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Är sexismen verkligen välvillig? 
Kvinnor och mäns fyra tematiska uppfattningar av 

välvillig sexism 
 

Sabrina Uzbekova Kandel 
 
Sexism är en form av diskriminering av en individ baserat på individens kön. 
Teorin om ambivalent sexism beskriver de två beståndsdelarna fientlig och 
välvillig sexism. Tidigare kvantitativa metoder och designer har begränsat 
individers möjligheter att utförligt beskriva attityder och uppfattningar av 
välvillig sexism. Syftet med denna studie var att belysa individers attityd och 
uppfattningar av välvillig sexistiskt tankesätt. Totalt 10 deltagare intervjuades 
om deras uppfattningar och inställning till 2 profiler varav en porträtterar 
välvillig sexism. Genom en kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk 
ansats utformades 4 teman och 1 underteman. Resultatet visade att välvilligt 
sexistiskt tankesätt uppfattades som kontrollerande, emotionellt instabilt, 
dysfunktionellt och med gömda avsikter. Studiens resultat stödjer inte 
tidigare forskning när det kommer till positiva attityder och förhållningsätt 
till välvillig sexism. Däremot kompletterar resultatet tidigare kvantitativ 
forskning med nya data om individers negativa syn på välvillig sexism. 
Framtida studier inom ämnet skulle kunna utformas med mer fokus på 
enskilda grupper med andra sexuella läggningar.  
 
Keywords: Ambivalent sexism, sexism, benevolent sexism, social role 
theory 
 

 
Inledning  

 
 
Kön och genus är två termer som flyter samman och ifrån varandra. Kön är biologiskt; kvinna 
och man. Genus hänvisar till de sociala rollerna i samhället; maskulint och feminint (White, 
2009).  Skillnaden mellan kvinnor och män har alltid varit ett mysterium, där kvinnor och män 
är fysiologiskt och biologiskt olika vilket skapar frågor och formar människors nyfikenhet. 
Därför är det inte ett mysterium att kvinnor och män blir tillskrivna olika personlighetsdrag, 
preferenser och egenskaper (Eagly, Nater, Miller, Kaufmann, & Sczesny, 2020). Viljan att 
släcka kunskapstörsten har lett till attributioner och kategoriseringar. Det faktum att kvinnor 
och män kategoriseras i två olika kategorier baseras först och främst på biologiska aspekter som 
bland annat är reproduktions funktioner. Att se en skillnad kommer i väldigt tidig ålder, där 
barn på bara tre månader kan urskilja ansiktsdrag hos en kvinna och en man (Martin & Ruble, 
2010). När ett barn är två till tre år, så börjar barnet förstå och kunna urskilja olika ’typiska’ 
stereotyper förknippade med en man och en kvinna. Därmed förstå att det finns något tillskrivet 
till könet man och kvinna. Viljan att snabbt kunna förutsäga och kategorisera är en process i 
skapandet av så kallad bakgrundskunskap (Smith & Kosslyn, 2009). Genom att strukturera 
olika scheman i hjärnan skapar människor uppfattningen av vad någonting representerar, och 
vad som är oftast kopplat med varandra (Smith & Kosslyn, 2009). Detta hjälper ett barn att 
enkelt förutsäga att nästa flicka det möter kommer antagligen ha på sig någonting som 
är ’typiskt’ flickkläder. Eller så kommer barnet enkelt kunna förklara för sig själv varför det 
ligger massor med dockor i en flickans rum. 
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Dessa olika tillskrivningar och attributioner har sina konsekvenser och leder till sexism. 
Sexism är formen av fördomar och diskriminering som har med kön och genus att göra, där 
individer anser att det ena könet är mer överlägset än det andra vilket i sin tur ger uppkomst till 
ojämställdhet där det överlägsna könet erhåller privilegier (Lenhart, 2004). Både män och 
kvinnor kan utsättas för sexism men på grund av de egenskaper som tillskrivs kvinnan och 
mannen så anses kvinnan vara det underlägsna könet, vilket innebär att kvinnan utsätts för 
sexism (Glick & Fiske, 2001). Sexism används för att uppmuntra dessa positioner i samhället, 
där mannen stödjer sexism för att bibehålla sin höga position i samhället (Becker, 2010). Detta 
skapar en hierarkisk struktur som vi idag kallar för patriarkatet (Eckes & Trautner, 2000). En 
hierarki där det finns en skillnad mellan mannen och kvinnan när det kommer till makt och 
resurser. Kvinnan erhåller en lägre position än mannen (Eckes & Trautner, 2000).  

Tidigare forskning (Chisango & Javangwe, 2012; Glick & Fiske, 1996; Kilianski & Rudman, 
1998) utgår från ett patriarkaliskt perspektiv med mannen i en högre position med högre lön 
och större inflytande. Året då datainsamlingen genomfördes och förändring i sociala positioner 
kan spela stor roll för studier om sexism. En meta-analytisk studie om genusstereotyper som 
sträcker sig från 1946 till 2018 (Eagly et al, 2020) beräknade vilka egenskaper individer 
tillskrev kvinnor och män. Resultatet generellt visade en ökning mot jämställdhet, när det 
kommer till kompetens, intelligens, auktoritet, och gemenskap. Dock, de individer som hade 

tron att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns egenskaper, tillskrev kvinnor mer 
kompetens, intelligent och känsla för gemenskap. Det vill säga tyckte deltagarna att kvinnor är 
mer emotionella, osjälviska, ärliga, organiserade, romantiska, känsliga, kreativa och artigare än 
män. Män antogs vara mer modiga, självsäkra, ambitiösa, aggressiva och hårt arbetande än 
kvinnor. Det har även visats att människors uppfattning av kvinnan och mannen förändras 
genom tiderna. Dock visar det även att en kategorisering förekommer där människor fortfarande 
tillskriver kvinnor och män mer av det ena eller det andra (Smith & Kosslyn, 2009).  
 
Sociala rollers uppkomst - Social Role Theory 
 
Eventuellt blir tillskrivningar och attributioner något av en ömsesidig tro som heter 
genusstereotyper (Eagly et al, 2020). För att kunna förstå uppkomsten av genus stereotyper 
kommer teorin Social Role Theory belysas. Eagly och Wood (2012) beskriver i sin teori om 
sociala roller, könens fysiska attribut med samhällets sociala struktur och ekonomi. Detta 
resulterade i kvinnans och mannens uppdelningar där kvinnan fick roller som passade hennes 
reproduktiva förmåga och mannen fick rollerna som passade hans styrka och storlek (Eagly & 
Wood, 2012). Könen delades upp i samhället, som i sin tur bidrog till sociala uppdelningar i 
form av roller som är avsedda för antingen kvinnan eller mannen som kallas för genusroller 
(Eckes & Trautner, 2000). Kvinnor erhöll roller som innebar mer tid hemma med barn, vilket 
utvecklade kvinnans egenskaper om just denna position i samhället, detsamma kan beskrivas 
om mannens färdigheter om hans position i samhället (Eckes & Trautner, 2000). Kvinnans 
kunskaper om exempelvis matlagning blev viktigast och mannen utvecklade kunskaper om 
försörjning. Detta medförde snabbt en social anpassning, där män och kvinnor utvecklade 
förväntningar på genus roller genom att observera samhällets struktur och könens beteenden 
(Eagly & Wood, 2012). Denna teori får även stöd av Martin och Ruble (2010) som beskriver 
barns utveckling av förståelsen för stereotyper, utifrån observationer av omgivningens 
beteenden vid en tidig ålder. Där barnet kan observera moderns klädsel, attityd och beteende 
och därefter associera detta till könet. När barn blir äldre så börjar de aktivt söka efter 
information som förenklar processen för anpassning (Martin & Ruble, 2010).  

