsroller definieras könsroller som ”en sammanfattande 

term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, 

värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” (Nationalencyklopedin, 

2015). Begreppet könsroller i den här studien innebär skillnader mellan kvinnors och mäns 

roller med fokus på hem och arbetsplats och könsrollsattityder är då attityder till dessa 

skillnader. Könsrollsattityder kan beskrivas utifrån dikotomin traditionell-egalitär. En 

traditionell könsrollsattityd innebär att kvinnors roll associeras med hem och barn medan 

mannens roll associeras med ekonomiska aktiviteter utanför hemmet, medan en egalitär 

könsrollsattityd innebär att kvinnors roll också innebär att delta i försörjningen och att männens 

roll även inkluderar att ta hand om barn och utföra hushållsarbete (Corrigall & Konrad, 2007).  

Flertalet studier utgår från att könsrollsattityder formas tidigt i livet (Bandura & Bussey, 1999; 

Bem, 1981; Cahill, 1983), men förklaringen till hur de skapas skiljer sig åt.  Skapande av 
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könsrollsattityder kan ske genom eklektiska responsen som individen får av andra (Cahill, 

1983), genom kognitiva scheman i syfte att organisera och vägleda individens perception för 

att göra värderingar av en kontext (Bem, 1981) eller genom socialiseringsprocessen där 

individer skapa könsrollsattityder genom föräldrar, vänner utbildning och andra institutioner 

(Bandura & Bussey, 1999). Flera studier visar att familjestrukturen påverkar attityder som är 

relaterade till könsroller (Joyner, Mandara & Murray, 2005; Riggio, 2006; Goodwin & 

Rudman, 2004). Studier (Fan & Marini, 2000; Larsen & Long, 1988; Twenge, 1997) visar att 

kvinnor har mer explicita egalitära attityder till jämlikhet än vad män har. Däremot har tidigare 

forskning inte fått samma resultat vid implicita attitydmätningar utan där är skillnaderna 

mindre (Kilianski & Rudman, 2000). Studier (Öhrn, 2002; Crouter, McHale, Osgood & 

Whiteman, 2007) visar också att liknande könsskillnader i attityder finns hos ungdomar och 

även att ungdomars könsrollsattityder varierar över tid. Könsrollsattityder skiljer sig åt både 

mellan och inom individer och är situationsberoende (Bohner & Wänke, 2002), till exempel 

kan en individ ha en traditionell könsrollsattityd till rollfördelning i hemmet men en egalitär 

könsrollsattityd till arbete (Clarkberg et al., 1995; Kane, 2000). Könsrollsattityder kan även 

skilja sig åt mellan kulturer, samhällsklasser (Hedlin, 2006), etniska grupper (Clarkberg et al., 

1995) och mellan kvinna och man inom dessa grupper (Buchanan, 2014; Buchanan & Selmon, 

2008; Clarkberg et al., 1995; Fan & Marini, 2000). Könsrollsattityder kan alltså variera mellan 

olika grupper, vilket inte nödvändigtvis påverkar att könsrollsattityder kan förändras. 

 Att förändra könsrollsattityder har tidigare ansetts vara svårt (Kaufman, 2000), men 

under senare år har de visat sig vara föränderliga (Adler-Baeder, Ketring, Lucier-Greer & 

Smith, 2012) och de kan förändras både på kort (Brooks-Harris, Heesacker & Meija-Millan, 

1996) och lång (Tallichet & Willits, 1986; Bryant, 2004) sikt. Traditionella könsrollsattityder 

kan också bli mer egalitära (Bryant, 2004) och de kan, i en och samma studie, bli mer egalitära 

eller mer traditionella beroende på vilken typ av information som deltagarna presenteras för 

(Adler-Baeder et al., 2012). Attitydförändring kan ske genom direkt kontakt med ett objekt 

(Allport, 1954) eller genom indirekt kontakt (Crano & Prislin, 2008) och attityder kan också 

förändras genom övertalning (Bohner & Wänke, 2002). Elaboration Likelihood Model, (ELM), 

är en modell som beskriver hur övertalning kan förändra attityder i kognitiva strukturen och 

den här förändringen kan ske genom två olika informationsprocesser, så kallade "dual-

processing". ELM har använts både inom socialpsykologi, marknadsföring och offentlig hälsa 

(Brooks-Harris et al., 1996).  Generellt sett är individer motiverade till ha de attityder som de 

anser är korrekta både i förhållande till sina egna värderingar och till de sociala jämförelser 

som individen gör (Crano & Prislin, 2008). ELM beskriver sannolikheten för att kognitivt 

utarbetande ska ske (Petty & Wegener, 1998), och en förutsättning för detta är att övertygande 

information finns tillgänglig för individen. Informationsbearbetningsprocessen kan ske genom 

en liten, kognitiv och perifer process eller genom en central process som kräver större kognitiv 

ansträngning (Bohner & Wänke, 2002). Det är främst individens motivation som styr om det 

