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Sammanfattning 

  

Syftet med denna studie var att undersöka medarbetares sexistiska attityder samt hur de 

skattar arbetstillfredsställelse och sociala relationer på sin arbetsplats. Detta 

genomfördes på en organisation i en mansdominerad bransch. Urvalet bestod av 600 

anställda inom depånätet på den aktuella organisationen. Medarbetare och chefer 

besvarade en webbenkät som innehöll frågor gällande sexism-, arbetstillfredsställelse-, 

sociala relationer och ett antal bakgrundsfrågor. Data analyserades i statistikprogrammet 

IBM SPSS Statistics 22 med hjälp av tre hierarkiska regressionsanalyser. Resultatet 

visade att det inte finns någon signifikant samvarians mellan antal kvinnor på en depå 

och sexistiska attityder. Däremot framkom att män och medarbetare i högre grad än 

kvinnor och chefer har sexistiska attityder samt att chefer skattar högre på både sociala 

relationer och arbetstillfredsställelse än medarbetarna. 

                                              

                                  

Nyckelord: Sexism, attityder, könsskillnad, mansdominerad bransch, sociala relationer, 

arbetstillfredsställelse 
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 Title: 

About sexist attitudes, social relations and job satisfaction in a male-dominated industry 

  

Abstract 

  

The purpose of this study was to investigate sexist attitudes among employees and how 

they value job satisfaction and social relations at their workplace. This was carried out 

in a male-dominated organization. The sample consisted of 600 employees within the 

depots of the current organization. The employees answered a web survey which 

contained questions about sexism-, job satisfaction-, social relations and a number of 

background questions. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics 22 where 

three hierarchic regressions were performed. The result showed that there was no 

significant covariance between the number of women on a depot and sexist attitudes. 

However, it was found that men and workers to a greater degree than women and 

executives showed sexist attitudes and that executives got a higher score than workers 

on both social relations and job satisfaction. 

  

  

Keywords: Sexism, attitudes, gender difference, male-dominated industries, social 

relations, job satisfaction 
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Förord 

 

Vi vill framföra ett stort tack till organisationen och de kontaktpersoner som med stort 

intresse hjälp oss i studiens inledande fas samt de medarbetare som genom att besvara 

vår enkät gjorde denna studie möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Mårten Eriksson som genom goda råd och visat tålamod hjälpt oss utveckla vårt arbete. 

Slutligen vill vi tacka vänner och familj för alla uppmuntrande ord på vägen. Tack! 

 

Molly Bergström och Matilda Larsen 
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Introduktion 

  

Det har länge varit ett stort problem med jämställdhet och sexism i arbetslivet, speciellt 

inom mansdominerade branscher (Jämställdhetsombudsmannen [JämO], 2006).  

Sverige ses idag som ett av de mest jämställda länderna i världen, med stark 

politisk representation, delaktighet på arbetsmarknaden och juridiskt och ekonomiskt 

stöd kring föräldraledighet och utbildningsmöjligheter. Detta kan dock anses aningen 

paradoxalt då Sverige trots detta fortfarande har en starkt könssegregerad arbetsmarknad 

där kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner trots likvärdig utbildningsgrad som 

männen. Sverige rankas ideligen högt på olika index gällande jämställdhet (t. ex. 

Gender Equality Index, 2017) men trots detta arbetar fortfarande många kvinnor deltid 

och det finns en stark överrepresentation av män i ledande positioner med högre 

karriärmöjligheter (SCB, 2016; EIGE, 2017). 

Enligt Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) har skillnaderna mellan 

kvinnor och män minskat sedan 1960-talet men det finns som sagt fortfarande en 

markant skillnad gällande utbildningsnivå och arbetsmöjligheter vilket resulterat i bland 

annat löneskillnader, där män i regel tjänar mer än kvinnor trots likvärdig utbildning 

(SOU 2014:81). Kvinnor har i genomsnitt 88 procent av männens lön i heltidsarbete, 

vilket är en skillnad som varit stabil över tid. Några av orsakerna till detta är dels 

lönediskriminering, men även att kvinnor och män har olika typer av arbeten då den 

svenska arbetsmarknaden är oerhört könsuppdelad (Medlingsinstitutet, 2017). 