Dessa stora skillnader mellan kvinnor och män har förändrat sättet som kvinnan och mannen 
har blivit bemötta av andra. Då detta är tankesätt som utvecklas och delas med andra människor 
så utvecklas kulturer och förväntningar som i sin tur leder till attityder (Eagly & Wood, 2012), 
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det vill säga dessa förväntningar på kvinnan och mannens beteende fortsätter uppmuntra 
kvinnor och män att anpassa sig till de roller samhället tycker just kvinnan och mannen skall 
erhålla (Eckes & Trautner, 2000). Martin och Ruble (2010) antyder att dessa förväntningar på 
roller och heterosexuella förhållanden skapar normer som medför en formning av stereotyper 
och sexism. Brott mot dessa normer kan innebära negativa reaktioner och attityder från andra 
individer. En studie av Norton och Herek (2013) visade att heterosexuella kvinnor och män 
visade negativa attityder till genus som inte följer konkreta heterosexuella riktlinjer, som i detta 
fall var transgender individer.  

 
Ambivalent sexism, välvillig sexism 
 
Liksom Eagly och Woods (2012) teori om att sociala roller härstammar från biologin så tar 
Glick och Fiske (1996) en liknande ställning till uppkomsten av sexism. Sexismens källa 
härstammar från de biologiska aspekterna av könen, men också kvinnans och mannens 
positioner i samhället. Heterosexuella män och kvinnor i relationer med andra människor ser 
samma kön som konkurrenter, vilket Glick och Fiske (1996) menar betyder att intima relationer 
inte sökes hos samma kön utan könen blir beroende av det motsatta könet. Kvinnans biologiska 
egenskaper och sociala position har målat upp henne som omhändertagande, varm och en 
individ som är i behov av skydd (Glick & Fiske, 1996). Vilket även indikerar att kvinnan är det 
underlägsna könet i det heterosexuella samspelet. Mannen däremot, på grund av hans fysiska 
attribut tar hand om kvinnan och tar de mer ’rationella’ besluten i samhället. Därför erhåller 
mannen en högre position i samhället som en del av den grupp som har mer privilegier än 
kvinnor (Glick et al, 2000). 

Glick och Fiske (1996) menar att denna ojämlika situation mellan kvinnan och mannen har 
bidragit till att kvinnan kan uppfattas både negativt och positivt. Glick och Fiske (1996) 
presenterar därför sin teori om ambivalent sexism. Ambivalent sexism är uppdelad i två delar: 
välmenande sexism och fientlig sexism. Den fientliga sexismen uppvisar en negativ syn på 
kvinnan där hon är svag, inkompetent men även att kvinnor är för emotionellt styrda och 
använder sig utav deras biologiska egenskaper för att manipulera och tvinga män (Glick & 
Fiske, 2001, 1996). Exempelvis att kvinnor lurar eller förför män sexuellt. Dock menar Glick 
och Fiske (1996, 2001) att sexism inte behöver vara direkt och konkret negativt, utan kan 
förekomma mer subtilt. Välmenande, eller välvillig sexism har en positiv syn på kvinnor 
generellt, men bibehåller genusrollerna. Det vill säga anses en välvilligt sexistisk person ha 
skev, fördomsfull och stereotypisk syn på kvinnan där hon antas vara det svaga könet som är 
beroende av mannen. Men på samma gång har en välvilligt sexistisk person en mer ’positivt’ 
attityd om kvinnan där kvinnan anses vara är en vackrare och snällare varelse än mannen och 
bör därför skyddas (Glick & Fiske, 1996, 2001). Kvinnan i den välvilliga sexistiska synen anses 
vara ett objekt för tillfredsställelse, vilket även innebär att hon bör vara omtyckt och bli väl 
omhändertagen. Glick och Fiske (1996, s. 492) beskriver ett exempel på följande sätt om 
välvillig sexism: ’’(…) a man’s comment to a female coworker on how ‘’cute’’ she looks, 
however well-intentioned, may undermine her feelings of being taken seriously as a 
professional.’’  

Tidigare forskning (Bohner, Ahlborn, & Steiner, 2010) har visat att kvinnor, även om de 
visste om intentionerna hos den välvilligt sexistiska profilen så fann deltagarna den välvilligt 
sexistiska profilen behaglig. Deltagarna ansåg också den sexistiska profilen som mer attraktiv 
än den profil som ej hade sexistiska drag (Bohner et al, 2010). Generellt har annan forskning 
kring sexism (Chisango & Javangwe, 2012; Glick & Fiske, 1996; Kilianski & Rudman, 1998) 
visat att välvillig sexism är något som anses vara tolererbart och även att föredra. Det vill säga 
ingenting negativt som bör undvikas och se upp för. Tidigare studier inom ämnet satte välvillig 
sexism i kontrast med fientlig och ambivalent sexism vilket överskuggar potentiell information 
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om välvillig sexism. Denna studie kommer vara koncentrerad på välvillig sexism och 
uppfattningarna av den.  

Tidigare forskning har dock lämnat efter sig kunskapsluckor då mer kvantitativ forskning 
har gjorts inom området, vilket betyder begränsningar för deltagarna att uttrycka åsikter, 
beskriva tankar och diskutera kring sexism, som därmed medför mer frågetecken om individers 
uppfattningar och tankar om sexism (Becker, 2010; Chisango & Javangwe, 2012; Glick & Fiske, 
1996). Kunskap om vilka tankar och åsikter uppstår hos individer som kommer i kontakt med 
välvilligt sexistiskt beteende och tankesätt har inte belysts. Exempelvis diskuterar tidigare 
forskning (Chisango & Javangwe, 2012) att kvinnor kan föredra välvillig sexism för att det 
medför mer fördelar för kvinnans egna planer. Dock var denna forskning kvantitativ som inte 
medförde några motiveringar och uppfattningar från deltagarna. Bohner et al. (2010) beskriver 
även nödvändigheten av mer forskning kring individers tankeprocesser och uppfattning av 
sexistiskt tankesätt; vilket även är syftet med denna uppsats. Med detta syfte kan studien även 
belysa hur och om individer ser någon typ av koppling mellan sexistiskt tankesätt och inget 
icke sexistiskt tankesätt, då även detta har visat sig vara ett mönster i tidigare forskning 
(Kilianski & Rudman, 1998). Exempelvis kan välvillig sexism anses som bara snällt beteende 
gentemot kvinnan (Chisango & Javangwe, 2012).  
Kultur och geografi är något som Chisango och Javangwe (2012) understryker i sin forskning 
om sexism, där författarna beskriver en geografisk betydelse när det kommer till sexistisk 
forskning. Då kultur även spelar sin roll i människors åsikter och attityder. Glick och Fiske 
(2001) menar att ju vanligare sexism i kulturen, desto större chans att kvinnor reagerar negativt 
på fientlig sexism men har en mer accepterande och välkomnande attityd mot välvillig sexism. 
Den nu aktuella studien görs i Sverige vilken kan bidra till kunskapsluckor, då tidigare studier 
gjorts i andra delar av världen.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie kommer fokusera på välvillig sexism och individers och uppfattningar av 
välvilligt sexistiska tankesätt. Med uppfattningar menas den medvetenheten eller uppfattning 
om omvärlden och olika fenomen som individer skapar eller har skapat genom att exempelvis 
ta del av läsmaterial (Nationalencyklopedin, 2020). Denna studie syftar till att belysa individers 
uppfattning, och attityd till ett välvilligt sexistiskt tankesätt. Attityd och inställning hänvisar till 
individers egna sätt att orientera sig i sin omgivning och hur individen ser på världen och 
omgivningen. Detta inkluderar tankar, känslomässiga förhållningssätt, syn och inställning. 
Vilket innebär i denna studie att det handlar har om åsikter, inställningar och tankar 
(Nationalencyklopedin, 2020).  som deltagarna har format om sexism. Studien utgick från tre 
övergripande frågeställningar:  
 

§ Hur uppfattar människor välvilligt sexistiskt tankesätt?  
§ Hur är individers attityd/inställning till välvilligt sexistiskt tankesätt?  
§ Hur skiljer sig kvinnor och mäns uppfattningar av välvilligt sexistiskt tankesätt åt?  

