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Ambivalent sexism och stereotypiska attityder* 

Kvinnor i ledarskapspositioner 
 

Haebat El-yassir   
  

Syften med studien var att undersöka om en kvinna uppfattas vara lika lämplig 
som en man till en ledarskapsposition samt om män innehar högre grad 
sexistiska attityder i jämförelse med kvinnor. Deltagare var 72 studenter (36 
kvinnor och 36 män) i åldrarna 20–34 (M = 23) från en stad i Mellansverige. 
Deltagarna läste en vinjett om en manlig eller kvinnlig chef och skattade 
chefens egenskaper och förmågan att genomföra ett förändringsarbete. 
Därefter fyllde de i Ambivalent Sexism Inventory (ASI) och Swedish Modern 
Sexism Scale (SMSS). Resultatet visade att chefens kön inte påverkade 
bedömningen av chefens lämplighet. Men männen ansåg tillskillnad mot 
kvinnorna, att chefen var mindre lämplig. Hypotesen angående könsskillnader 
i sexism bekräftades inte eftersom män och kvinnor skattade lika i ASI och 
SMMS. Slutsatser som drogs var att studenter inte associerar maskulinitet 
med ledarskapspositioner och att de innehar låg grad av sexistiska attityder. 
 
Keywords: ambivalent sexism, gender stereotypes, leadership, modern sexism.  

 
 

Inledning 	
  	
Sverige tillhör de mest ekonomiskt jämställda länderna i världen. I den årliga globala mätningen 
av länders jämställdhet (the global gender gap rapport, 2017) rankades Sverige på femte plats. 
Andre och Pokarzhevshay (2017) skrev att lönegapet mellan könen fortfarande existerar och att 
förhållandet även gäller akademiker. Det oförklarade lönegapet har uppmärksammats årligen i 
debatter och skillnaden i genomsnittlig lön mellan könen kan användas som ett mått på 
ekonomisk ojämställdhet. Sedan 1993 har andelen kvinnliga akademiker och kvinnliga chefer 
ökat. Sverige har idag högst andel kvinnliga chefer i Europa. Andre och Pokarzhevshay 
konstaterade att rålönegapet mellan könen kan till en viss del förklaras av lönediskriminering. 
Författarna skrev dock att kvinnor är överrepresenterade i den skattefinansierade sektorn och i 
välfärdsyrken där lönen är lägre än genomsnitt.  
    Enligt statistiska centralbyråns yrkesregister (SCB, 2015a) finns det en snedvridning av 
kvinnor och män i chefs- och ledarpositioner. Endast 39 % av chefer är kvinnor och de arbetar 
främst i kvinnodominerande arbetsplatser. Detta kan jämföras med manliga chefer som 
huvudsakligen är anställda på mansdominerande arbetsplatser. I kommunen och landstinget är 
kvinnor överrepresenterade. Män är däremot överrepresenterade i den privata sektorn och i 
staten (SCB, 2015b). Detta trots att positiv särbehandling med hänsyn till kön är lagligt och får 
genomföras med respekt för de begränsningar som EU-domstolen uppställt i sin praxis. Enligt 
diskrimineringsombudsmannen (DO, 2017a) är det alltså lagligt att ge företräde för personer ur 
det underrepresenterade könet på en arbetsplats.  
   I enlighet med Andre och Pokarzhevshay (2017) förhindras och motverkas kvinnor från att 
avancera till högre positioner i samma omfattning som män. Glastakeffekten leder till att det är 
en underrepresentation av kvinnor i ledarskapsbefattningar, vilket även författarna påvisar.  
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Stereotyper, fördomar och diskriminering 
 
Enligt Lippman (1922, s.4) är en stereotyp ”a distorted picture or image in a person’s mind, 
not based on personal experience, but derived culturally”. Lippman poängterade att stereotyper 
speglar de förväntningar vi har på en grupp individer, att fördomar representerar den 
emotionella responsen och att diskriminering refereras till beteendet som uppkommer som en 
effekt av fördomar. Enligt Allports (1954) minsta ansträngningsprincipen skapar hjärnan 
normalt stereotyper för att bearbeta information. Att kategorisera och generalisera är en mental 
genväg som underlättar vår vardag. Stereotypiska kategoriseringar har alltid funnits rent 
historiskt och de är oftast felaktiga generaliseringar. Lippman (1922) och Allport (1954) skrev 
att stereotyper och fördomar är sammanlänkade.    
   Allport (1954, s. 9) definierade fördomar som “an antipathy based on faulty and inflexible 
generalization. It may be felt or expressed”. It may be directed toward a group or an individual 
of that group. I överstämmelse med Allport är fördomar negativa attityder gentemot en annan 
grupp individer. Han ansåg fördomar mellan könen vara antipatier som är problematiska och 
väldigt svåra att motarbeta.  
   Då fördomar enligt Allport representerar den emotionella responsen och diskriminering är en 
effekt av fördomar kan fördomar medföra att individer särbehandlas. Diskriminering 
definierades av DO som att”… någon missgynnas eller kränks… direkt eller indirekt.” (DO, 
2017a). Enligt Allport kan stereotyper, fördomar och diskriminering förekomma oberoende av 
varandra.   
 