är en central eller perifer informationsbearbetningsprocess som individen kommer använda sig 

av. Hög motivation (se nedan) skapar förutsättningar för en central 

informationsbearbetningsprocess, medan låg motivation möjliggör för en perifer sådan. Om 

individen har hög motivation och även hög kognitiv förmåga att bearbeta information ökar 

sannolikheten för att attitydförändring sker centralt. Således innebär låg kognitiv förmåga att 

förutsättningar skapas för perifer attitydförändring och information som istället initierar olika 

kognitiva signaler eller associeras till enkla regler kan leda till perifer attitydförändring 

(Brooks-Harris et al., 1996). Om hög motivation och hög kognitiv förmåga finns är det en 

förutsättning för att central bearbetning ska leda vidare mot en attitydförändring. Dock krävs 

det att den övertygande informationen till exempel innehåller argument med hög kvalité som 

dessa individer motiveras till att engagera sig att tänka mer på (Connolly, Dorwaldt, Flynn, 

Worden & Yanushka Bunn, 2011). Anser individen att argumenten har hög kvalité kan detta i 
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sin tur leda till mer fördelaktiga tankar. En negativ attitydförändring sker om den övertygande 

informationen leder till icke fördelaktiga tankar. Oavsett om individen för fördelaktiga eller 

icke fördelaktiga tankar, krävs även tid till att reflektera eller repetera information för att en 

förändring i den kognitiva strukturen ska ske (Heesacker, Hughes & Petty, 1997) Det finns 

flera faktorer som kan förhindra att attitydförändring sker enligt ELM. Även om motivation 

finns kan förmåga att kognitivt bearbeta avbrytas av till exempel distraktion (Petty & Wegener, 

1998), tidspress (Heesacker et al., 1997) och förvarning om ämnet (Bohner & Wänke, 2002). 

Även tidigare kunskaper om ämnet påverkar övertalningens effekt (Connolly et al., 2001).

  

 Om individen har låg eller hög motivation kan mätas genom behovet av kognition, eller 

”Need For Cognition” (NFC), och genom individens ”aktuella motivation”. Aktuell motivation 

är den motivation individen får av det övertalande budskapet som i den här studien innebär att 

den informativa filmens budskap skapar intresse och är personligen relevant för deltagarna. 

NFC är det behov som individer har av att tänka på och engagera sig i att kognitivt bearbeta 

faktabaserad information. Individer med hög NFC har lätt att ta till sig faktabaserad 

information som kräver tankekraft (central informationsbearbetningsprocess) jämfört med 

individer med låg NFC (perifer informationsbearbetningsprocess). Generellt sett är individer 

med hög NFC också mer motiverade till ett aktuellt ämne som består av faktabaserad 

information än individer med låg NFC (Heesacker et al., 1997).  NFC och ”aktuell motivation” 

hör ihop på så sätt att den effekt som aktuell motivation har på könsrollsattityder, är beroende 

av vilken nivå NFC har (Bohner & Wänke, 2002).  

 Att använda film som material i en ELM-baserad intervention kan skapa 

attitydförändring (Ingaglio & Mannes, 2015) då emotionell film kan öka den personliga 

relevansen och därmed också motivationen. Brooks-Harris et al. (1996) undersöker om mäns 

explicita könsrollsattityder förändras genom ELM-baserad intervention i form av informativa 

filmer, där NFC och ”aktuell motivation” användes som prediktorvariabler. Resultatet visar att 

informativ film gjorde mäns explicita könsrollsattityder mer egalitära, vilket även gällde för 

informativ som inte var specifikt inriktade på attityder till kvinnors och mäns roller, utan med 

budskap om att män ska kunna söka psykologisk hjälp för personliga problem. Brooks-Harris 

et al. (1996) hävdar att underliggande teman, såsom emotionell sårbarhet, kan vara orsaken till 

att olika typer av informativ film kan ha effekt på samma variabel. Studien fann även att mäns 

personliga explicita könsrollsattityder var svåra att förändra jämfört med generella attityder till 

den traditionella manliga rollen. När påståenden som relaterades till individen själv i jag-form, 

skapades mindre attitydförändring än när påståenden gällde människor generellt. Det finns 

även studier (Ernst & Heesacker, 1993; Heesacker, Neimeyer & Rosenthal, 1995) som genom 

ELM-baserad intervention förändrat explicita attityder relaterade till explicita 

könsrollsattityder såsom mäns explicita attityder till våldtäkt. När det gäller studier kring 

implicita könsrollsattityder har flertalet (Kilianski & Rudman, 2000; Greenwald et al., 2001) 

undersökt hur implicita könsrollsattityder är i förhållande till explicita könsrollattityder och 

kommit fram till att mäns och kvinnors explicita könsrollsattityder skiljer sig åt, men inte de 

implicita. Detta resultat har även visat sig i studier med ungdomar (Öhrn, 2002; Crouter et al., 

2007). En svensk studie (Björklund, Bäckström, Hansson, Rohner & Westerlundh, 2003) har 

visat att könsrollsattityder hos svenskar är i paritet med europeiska studier när det gäller 

stereotyper, fördomar och könsrollsattityder. Dock har ingen av studierna genomfört 

intervention som syftar till att förändra implicita könsrollsattityder, vilket den här studien bidrar 

med att undersöka. 