 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
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Totalt deltog 10 individer i studien. Deltagarna rekryterades genom självselektion där 
deltagarna själva kontaktade författaren om de ville delta i studien. Det betydde att inga externa 
bortfall registrerades och inga interna bortfall förekom. För att kunna delta i undersökningen 
behövde deltagarna vara av heterosexuell läggning då den heterosexuella kulturen har visat sig 
skilja sig från andra sexuella läggningar (Norton & Herek, 2013) och denna undersökning syftar 
till att undersöka sexism i heterosexuella relationer mellan kvinnan och mannen.  Deltagarna 
skulle också identifiera sig själva som antingen man eller kvinna, och vara bosatta i Sverige. 
Åldersspannet på deltagarna var mellan 19–47 år (M = 27, SD = 9.5). I studien deltog fyra 
kvinnor och sex män. Det rapporterades att hälften av deltagarna inte var i ett förhållande, varav 
tre deltagare beskriver att de träffade människor i syfte att finna ett romantiskt förhållande. De 
resterande fem deltagarna är i ett förhållande och bor med sin partner, varav tre deltagare är 
gifta. Mer än hälften av deltagarna som deltog i denna studie har genomgått eller genomgår en 
akademisk utbildning. Deltagarna som icke gått eller genomgår en akademisk undersökning 
har tagit studenten vid en gymnasial utbildning.  
 
Material 
 
Material som användes i undersökningen var dokument med två profiler av två individer av 
manligt kön som beskrev sin relation med sin flickvän. Den ena individen beskrev ett välvilligt 
sexistiskt tankesätt och den andre beskrev en neutral, ej sexistisk relation med sin flickvän. 
Profilerna var konstruerade efter Glick och Fiske (2001) och Chisango och Javangwe (2012) 
profiler, definitioner och beskrivningar av välvillig sexism respektive sexism. Profilerna 
skapades av författaren utifrån information om välvilligt sexistiskt beteende beskrivet i tidigare 
forskning (Chisango & Javangwe, 2012; Glick & Fiske, 2001). Information modifierades till 
att bli åsikter och tankesätt i de aktuella profilerna.  Exempelvis skriver bland annat Chisango 
och Javangwe (2012) att den sexistiska mannen är omhändertagande och gärna tar hand om 
kvinnans ekonomi. Denna information inkluderades i den aktuella studien i form av åsikter som 
utrycktes i den välvilligt sexistiska profilen av den manliga karaktären. 

Profil ett presenterar Olle, som beskriver hans syn på sin egen relation med sin flickvän 
Denise och profil två presenterar Sebastian som beskriver sin relation med sin flickvän Anna. 
Olle uppvisar välvillig sexism där han beskriver sin relation med starka könsroller. 
Flickvännerna i profilerna är sjuksköterskor som arbetar hårt och detta bekräftas av männen i 
båda profilerna. Profilerna konstruerades av undersökningsledaren med en liten mängd 
information för att ge deltagarna möjlighet att diskutera och utveckla sina tankesätt. 
Skillnaderna i profilerna var subtila med skillnader i hur männen i profilerna beskrev sin 
förhållning till relationen och olika händelser. Exempelvis uttrycker den icke sexistiska profilen 
att hans flickvän bör ta en paus from sitt arbete för att bättre återhämta sig. Med detta menas att 
den icke sexistiska mannen förväntar sig att flickvännen återvänder till jobbet efteråt för att 
bidra till den gemensamma ekonomin. Mannen i den välvilligt sexistiska profilen däremot 
berättar att han inte skulle ha någonting emot att hans flickvän förblir hemma. Detta indikerar 
mannens roll som försörjare.  

För att kunna samla in rätt data formades en semistrukterad intervjuguide med 11 
intervjufrågor, fem av dessa handlade om deltagarnas bakgrund som kön, förhållandestatus och 
utbildning. Efter bakgrundsfrågorna följer frågor om individers preferenser följt av vilka 
känslor deltagarna upplevde av att läsa dessa profiler. Intervjuguiden innehöll även frågor om 
individers tankar om hur profilernas karaktärer skulle varit i sociala och romantiska 
sammanhang. Ett exempel på en fråga är ’’hur skulle du beskriva deras relation?’’. För att 
kommunicera med deltagarna använde författaren sig av en dator med mjukvaran Skype och en 
mobiltelefon. Därmed användes mobiltelefon för att spela in samtalet som hjälp för senare 
transkriberingar. Under kommunikationen användes även en iPad för noteringar.  
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Procedur  
 
Information kopierades och laddades upp som ett inlägg på sociala medier där inläggets syfte 
var att ge en presentation om studien och förse potentiella deltagare med kontaktuppgifter i 
form av telefonnummer och e-mailadress. Sociala medier inkluderade: Discord, Facebook, och 
webbsidan Weebly. Ett missivbrev konstruerades som skickades till deltagare vid kontakt 
mellan författare och deltagare. Missivbrevet innehåll en abstrakt beskrivning av studiens syfte 
om individers tankar, uppfattningar och upplevelser om två beskrivna romantiska relationer. 
Missivbrevet innehöll även kontaktinformation, och intervjuns tillvägagångsätt. Deltagarna 
fick information om att de kunde få en kopia av kandidatuppsatsen när den är klar skickad till 
dem via e-post. Deltagare fick även information om deras rättigheter som har sin grund i 
Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. Det innebar att deltagarna fick bland annat veta att 
de har rätt att avbryta deras samarbete när som helst och att informationen som deltagarna delar 
med sig av inte kommer på något sätt att identifiera dem i den publicerade uppsatsen. För att 
inte riskera missförstånd skickades missivbrevet som elektroniskt dokument och lästes även 
upp av författaren innan intervju. Deltagarna ombads läsa igenom missivbrevet så noggrant 
som möjligt igen innan intervju. Efter kontakt med deltagare gavs deltagare minst en timme 
innan intervju för att läsa igenom information och bestämma sig om sitt deltagande. Deltagarna 
läste därefter två texter som beskrev två olika profiler, där den ena profilen uppvisade välvillig 
sexism och den andra profilen var icke sexistisk. Deltagarna ombads att lägga undan profilerna 
för kommande intervju. Efter att deltagarna läst och lagt undan profilerna utfördes intervjun. 
Intervjun skedde via telefon och videosamtal på Skype på grund av omständigheterna med 
Covid-19. Intervjuerna tog ungefär 60 minuter per person. Efter intervju förseddes deltagarna 
med ytterligare detaljerad information om studiens syfte.  
 
Dataanalys  
 
Studiens data analyserades genom en induktiv tematisk analys med en hermeneutisk ansats. 
Den hermeneutiska ansatsen ger möjligheten att fokusera på deltagarnas förklaringar och söker 
därför betydelsen utifrån individens perspektiv istället för att bara anta de ordagranna och 
konkreta betydelserna i berättelserna (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta ger en större möjlighet 
att förstå vad deltagarna menar. Anledningen till varför just denna tolkningsansats används för 
studien beror på att syftet med studien är att förstå de underliggande meningarna i deltagarnas 
berättelser. Det innebär även att deltagarnas egna perspektiv och förkunskaper om sociala 
situationer tas hänsyn till i denna undersökning (Allwood & Erikson, 2017; Kvale & Brinkmann, 
2014). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver relevansen om hur föreställningar av världen 
kan hjälpa förstå vad individer verkligen försöker förmedla. Detta innebär icke att författaren 
kommer anta utan hänsyn till deltagarnas berättelser, utan med detta menas att deltagarnas 
attityd och detaljerade betoningar var viktiga för resultatet. Ett konkret exempel på hur den 
hermeneutiska ansatsen användes inom dataanalysen är att författaren noterade vilka ord som 
användes för att beskriva profilerna för att sedan förstå helhetsinställningen till dem. 
Exempelvis använde deltagare meningar som ’inte redo än’, ’jag har också varit sådär 
förut’, ’ny till detta’ och ’det kommer gå över’ när de diskuterade om den ena profilen. 
Författaren kopplade ihop dessa olika ord och uttryck för att förstå deltagarens perspektiv där 
de uppfattade att mannen i profilen går igenom en fas.   