Könsstereotyper associerat till ledarskap  
 
Terborg (1977) definierade begreppet könsrollsstereotyper som individers gemensamma 
förväntningar på beteende beroende på biologisk könstillhörighet. Terborg redogjorde för två 
typer av könstereotyper; preskriptiva -och deskriptiva normer.  Preskriptiva normer beskriver 
hur en individ (eller en grupp) anses borde vara. Preskriptiva stereotyper etablerar normativa 
förväntningar på individens beteende. En deskriptiv könsstereotyp innebär individers kollektiva 
inbillning av hur kvinnor (eller andra grupper) är. De två typerna av fördomar gentemot 
kvinnliga chefer kan tolkas inom ramen för deskriptiva –och preskriptiva normer. Utifrån 
deskriptiva normer anses kvinnan besitta färre prestationsinriktade egenskaper vilket är 
betydelsefulla för ledarskapspositioner. Den andra typen av fördomar gentemot kvinnliga 
chefer är att om hon besitter prestationsinriktade ledaskapsegenskaper anses hon vara okvinnlig 
och för hård. Även om hon bryter mot de ’kvinnliga’ stereotyperna genom att manifestera 
manliga attribut anses beteendet vara icke önskvärt. Beteendet är även socialt bestraffat, 
specifikt av individer som stödjer de traditionella könsrollerna och fogar till ett socialt 
avståndstagande (se t.ex. Eagly, 1987; Eagly & Karau, 2002).  
   Eagly (1987) studerade könsskillnader i samband med teorin om sociala roller och utvecklade 
teorin om sociala roller (the social role theory) som beskriver huvudsakligen hur stereotyper i 
form av deskriptiva och preskriptiva kan förstås inom ramen för agentic (prestationsinriktade) 
attribut och communal (relationsinriktade) attribut. Eagly framhöll att det endast finns 
förväntningar på att det ena könet bör ha fler egenskaper av ena dimensionen; en strikt 
uppdelning av män och kvinnors attribut förekom inte. Enligt Eagly kan man med stöd av teorin 
om sociala roller tolka beteenden utifrån kvinnligt och manligt samt förväntningar på den roll 
som innehas. Män förväntas vara självsäkra, benägna att ta ledarposition, självständiga, 
dominanta och bestämda i högre grad än kvinnor. Däremot förväntas kvinnor vara 
omhändertagande, vänliga, hjälpsamma, sympatiska och omtänksamma i högre grad än män 
och som en del av deras natur. Genom en meta-analys visade Eagly och Crowley (1986) att 
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hjälpsamma kvinnor ansågs vara omhändertagande till skillnad från hjälpsamma män, som 
ansågs istället vara artiga och heroiska. Eagly och Crowleys resultat demonstrerade även att 
presentationsinriktade attribut associeras med maskulinitet och relationsinriktade attribut med 
femininitet.    
   Eagly och Karau (2002) vidareutvecklade teorin om sociala roller och teorin om glastaket. 
Med teorin om att kvinnan hindras av att ta rollen som chef och att hon inte är kompatibel till 
ledarskapspositioner (role congruity theory of prejudice toward female leaders) beskrev Eagly 
och Karau att det existerar en inkongruens mellan stereotyper om kvinnor och ledarskapsroller. 
Enligt Eagly och Carli (2007) är dubbelbindning (double-bind-dilemma) ett dilemma som 
kvinnor i ledarskapspositioner sätts i. Kvinnor som agerar enligt prestationsinriktade attribut 
kritiseras på grund av brist på relationsinriktade attribut. Kvinnor som agerar i enlighet med 
relationsinriktade attribut kritiseras på grund av brist på prestationsinriktade attribut. Rudman 
och Glick (2001) skrev att kvinnor som inte uppfyller de stereotypa förväntningarna anses vara 
socialt inkompetenta och kan diskrimineras trots att de innehar prestationsriktade attribut i hög 
grad. Idag vet man att egenskaper som är relationsinriktade är lika viktiga som 
prestationsinriktade i en ledarskapsroll. Trots detta är kvinnor som agerar enligt attribut som är 
associerade med maskulinitet mindre omtyckta än män som agerar enligt samma attribut 
(Heilman, 2001).   
   Enligt Heilmans (1983) lack of fit model skapar stereotyper en känsla av inkompatibilitet 
mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapspositioner. I enlighet med Heilman (2001) råder 
en inkongruens mellan den kvinnliga ledarskapsrollen och den kvinnliga könsrollen. Kvinnor 
förväntas ha färre ledarskapsattribut vilket gör att män förväntas att vara naturligt bättre chefer 
(Eagly och Karau, 2002). Den allmänna uppfattningen är att kvinnor inte är lämpade för en 
ledarskapsposition, vilket leder till att de inte associeras till detta. Forskare inom området har 
funnit en association mellan stereotyper om ledarskap och maskulinitet (se t.ex. Heilman, 2001; 
Schein, 2001). En ledarskapsposition är således svårare att uppnå som kvinna (Heilman, 2001). 
Enligt två olika studier på manliga och kvinnliga chefer visade att de förknippade 
ledarskapsframgång till män (Schein, 1973, 1975). I enlighet med Schein (1973) associeras 
ledarskapspositioner med män och de flesta högstatusarbeten anses vara skräddarsydda till 
män. Kvinnor förväntas enligt en studie av Heilman, Wallen, Fuchs och Tamkins (2004) även 
att misslyckas när de blir anställda som chefer, vilket kan uppfattas som en genusbias. Utvägen 
från den existerande inkongruensen är en ändrad syn på könsstereotyperna eller en ändrad syn 
på vilka egenskaper en ledare skall besitta.  
  Den främsta orsaken till könsbaserad diskriminering är felaktiga inbillningar kring vilka 
attribut som krävs för att vara en effektiv ledare. En annan orsak är förväntningar och 
stereotyper kring könsrollerna (se t.ex. Heilman, 2001; Schein, 1975). Då stereotyper kan 
manipulera individens tankesätt och beteende enligt Steele (1997) är det av vikt att nämna 
segregationen i arbetsmarknaden som en konsekvens av könsbaserad diskriminering.  
 
En segregerad arbetsmarknad 
 
Enligt Cohen och Bunker (1975) är sannolikheten högre att kvinnor rekryteras till typiska 
kvinnliga positioner och män till typiska manliga positioner. Enligt författarna anses kvinnor 
som mindre lämpade till ledarskapspositioner eller andra positioner som är krävande.  
    Enligt Rigeway (1997) har könsroller spridit sig till en ny arena, arbetsplatsen. Kvinnor som 
är lika kvalificerade som män bedöms som mindre kvalificerade (se t.ex. Eagly, 2007; Rosen 
& Jerdee, 1974; Schein, 1978, 2007). I överensstämmelse med Eagly och Karau (2002) utgår 
man från könsroller och antar att dessa påverkar individers beteende. Detta medför i enlighet 
med Eagly och Karau till att man bedömer lika kvalificerade personer olika i arbetssätt 



	

4	 	

beroende på könstillhörighet. Eagly (2007) fann att individer inte föredrar kvinnliga chefer (19 
%) i lika stor omfattning som de föredrar manliga chefer (37 %).   
Eagly och Wood (1991) poängterade att individen innehar en benägenhet att agera i 
överensstämmelse med de förväntningar som finns gällande deras egna könsroll. Vidare skrev 
författarna att individer tenderar att välja ett yrke som överensstämmer med de förväntningar 
som existerar för gruppen de identifierar sig med. Detta leder i sin tur till att kvinnor och män 
utvecklar olika erfarenheter, färdigheter och attityder. De beskrev hur könsskillnader i beteende 
framförallt uppstår till följd av arbetsdelning. Arbetsdelning baserat på kön påverkar 
förväntningarna på de olika könsrollerna, vilket i sin tur leder till könsskillnader i beteende. 
Arbetsdelning baserat på kön påverkar individers könsstereotypa förmågor och uppfattningar 
vilket ger upphov till könsskillnader i beteende. Könsstereotyper bidrar i enlighet med 
författarna till en segregerad arbetsmarknad.  
 