Fördomar och diskriminering mot kvinnor beskrivs enligt Ekehammar, Akrami & 

Araya (2000) som sexism och har varit en del av vårt historiska samhällsskick under en 

lång tid, där kvinnor har varit utsatt för olika grad av diskriminering i arbetslivet 

(Biernat & Wortman, 1991; Reid, 1988). Enligt Diskrimineringslagen är 

könsdiskriminering förbjudet i Sverige och arbetsgivare måste aktivt arbeta för ökad 

jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Lagen strävar främst mot att 

förbättra kvinnors villkor i arbetslivet (SFS 2005:476). 

Elwén, Harryson, Bolin och Hammarström (2013) definierar jämställdhet som att 

alla personer ska ha samma möjligheter oavsett kön. Vidare menar de att jämställdhet är 

vitalt för att kunna främja tillväxt och utveckling. För att kunna nyttja hela 

befolkningens kompetens, behöver således både män och kvinnors kunskaper och 

färdigheter tas tillvara. För att utnyttja kompetensen till max är det viktigt att kunskap 

snarare än stereotyper och könsroller styr vilken bransch man arbetar inom. Där 
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individen har bäst förutsättningar att utveckla sina färdigheter är också där denna ska 

arbeta (Elwén et al., 2013). 

  

Könssegregerad arbetsmarknad 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2016) hade under år 2014 endast fyra av de 30 

största yrkena i Sverige en heterogen könsfördelning, vilket betyder att hela 26 

yrkesområden hade en ojämn könsfördelning. De mest kvinnodominerade yrkena 

återfanns inom vården med 93 procent kvinnor och 7 procent män, till skillnad från de 

mest mansdominerade yrkena inom byggbranschen där det endast fanns 1 procent 

kvinnor och 99 procent män (SCB, 2016). Kvinnor är alltså överrepresenterade i vård - 

och serviceorienterade yrken (SOU 2014:81) men underrepresenterade i industri- och 

byggnadsbranschen (Germain, Herzoga & Hamilton, 2012). 

Smart Richman, VanDellen och Wood (2011) menar att det finns en ökad risk för 

kategorisering och gruppering på arbetsplatsen om det råder en tydlig obalans i 

könsfördelningen och dessutom kan könsstereotyper bli mer framträdande på dessa 

arbetsplatser (Smart Richman et al., 2011). Tidigare forskning har visat att kvinnor 

presterar sämre om de är ensam kvinna i en grupp med män till skillnad från när 

könsfördelningen varit mer gynnsam för kvinnorna (Smart Richman et al., 2011) och 

enligt Germain et al. (2012) söker sig kvinnor sällan till mansdominerade branscher då 

miljön inte är lika accepterande som mer kvinnodominerade branscher. De kvinnor som 

väl söker sig till en mansdominerad arbetsplats löper därför en ökad risk att sluta 

jämfört med männen, vilket i sin tur leder till en fortsatt underrepresentation av kvinnor 

i dessa branscher (Germain et al., 2012). Dessutom menar Goldberg, Finkelstein, Perry 

och Konrad (2004) att kvinnor har svårare att ta sig fram i mansdominerade yrken 

jämfört med män i kvinnodominerade yrken. Män tenderar därför att nå högre 

positioner än kvinnor trots att det inte finns några indikationer på att män presterar 

bättre i arbetssammanhang (Goldberg et al., 2004). 

Nära 90 procent av den svenska arbetskraften finns i yrken som domineras av ett 

av könen, vilket leder till att många yrken blivit “könsmärkta” och därmed exkluderar 

det underrepresenterade könet (Jämställdhetsombudsmannen [JämO], 2006). 