 Syftet med den aktuella studien var att undersöka om könsrollsattityder kunde förändras 

genom ELM-baserad intervention hos svenska ungdomar. Det övertalande budskapet i den 

informativa filmen förväntades påverka aktuell motivation och skapa mer egalitära implicita 

och explicita könsrollsattityder hos experimentgruppen än i kontrollgruppen. Detta eftersom 
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filmen informerade om varför egalitära könsrollsattityder är att föredra samtidigt som 

budskapet bör påverka deltagarens personliga relevans.  Även deltagare med hög NFC 

förväntades ha mer egalitära könsrollsattityder än deltagare med låg NFC. Studien bidrog med 

att undersöka om ELM-baserad intervention har effekt på implicita könsrollsattityder, men 

också med att utöka den kunskap som finns kring både ELM-baserad övertalning på explicita 

könsrollattityder.   
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Metod 

Deltagare  

 Sextio personer rekryterades till studien. Tio personer var sjuka eller avböjde vid 

undersökningstillfället och av dessa var nio män. 50 deltagare genomförde IAT-testet medan 

46 deltagare genomförde den explicita mätningen eftersom brist på tid uppstod till följd av 

tekniska problem. Av de 46 som genomförde hela undersökningen var 31 kvinnor och 15 män 

i en ålder av 16.7 år (SD = 0.9). Deltagarna studerade på samhällsvetenskapliga programmet 

eller ekonomiprogrammet.  

Procedur  

 Studien designades utifrån de fyra krav som individskyddskravet ställer på forskning 

(Vetenskapsrådet, 2015-10-11). Inför undersökningstillfället hade deltagare bjudits in och tagit 

del av ett missivbrev där de också fick godkänna sitt deltagande i studien. För att undvika 

förvarning om ämnet, informerades deltagarna om att studien var ett minnestest där även frågor 

om kvinnor och män skulle förekomma och studien baserades endast på efter-test i samma 

syfte. Vid undersökningstillfället hade varje deltagare med sig en bärbar dator.  Deltagarna 

randomiserades in i kontrollgrupp eller experimentgrupp med jämn könsfördelning i 

grupperna. Därefter randomiserades hälften av kvinnorna och hälften av männen till version 1 

(kongruent först) eller version 2 (inkongruent först) i experimentgruppen och kontrollgruppen. 

I experimentgruppen förekom tekniska problem inledningsvis, vilket fördröjde testet med 8-10 

minuter. Därefter såg experimentgruppen filmen ”Rebellen – om jämställdhet” och 

kontrollgruppen såg filmen om vatten. Därefter genomfördes IAT-testet som bestod av sju 

olika block. Efter IAT-testet länkades deltagarna till självskattningsformuläret för att mäta 

explicita könsrollsattityder samt aktuell motivation och Need For Cognition. 

 IAT. Testet hade två versioner för att undvika ordningseffekt, som tidigare nämnts. 

Tabell 1 nedan visar version 1 och tabell 2 nedan visar version 2. 

 

Tabell 1  

IAT-test Version 1 

Kongruenta versionen 

Block Beskrivning 
Antal 

försök 
Vänster (e) Höger (i) 

1 Övning 24 Kvinnonamn Mansnamn 

2 Övning 24 Hem Karriär 

3 Övning 24 Kvinnonamn + hem Mansnamn + karriär 

4 Kritiskt test 48 Kvinnonamn + hem Mansnamn + karriär 

5 Övning 24 Mansnamn Kvinnonamn 

6 Övning 24 Hem Karriär 

7 Kritiskt test 48 Mansnamn + hem Kvinnonamn + karriär 
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Tabell 2 

IAT-test Version 2  

Inkongruenta versionen 

Block Beskrivning Antal 

försök 

Vänster (e) Höger (i) 

1 Övning 24 Mansnamn Kvinnonamn 

2 Övning 24 Hem Karriär 

3 Övning 24 Mansnamn + hem Kvinnonamn + karriär 

4 Kritiskt test 48 Mansnamn + hem Kvinnonamn + karriär 

5 Övning 24 Kvinnonamn Mansnamn 

6 Övning 24 Hem Karriär 

7 Kritiskt test 48 Kvinnonamn + hem Mansnamn + karriär 

  

 Proceduren för IAT-testet var enligt följande: I block (1) fick deltagarna kombinera 

olika namn med kategorin kvinnonamn eller mansnamn genom att trycka på en av tangenterna 

”e” eller ”i” och där ”e”, där ”e” kopplades till kvinnonamn och ”i” till mansnamn i Version 1. 

I block (2) skulle ord som till exempel jobb och matlagning associeras till kategorierna karriär 

eller hem. I block (3) kombinerades kvinnonamn och mansnamn med karriär- eller 

hemrelaterade ord och block (4) var ett kritiskt test där tangenten ”e” var mansnamn+hem och 

”i” kvinnonamn+karriär i Version 2. I block (5) kombinerades återigen mansnamn och 

kvinnonamn men där tangenten ”e” kopplade till mansnamn och ”i” till kvinnonamn i Version 

1. I block (6) kombinerades karriär- och hemrelaterade ord i omvänd ordning jämfört med 

block (2). Block (7) var ett kritiskt test där mansnamn och kvinnonamn bytte plats jämfört med 

det föregående kritiska testet (Block 4) i Version 2. 