I den aktuella studien användes ett induktivt analytiskt förhållningssätt utan strikta teorier 
som utgångspunkter. Det induktiva förhållningssättet innebär att ingen specifik information 
eftersöktes under dataanalysen, utan med ett öppet perspektiv bearbetades data till utformning 
av mönster för att eventuellt generera resultat och som talade för sig självt och inte för någon 



7 
 

annan teori (Kvale & Binkmann, 2014). Dock valdes och strukturerades resultatet för att 
besvara frågeställningar.   

Under hela arbetsgången antecknades och noterades tankar för att kunna enklare applicera 
och väcka samma funderingar under databearbetningsprocessen (Maxwell, 2012). Intervjuerna 
transkriberades och blev till 15 sidor sammanlagt med konversationen radnumrerad där varje 
dialog erhöll en egen rad med eget nummer. Dialog avslutades med den andra partens svar eller 
en lång paus. Därefter lästes dessa transkriberingar ett flertal gånger för att erhålla en 
uppfattning av helheten. För övrigt lästes noteringar och anteckningar som skrevs under 
intervjun om observerade likheter och olikheter i deltagarnas berättelser för en bättre 
återkoppling senare i bearbetningen. Varje deltagares svar bearbetades med en hermeneutisk 
ansats där deltagarnas sätt att se världen studerades genom att analysera uttryck, ordspråk, ord 
och meningar, för att kunna förstå och anta deltagares perspektiv och därmed så att författaren 
skulle kunna tolka och abstrahera berättelserna och utforma teman. Transkriberingarna 
meningskoncentrerades, där irrelevant information för studiens frågeställningar som 
exempelvis upprepningar, egennamn, kvantitet, togs bort eller omformulerades (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Meningar och ord som krävde en omformulering markerades med gult och 
därmed omformulerades; liksom ordspråk, metaforer eller slangord. Detta kortade ned 
materialet till relevant data för frågeställningarna. Två dokument kopior gjordes där en kopia 
skrevs ihop till en enda lista med teman (Maxwell, 2012). Därmed sattes dessa olika teman in i 
en tabell för att pricka av antalet förekomster hos varje tema. De teman som förekom i 
majoretenen av berättelserna blev till de slutliga temana.  
 
 

Resultat 
 
 
Detta avsnitt kommer introducera fyra teman och ett subtema som identifierades med den 
tematiska analysen. Det första temat var gömda avsikter. Det andra temat var kontrollerande 
som även hade undertemat makt och underkastelse. Tredje temat var dysfunktionell som person. 
Sista temat var emotionell instabilitet.  

Alla deltagare som deltog i denna studie om välvillig sexism föredrog den icke sexistiska 
profilen. Det fanns ingen deltagare som skulle tänka sig, eller vilja befinna sig i en relation som 
är beskriven i den välvilligt sexistiska profilen. De manliga deltagarna upplevde att de såg upp 
till den manliga karaktären i den icke sexistiska profilen men hade någon gång i livet uppfattat 
sig själv ha betett sig som den sexistiska karaktären. Dock kopplade inte deltagarna sexism till 
profilerna och misstänkte inte att sexistiskt beteende eller tankesätt uppstod i beskrivningarna.  
 
Gömda avsikter 
 
Deltagarna beskrev en misstänksamhet om avsikter när det kommer till profilen som uppvisade 
sexistiskt tankesätt. Avsikter hos den sexistiska profilen var ifrågasatt där deltagarna beskrev 
den sexistiska profilen som lömsk. Ingen misstänksamhet uppstod i deltagarnas upplevelser av 
den icke sexistiska profilen där deltagarna uttryckte en tillfredställelse med hans motiv. 
Misstänksamheten riktade sig främst mot den välvilligt sexistiska mannens tankesätt, där 
deltagarna uppfattade att sexistiska profilens tankesätt uppvisade ett ’fult spel’ och att det finns 
ett syfte bakom det välvilliga tankesätt som kommer leda till att mannen i profilen kan förändra 
sitt beteende när som helst. En deltagare beskrev den sexistiska profilen:  
 

Inte så att det är något fel med honom. Tror jag. Eller jo, jag känner att han gömmer 
någonting för henne. Men kan inte riktigt peka ut vad det kan vara. (…) Som om 
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han ljuger om vad han egentligen vill. (…) Antar att han är typen som typ pratar 
bakom rygg på henne.  
 

En annan deltagare berättar såhär som stödjer detta resultat:  
 

Det saknas någonting. Jag kan liksom inte sätta fingret på det. (…) Han får mig att 
ta ett steg tillbaka i avsky, typ. (…) Han verkar ganska falsk av sig, skulle jag säga. 
Efter några år kommer det nog ändra sig.  

 
Det fanns en skillnad mellan kvinnliga och manliga deltagares misstänksamhet mot den 
sexistiska profilen. Alla kvinnliga deltagare uttryckte misstänksamhet mot den välvilligt 
sexistiska mannen, där de kvinnliga deltagarna såg mannen i profilen som en lögnare. De 
manliga deltagarna däremot uppfattade att den välvilligt sexistiska mannens gömda avsikter var 
tvingat och uppstod naturligt på grund av kärleken till sin flickvän. Och att dessa gömda 
avsikter var nödvändiga för att bibehålla en relation. De manliga deltagarna uppfattade att 
flickvännen använde kärleken för manipulation. En manlig deltagare beskriver detta:  
 

Grabben leker ju. Han är väl förtjust i henne. Tror inte han tänker så vanligtvis (…) 
så han är inte lika öppen för att inte förstöra eller göra henne ledsen. (…) när man 
typ inte vill dela med sig av alla planer eller vad man vill göra för att inte förstöra. 
Att vara lite hemlig av sig.  
 

En annan manlig deltagare stödjer detta:  
 

Han verkar ju inte vilja berätta vad han egentligen vill utan låter henne använda det 
å göra vad hon vill. (…) han övertänker väl allt och gör saker och räknar ut saker. 
(…) Hon njuter väl av friheten att han håller mycket osagt. 

 
I deltagarnas beskrivningar förekom uppfattningarna av ett komplicerat tankesätt och beteende 
som bidrar till uppkomsten av misstänksamheten för den sexistiska profilen. Den sexistiska 
personen i profilen beskrevs som svårförståelig. Där den icke sexistiska profilen däremot 
beskrevs som jordnära, lättförståelig, och icke komplicerad. En deltagare uttrycker 
detta: ’’Varför behöver han ta alla extra steg (…) Alla dessa omvägar som om han inte är 
tillfreds med hur det är.’’  
  
Kontrollerande/kontroll 
 
Materialet visade en stor förekomst av temat kontrollerande. Deltagarna angav uppfattningen 
att den sexistiska profilen använder sig av strategier för att kunna kontrollera sin partner. 
Materialet visade även att den viktiga aspekten av detta kontrollerande beteende är att den 
sexistiska profilen uppfattades använda sin generositet för att kontrollera, genom att 
överbeskydda, göra för mycket, erbjuda att ta ansvar.  
 