  

Sexistiska attityder 

Sexistiska attityder kan beskrivas som förutfattade meningar eller diskriminering riktat 

mot kön där kvinnor är mest utsatta. En av anledningarna till att kvinnor är mer 
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drabbade är att de oftare har lägre positioner och mindre makt än män på 

arbetsmarknaden (Ekehammar et al, 2000; Cleveland & Kerst, 1993). Sexistiska 

attityder kan förklaras av Tajfels (1969) sociala identitetsteori, som innebär att individer 

har en social identitet och ett behov av en positiv självkänsla. Denna kan förstärkas 

genom att känna tillhörighet till en grupp, vilket i detta fall kan innebära kollegor eller 

andra grupperingar på arbetsplatsen. Om den sociala identiteten och självkänslan hotas, 

är individen benägen att betona skillnader mellan sin egen grupp och andra grupper. 

Detta för att stärka och vidmakthålla den egna självkänslan. Det kan i sin tur leda till att 

den egna gruppen förhöjs och andra grupper nedvärderas (Tajfel, 1969). 

Zakrisson, Anderzén, Lenell och Sandelin (2012) menar att yrke och 

arbetsuppgifter är faktorer som kan påverka graden av en individs sexistiska attityd. 

Medarbetare som har mer fysiska arbetsuppgifter har större andel sexistiska attityder 

jämfört med medarbetare som inte har denna typ av arbetsuppgifter. En annan aspekt 

som kan påverka graden av sexistiska attityder är kön, där män i högre grad än kvinnor 

är benägna att ha sexistiska attityder (Zakrisson et al., 2012).  

En studie av Fernández, Castro och Lorenzo (2004) visar att även ålder är en 

aspekt som kan ha inverkan på individers sexistiska attityder. Med undantag för 

individer under 22 år som visade den högsta graden av sexism ökade de sexistiska 

attityderna i takt med respondenternas ålder (Fernández et al., 2004). En förklaring till 

den höga graden av sexistiska attityder hos personer under 22 år är enligt Zakrisson et 

al. (2012) svår att fastslå men fenomenet kan bero på ett speciellt utvecklingsstadium 

där yngre personer tenderar att överdriva könsroller.  

Ytterligare en faktor som kan ha en inverkan på en individs sexistiska attityd är 

sammansättningen av en grupp, där en studie gjord av Zakrisson et al. (2012) visar att 

attityden till sexism tycks förändras beroende på hur många kvinnor som är närvarande. 

Vidare menar Widell och Mlekov (2013) att arbetsgrupper som har en stor homogen 

sammansättning tenderar att inte ha en lika öppen och liberal attityd till andra grupper 

och människor, jämfört med arbetsgrupper som har en mer heterogen sammansättning. 

Således kan sexistiska attityder i större grad förekomma i homogena grupper, och en 

förklaring till detta kan hittas i Glick och Fiskes (1996) teori om ambivalenta attityder 

där sexism både kan vara välmenande och fientligt. Fientlig sexism kan ses som den 

traditionella synen på sexism där männen innehar en maktposition och traditionella 

könsroller uppmuntras. Välmenande sexism är även det attityder mot kvinnor men 

utifrån ett stereotypiskt perspektiv där männen innehar en välmenande och beskyddande 
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underton. Denna kan ofta upplevas som positiv av både utövare och utsatta, men Glick 

och Fiske (1996) menar att både välmenande och fientlig sexism bidrar till att 

upprätthålla strukturella skillnader mellan kvinnor och män. 

 

Arbetstillfredsställelse 

Roelen, Koopmans och Groothoff (2008) definierar arbetstillfredsställelse som de 

positiva känsloreaktioner och attityder som individer har i förhållande till sitt arbete. 

Vidare menar de att arbetstillfredsställelse är ett multidimensionellt koncept som 

präglas av personliga egenskaper och faktorer som finns i individens omgivning. 

I en dansk studie av Skakon, Kristensen, Christensen, Lund och Labriola (2011) 

rapporterades att chefer upplevde mindre stress och högre arbetstillfredsställelse än 

medarbetarna. Detta kan delvis förklaras genom att chefer har aktiva jobb med högre 

krav och kontroll vilket ger en positiv uppfattning av arbetsvillkoren. Vidare kan 

skillnaden mellan chefer och medarbetare gällande arbetstillfredsställelse förklaras 

genom att cheferna har en mer gynnsam psykosocial arbetsmiljö (Skakon et al., 2011). 