Att mäta sexism gentemot kvinnor 
 
I samband med utvecklandet av instrument som mäter sexistiska attityder utvecklandes flera 
sexistiska skalor. En klassisk sexismskala och en modern sexismskala (MSS) utvecklades av 
Swim, Aikin, Hall och Hunter (1995) för att testa den moderna mot den befintliga klassiska 
sexismskalan samt för att mäta sexistiska attityder gentemot kvinnor. Den klassiska 
sexismskalan ansågs bli inaktuell i dagens moderna samhälle, vilket beror huvudsakligen på att 
den mäter öppen sexism. MSS introducerades med syftet att mäta en diskret eller en förtegen 
form av sexism. Enligt författarna har öppna negativa attityder gentemot kvinnor minskat, men 
inte den diskreta typen av sexism. Studiens resultat visade att män innehar högre moderna 
sexistiska attityder samt att de tenderar att överskatta antalet kvinnor inom mansdominerade 
professioner. I artikeln fastställdes även att individer som skattar högt i den moderna sexism 
skalan tenderar att se biologiska och individuella orsaker som förklaring till könssegregering 
snarare än att det faktiskt råder en ambivalens gentemot kvinnor som i sin tur leder till 
diskriminering. Deras resultat visade att både kvinnor och män skattade högre i den moderna 
sexismskalan jämfört med den klassiska sexismskalan. Kvinnor skattade lägre än män i båda 
sexismskalorna (Swim et al., 1995). 
    Ekehammar, Akrami och Araya (2000) omarbetade och validerade den klassiska och den 
moderna sexismskalan med syftet att anpassa de till en skandinavisk kontext. Författarna har 
utifrån detta skapat mätinstrumentet Swedish modern sexism scale (SMSS). Författarna 
fastställde att skalorna korrelerar med varandra trots att de skiljer sig åt rent praktiskt. Resultatet 
skiljde sig inte från studien av Swim et al. (1995). Statistiskt skattade män högre i den moderna 
sexismskalan jämfört med kvinnor vilket gällde även den klassiska sexismskalan.  
   Glick och Fiske (1996) utvecklad the ambivalet sexism inventory (ASI), med avsikt att mäta 
två komponenter av sexism. Enligt de skall sexism ses som en specifik form av fördom som är 
en multidimensionell konstruktion och omfattar två uppsättningar av sexistiska attityder; 
fientlig sexism (hostile) –och välvillig sexism (benevolent). Fientlig sexism innebär öppna 
negativa attityder gentemot kvinnor som en effekt av negativa stereotyper. Författarna 
definierade välvillig sexism som attityder gentemot kvinnor som är vänliga. Författarna ansåg 
inte välvillig sexism vara positivt då den typen av attityder leder till en traditionell uppfattning 
om manlig dominans. Vidare är denna ideologin densamma som ovänlig sexism, m.a.o. tänker 
man inom ramen för de traditionella könsrollerna. Konsekvensen av den vänliga sexismen är i 
enlighet med Glick och Fiske (1996) problematiskt då vänlig sexism är socialt accepterat. 
Ovänlig och vänlig sexism korrelerar positivt, starkt och påverkar varandra enligt författarna 
(Glick & Fiske, 1996). 
   Kilianski och Rudman (1998) poängterade att vänlig sexism bidrar till att sexism idag lever 
kvar. Genom att acceptera vänlig sexism uppmuntras ovänlig sexism. Vänlig sexism är en direkt 
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orsak till ett icke jämställt samhälle enligt Glick och Fiske (1997, 2001). Glick, Fiske, Mladinic, 
Saiz et al. (2000) upptäckte en negativ korrelation mellan ett lands ideologier och invånares 
sexistiska attityder. I länder där män skattade högt i fientlig sexismskalan, skattade kvinnor 
högt i välvillig sexismskalan.  Kvinnor i mindre jämställda länder motsätter sig inte vänlig 
sexism i lika stor utsträckning som ovänlig sexism. I någorlunda jämställda länder motsätts 
båda aspekterna av sexism. Kvinnor tenderar dock i enlighet med Kilianski och Rudman (1998) 
samt Glick och Fiske (1996) att motsätta sig fientlig sexism i högre utsträckning än välvillig 
sexism. Glick, Diebold, Bailey-Werner och Zhu (1997) skrev att välvilliga sexistiska attityder 
uppmuntrar traditionella kvinnor och fientlig sexism skapar negativa stereotyper gentemot icke 
traditionella kvinnor. Glick och Fiske (1997) beskrev att individer accepterar sexistiska 
attityder i högre utsträckning när de lever i en sexistisk miljö, i samhällen som är inriktade på 
jämställdhetsperspektivet motsätts båda typerna av sexism. Enligt Glick och Fiske (2001) har 
individer som motsätter sig en form av sexism men inte en annan en paradoxal jämställdhetssyn 
(se t.ex. Glick & Fiske, 1996).  
 
Syfte 
 
Inkongruensen mellan stereotyper om kvinnor och ledarskapsroller bidrar till att kvinnor 
uppfattas vara icke lämpade till ledarskapspositioner, detta beror huvudsakligen på de 
stereotyper kvinnor och män inbillads besitta (Eagly & Karau, 2002). Studiens avsikt riktades 
till att undersöka om inkongruensen mellan stereotyper om kvinnor och ledarskapsroller leder 
till att manliga och kvinnliga chefer bedöms olika även om de beskriva kvalifikationerna i 
vinjetten är identiska Detta testades genom att variera chefens kön i en fiktiv vinjett som 
handlade om organisationsförändring som chefen skulle implementera. En enkät användes för 
att skatta hur chefen uppfattades.  
   Sexism bidrar till ett icke jämställt samhälle. Då benevolent sexism är socialt accepterat och 
vänligt är det ett sätt att låta sexismen leva kvar i samhället. Då de två aspekterna av sexism 
korrelerar, går ovänlig -och vänlig sexism hand i hand och uppmuntrar varandra (Glick & Fiske, 
1996). Intresset låg i att studera om män skattar högre i samtliga sexismskalor i jämförelse med 
hur kvinnor skattar, detta utifrån studien av Ekehammar et al. 2000 och Glick och Fiske (1996).  
 