Resultatet visade även en skillnad mellan kvinnliga och manliga deltagares berättelser. Alla 
kvinnliga deltagarna menade att den sexistiska profilen uppfattades ha försökt förminska sin 
partner genom sitt sätt att uttrycka sig och genom att han tog på sig en större del av ansvaret, 
och med detta få kontroll över henne. Mannen ansågs som en dominant individ med hög 
standard med höga krav på sig själv och omgivningen som icke kommer låta hans partner bete 
sig hur som helst. Där en kvinnlig deltagare beskriver: ’’Verkar ju kontrollerande, som om han 
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skulle varit på hennes mobil och ha kontroll över henne hela tiden.’’. Ett annat citat från 
materialet som stödjer detta tema lyder: 
 

Läskigt och obehagligt att bli behandlat som ett objekt och bara tappa kontrollen 
sådär. När man är ett objekt eller blir behandlad så blir det ju enklare att bli 
kontrollerad, tycker jag. (…) Han är snäll men lite för snäll, han gör så mycket så 
hon hamnar i en situation där hon inte kan säga mycket och måste följa. Så nu måste 
hon göra saker åt honom annars så mår hon dåligt.  

 
I materialet framgår att de manliga deltagarna uppfattade att mannen i den sexistiska profilen 
hade kontrollbehov som resultat av sin ovillkorliga kärlek och genuin oro för kvinnans 
välbefinnande. En manlig deltagare som deltog i denna studie illustrerar detta med sin 
förklaring:  
 

(…) tycker att det är bra att han stöttar sådär. Han är väl ganska kontrollerande lite 
si så ibland, tror ändå på ett bra sätt. Han vill liksom veta att inget har hänt henne 
medan hon var ute någonstans med vänner.  

 
Makt och underkastelse. Ett identifierat subtema som är nära kopplat till kontroll i 

materialet visade även att deltagarna uppfattade ett maktspel. Detta resultat visar att det 
välvilligt sexistiska beteendet uppfattades som ett sätt att förlora kontrollen som i sin tur 
skapar makt över den andre, där den andre även underkastar sig. Materialet visar dock en 
åtskillnad i hur alla kvinnor och alla män i undersökningen uppfattar det sexistiska tankesättet 
hos profilen. En manlig deltagare betonar makt på följande sätt: 
 

Han är ju lite som en hund, han är en hängiven följare (…) och han vill skydda 
henne från alt ont i världen. Hundar vill ta hand om sin ägare precis som Olle 
[sexistisk profil] vill ta hand om ekonomin. (….) Jag tror Olle skulle vara den som 
sa nej till att dra ut med vänner för att hålla koll på henne hemma. (…) Känns lite 
som att hans flickvän är en kändis med en hängiven följare. (…) Men han 
kontrollerar liksom ganska hårt för att han älskar. 

 
Resultatet visade att alla manliga deltagarna uttryckte en obalans i maktspelet där den 
sexistiska profilen uppfattades ha gett för mycket till sin partner som i sin tur ledde till en 
obalans i relationen. Där den sexistiska profilen beskrevs som svag, där mannen medvetet 
underkastar sig. De kvinnliga deltagarna däremot ansåg att den sexistiska mannens 
kontroll över ekonomin och kontroll över flickvännens val om att stanna hemma, är 
maktobalans, där kvinnan kommer behöva underkasta sig mannen. En kvinnlig deltagare 
berättar: ’’Vänta hon har ju ingen röst alls! Vad händer om hon vill gå ut och låna pengar? 
(…) eller vad är det jag säger, vadå låna, det är ju hennes också, men hon måste lyssna på 
honom om allt.’’  

 
Dysfunktionell som person 
 
Den sexistiska profilens tankesätt ansågs inte lämpligt eller funktionellt för en person i 
samhället. Deltagarna uttryckte att den välvilligt sexistiska mannen inte kommer komma långt 
i livet med att ta på sig ansvar för sin partner eller sätta kvinnor på en piedestal. Alla deltagare 
uttryckte ovilja att be om råd från den välvilligt sexistiska mannen för att han inte har rätt 
tankesätt för att fungera som en individ i samhället. Både kvinnliga och manliga deltagare ansåg 
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att personen inte hade ett funktionellt liv då den sexistiska mannen inte har rätt prioriteringar 
och livet strukturerat på ett ovanligt och fel sätt. 
  
Enligt beskrivningarna av männen som deltog i studien så uppfattades det sexistiska tankesättet 
som en fas där de manliga deltagarna uttryckte stark oro för den sexistiska profilen då de 
uppfattade profilen som genuint trevlig person men barnslig, som följer fel livsregler. Mannen 
i profilen ansågs ha satt sig i situationer där människor som exempelvis vänner kommer utnyttja 
honom för hans godhjärtade personlighet.  
 

Det kommer gå över. Han verkar vara lite ung och dum typ (…) fel fokus skulle 
jag säga. Och när han förändrat sin syn så kommer Olle lära sig alla reglerna. Man 
kommer inte lyckas med mycket om man är som honom. 

 
Resultatet indikerar att de kvinnliga deltagarna la betoning på andra saker i detta tema. Liksom 
de manliga deltagarna så ansåg kvinnorna att mannen hade ett icke funktionellt socialt liv, dock 
på grund av starkt bestämda inre riktlinjer, attityd och bestämdsamhet för roller, vilket innebar 
att mannen ansågs ha en dysfunktionell personlighet som ledde till en mer ’instängd’ livsstil. 
Denna livsvärld bidrog där med till ett icke funktionellt socialt liv. En kvinnlig deltagare 
beskrev den sexistiska profilen på följande sätt:  
 

Tror han är ganska frånvarande typ. Sträng och har sina små regler här och där. Han 
följer sin kod. Ingen skulle vilja hänga med honom. (…) Tror att om man säger 
någonting han inte gillar så skulle han nog tittat på en väldigt kallt.  

 
För Emotionellt instabil 
 
Materialet visade att majoriteten av deltagarna påstod att den sexistiska mannen är emotionellt 
instabil och en emotionellt laddad individ. Enligt det insamlade materialet grundar sig detta 
tema i beskrivningarna om överkänslosamhet, överdramatisk, gråtfärdig, nervös, ångestfylld. 
Resultatet visade att det sexistiska beteendet uppfattas som instabilt där mer en hälft av 
deltagarna misstänkte även en potentiell mental störning. En deltagare beskriver detta tema på 
följande sätt:  
 

(…) Olle verkar lite skadad. (…) Känns lite som att det kan vara någon typ av 
tidigare mobbning inblandad. Har varit med om att barn som växer upp och blir illa 
behandlade kan bli lite överkänsliga som Olle. (…) han har psyke som ett litet barn 
som tappat bort sin klubba. 

 
Mannen uppfattades ha det svårt att finna sig själv, där han stängde in sig själv i olika 
destruktiva situationer. Han ansågs vara både emotionellt närvarande och emotionellt 
frånvarande där han skulle kunna hjälpa människor som behöver hjälp oavsett bekostnad, men 
på samma gång bli plötsligt ledsen och aggressiv om någonting inte är som det ska enligt honom. 
En deltagare beskriver sin uppfattning av den sexistiska profilen ’’Han är verkar som en person 
man kan prata med om livet. Gråta lite. (…) lite för känslig för sitt eget bästa. Tror att man 
skulle vara ganska försiktig och typ behöva tänka efter innan man säger något.’’.  
 