Judge och Bono (2001) lyfter även självförtroende som en bidragande faktor till 

arbetstillfredsställelse och menar att personer med högt självförtroende ofta känner en 

högre grad av arbetstillfredsställelse.  

Tidigare forskning visar även att kvinnor skattar arbetstillfredsställelse högre än 

män och att äldre medarbetare känner högre arbetstillfredsställelse än yngre (Wharton, 

Rotolo & Bird, 2000; Kalleberg, 1977). Detta kan bero på att äldre medarbetare tenderar 

att vara mer tillfreds med deras liv generellt och således kan arbetstillfredsställelsen 

vara en reflektion av detta (Kalleberg, 1977).   
 

Sociala relationer 

Baron och Pfeffer (1994) beskriver sociala relationer i arbetet som ömsesidiga 

förhållanden med normer och sammanslutningar som har stor betydelse för 

organisationens medlemmar. Vidare menar Wharton et al. (2000) att sociala relationer 

är av vikt för att skapa trygghet och gemenskap på arbetsplatsen. De anställda som har 

starka sociala relationer på sitt arbete kan även uppleva ökad lojalitet mot sin 

arbetsgivare. Vidare finns flera övriga faktorer som kan påverka hur en individ skattar 

sociala relationer i arbetet. Två av dessa är kön och ålder, där kvinnor vanligtvis skattar 

sin tillfredsställelse högre än män, samt äldre personer mer än yngre (Wharton et al., 

2000; Kalleberg, 1977). 
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Wharton et al. (2000) menar även att utbildning och arbetsuppgifter kan ha en 

påverkan på hur en individ skattar sin tillfredsställelse på arbetet, där en högre 

utbildning och mer avancerade arbetsuppgifter kan vara faktorer för högre skattning. 

Ytterligare en aspekt kan vara gruppsammansättning, där individer som arbetar i mer 

heterogena arbetsgrupper vanligtvis skattar sin tillfredsställelse högre än de som arbetar 

i mer homogena arbetsgrupper (Wharton et al., 2000). 

 

Föreliggande studie 

Föreliggande studie har genomförts på en organisation inom uthyrningsbranschen som 

är specialiserade på uthyrning av utrustning, maskiner och flyttbara lokaler. Det är av 

stor vikt för organisationen att ha en företagskultur som bygger på mångfald och 

jämställdhet och de arbetar sedan 2015 aktivt för ökad mångfald. Ett led i detta arbete är 

en jämställdhetssatsning med mål att nå 120 kvinnor i depånätet år 2020. I 

organisationen är depånätet, tillsammans med verkstäderna, de enheter där flest 

medarbetare arbetar. År 2004 arbetade endast två kvinnor i depånätet och med en stadig 

utveckling har de ökat antalet kvinnor till 90 stycken fram till år 2016. Att nå 120 

kvinnor år 2020 innebär därmed en ökning med ytterligare 25 %. 

Med denna jämställdhetssatsning som utgångspunkt har vi valt att undersöka 

sexistiska attityder, sociala relationer och arbetstillfredsställelse hos medarbetare som är 

stationerade på depåerna samt om dessa påverkas av antalet kvinnliga medarbetare på 

respektive depå. 

  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka medarbetarnas sexistiska attityder samt hur de 

skattar arbetstillfredsställelse och sociala relationer på arbetsplatsen. 

  

Frågeställningar 

1. Skiljer sig medarbetarnas sexistiska attityd beroende på kön, ålder, befattning 

samt antalet kvinnor som arbetar på depån? 

2. Predicerar kön, ålder och befattning graden av arbetstillfredsställelse? 

3. Predicerar kön, ålder och befattning vikten av sociala relationer?                                                    
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Hypoteser 

H1: Sexistiska attityder förekommer i större grad på depåer med färre kvinnliga 

medarbetare (Zakrisson, Anderzén, Lenell & Sandelin, 2012). 

H2: Manliga respondenter kommer i högre utsträckning inneha sexistiska attityder än 

kvinnliga respondenter (Zakrisson et al., 2012). 