Frågeställning 
 
Frågeställning 1: Uppfattas den kvinnliga i jämförelse med den manliga ledaren lämplig i högre 
grad att utföra det givna förändringsarbetet?  
 
Hypoteser  
 
Hypotes 1: Det finns en huvudeffekt av chefens kön gällande uppfattningen av att ledaren är 
lämplig att utgöra det givna förändringsarbetet.  
Hypotes 2: Det finns en disordinal interaktionseffekt av deltagarens kön och chefens kön 
gällande lämplighet att utföra det givna förändringsarbetet.  
Hypotes 3. Män förväntas skatta högre än kvinnor i samtliga sexismskalor.  
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Metod 
Deltagare  
 
Sammanlagt tillfrågades 114 personer att svara på enkäten, 76 deltagare tackade ja. Det första 
deltagarurvalet var ett tillgänglighetsurval där 52 enkäter delades ut i två olika studentgrupper. 
Kvinnor (38) och män (37) och en person som inte ville ange kön deltog i undersökningen. Då 
endast en person svarade annat/vill inte ange exkluderades personen från samtliga analyser. Ett 
externt bortfall på tre och ett internt bortfall på två personer föregick av de 52 enkäterna. 
Resterande deltagare (24) rekryterades från en högskola i en stad i Mellansverige med syftet att 
få lika många män och kvinnor i varje betingelse. Det externa bortfallet beträffande deltagarna 
som rekryterades summerades till 31 och det interna bortfallet till två. Män och kvinnor var 
fördelade lika i undersökningens fyra betingelser. Antalet deltagare som hade en gymnasial-
utbildning som högst var 30, antalet deltagare som hade en eftergymnasialutbildning var 42. 
Inga deltagare hade grundskoleutbildnings om högts. Deltagarnas ålder varierade från 20–34 år 
(M = 23 år, SD = 3,3 år). Ersättning utgick ej.  
 
Material  
  
Materialet bestod av ett missivbrev med information kring studiens syfte att undersöka 
deltagares uppfattning kring frågor som berör samhället i allmänhet samt deltagarens första 
intryck av en chef som beskrivs i vinjetten. Information kring att de etiska principerna iakttas 
framgick d.v.s. att medverkan är frivilligt, ingen obehörig kommer att ta del av uppgifterna 
som lämnas, värdering sker på gruppnivå, att resultatet ej kommer att kunna härledas till 
enskilda deltagare samt att information om undersökningen endast kommer att användas i 
vetenskapliga ändamål. Studien bestod av en vinjett med tillhörande påståenden för 
skattningar, två sexismskalor och tre bakgrundsfrågor.  
   Enkätens första del bestod av en fiktiv text om en chef som skulle genomföra en 
organisationsförändring. I den fiktiva texten varierades kön (Anna, Per), i övrigt var texterna 
identiska. Nedan presenteras texten för varianten med en kvinnlig chef med texten som skiljer 
versionerna inom parentes:  
 

Organisationen LPW genomför halvårsvisa kvalitetskontroller. Vid den senaste kontrollen 
uppmärksammades ett team som inte nådde kvalitetskraven. Kvalitetsbristerna beror enligt 
organisationsledningens utredning på bristfällig strategisk planering, brist i balansering 
mellan output mot resurser, framskjutna deadlines och därmed stora förluster till följd av 
avbrutna kontrakt med andra företag. Ett förändringsarbete kräver ett extremt hårt arbete som 
kommer innebära övertidstimmar kvällar och helger. Anna (Per) tillsattes som ny chef för att 
utföra förändringsarbetet i organisationen. 
Anna (Per) är en kvinna (man) i 40-års åldern, hon (han) är gift sedan 8 år tillbaka och lever 
med sin familj som består av tre barn och man (fru). Hon (han) har 15 års erfarenhet inom 
förändringsarbete och har jobbat som chef i flera år. Hon (han) anser sig själv ha kunskap 
inom arbetsområdet och försöker vara både prestations- och relationsinriktad i arbetssätt. 
Anna (Per) har tidigare jobbat som avdelningschef. Hon (han) har erfarenhet av 
förändringsarbete och har hållit i ett förändringsarbete som kräver mindre jobb än just detta 
förändringsarbetet förut. 

 
Den fiktiva vinjetten följdes av 14 påståenden med en Likert-Skala som gick från 1 (instämmer 
inte alls) till 5 (instämmer helt). Påståendena formulerades alltefter formen Anna (Per) kommer 
att klara av förändringsarbetet, har relevanta erfarenheter, verkar kunna hantera stressen 
jobbet kommer att medföra och Annas (Pers) familjeliv försämrar hennes (hans) chanser att 
lyckas med att leda förändringsarbetet (spegelvänd). Det första påståendet handlar om en direkt 
bedömning om chefen i fråga tycks kunna genomföra förändringsarbetet. Det andra påståendet 
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är en kvalifikationsbedömning och de två sista påståendena rör familjeförhållanden. De 10 
övriga påståenden kommer från Eaglys (1987) prestationsinriktade och relationsinriktade 
attribut enligt utformning Anna (Per) verkar vara dominant (agentic), Anna (Per) verkar vara 
omhändertagande (relationsinriktade). Samtliga items lades ihop till ett index (Cronbachs a = 
.83).   
   Den andra delen bestod av 22 översatta påståenden som ingår i ASI (Glick & Fiske, 1996). 
Skalan mäter fientlig- och välvillig sexism och gick från 0 (instämmer inte alls) till 5 
(instämmer helt). ASI skalan är uppdelad i fientlig (11 påståenden, därav 3 spegelvända) och 
välvillig sexism (11 påståenden därav 3 spegelvända). Exempel på fientlig sexism påståenden 
är ”när kvinnor förlorar rättvist, skyller de på diskriminering” och ”feminister ställer rimliga 
krav” (spegelvänt). Exempel på välvillig sexism är ”män bör göra uppoffringar för att försörja 
kvinnor” och ”vid en katastrof, behöver man inte rädda kvinnor först” (spegelvänt). Cronbachs 
alfa blev .73 för indexet fientlig sexism och .78 för indexet välvillig sexism. 
   Den tredje delen av enkäten bestod av åtta påståenden (därav tre påståenden var spegelvända) 
som ingår i Ekehammar, Akrami och Araya’s (2002) svenska version av MSS (SMSS). Skalan 
gick från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Exempel på SMSS påståenden är ” 
regeringen ger kvinnofrågor för stor plats” och ”bättre åtgärder bör vidtas för att uppnå 
jämställdhet på arbetsplatser” (spegelvänt). Cronbach’s alfa blev .67 för indexet och därför 
plockades påståendet ”läroplanen bör ändras med hänsyn till fickors behov” (spegelvänt) bort 
vilket höjde indexets Cronbachs alfa till .75.   
   Den fjärde delen av enkäten bestod av tre frågor. Kön (man, kvinna, annat/vill inte ange), 
födelseår och högst utbildningsnivå (grundskoleutbildning, gymnasialutbildning, efter 
gymnasialutbildning).  
 