 

Diskussion 
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att belysa individers attityd och uppfattningar av välvilligt 
sexistiskt tankesätt. Resultatet i denna studie visade att deltagarna hade en negativ attityd mot 
sexistiska uttalanden så som överbeskyddande och tillbedjan. Det vill säga deltagarna visade 
en typ av avsky mot sexistiskt perspektiv som involverade självförminskande eller bidragande 
till en rubbad jämställdhet. I resultatet framkom fyra teman och ett undertema. Dessa teman i 
sin helhet beskrev deltagarnas uppfattning och attityd till välvillig sexism. Temana gömda 
avsikter, kontrollerande, emotionellt instabil och dysfunktionell som person var uppfattningar 
som deltagarna hade om välvillig sexism, och besvarar även studiens första frågeställning om 
individers uppfattningar av ett välvillig sexistiskt tankesätt. Deltagarna uppfattade att den 
sexistiskt beskrivna profilen är en individ som hade dolda avsikter. Individen uppfattades vara 
en dysfunktionell person då det välvilliga tankesättet inte kommer gynna personen i dagens 
samhälle. Deltagarna uppfattade även att kontroll uppkommer inom det sexistiska tankesättet 
där kontroll antingen kommer vara nödvändig som ett pris för generositeten eller att 
generositeten är kontrollen. Det sista beskriver att individer uppfattar att det välvilligt sexistiska 
tankesättet är för emotionellt instabilt med negativa egenskaper som dramatisk och ångestfylld. 

Det första temat, gömda avsikter väckte en diskussion om kopplingen mellan ambivalent 
sexism och välvillig sexism. Omedvetenheten om att välvillig sexism är en del av en process 
bestående av fientlig sexism är ett vanligt mönster i resultat kring studier om sexism (Bohner 
et al, 2010; Chisango & Javangwe, 2012; Glick & Fiske, 1996, 2001; Glick et al, 2000). 
Deltagarna identifierade inte den sexistiska profilen som sexistisk, dock visade materialet att 
deltagarna misstänker en intention bakom det välvilliga sexistiska tankesättet. Liksom de 
följande temana som indikerade deltagarnas förståelse för negativa kvaliteter hos välvilligheten. 
I tidigare forskning föreslog Chisango och Javangwe (2012) att kvinnan ser den välvilliga 
sexismen som en snäll man, men det aktuella data visar att de kvinnliga deltagarna snarare 
ogillade det välvilliga tankesättet och kände ett obehag. 

Resultatets andra teman, kontrollerande och dysfunktionell som person visade intressant 
motgående data när det kommer till Social Role theory (Eagly & Wood, 2012). Enligt denna 
teori har kvinnor och män roller som separerar könen och skapar normer och förväntningar. 
Teorin menar även att individer förstärker manliga och kvinnliga roller i samhället för att det 
passar det biologiska könet (Eagly & Wood, 2012). Temat kontrollerande gick emot denna teori 
på så vis att deltagarna ogillade den obalans som fanns i relationen där den sexistiska mannen 
förminskar sin flickvän eller gav för mycket genom att exempelvis överbeskydda. Även om 
dessa kvaliteter enligt Social role theory anses som manliga roller som uppmuntras av 
allmänheten (Eagly & Wood, 2012). Temat dysfunktionell som person stödjer inte social role 
theory då deltagarna uttryckte ett missnöje om att den sexistiska mannen tog på sig rollen som 
försörjaren. Mannen ansågs ha fel värderingar, prioriteringar och livsstil. Ytterligare ett tema i 
den aktuella studien som icke gav stöd åt denna teori är för emotionellt instabil där deltagarna 
ansåg till och med att den sexistiska mannen hade någon emotionell instabilitet på grund av de 
värderingar och tankesätt som han beskrev. Vilket även visar att deltagarna inte hade roller i 
tankarna utan såg mannens tankesätt som något en emotionellt instabil person skulle tycka och 
tänka.  

När det kommer till den andra frågeställningen om sexistiskt tankesätt i den aktuella 
undersökningen om individers attityd och inställning till välvilligt så visade materialet att 
deltagarna hade en negativ inställning till mannen i profilen som beskrevs utifrån ett sexistiskt 
perspektiv. Där det visade att de manliga deltagarna uppfattade det sexistiska tankesättet som 
en dålig kvalité hos en individ, där de kände att bara tanken av att vara vän med en individ med 
ett sexistiskt tankesätt skulle vara en börda. Deltagarna uttryckte oviljan att få någon djupare 
kontakt med den sexistiska mannen på grund av bland annat hans känslomässighet och 
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hängivenhet mot sin flickvän. De kvinnliga deltagarna hade också en negativ inställning till den 
sexistiska profilen där de uppfattade personen som hotfull. De kvinnliga deltagarna använde 
dock även ord som ’läskigt’ och ’obehagligt’ som indikerar ett mer djupare avsky för detta 
tankesätt. Som tidigare introducerat så har andra forskare (Chisango & Javangwe, 2012) 
diskuterat om kvinnliga deltagares fördragande och acceptans av den välvilliga sexistiska 
mannen på grund av potentiella fördelar, vilket inte har fått stöd av resultatet i denna 
undersökning när det gäller de kvinnliga deltagarnas beskrivningar. De kvinnliga deltagarna 
som deltog i denna studie ansåg den sexistiska mannen i profilen som ett hinder då de uppfattade 
att hans beteende och tankesätt skulle hindra flickvännen från att leva sitt liv. De manliga 
deltagarna däremot nekade inte möjligheten och menar även att flickvännen i profilerna tar sig 
friheten att använda sig utav mannens generositet.  

Studiens tredje frågeställning som handlade om skillnaden mellan kvinnors och mäns 
berättelser när det kommer till uppfattningar om välvillig sexism. De teman som materialet 
visade var gemensamma för både manliga och kvinnliga deltagare, men på samma gång så 
fanns det en skillnad mellan hur män och kvinnor uppfattade samma teman. Både män och 
kvinnor uppfattade personen i den sexistiska profilen som kontrollerande och dysfunktionell 
som person, samt för emotionellt instabil med gömda avsikter. Men dessa teman uppfattades 
på olika sätt av män och kvinnor. Denna frågeställning blev besvarad då kvinnor och män såg 
varje tema på sitt eget sätt. De manliga deltagarna bidrog med ett intressant resultat där de 
relaterade till den manliga karaktären i profilerna, oavsett om karaktären var välvilligt sexistisk 
eller inte. Vilket resulterade i avsky men på samma gång förklaringar till varför det sexistiska 
tankesättet uppstod från första början. De manliga deltagarna fokuserade mer på att förklara att 
hans tankesätt hade en anledning än att lägga märke till ordvalen eller de generellt sexistiska 
aspekterna i profilerna som de kvinnliga deltagarna gjorde. Exempelvis beskrev en manlig 
deltagare den sexistiska profilen som trogen som tar hand om hennes ekonomi. De kvinnliga 
deltagarna däremot märkte den sexistiska aspekten av att ha kontroll över ekonomin. 

En intressant aspekt i materialet är att även om den sexistiska profilen inte tyder på något 
initiativ eller perspektiv från kvinnan så tillskrev manliga deltagare fortfarande manipulativa 
drag till flickvännen. De få manliga deltagare som inte ansåg den kvinnliga karaktären som 
manipulativ ansåg henne som lat, även om vinjetten nämner kvinnans yrke; sjuksköterska, och 
en beskrivning av ett hårt jobb som resulterar i att kvinnan kommer hem trött. De manliga antog 
den sexistiska mannens perspektiv och ansåg att flickvännerna i profilerna är källan till 
ojämställdhet. Resultatet indikerar att de kvinnliga deltagarna relaterar till både kvinnan och 
mannen i sina beskrivningar. Deltagarna i den aktuella studien var av heterosexuell läggning. 
Det innebar att män och kvinnor som är attraherade av båda eller det motsatta könet inte kunde 
delta i den aktuella studien. Detta kan ha påverkat resultatet i form av positionering. Deltagarnas 
heterosexuella läggning kan ha påverkat deltagarnas åsikter, positionering och 
perspektivtagande när det kommer till studiens profiler. Exempelvis genom att identifiera sig 
som en individ av manligt kön som är attraherad till kvinnor så kan den manliga deltagaren anta 
mannens perspektiv i profilerna.  