H3: Äldre respondenter kommer i högre utsträckning inneha sexistiska attityder än 

yngre respondenter (Lameiras Fernández et al., 2004). 

H4: Sexistiska attityder förekommer i större grad hos medarbetare med fysiska 

arbetsuppgifter (Zakrisson et al., 2012) 

H5: Chefer kommer att skatta arbetstillfredsställelse högre än medarbetare (Skakon et 

al., 2011). 

H6: Chefer kommer att skatta sociala relationer högre än medarbetare (Wharton et al., 

2000). 

 

Metod 

  

Tillvägagångssätt  

Enkätstudien genomfördes på en organisation inom uthyrningsbranschen i Sverige. 

Organisationen kontaktades och utifrån deras pågående jämställdhetsarbete valdes 600 

medarbetare och chefer ut genom ett strategiskt urval. Kriterierna för urvalet var att 

medarbetarna skulle vara anställda av organisationen samt stationerad på en av 

depåerna. I samråd med organisationen bestämdes att undersökningen skulle 

genomföras inom depånätet då detta är en av de mest mansdominerade enheterna. 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie med tio deltagare. 

Kontaktpersonen på organisationen deltog i denna studie och enkäten kunde sedan 

revideras i samråd med denne. Enkät och missivbrev skickades sedan ut via mail som 

kontaktpersonen vidarebefordrade till berörda medarbetare. Då flera av respondenterna 

inte hade tillgång till dator under arbetstid fanns möjlighet att besvara enkäten via en 

länk i telefonen. 

Missivbrevet innehöll information såsom studiens syfte, anonymitet, tidsåtgång 

och att deltagandet var frivilligt. Dessutom informerades deltagarna om hur de skulle gå 

tillväga vid eventuella frågor eller om de ville ta del av studiens slutresultat (Bilaga 1). 

Medarbetarna hade möjlighet att besvara enkäten under en tvåveckorsperiod och efter 

en vecka gick ett mail ut via kontaktpersonen som påminde om deltagandet i studien. 
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Urval  

Sammanlagt besvarade 420 (70 %) respondenter enkäten, varav 61 var kvinnor (14.6 %) 

och 358 var män (85.4 %). Det var 56 interna bortfall på grund av ofullständiga svar. 

Dessa togs med i analysen och ersattes med medelvärdet för respondentens grupp, 

exempelvis medarbetare/kvinna. Dessutom besvarade tio personer som ej arbetade på en 

depå enkäten vilket resulterade i en övertäckning på ≈ 2.4 %. Dessa enkäter togs ej med. 

Respondenternas ålder varierade mellan 20 och 65 och medelåldern var 44 år (M=43.76, 

S=11.34). 314 (75.1 %) av respondenterna var medarbetare och 107 (25.6 %) var chefer, 

fördelat på 100 depåer i Sverige. 

 

Material 

Enkäten utformades med hjälp av Google Forms (Bilaga 2) och frågorna som användes 

hämtades från Ekehammar et al.’s (2000) instrument; Swedish classical and modern 

sexism scale (SCMS) då den är anpassad till en skandinavisk kontext. Totalt utformades 

23 frågor varav 8 frågor mätte modern sexism. Enligt SCMS ska 8 frågor utöver 

sexismfrågorna läggas till och fungera som ”fillers” eller utfyllnad, varpå vi använde 4 

frågor som avser att mäta sociala relationer och 4 frågor gällande arbetstillfredsställelse 

(Sanduvete-Chaves, Lozano-Lozano, Chacón-Moscoso & Holgado-Tello, 2018). 

Dessutom ingick bakgrundsfrågor som kön, ålder och arbetsbefattning. 

Utfyllnadsfrågorna användes för att studiens syfte inte skulle bli för tydligt och 

därmed ha en eventuell inverkan på respondenternas svar. Utfyllnadsfrågorna lades 

även till för att eventuellt kunna få fram ytterligare information om organisationen. 