Procedur 
  
En pilotundersökning med tre testpersoner användes för att fastställa att instruktionerna i 
enkäten var tydliga, att den fiktiva vinjetten uppfattades lika samt för att ta reda på den 
ungefärliga tiden som enkäten tar att fylla i. De fastslog att inga ändringar behövdes. De två 
studentgruppernas föreläsare kontaktades i förväg med en kort presentation av författaren samt 
en kort beskrivning av studiens syfte. För att säkra att Per och Anna förekom i ungefär lika stor 
utsträckning användes www.randomizer.org för att blockrandomisera. Missivbreven var 
hophäftade med enkäterna. Deltagarna informerades om att deras deltagande frivillig samt att 
information kring studien finns i missivbrevet på första sidan. De övriga deltagarna som 
rekryterades tillfrågades om de har tid att svara på en enkät. Alla deltagare fick samma 
information. Deltagare garanterades att ingen obehörig skulle ta del av deras uppgifter samt att 
resultatet ej skulle kunna härledas till dem.   
 
Design och databearbetning 
 
Deltagarna var antigen man eller kvinna som fick skatta i enkäten Per eller i enkäten Anna. 
Flervägs ANOVA för oberoende mätningar genomfördes, en 2 x 2 faktoriell ANOVA med 
deltagarens kön (kvinna, man) och chef (Anna, Per) som mellangrupps faktorer gällande 
bedömning om vinjettindex. Tre 2 x 2 faktoriell ANOVA användes för att testa hypotes 3 en 
för fientlig sexism, en för välvillig sexism och en för SMSS med deltagarens kön (kvinna, man) 
och utbildningsnivå som mellangruppsfaktorer gällande hur deltagarna skattade.  
   En korrelationsanalys utfördes för att undersöka samband mellan de tre sexismindexen, 
utbildningsnivå, ålder och kön. Män kodades med en nolla och kvinnor kodades med en etta. 
Alternativet annat/vill inte ange i kön filtrerades bort från samtliga analyser då personen 
exkluderades från datamaterialet. Inga deltagare hade en grundskoleutbildning som högst.  
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Resultat 
 
En signifikansnivå a = .05 sattes. I Tabell 1 redogörs för antal deltagare av totalt (N = 72) som 
besvarade de olika skalorna samt beskrivande statistik för samtliga skalor. Av Tabell 2 framgår 
att deltagarna skattade lågt på samtliga skalor. Detta indikerar lågt medhåll av de 29 
påståendena. Medelvärdet för vinjettindex indikerar högre medhåll av de 14 på ståendena.   
  Resultatet från korrelationsanalysen pekade på att modern sexism korrelerade positivt med 
fientlig och välvillig sexism. Tabell 1 visar att det förelåg ett negativt samband mellan fientlig 
sexism och ålder, vilket innebär att ju yngre deltagare var desto högre tenderade deras fientliga 
sexistiska attityder att vara. Välvillig sexism korrelerade negativt med ålder och 
utbildningsnivå. Detta tyder på att deltagare som hade lägre utbildningsnivå tenderade att ha 
högre välvilliga sexistiska attityder samt att yngre deltagare tenderade att ha högre välvilliga 
sexistiska attityder. Vinjetten korrelerade negativt med utbildningsnivå vilket innebär att 
deltagare som skattade högt i vinjettindex hade lägre utbildningsnivå (se Tabell 1).  
 
Tabell 1  
Pearsons korrelationsanalys, medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och antalet deltagare (N). 
Index                                          1             2             3            4            5          6         7          M              SD           N 
Swedish Modern Sexism Scale                                                        2.32           0.73         72 
Fientlig sexism                         .59**       1.86           0.87         70 
Välvillig sexism                       .30*         .52**       2.15           0.92         70 
Vinjettindex                             -.11          .09        -.03                                          3.79           0.50         72 
Kön1                                     -.13           .10          .24         .38*                                         i.a.             i.a.           72 
Ålder                                        -.19          .27*      -.28*       -.14       -.21              23.50         3.20         72 
Utbildning2                               -.20         -.17        -.24*      -.26*     -.02      .45*              4 i.a.             i.a.           72  
Not.1 Män kodades med 0 och kvinnor med 1.  
2 Grundskoleutbildning kodades med 0, gymnasialutbildning kodades med 1 och eftergymnasialutbildning 
kodades med 2.  
3Högre poäng i M indikerar högre medhåll (SMSS & vinjettindex går från 1 till 5. ASI (ASI skalan går från 0–5)  
*p < .05      **p < .01,4  i.a. indikerar icke- applicerbart. 
 