 Studiens etik. Att göra ett IAT-test kan leda till att vissa deltagare blev medvetna om 

vilka automatiska associationer de hade vilket inte nödvändigtvis stämde överens med deras 

medvetna, explicita värderingar. Detta kan vara tankeväckande för vissa och eftersom grupp A 

dessutom såg en film om vatten och sedan fick frågor om kvinnors och mäns roller kan detta 

skapat förvirring hos ungdomarna. Därför informerades samtliga deltagare om testets syfte i 

efterhand och hade möjlighet att ställa frågor kring undersökningens syfte och utförande. 

Material  

 Experimentgruppen såg den informativa filmen ”Rebellen – om jämställdhet” som 

berörde könsrollsattityder och ifrågasatte traditionella könsrollsattityderna inom mode, 

fritidsintresse och skola. Budskapet var att en egalitär syn på könsroller är något positivt. Den 

informativa filmen skulle skapa personlig relevans och, tillsammans med faktabaserade 

argument, öka deltagarnas motivation och följaktligen skapa attitydförändring hos deltagare 

med hög NFC. Flera faktabaserade argument fanns, till exempel kring att klädbutiker begränsar 

möjligheter till jämställdhet inom mode och att spädbarn vid födseln inte är medvetna om sitt 

kön. Kontrollgruppen såg dokumentärfilmen ”Vatten – ett unikt ämne”, där ingen påverkan på 

könsrollsattityder förekommer. Filmerna var hämtade från Digital pedagogik som 

tillhandahåller digitala tjänster för undervisning (Mediapoolen Västra Götaland AB) som syftar 

till att användas i skolundervisning. 

 Implicita könsrollsattityder. Implicita könsrollsattityder mättes genom ett IAT-test 

(Banaji & Greenwald, 1995). I testet delades attributen in i två kategorier. Den ena kategorin 

bestod av sju ord förknippade med karriär och den andra kategorin bestod av sju ord 

förknippade med hem och familj. Orden utgick från tidigare nämnda studier som visat att test 
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som inte kan förknippas med implicita självvärderingar minskar könsskillnader i resultatet. 

Orden som användes i IAT-testet förknippade med karriär var: karriär, jobb, lön, kontor, 

befordran, finanser, yrke. Ord förknippade med hem var: hem, familj, giftermål, barntillsyn, 

matlagning, kök och handla (Kilianski & Rudman, 2000). Testet utgick från sju kvinnliga 

respektive sju manliga namn.  De kvinnliga namnen var: Emma, Julia, Elin, Amanda, Hanna, 

Linnéa och Matilda och de manliga namnen var Filip, Erik, Oscar, Simon, Anton, Alexander 

och Viktor. Namnen hämtades från SCB (Statistiska Centralbyrån, 2015) och var de vanligaste 

namnen på unga kvinnor och män som är födda 1998, vilket är i samma ålderskategori som 

deltagarna, Deltagarna fick se samtliga namn och karriär- och hemrelaterade ord i olika 

kombinationer och tryckte på tangenterna ”e” eller ”i” för att till exempel associera ett namn 

(Emma) med ett ord (karriär). IAT-testet bestod av sju block, varav block 4 och 7 var kritiska 

test, som resulterade i reponstider för kongruent (man + karriär/kvinna + hem) och inkongruent 

(man + hem/kvinna + karriär) block. Responstiderna i de två blocken användes för att titta på 

skillnader mellan olika grupper i IAT-testet. Som IAT-poäng användes differensen mellan 

kongruent och inkongruent block, där ett lägre värde pekade på en mer traditionell 

könsrollsattityd och ett högre värde på en mer egalitär könsrollsattityd. 

 Explicita könsrollsattityder. För att mäta i vilken utsträckning könsrollsattityder var 

traditionella eller egalitära användes ”Sex Role Liberalism Scale” som mättes genom ett 

självskattningsformulär. ”Sex Role Liberalism Scale” mätte i vilken utsträckning individer 

håller med om påståenden kring liberala könsroller. Exempel på påståenden var: ”Det är ofta 

bättre för alla om det är mannen som presterar utanför hemmet och kvinnan som tar hand om 

hem och familj” och ”Män borde i första hand få ett jobb eftersom de har det främsta ansvaret 

att försörja en familj”. Skalan har översatts till svenska från Buchanans (2014) version. 

Buchanan (2014) har utgått från Clarkberg et al. (1995), men modifierat skalan så den omfattar 

både kvinnors och mäns roller. Påståendena är heller inte gjorda i jag-form, utan relateras till 

grupper generellt, vilket Brooks-Harris et al. (1996) menat vara fruktbart i syfte att skapa 

attitydförändring. Skalan mättes på en 7-gradig Likertskala, mellan ”stämmer inte överens 

med” och ”stämmer överens med”. I den summerade skalan indexerar högre poäng mer 

traditionell könsrollsattityd och lägre poäng en mer egalitär könsrollsattityd. Cronbachs 𝛼 var 

= 0.68.  