Svarsalternativen var av flervalstyp där respondenterna fick skatta sina 

ställningstaganden från 1 till 5 på en likertskala. Alternativen sträckte sig från 1 - 

“Håller inte alls med”, 2 - “Håller med litegrann”, 3 - “Håller med till viss del”, 4 - 

“Håller med till stor del” till 5 - “Håller helt med”. 

  

Dataanalys 

Med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22 genomfördes tre stycken 

regressionsanalyser i två block för att undersöka om det fanns någon signifikant 

samvarians mellan variablerna. Tre index skapades utifrån de mätinstrument som 

använts i enkäten; ett för sexistiska attityder, ett för sociala relationer och ett för 

arbetstillfredsställelse. Frågorna för respektive index slogs ihop och delades i antal 
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frågor för att få fram en poäng som representerade skalan. Ju högre poäng, desto högre 

upplevd grad av sexism, sociala relationer och arbetstillfredsställelse. 

Varje analys bestod av respektive index som responsvariabel samt kön, ålder 

och befattning som prediktorvariabler i block ett. Block två kompletterades med 

prediktorvariabeln “antal kvinnor på depån” som grupperats i “0-1 kvinnor” (60 %) eller 

“2 eller fler kvinnor” (40 %). För att undersöka reliabiliteten för responsvariablerna 

gjordes ett test på den interna konsistensen (Cronbach’s Alpha) som visade att samtliga 

index låg över den angivna gränsen, a=.70. Cronbachs Alpha uppvisade ett värde på 

a=.72 för de frågor som berörde sexistiska attityder, a=.82 för de frågor som berörde 

sociala relationer samt a=.79 för de frågor som berörde arbetstillfredsställelse. 

I enkäten hade frågorna 16, 17 och 18 omvänd poängskala (reversed) vilket gjorde att vi 

i analysen vände på dessa för att få samma riktning som de andra frågorna. En 

signifikansnivå på 5 % (p=0.05) bestämdes för samtliga analyser.                         

        

Forskningsetiska aspekter 

Deltagandet i studien var anonymt och frivilligt, där deltagarna när som helst hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan. Detta tillsammans med studiens syfte och 

kontaktuppgifter informerades deltagarna om i ett missivbrev (Bilaga 1) som var 

integrerat i enkäten och skickades ut i samband med denna. Då enkäten utöver 

sexistiska attityder innehöll frågor gällande sociala relationer och arbetstillfredsställelse 

presenterades den under rubriken Psykosocial arbetsmiljö. 

                                                             

Resultat 

 

Tre hierarkiska multipla regressionsanalyser genomfördes för att undersöka om kön, 

ålder, arbetsbefattning eller antal kvinnor på depån kan predicera sexistiska attityder, 

sociala relationer och arbetstillfredsställelse.  

Då prediktorvariablerna kön och antal kvinnor på depån skulle kunna samvariera 

med varandra lades prediktorvariablerna in i två block där bakgrundsvariablerna kön, 

ålder och arbetsbefattning lades in i steg 1 och antal kvinnor på depån i steg 2. VIF-

värdet för prediktorvariablerna låg under 2 och Tolerancevärdet låg mellan 0.82 och 

0.97. Det förelåg därmed ingen multikollinearitet.  
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Sexistiska attityder 

Den förklarade variansen för block 1 var 2.9 % och den korrigerade förklarade 

variansen var 2.1 % i responsvariabeln sexistiska attityder. Bakgrundsvariablerna kön 

och arbetsbefattning visade en signifikant samvarians med sexistiska attityder (tabell 1) 

där män (M=2.77, S=.61) och medarbetare (M=2.78, S=.60) i högre grad än kvinnor 

(M=2.60, S=.56) och chefer (M=2.62, S=.62) har sexistiska attityder. I steg 2 lades antal 

kvinnor på depån in (r2change = .001) och därmed förklarade hela modellen 3.0 % (r= 

.173, r2= .030, R2adj= .019) av variansen i sexistiska attityder. Utöver 

bakgrundvariablerna bidrog alltså prediktorvariabeln antal kvinnor på depån till endast 

0.1 % av den förklarade variansen i sexistiska attityder. Antal kvinnor på depån och 

ålder kunde således inte predicera graden av sexistiska attityder då p>0.05.  