En annan intressant aspekt är hur den sexistiska profilen kunde uppfattas som både 
kontrollerande och godhjärtad, enligt de manliga deltagarna. Dessa motsägande resultat kan 
möjligtvis indikera att de manliga deltagarna uppfattade att det är okej att kontrollera sin partner 
i vissa situationer om det finns en förklaring. Deltagarna uttryckte även att mannen i den 
sexistiska profilen går igenom en fas och därmed att mannens beteende eventuellt kan försvinna 
med tiden. De manliga deltagarna uppfattade den sexistiska mannen i profilen som svag men 
på samma gång kontrollerande. Det kan betyda att deltagarna inte ser kontrollerande som ett 
beteende som indikerar styrka eller dominans, snarare som ett verktyg. Det kan även påstås att 
de manliga deltagarna ser den sexistiska mannen i profilen som en svag person, som behöver 
använda sig utav strategier för att underlätta sin vardag.  
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Eagly et al. (2020) presenterade ett resultat om vilka egenskaper individer tillskriver kvinnan 
och mannen, där kvinnan tillskrevs mer emotionella egenskaper och generellt typiskt feminina 
egenskaper och mannen ansågs vara exempelvis modigare och självsäkrare än kvinnan. Den 
aktuella studien ger nya synvinklar till detta ämne då deltagare generellt hade en annorlunda 
syn på männen och kvinnorna i profilerna. Kvinnorna i profilerna beskrevs som lata och 
manipulativa där enligt de manliga deltagarna och dessutom att kvinnan är anledningen till 
mannens sexistiska tankesätt – vilket innebär att deltagarna fördelade olika egenskaper 
omedvetet. Dessutom som tidigare indikerats kan det diskuteras om att de manliga deltagarna 
hellre tillskrev en extra historia om den kvinnliga karaktären än anta att mannen i profilen var 
ansvarig för sitt tankesätt. Däremot uppfattade deltagarna den sexistiska mannen som den 
känslosamma och inte de kvinnliga karaktärerna i profilerna. Dock visar det aktuella resultatet 
att både kvinnor och män är för den icke sexistiska profilen.  

Resultatet står i kontrast till tidigare forskning som visade mer positiva eller neutrala 
attityder och inställningar till välvilligt sexistiska profiler (Chisango & Javangwe, 2012; Glick 
& Fiske, 1996, Glick et al, 2000; Kilianski & Rudman, 1998), även i profiler där deltagarna var 
fullt medvetna om intentionerna hos de sexistiska profilerna (Bohner et al, 2010). Detta resultat 
kan bero på tre olika anledningar. Den första anledningen kan vara kulturella och geografiska, 
då studien utfördes i Sverige vilket kan innebära andra vanor och förhållningssätt. Den första 
och största möjliga förklaringen kan vara individers syn på jämställdhet i Sverige. En rapport 
från World economic forum (2020) visar att majoriteten av de skandinaviska länderna befinner 
sig på de första platserna när det kommer till förbättringen av jämställdhet i landet. Sverige står 
på fjärde plats med 82% förbättrad jämställdhet. En annan potentiell förklaring kan vara 
kulturfenomenet Jantelagen (Nationalencyklopedin, 2020) som kan förklara deltagarnas 
negativa attityd mot den sexistiska mannens sätt att behandla sin flickvän där han ser henne 
som en helt annan typ av människa. Denna typ av självförminskning bidrar till jämställdhet 
genom att observera det egna beteendet och icke sätta sig i en position högre än någon annan. 
Därmed behåller båda parterna jämställdhet genom att inte sticka ut.  

Den andra anledningen är tid. Tidigare forskning visar att sexism förändras med tid (Eagly 
et al, 2020; Swim, Aikin, Hall, & Hunter, 1995). Ekehammar, Akrami, och Araya (2001) 
beskriver även en skala med klassisk respektive modern sexism. Denna skala visar att sexism 
med åren har förändrat form och uppkommer i dagens samhälle i en mer subtil och komplicerad 
form. Denna studie använder sig av profiler med klassisk sexism vilket kan uppfattas på ett 
annat sätt. Exempelvis kan den välvilligt sexistiska profilen i denna uppsats uppfattas som mer 
ovanlig eller icke vardaglig då den icke är lika subtil. 

En tredje potentiella anledningen till de negativa attityderna mot den välvilligt sexistiska 
profilen är valet av metod för denna studie. Tidigare forskning kring sexism använde sig utav 
kvantitativa enkäter med skalor där det fanns begränsat med möjlighet för reflektion och 
diskussion för deltagarna (Becker, 2010; Chisango & Javangwe, 2012; Glick & Fiske, 1996). 
Den aktuella studiens kvalitativa metod bidrog med ett mer nyanserat och ovanligt resultat där 
deltagarna fick möjlighet att beskriva deras uppfattning av profiler som uppvisade sexism, 
vilket kan bidra till större möjlighet att analysera och bearbeta vad deltagarna själva egentligen 
menar och känner när de stöter på sexism. Då materialet visar att deltagarna föredrog den icke 
sexistiska profilen så visar detta att metoden även gav möjlighet till en djupare förståelse för 
hur individer uppfattar välvillig sexism. Deltagare kunde nyanserat beskriva vad som var 
acceptabelt inom det sexistiska tankesättet, och vad som var oacceptabelt. Där sexistiskt 
tankesätt kunde vara tolererbart i en annan situation eller ur ett annat perspektiv. Exempelvis 
indikerar materialet att de manliga deltagarna uppfattade en ojämlikhet i könsrollerna, men 
ansåg att detta skapades av flickvännen och inte den sexistiska mannen och därför var mannens 
tankesätt acceptabelt.  
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Metoddiskussion 
 
Studiens kvalitativa metod har givit en större, bredare och fördjupad bild av ämnet. Som 
beskrivits i introduktionsdelen i denna studie så har tidigare forskning försett (Becker, 2010; 
Chisango & Javangwe, 2012; Glick & Fiske, 1996, 2001; Kilianski & Rudman, 1998) 
deltagarna med fientlig, ambivalent, välvillig sexism och ingen sexism alls på samma gång – 
vilket gav deltagarna möjligheten att jämföra och besvara vilket enligt dem var att föredra. En 
av styrkorna med den aktuella studien är dess koncentrering på välvillig sexism. Denna studie 
försåg deltagarna med två nästan identiska profiler där de enda skillnaderna var de subtila 
sexistiska aspekterna som ger deltagarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och uppfattningar 
på ett mer detaljerat och koncentrerat sätt som kan bidra med information om varför deltagare 
generellt föredrar eller ogillar välvillig sexism. Det aktuella resultatet i sig indikerar att när 
välvillig sexism inte är jämfört med fientlig eller ambivalent sexism så är denna inte att föredra. 
Då fientlig sexism uppvisar ett negativ och hotfullt beteende till skillnad från välvillig, så 
lämnar detta inte så stort val för deltagare.  

I den aktuella studien har deltagarna tagit del av båda profilerna samtidigt, vilket betyder att 
denna design kan ha medfört potentiella fallgropar som att deltagarna fått möjligheten att välja 
och därefter svarat baserat på social önskvärdhet och politisk korrekthet. Individers svar kunde 
ha varit ett resultat av social önskvärdhet där individen har känt behovet av att besvara frågor 
på ett sådant sätt som individerna vill bli sedda. Vilket indikerar att social önskvärdhet kan ha 
förekommit i den aktuella studien. En faktor kunde vara att intervjuaren omedvetet uppmuntrat 
svar från deltagarna genom ord som ’ja’, ’okej’ vid specifika tillfällen under intervjun eller med 
att höja rösten. En annan faktor kan vara de rådande politiska situationer som kan ha påverkat 
vad deltagarna delat med sig eller hur de uttryckt sig. En sådan aktuell politisk debatt är 
rörelserna om sexuella trakasserier, nämligen me too-rörelserna (Nationalencyklopedin, 2020). 
Rörelsen syftar bland annat till att uppmuntra och lyfta berättelser från offer som har blivit 
utsatta för övergrepp. Med sociala medier har detta nått ut till många individer som även inte 
deltog i rörelsen. En åsikt om detta ämne kan ha uppfattats av deltagarna som ett stort ämne i 
politiska debatter. För att undvika dessa fallgropar så skulle intervjuaren kunna ge deltagarna 
en profil i taget, eller bestämma vilka deltagare som ska ta del av profil ett eller två.  Det är 
även relevant att påpeka att denna studie genomfördes och deltagarna intervjuades under en 
global pandemi där media hade många bilder av och nyheter om det hårda arbetet utfört av 
sjukhuspersonal.  