 Aktuell motivation. Hur motiverade deltagarna blev av filmens budskap mättes. Fem 

påståenden användes, baserade på Brooks-Harris et al. (1996).  Följande påstående användes: 

”Filmens budskap var personligen relevant för mig”, ”Jag kände att jag ville tänka mer på 

ämnet när jag såg filmen”, ”Filmens ämne engagerade mig personligen”, ”Filmens ämne var 

väldigt intressant för mig” och ”Filmen fångade min uppmärksamhet”. Skalan mättes på en 7-

gradig Likertskala, mellan ”stämmer inte överens med” och ”stämmer överens med”. Ju högre 

poäng desto mer motiverad var deltagaren av filmens budskap. Cronbachs 𝛼 = 0.89. 

 Need For Cognition. Behovet av att engagera sig i mer avancerat tänkande mättes 

genom Need For Cognition i kort version (NFC, Cacioppo, Feng Kao & Petty, 1984). Skalan 

bestod av arton påståenden som har tagits från originalskalan, då snarlik Cronbachs 𝛼 och stark 

korrelation finns mellan dessa (Cacioppo et al., 1984). Exempel på påståenden var ”När det 

kommer till tänkande så anstränger jag mig bara så mycket som jag behöver” och ”Jag finner 

tillfredsställelse i att överväga något noga och länge”. Skalan mättes på en 7-gradig Likertskala, 

mellan ”stämmer inte överens med” och ”stämmer överens med”. Ju högre poäng för 

påståendena, desto högre förmåga att kognitiv bearbeta information. Cronbachs 𝛼 var = 0.82. 

 Kontrollvariabler. Kön och ålder användes som kontrollvariabler.  
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Resultat 

Korrelationsanalyser 

  Korrelationsanalyserna (Tabell 3) visade att det fanns en signifikant korrelation mellan 

Betingelse och IAT-poäng, mellan Betingelse och Sex Role Liberalism Scale samt mellan 

Version och IAT-poäng. 

 

Tabell 3 

Korrelationer mellan kön, ålder, IAT-variabler och självskattningsmätningar  

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Kön -       

2 Ålder .510** -      

3 Betingelse -.016 .147 -     

4 Version .016 -.101 .000 -    

5 IAT-poäng -.232 .120 -.348* -.354* -   

6 SRL .148 -.053 -.335* .011 ,218 -  

7 NFC -.232 .178 .000 .087 .047 -.004  

8 Akt. motiv. .139 -.108 .087 -.174 -.071 .020 -.043 

Not. N = 50. *p<0.05, **p<0.01.  

SRL = Sex Role Liberalism Scale 

  

Explicit könsrollsattityd  
 Ett oberoende t-test (t = 2.36, df = 44, p = .023) visade att medelvärdet i 

experimentgruppen (M = 5.67, SD =1.14) var signifikant lägre än i kontrollgruppen (M = 6.39, 

SD = 0.90). Experimentgruppen hade mer egalitära könsrollsattityder än kontrollgruppen. 

Effektstorleken var mellan till stor (Cohens d = 0.70).  

  

Implicit könsrollsattityd  
 Deltagarnas responstider för kongruent och inkongruent block analyserades. Tider som 

översteg 10000 ms och som var under 300 ms togs bort eftersom att väldigt långa svarstider 

kan tyda på att deltagaren blivit distraherad av yttre omständigheter och väldigt korta svarstider 

kan bero på slumpmässiga tangenttryckningar (Banaji et al., 2003).  

 En 2 (Betingelse: experiment vs. kontroll) x 2 (Version: kongruent först vs. inkongruent 

först) x 2 (Block: kongruent vs. inkongruent) variansanalys (ANOVA) utfördes. Kongruent 

block var kombinationerna man + karriär/kvinna + hem och inkongruent block var 

kombinationerna man + hem/kvinna + karriär. Det fanns en huvudeffekt av Block då deltagare 

svarade snabbare på kongruent (M = 877.5 ms, SD = 146.1) än på inkongruent (M = 999.5 ms, 

SD =141.3) block. Deltagarna hade mer traditionella än egalitära könsrollsattityder (F(1, 46) = 

42.63, p < .001) och effektstorleken var stor, Cohens d = 0.85. Skillnaden mellan block var 122 

ms. Det fanns också en signifikant interaktionseffekt mellan Block och Version (F(1,46) = 

8.34, p = .006). Deltagarna svarade snabbare på det kongruenta än på inkongruenta blocket och 

den här skillnaden var större för deltagare som gjorde inkongruenta versionen först (estimated 

marginal means = 856 vs. 1035 ms) än för deltagare som gjorde kongruenta versionen först 

(estimated marginal means = 897 vs. 967 ms). Det fanns även en signifikant interaktionseffekt 

mellan Block och Betingelse (F(1,46) = 7.56, p = .006). Deltagarna svarade snabbare för det 

kongruenta än för det inkongruenta blocket och skillnaden var större för deltagare i 

experimentgruppen (estimated marginal means = 856 vs. 1033 ms) än för deltagare i 

kontrollgruppen (estimated marginal means 897 vs. 969 ms). Experimentgruppen hade mindre 

egalitära könsrollsattityder än kontrollgruppen.  
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 Även en trevägs-interaktionseffekt mellan Block, Version och Betingelse (F(1,46) = 