För att testa frågeställningen och två hypoteser (frågeställning 1, hypotes 1 och hypotes 2) 
genomfördes en 2 x 2 faktoriell ANOVA med deltagarens kön (kvinna, man) och chef (Anna, 
Per) som mellangrupps faktorer gällande bedömning om vinjettindex.  
   Resultatet av frågeställning 1 uppfattas den kvinnliga i jämförelse med den manliga ledaren 
lämplig i högre grad att utföra det givna förändringsarbetet? visade sig vara statistiskt 
signifikant. Det fanns en huvudeffekt av kön där män ansåg i en mindre grad att chefen i fråga 
är en lämplig chef att utföra förändringsarbetet (M = 3.69, SD = 0.49) än vad kvinnor gjorde 
(M = 3.90, SD = 0.49), F (1, 67) = 11.84, p = .001,	η#$  = .15.  
   Beträffande hypotes 1 det finns en huvudeffekt av chefens kön gällande uppfattningen av att 
ledaren är lämplig att utföra det givna förändringsarbetet fanns det en tendens till signifikans. 
Det fanns en marginell skillnad för chef, F (1, 67) = 3.30, p = .074.  Deltagare skattade lägre i 
enkäten Per (M = 3.60, SD = 0.54) jämfört med enkäten Anna (M = 4.00, SD = 0.37). Män 
tenderade att skatta Anna högre (M = 3.7 SD = 0.50) än Per (M = 3.50, SD = 0.59).  Likaså, 
kvinnor tenderade att skatta Anna högre (M = 4.10, SD = 0.42) än Per (M = 3.90, SD = 0.29). 
 Hypotes 2 det finns en disordinal interaktionseffekt av deltagarens kön och chefens kön 
gällande lämplighet att utföra det givna förändringsarbetet förkastades. Den förväntade 
interaktionseffekten mellan deltagarens kön och chef (Anna, Per) var ej statistiskt signifikant, 
F (1, 67) = 0.36, p = .850. Män skattade lägre (M = 3.50, SD = 0.59) i jämförelse med kvinnor 
(M = 3.90, SD = 0.50) i enkäten Per.  
Tre 2 x 2 faktoriell ANOVA användes för att testa hypotes 3 män förväntas skatta högre än 
kvinnor i samtliga sexismskalor. En 2 x 2 faktoriell ANOVA för fientlig sexism, en för välvillig 
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sexism och en för SMSS med deltagarens kön (kvinna, man) och utbildningsnivå som 
mellangruppsfaktorer gällande hur de skattade.  
   I fientlig sexismskalan fanns det ingen signifikant huvudeffekt av deltagarens kön, eftersom 
män (M = 1.80, SD = 0.91) och kvinnor (M = 1.90, SD = 0.82) skattade lika i genomsnitt, F (1, 
65) = 0.49, p = .49. Det fanns inte heller en huvudeffekt av deltagarnas utbildningsnivå 
beträffande hur de skattade i fientlig sexismindexet, F (1, 65) = 1.75, p = .19. Män oavsett högst 
utbildningsnivå skattade (M = 1.80, SD = 0.91) lägre än kvinnor med högst en 
gymnasialutbildning (M = 2.30, SD = 0.79). Kvinnor med eftergymnasialutbildningsnivå 
skattade dock lägst (M = 1.60, SD = 0.75), F (1, 65) = 2.49, p = .12. Det fanns ingen signifikant 
interaktionseffekt. 
   Beträffande hur deltagarna skattade i välvillig sexismindexet fanns det en signifikant 
huvudeffekt av deltagarens utbildningsnivå där män skattade oansenligt lägre (M = 1.90, SD = 
0.94) än kvinnor (M = 2.10, SD = 0.84), F (1, 65) = 5.39, p = .023, η#$ = .077. Män med en 
gymnasialutbildning som högst (M = 2.40, SD = 0.97) skattade högre än män med 
eftergymnasialutbildning (M = 1.70, SD = 0.86). Medelvärdet för kvinnor med högst en 
gymnasialutbildning (M = 2.4, SD = 0.87) var obetydligt högre än kvinnors med 
eftergymnasialutbildning (M = 2.10, SD = 0.81). Ingen interaktion F (1, 65) = 0.47, p = .49 
förelåg mellan kön och utbildningsnivå beträffande välvilliga sexistiska attityder.  
   Gällande hur deltagarna skattade i SMSS-indexet förkastas hypotesen. Det fanns ej en 
signifikant huvudeffekt av deltagarens kön eftersom män skattade ungefär lika (M = 2.40, SD 
= 0.78) som kvinnor (M = 2.20, SD = 0.68) i genomsnitt, F (2, 67) = 0.41, p = .66. För SMSS-
indexet fanns en marginell skillnad för utbildningsnivå, F = (1, 67) = 3.04, p = .086. Män med 
högst en gymnasieutbildning skattade högre (M = 2.50, SD = 0.74) i jämförelse med män med 
eftergymnasialutbildning (M = 2.40, SD = 0.84), förhållandet gäller även kvinnor. Kvinnor med 
högst en gymnasieutbildning (M = 2.50, SD = 0.64) skattade högre än kvinnor med en 
eftergymnasialutbildning (M = 2.0, SD = 0.68).  
 