En annan argumentation för studiens metod är att profilerna och materialet konstruerades på 
ett sådant sätt där karaktärerna inte framställdes som elaka eller otrevliga människor. Vilket 
möjligtvis kan ha minskat risken för social önskvärdhet då deltagarna kan relatera till båda 
karaktärerna utan att känna sig dåliga. Ett potentiellt exempel på detta är där resultatet visar att 
de manliga deltagarna ansåg att den sexistiska mannens tankesätt berodde på kvinnans sätt att 
behandla honom.  

Intervjufrågorna som användes under datainsamlingen utformades av författaren för att 
besvara den aktuella studiens tre frågeställningar. Data samlades in genom intervjuer vilket kan 
vara en styrka och svaghet. Användning utav elektroniska enkäter kunde ha givit deltagarna 
möjligheten att enklare uttrycka sig utan exempelvis tidspress eller annan press av att verbalt 
kommunicera med intervjuledaren. Samhället präglas av bärbar teknologi och nya vanor kring 
elektronik där individer blir mer och mer vana vid att uttrycka sig skriftligt därför kan enkäter 
eller skriftlig kommunikation bidra med ett bättre och välutvecklat svar som skulle ge studien 
ett mer detaljerat resultat. Skriftlig kommunikation genom sociala medier kan anses vara mer 
bekväm för individer därför kunde elektroniska enkäter ha underlättat eller bidragit med mer 
utförligare svar. För ökad intern validitet presenterades en detaljerad beskrivning av 
undersökningens arbetsgång och process.  
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När det kommer till studiens deltagare, så finns det två aspekter som kunde ha påverkat 
studien, nämligen könsfördelning och ålder. Den något ojämna könsfördelningen och antalet 
deltagare i undersökningen kan anses vara en svaghet då detta kan ha påverkat studiens resultat 
genom att resultatet fick mest underlag från individer av manligt kön, vilket bidrar till lägre 
extern validitet. Denna obalans kan betyda att resultatet mest representerar de manliga åsikterna 
då det var fler män som deltog i studien än kvinnor. Då individers uppfattningar kan variera 
beroende på omständigheter, kunskaper och tid så kan även deltagarnas ålder ha påverkat 
studiens resultat. Även om resultatet inte visade någon skillnad i hur äldre och yngre uppfattar 
profilerna så var ändå majoriteten av deltagarna som deltog i studien yngre än 27 år. Detta kan 
innebära att resultatet visar mer hur de yngre generationerna uppfattar det välvilligt sexistiska 
tankesättet.  

Svagheter gällande metoden är också profilerna som användes för intervjuerna. Profilerna 
var konstruerade för att ge en liten mängd information och bestod av en halv sida per profil. 
Denna information kan ha varit otillräcklig för utformningen av en god och välutvecklad åsikt 
hos deltagarna. Mer information om karaktärernas livssituation, ekonomi, antalet år i relationen 
och inre tankar hade varit att föredra. Profilerna var även konstruerade av författaren baserade 
på tidigare forskningsprofiler, appendix och beskrivningar – det vill säga att profilerna 
representerar manliga karaktärer i den sexistiska rollen då tidigare forskning inte presenterar 
kvinnliga karaktärer i sexistiska roller. Detta kan vara en avgränsning som kan påverka 
resultatet då det aktuella resultatet visar att deltagarna relaterade hellre till karaktärerna av 
samma kön i profilerna. Profilerna beskriver utifrån det manliga perspektivet där två ytterligare 
profiler med kvinnligt perspektiv på sexism kunde ha skapats för ökad validitet. Ytterligare 
profiler som har kvinnliga karaktärer kunde ha utökat studien. Dessutom skapat ett större 
perspektiv och tagit reda på om kvinnliga karaktärer skulle medfört annorlunda resultat. Dock 
måste det noteras att profilerna icke kunde göras med kvinnliga karaktärer då sexism baseras 
på samhällets situation och patriarkens struktur. Det fanns inga existerande profiler eller 
beskrivningar av kvinnliga sexistiska karaktärer som kunde används för att konstruera profiler 
för denna studie.  
 
Praktiska implikationer 
 
Den aktuella studiens resultat belyser potentiell ny kunskap om individers syn och 
uppfattningar av sexism. Studien bidrar med uppfattningar från deltagare i olika åldrar. Detta 
kan bidra till senare forskning kring detta ämne då kunskap kring sexism skulle bidra till arbete 
för förebyggande av diskriminering i exempelvis skolor, arbetsplatser, media och andra 
organisationer beroende av denna typ av kunskap. Därmed bygga upp förståelsen för hur sociala 
roller och kön uppfattas. Dessutom hjälpa förebygga och undvika konflikter samt utbilda yngre 
generationer.  
 
Framtida forskning 
 
Studiens ämne är brett vilket innebär andra möjliga synvinklar och tillvägagångssätt för ny 
bidragande information. Den aktuella studiens resultat har bidragit med ytterligare möjliga 
förslag på förklaringar som utvecklingen av sexism genom tiderna. Ett ytterligare intressant 
tillvägagångsätt till framtida forskning skulle vara att även koppla en kvantitativ metod med en 
kvalitativ där deltagarna skattas med en enkät i form av en skala om sexism för att senare ta 
reda på hur deltagarnas egna sexistiska beteende och tankesätt reflekteras i deras åsikter om 
sexism hos andra människor. En annan möjlig framtida forskningsvinkel för detta ämne skulle 
vara större fokus på en specifik grupp av individers uppfattningar, exempelvis äldre, yngre, 
kvinnor, män, icke binära eller individer av andra sexuella läggningar – som skulle givit mer 
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information och översikt över populationer. Dessutom fokus på specifika uppfattningar av 
sexism av en kvinnlig karaktär och manlig i profiler och vinjetter, dessutom så skulle senare 
forskning kunna utveckla nya mätmetoder i form av profiler och vinjetter. Ett större antal 
deltagare skulle ge framtida forskning ett mer exakt representativt resultat.  
 
Sammanfattande slutsatser 
 
Resultatet gav en insikt om den negativa synen på välvilligheten inom sexism där den sexistiska 
profilen ansågs vara lömsk med dolda avsikter och besitta kontrollerande, dysfunktionella och 
emotionellt instabila egenskaper. Både kvinnliga och manliga deltagare föredrog profilen av en 
man med ett icke sexistiskt tankesätt. Den aktuella studien har även visat intressanta 
indikationer om skillnaderna i kvinnors och mäns sätt att se på personer med ett välvilligt 
tankesätt. Där resultatet visade att manliga deltagare ansåg det sexistiska tankesättet som en 
bieffekt av kärlek till sin flickvän, där flickvännen möjligtvis utnyttjar mannens välvillighet. 
Kvinnliga deltagare däremot uppfattade det sexistiska tankesättet som hotfullt och en del av 
personen. Materialet visade att kvinnor och män identifierade sig med karaktärerna på olika 
sätt. Denna studie kompletterar tidigare forskning med kvalitativt resultat gällande individers 
beskrivning av deras syn på välvillig sexism.  
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