4.05, p = .005) fanns. För att analysera trevägs-interaktionseffekten användes IAT-poängen för 

att analysera detta. Som IAT-poäng användes differensen mellan responstider i kongruent och 

inkongruent block. En 2 (Betingelse: experiment vs. kontroll) x 2 (Version: kongruent först vs. 

inkongruent först) variansanalys (ANOVA) genomfördes, vilken visade att det fanns en 

signifikant interaktionseffekt mellan Betingelse och Version (F(1,46)= 4.05, p = .050).  T-test 

utfördes, vilka visade att deltagare som gjorde kongruenta versionen först och deltog i 

kontrollgruppen (M = 21.30, SD = 36.68) hade mer egalitära könsrollsattityder än 

experimentgruppen (M = -159.77 SD =36.94) och IAT-effekten (t = -3.48, df = 24, p = .002) 

var större för experimentgruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kontrollgruppen 

(M = -165.01, SD = 133.85) och experimentgruppen (M = -193, SD = 138.15) som gjorde 

inkongruenta versionen först (t = -0.50, df = 22, p = .620).  

Need For Cognition och aktuell motivation 

 NFC analyserades och dikotomisering av variabel genomfördes. Deltagare med NFC-

poäng under medianen (4.0) fick låg NFC medan deltagare med hög NFC hade NFC-poäng 

över medianen. Variabeln aktuell motivation analyserades och dikotomisering av variabel 

genomfördes. Deltagare med aktuell motivation-poäng under medianen (3.1) fick låg aktuell 

motivation medan deltagare med hög aktuell motivation hade aktuell motivation-poäng över 

medianen. Varken NFC eller aktuell motivation korrelerade med explicit könsrollsattityd eller 

implicit könsrollsattityd och därför gjordes ingen vidare korrelationsanalys. Interaktionseffekt 

mellan NFC och aktuell motivation undersöktes eftersom om aktuell motivation ska ha stor 

effekt på könsrollsattityder ska också NFC-nivån vara hög och vice versa. Därför gjordes en 2 

(NFC: låg vs. hög) x 2 (Aktuell motivation: låg vs. hög) variansanalys (ANOVA) med Sex 

Role Liberalism Scale som beroende variabel.  Resultaten för interaktionseffekterna med 

explicit könsrollsattityd var inte signifikanta (F(1,42) = 2.95, p = .093). Även en 2 (NFC: låg 

vs. hög) x 2 (Aktuell motivation: låg vs. hög) för implicit mätning genomfördes, där IAT-poäng 

användes. Resultaten för interaktionseffekterna med implicit könsrollsattityd var inte heller 

signifikanta (F(1,42) = 0.06, p = .938). Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan NFC i 

kontrollgruppen (M = 0.50, SD = 0.51) och i experimentgruppen (M = 0.50, SD = 0.51). 

Signifikant skillnad fanns ej heller mellan kontrollgrupp (M = 0.46, SD = 0.51) och 

experimentgrupp (M = 0.54, SD = 0.51) för aktuell motivation. 
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Diskussion 

 Den här studien undersökte om ELM-baserad intervention kunde förändra implicita och 

explicita könsrollsattityder. Studien fann att implicita könsrollsattityder var mer traditionella 

medan explicita könsrollsattityder var mer egalitära hos experimentgruppen än i 

kontrollgruppen. Detta bekräftar tidigare studiers resultat om att implicita och explicita 

attityder är två skilda typer (Banaji & Greenwald, 1995; Kilianski & Rudman, 2000; 

McConnell & Rydell, 2006). En förklaring till skillnaden av riktning för de två 

attitydmätningarna kan bero på att de skapas och formas av två olika system av resonerande. 

Explicita attityder styrs av ett system av resonerande som är mer flexibelt och snabbt kan ta till 

sig ny information jämfört med det system av resonerande som implicita attityder styrs av 

(Sloman, 1996). Vidare, kan individernas förkunskaper om könsroller påverkat att resultatet 

skilde sig åt mellan attitydtyperna. ELM pekar på att tidigare kunskap om ämnet också påverkar 

övertalningens effekt (McConnell & Rydell, 2006). Om deltagare haft låg kunskap om ämnet 

innan undersökningstillfället kan den informativa filmen gett deltagarna ny kunskap som de 

snabbt tog till sig, vilket därför gav effekt på de explicita könsrollsattityderna men inte på de 

implicita då de formas i ett system av resonerande där associationer långsamt ackumuleras i 

minnet (Sloman, 1996). Skillnaden i resultat mellan implicit och explicit könsrollsattityd skulle 

även kunna bero på hur mätinstrumenten för implicit och explicit attityd var konstruerade 

(Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). Både Sex Role Liberalism Scale och IAT-testets ord 

har dock tidigare använts för att mäta attityder till könsroller för män och kvinnor i sfärerna 

hem och arbetsplats och framtida studier får visa om testerna kan användas tillsammans.  