Diskussion  
 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka om det existerar en inkongruens mellan 
den kvinnliga könsrollen och ledarskapspositioner. Även graden av sexistiska attityder hos 
högskolestudenter undersöktes.  
   Beträffande frågeställningen gällande deltagarnas uppfattning av ledarens lämplighet till den 
givna positionen visade resultatet statistisk signifikans. Manliga i jämförelse med kvinnliga 
studenter ansåg i mindre grad att chefen i fråga är lämplig att utföra förändringsarbetet. Det 
signifikanta resultatet kan möjligtvis ha påverkats av Metoo-rörelsen, vilket diskuteras mer 
under rubriken ’styrkor och svagheter’.   
   Det övergripande syftet med studien studerades utifrån fyra påståenden i enkäten. Det första 
påståendet formulerades beträffande chefens kön gällande studenters uppfattning om ledarens 
lämplighet till den beskrivna positionen. Utifrån forskning av Heilman (2001) förväntades Per 
i högre grad än Anna i vinjetten, att vara lämplig till den beskrivna positionen. Resultatet var 
dock motvisande och beror möjligtvis på att deltagarna ansåg positionen vara i högre grad 
lämplig till Anna än Per? Eller att studenter ansåg Anna inneha fler prestationsinriktade attribut 
i jämförelse med Per. Resultatet kan även bero på en tredje orsak som t.ex. att högskolestudenter 
är i högre grad genusneutrala i jämförelse med övrig befolkning. Det kan även finnas andra 
orsaker.  
   Då det finns en marginell skillnad för chef borde prestationsinriktade och relationsinriktade 
attribut delats upp i två index, huvudsakligen för att undersöka hur cheferna uppfattats av 
deltagarna. Då antalet relationsinriktade attribut var färre än antalet prestationsinriktade attribut 
var detta problematiskt, en analys kring hur deltagarna uppfattade Anna och Per utifrån 
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attributen kunde genomföras men inte jämföras. Detta kan även uppfattas som en nackdel i 
studien. Vidare borde frågor kring deltagarnas uppfattning av chefen formulerade i enlighet 
med Anna (Per) är för hård i arbetssätt och Anna (Per) är okvinnlig (omanlig) varit ett bra sätt 
att undersöka om Eaglys och Karaus (2002) uttryck om att kvinnor som manifesterar 
prestationsinriktade attribut anses vara okvinnliga och för hårda. I enlighet med Heilman (2004) 
förväntas kvinnliga chefer att misslyckas när de blir anställda som chefer, vilket även kunde ha 
analyserats, detsamma gäller Heilmans och Haynes (2005) uttalande om att kvinnliga 
kandidater uppfattas vara mindre kvalificerade än manliga trots lika kvalifikation. Resultatet av 
denna studie visar i enlighet med Steeles (1997) resonemang på motsatsen, dvs. att kvinnliga 
studenter inte förlitar sig på stereotypen som existerar om kvinnor i ledarskapspositioner. 
 Hypotesen om en disordinal interaktionseffekt förväntades utifrån ingruppsskevhet (ingroup 
bias) dvs. tendensen att favorisera sin egen grupp som (Allport, 1954) skrev om. Hypotesen 
förkastades dock då deltagarna oavsett kön tenderade att skatta chefen Anna som lämplig i 
högre utsträckning i jämförelse med Per. Resultatet är överraskande och motsägande tidigare 
studier (se t.ex. Allport, 1954; Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2001). Resultatet kan möjligtvis 
förklaras av mellanliggande händelse utanför forskningsläget än den oberoende variabeln 
(diskuteras under ’styrkor och svagheter’).  
     Resultatet av den tredje hypotesen gällande att män förväntas skatta högre i jämförelse med 
kvinnor i ASI sexismskalan står inte i konsensus med resultat av Glick och Fiske (1996). I en 
studie som presenterades av Glick och Fiske (1996) med 833 universitetsstudenter (352 män 
och 480 kvinnor) skattade män fientlig sexism (M = 3.05 SD = 1.04) högre i jämförelse med 
kvinnor (M = 2.38, SD = .95). I välvillig sexism skattade män återigen högre (M = 2.87, SD = 
0.97) i jämförelse med kvinnor (M = 2.43, SD = .96). I denna studien skattade kvinnor och män 
lägre men i genomsnitt lika i fientlig och välvillig sexism.  Denna studiens resultat indikerar 
lågt medhåll av fientliga och välvilliga sexistiska attityder i jämförelse med Glick och Fiskes 
(1996) studie. Att studiens resultat indikerar lägre grad av sexism är logiskt då Sverige är ett 
land med hög grad av jämställhet (Andre & Pokarzhevskaya, 2017). Att det svenska folket 
innehar lägre grad av sexistiska attityder kan kopplas till Glick och Fiskes (1997) resonemang 
kring att individers attityder beror på vilka värderingar de växer upp i. I en sexistisk miljö 
tenderar de sexistiska aspekterna att rättfärdigas. Resultatet kan även bero på att studien av 
Glick och Fiske (1996) är 22 år gammal (se t.ex. White & McBurney, 2012)  
   I den föreliggande studien skattade män och kvinnor högre i välvillig sexism i jämförelse med 
fientlig sexism vilket överensstämmer med studien av Glick och Fiske (1996). Vidare 
korrelerade fientlig och välvillig sexism positivt med varandra vilket även överensstämmer med 
Glick och Fiskes (1996) resultat. Korrelationen mellan fientlig och välvillig sexism indikerar 
att skalorna faktiskt är sammanflätande. 
   Resultatet av denna studie korresponderar inte med studien av Ekehammar et al. (2000) 
gällande hur deltagare skattade. Män skattade signifikant högre (M = 2.60, SD = 0.78) i 
jämförelse med kvinnor (M = 2.07, SD = 0,65) i studien av Ekehammar et al. (2000). I den 
föreliggande studien skattade män lägre i jämförelse med resultatet av Ekehammar et al. (2000). 
Kvinnor skattade i denna studien även högre i jämförelse med studien av Ekehammar et al. 
(2000) vilket är förvånade då kvinnor förväntas skatta lägre än män.   
 
Övriga resultat  
 
Utbildningsnivå visade sig vara relevant gällande sexistiska attityder, framförallt välvillig och 
moderna sexistiska attityder.  Studiens resultat beträffande fientlig sexism visade att kvinnor 
med eftergymnasialutbildning skattade lägst bland övriga grupper. Resultatet angående 
välvillig sexism visade att män med högst en gymnasialutbildning skattade högre än män med 
en eftergymnasialutbildning. Det som var intressant är att förhållandet inte gällde kvinnor, 
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kvinnor oavsett utbildningsnivå skattade likt män med en gymnasialutbildningsnivå som högts. 
Resultatet överensstämmer inte med Ekehammar et al. (2000) och Swim et al. (1995) resultat 
beträffande att män bör skatta högre i samtliga sexismskalor.  
   Gällande SMSS skattade personer med gymnasial utbildning högre än övriga grupper, detta 
tyder på att person med gymnasialutbildning innehar högre grad av sexistiska attityder. 
Korrelationsanalysen visade ett tämligen starkt och positivt samband mellan ålder och 
utbildningsnivå. Korrelationen tyder på att yngre deltagare hade lägre utbildningsnivå samt 
högre grad av sexistiska attityder. Korrelationsanalysen visade även ett negativt samband 
mellan fientlig sexism och ålder. Detta tyder på att yngre personer hade högre sexistiska 
attityder. Gällande välvillig sexism fanns det även en negativ korrelation mellan ålder och 
utbildningsnivå vilket dessutom är logiskt då det återigen bekräftar att yngre personer som är 
lägre utbildade innehar högre välvilliga sexistiska attityder eller ju längre man lever desto högre 
utbildning. Yngre och mindre utbildade deltagare tänker alltså i koherens med Glick och Fiske 
(1996) inom ramen för de traditionella könsrollerna. Utbildning har en inverkan på graden av 
sexistiska attityder, högre utbildade individer tenderar att inneha lägre sexistiska attityder (se 
t.ex. Glick, Lamerias och Rodfiguez, 2002). Utbildning bör i överensstämmelse med Glick et 
al. (2002) vara en viktig del av arbetet mot ett jämställt samhälle.  
 