 Resultatet för den implicita mätningen visade att det fanns en huvudeffekt av block då 

responstider för kongruent (man+karriär/kvinna+hem) block var kortare än för inkongruent 

(man+hem/kvinna+karriär) block. Deltagare som gjorde kongruenta versionen först, hade 

mindre skillnad (IAT-effekt) mellan responstiderna för blocken jämfört med de som gjorde 

inkongruenta versionen först. Det fanns därmed ingen ordningseffekt i den mening som 

Greenwald et al. (1998) beskrivit. Ordningseffekten innebär att IAT-effekten är större när 

kongruent block görs först, vilken uppstår på grund av negativ överföring. Detta innebär att 

övningen på en första kombination påverkar övningen på den andra kombinationen där stimuli 

skiljer sig från den första (Banaji & Greenwald, 2003). Den här studien har istället visat på 

motsatt resultat då IAT-effekten var större för deltagare som gjorde inkongruenta versionen 

först. Studien fann också en interaktionseffekt mellan Block och Betingelse, vilken visade att 

IAT-effekten i experimentgruppen var större än i kontrollgruppen. Detta dock i motsatt riktning 

än förväntat då experimentgruppen hade mer traditionella implicita könsrollsattityder än 

kontrollgruppen. Aktuell motivation och NFC korrelerade inte med IAT-poäng, vilket visar att 

effekten inte berodde på dessa variabler. Däremot kan resultatet, att IAT-effekten var större i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen, ha berott på att stimulus i den sociala kontexten (den 

informativa filmen) automatiskt aktiverat vissa specifika minnen relaterade till olika grupper 

hos deltagarna i experimentgruppen. Individer kan ha flera olika attityder till en och samma 

grupp, och vilka som aktiveras är beroende av hur stimuli är konstruerat och i vilken social 

kontext den befinner sig i (Judd et al., 2001). Applicerat på den aktuella studien, kan extern 

stimuli (den informative filmen) aktiverat vissa specifika minnen relaterade till kvinnor och 

mäns roller och när IAT-testet utfördes synliggjordes de aktiverade associationerna. Hos 

kontrollgruppen var dessa associationer däremot inte aktiverade på förhand och därför fanns 

inte samma effekt. En annan orsak till resultatet kan vara att deltagarna hade uppfattningen om 

att de kunde försvara sina attityder gentemot motargument. Clarksson, Petrocelli och Williams 

(2015) visar att deltagares uppfattning om att de kan försvara sina attityder är en funktion av 

attitydförändring. Även om förvarning om ämnet inte gjordes som ELM beskriver, kan den 

informativa filmen gjort att deltagarna i experimentgruppen vände sig mot argumenten för 

egalitära könsroller och därför skapades effekten. Vidare, kan övertygande budskap som syftar 
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till att minska fördomar, istället leda till motsatt effekt. Gutsell, Inzlicht och Legault (2011) 

visar att information som motiverar individer att minska sina fördomar får motsatt effekt. Att 

delge information där individer ombeds att hålla med anti-fördomsfulla åsikter kan vara värre 

än att göra ingenting eftersom grupper där ingen intervention gjordes inte får den här effekten 

(Gutsell et al., 2011). Den aktuella studiens informativa film beskrev en egalitär syn på 

könsroller på ett positivt sätt, men det fanns inget tydlig anti-fördomsfullt budskap. Detta är en 

så långt som möjligt, en objektiv uppfattning, men kan uppfattats annorlunda av deltagarna i 

experimentgruppen och därför var implicita könsrollsattityder mer traditionella i gruppen 

jämfört med kontrollgruppen. 

 Resultatet för den explicita mätningen av könsrollsattityder visade att 

experimentgruppen hade mer egalitära könsrollsattityder än kontrollgruppen. Den ELM-

baserade interventionen hade effekt men inte på grund av NFC och aktuell motivation då dessa 

inte var korrelerade. Resultatet för den explicita mätningen pekar på att den informativa filmens 

argument hade hög kvalité. Kvalitativa argument är en förutsättning för att individer ska kunna 

ta till sig dem och tycka att de är värda att fundera och reflektera kring (Connolly et al., 2001). 

Argument med hög kvalité som individen värderar som värdefulla leder sedan till mer 

fördelaktiga tankar för att till slut förändra attityden (Heesacker et al., 1997), vilket i den här 

studien innebär att könsrollsattityderna blir mer egalitära. En annan orsak till att explicita 

attitydförändringar blev mer egalitära i experimentgruppen kan utifrån ELM förklaras genom 

att deltagare är benägna att ha de attityder som de anser att är socialt accepterade (Crano & 

Prislin, 2008) eller socialt önskvärda (Costa & McCrae, 1983). Den informativa filmens 

övertalningseffekt kan påverkat de explicita könsrollsattityderna i den riktningen om 

deltagarna jämfört sina medvetna, explicita attityder med de rådande sociala normerna som var 

de normer den informativa filmen visade.  Om deltagarna i experimentgruppen mätte sig mot 

dessa så resulterade det i att de presenterade sina explicita attityder på ett sätt som de ansåg var 

fördelaktigt i förhållande till de rådande sociala normerna.  