Styrkor och svagheter 
 
För att förebygga risken att få tillrättalagda svar konstruerade vinjetten enligt horisontell design, 
vilket innebär att vinjetten konstruerats med en minimal variation. De två grupperna har alltså 
fått identiska vinjetter förutom att kön skiljt de båda varianterna, svaren från de båda grupperna 
har sedan jämförts. På så vis har den eventuella vaksamheten som deltagarna kanske kände 
inför att skatta påståendena kunnat reduceras. Vinjettmetoden användes för att besvara 
frågeställningen, hypotes 1 och hypotes 2. Trots att vinjetten är fiktiv konstruerades den med 
målet att uppfattas som realistisk. En vinjett är mest effektiv när den uppfattas som realistisk, 
logisk, lätt att förstå och kort (Kullberg & Brunnberg, 2007).  Vinjett texten erhöll en god intern 
konsistens (a > .70) vilket är en fördel. För att kontrollera felkällan kontroll för inlärningseffekt 
baserat på tidigare testadministration (effect of testing) fick vinjettstudien företräde före ASI 
och SMSS (White & McBurney, 2012).  
    Vinjettmetodens starka sida har hävdats vara att den kan indikera värderingar, attityder och 
en allmän handlingsberedskap hos deltagaren. Vinjettmetoden ur validitetshänseende är dock 
problematiskt. Då deltagarna är medvetna om att vinjetten är fiktiv är det problematiskt att 
generalisera resultatet. deltagarens ställning är inte heller identiskt med verkligheten då 
bedömningsprocessen blir distanserad och abstrakt (Kullberg & Brunnberg, 2007). Ytterligare 
ett problem med vinjettmetod är just att säkerställa att den fiktiva texten uppfattas som avsett, 
trots att en pilotundersökning utfördes för att säkerställa just att texten uppfattas som avsett kan 
ingen säkerhet i frågan tas.  
    Ett typiskt svenskt maskulint namn och ett typiskt feminint svenskt namn användes i vinjetten 
för att undvika tvetydiga effekter av oberoende variabler m.a.o. att resultatet äventyras på grund 
av att deltagarna uppfattar den oberoende variabeln annorlunda jämfört med experimentledaren 
(White & McBurney, 2012). Kasof (1993) skrev att namnbias är högt korrelerat med sexism, 
korrelationen var dock högre i studier där väldigt lite information utgavs om individen i fråga 
jämfört med studier där väldigt mycket information utlämnades om individen.  
    ASI skalan delades in i fientlig -och välvillig sexism index. Skalorna hade en god intern 
konsistens (a > .70). Fientlig -och välvillig sexism skalorna korrelerade starkt och positivt med 
varandra vilket överensstämmer med tidigare resultat av Glick och Fiske (1996). 
    SMSS:s skalans interna konsistens var problematiskt. Påståendet ”läroplanen bör ändras 
med hänsyn till flickors behov” försämrade indexets Cronbachs alfa .67 vilket inte har gjorts i 
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Ekehammar et al. (2000) studie, detta kan kopplas till samvarierande variabler. Frågan om 
ändringar i samhället med hänsyn till flickors behov har diskuterats och debatterats om väldigt 
mycket i lokala tidningar på senaste tid (Backlund, 2017; Lindberg & Jansson, 2007). Detta kan 
ha medfört starka åsikter kring påståendet. Påståendet plockades bort från SMSS -indexet i 
denna studie endast pga. att den sänkte reliabiliteten till en oacceptabel nivå, när påståendet 
plockades bort ökade den interna konsistensen till en acceptabel nivå (a > .70). 
   Constant, Kiesler och Sproull (1994) noterade att risk för svar styrda av socialt önskvärda 
mönster kan förekomma vid dylika studier.  Han noterade dock att om deltagaren ombads att 
sätta sig in i den beskriva texten kan ett sådant tillvägagångssätt minska effekterna av social 
önskvärdhet. Gällande ASI och SMSS borde social önskvärdhet ha påverkat deltagarnas svar 
då deltagarna kanske inte vill framstå som sexistiska.  
   Ett möjlig hot mot den externa validiteten kan vara generaliseringsbarhet då studiens 
urvalsmetod inte var fullt ut slumpmässig. Studentgrupperna var ett tillgänglighetsurval och 
deltagarna som rekryterades från högskolan med syftet att få lika många män och kvinnor i 
varje betingelse kan ses som problematiskt, trots att slumpmässighet eftersträvades genom hela 
urvalsmetoden samt under utdelningen av enkäterna genom att blockrandomisera enkäterna 
före utdelning. Det höga externa bortfallet kan likaså ses som en nackdel.  
Samvarierande variabler är relevant att poängtera då de kan uppfattas som en felkälla i denna 
studie. Metoo-rörelsen är en mellanliggande händelse utanför forskningsläget än den oberoende 
variabeln (kön) som kan ha påverkat resultatet. Metoo-rörelsen kom att påbörja en global 
spridning och kampanjen rör frågor kring manlighetskultur och jämställhet mellan könen (TT, 
2017).    
 
Slutsats 
   
Med stöd av den föreliggande studien innehar högskolestudenter låg grad av stereotypiska 
attityder gentemot kvinnor. Noterbart är dock att förhållandet ej gäller Per. Han ansågs av både 
de kvinnliga och de manliga studenterna som mindre lämpad till positionen jämfört med Anna, 
vilket är intressant då detta kan uppfattas som en genusbias gentemot män.  
 Manliga och kvinnliga högskolestudenters poäng i hur de skattade i sexismskalorna indikerar 
på lågt medhåll av sexistiska attityder, vilket inte är överraskande med tanke på det jämställda 
samhället idag. De låga poängen som indikerar lägre sexism skall dock inte nonchaleras då de 
tyder på att sexism trots allt lever kvar.  
 På arbetsplatsen är jämställdhet bland könen nödvändigt för arbetet mot ett ännu mer jämställt 
samhälle. Den existerande snedvridningen av kvinnor och män i chefs- och ledarskaps-
positioner kan korrigeras, framförallt med hjälp av positiv särbehandling med hänsyn till kön. 
Utifrån jämställdhetsperspektivet bör fler kvinnor anställas i den privata sektorn och i staten 
samt fler män anställas i kommunen och landstinget. Detta kan återknytas till utbildningsval 
vilket är grundläggande för anställning. Förbise dock inte det Andre och Pokarzhevshay (2017) 
skrev ”det är idag tämligen väl belagt att rålönegapet mellan kvinnor och män till liten del 
förklaras av direkt lönediskriminering”. 
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