 När det gäller mätinstrumentens reliabilitet för de beroende variablerna, hade Sex Role 

Liberalism Scale en reliabilitet (𝛼 = 0.68), vilket är strax det värde (𝛼 > 0.70) som 

rekommenderas (Brace, Kemp & Snelgar, 2009), men detta kan ha berott på att antalet 

påståenden var få. Gällande IAT-testet har tidigare studier funnit ett samband mellan 

självkoncept och en positiv attityd till det egna könet (Björklund et al., 2003; Kilianski & 

Rudman, 2000), som leder till att könsskillnad uppstår när IAT-effekter av könsrollsattityder 

undersöks.  I den här studien var hälften av kvinnorna och hälften av männen i 

experimentgruppen respektive kontrollgruppen för att grupperna skulle vara lika, och IAT-

testets innehåll utformades också för att minska risken för könsskillnader. Den aktuella studiens 

resultat kan tyda på att orden i IAT-testet fungerade som det var tänkt och att orden inte 

associerades med implicita självvärderingar (Greenwald et al., 2001) utan verkligen mätte 

deltagares implicita könsrollsattityder i förhållande till kvinnors och mäns roller i hem och 

arbetsplats. Detta eftersom könsrollsattityderna i de båda grupperna inte var markant egalitära, 

vilket de skulle kunna ha varit eftersom majoriteten av samtliga deltagare var kvinnor, vilka 

kan ha mer egalitära könsrollsattityder som tidigare nämnts. Eftersom för-mätning inte gjordes, 

kan studien inte visa hur deltagarnas faktiska könsrollsattityder var innan experimentets 

genomförande. Dock vägdes detta mot teorin om att förvarning om ämnet kan påverka 

deltagares attitydförändring, som ELM beskriver, och eftersom studien baseras på ELM 

gjordes valet utifrån detta antagande. När det gäller studiens resultat, kan också ett lågt 

deltagarantal påverkat resultatet och tidspress uppstod för experimentgrupp och själva 

undersökningstillfället innehöll därför en brist som kan påverkat mätningarna.  

 För NFC och aktuell motivation fanns ingen korrelation med beroende variabler. Det 

fanns inte heller någon interaktionseffekt vilket står i kontrast till ELM-teorin (Heesacker et 

al., 1997) som beskriver att attityder varierar med aktuell motivation, som i sin tur är beroende 



Implicita och explicita könsrollsattityder 

 

 

16 

av om NFC-nivån. Det kan inte uteslutas att en signifikant korrelation mellan beroende 

variabler, NFC och aktuell motivation, samt mellan NFC och aktuell motivation, inte hittades 

eftersom deltagarantalet var lågt. Ett högre deltagarantal skulle kunna resultera i att en 

signifikant korrelation visades och då inte utesluta att NFC och aktuell motivation kunde ha 

predicerat attitydförändring. Studien fann inte heller någon medelvärdesskillnad för NFC och 

aktuell motivation för kontrollgrupp och experimentgrupp. Om experimentgruppen haft låga 

medelvärden och kontrollgruppen höga med samma resultat för studien, hade detta istället 

kunnat tyda på att perifer attitydförändring ägt rum hos experimentgruppen. Eftersom 

skillnader inte fanns, går det även konkludera att förutsättningarna hos deltagarna vad gäller 

NFC och aktuell motivation var lika.  

 Den här studien visat att övertalning genom informativ film med övertalande budskap, 

baserat på Elaboration Likelihood Model, (ELM), kan göra implicita könsrollsattityder mer 

traditionella och explicita könsrollsattityder mer egalitära. Eftersom implicita 

könsrollsattityder i experimentgruppen var traditionella jämfört med kontrollgruppen, tyder 

detta på att övertalningen haft motsatt effekt och aktiverat automatiska associationer i minnet 

som är relaterade till traditionella könsrollsattityder. Studien har också visat att den informativa 

filmen hade förväntad effekt för explicita könsrollsattityder då det fanns en signifikant skillnad 

mellan kontrollgrupp och experimentgrupp. Eftersom mätningarna visade på vitt skilda 

resultat, går det konkludera att undersökningsområdet vad gäller förändring av implicita och 

explicita könsrollsattityder är komplext. Detta kan vara en viktig kunskap att dela med sig av 

till olika organisationer som arbetar för att förändra olika typer av attityder. Studiens resultat 

stärker de resultat från tidigare studier som pekar på att förhållandet mellan implicita och 

explicita könsrollsattityder är skilt från varandra, då de kan förändras i olika riktning när samma 

budskap visas. 

 Studien utgick från att central informationsbearbetningsprocess skulle attraheras genom 

det övertalande budskapet i den informativa filmen. Resultatet blev att explicita 

könsrollsattityder var mer egalitära för experimentgruppen än för kontrollgruppen.  Därför bör 

framtida studier undersöka om det finns något samband mellan central 

informationsbearbetningsprocess och explicita attityder samt eventuellt mellan perifer 

informationsbearbetningsprocess och implicita attityder. Det finns också fortfarande relativt få 

studier som undersökt hur könsrollsattityder kan förändras på kort sikt och fler studier med 

olika undersökningsgrupper kan studeras för att öka kunskapen inom området.  
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