 

Tabell 1.  

Icke standardiserade (B) och standardiserade (E) koefficienter  

och signifikansnivå (p) enligt en multipel regressionsanalys  

med sexistiska attityder som responsvariabel. 

 

  B SE E p 

Block 1 

Kön  .24 .091 .14 .009* 

Födelseår -1.46 .000 .00 .994 

Arbetsbefattning .16 .072 .12 .026* 

Block 2 

Antal kv. på depå -.01 .014 -.04 .463 

* p<.05 signifikant. 

 
 
Sociala relationer 

Den förklarade variansen för block 1 var 5.8 % och den korrigerade förklarade 

variansen var 5.0 % i responsvariabeln sociala relationer. Av bakgrundsvariablerna var 

arbetsbefattning den enda variabel som visade en signifikant samvarians med sociala 

relationer (tabell 2), där chefer (M=4.45, S=.46) skattar högre på sociala relationer än 

medarbetare (M=4.10, S=.79). I steg 2 lades antal kvinnor på depån in (r2change= 

.002) och därmed förklarade hela modellen 6.0 % (r= .244, r2= .060, R2adj= .049) av 

variansen i sociala relationer. Utöver bakgrundvariablerna bidrog alltså 
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prediktorvariabeln antal kvinnor på depån till endast 0.2 % av den förklarade variansen 

i sociala relationer. Antal kvinnor på depån, ålder och kön kunde således inte predicera 

graden av sociala relationer då p>0.05.  

 

Tabell 2.  

Icke standardiserade (B) och standardiserade (E) koefficienter  

och signifikansnivå (p) enligt en multipel regressionsanalys  

med sociala relationer som responsvariabel. 

 

  B SE E p 

Block 1 

Kön  -.12 .108 -.06 .260 

Födelseår .00 .000 .03 .607 

Arbetsbefattning -.40 .086 -.24 <.001* 

Block 2 

Antal kv. på depå -.01 .017 -.04 .418 

* p<.05 signifikant. 

 
 
Arbetstillfredsställelse 

Den förklarade variansen för block 1 var 7.9 % och den korrigerade förklarade 

variansen var 7.2 % i responsvariabeln arbetstillfredsställelse. Av bakgrundsvariablerna 

var arbetsbefattning den enda variabel som visade en signifikant samvarians med 

arbetstillfredsställelse (tabell 3), där chefer (M=4.59, S=.40) skattar högre på 

arbetstillfredsställelse än medarbetare (M=4.23, S=.65). I steg 2 lades antal kvinnor på 

depån in (r2change =.003) och därmed förklarade hela modellen 8.2 % (r= .286, r2= 

.082, R2adj= .072) av variansen i arbetstillfredsställelse. Utöver bakgrundvariablerna 

bidrog alltså prediktorvariabeln antal kvinnor på depån till endast 0.3 % av den 

förklarade variansen i arbetstillfredsställelse. Antal kvinnor på depån, ålder och kön 

kunde således inte predicera graden av arbetstillfredsställelse då p>0.05.  

 

Tabell 3.  

Icke standardiserade (B) och standardiserade (E) koefficienter  

och signifikansnivå (p) enligt en multipel regressionsanalys  

med arbetstillfredsställelse som responsvariabel. 
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  B SE E p 

Block 1 

Kön  -.12 .090 -.07 .192 

Födelseår .00 .000 -.03 .545 

Arbetsbefattning -.39 .072 -.28 <.001* 

Block 2 

Antal kv. på depå -.02 .014 -.05 .285 

* p<.05 signifikant. 

 

Diskussion 

  

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida medarbetarnas sexistiska attityder 

prediceras av hur många kvinnor som arbetar på respektive depå, samt om 

medarbetarnas attityder skiljer sig beroende på kön, ålder och befattning. Dessutom låg i 

vårt intresse att studera hur medarbetare och chefer skattar sociala relationer och 

arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant samvarians mellan antal 

kvinnor på depån och sexistiska attityder, varpå hypotes 1 kan förkastas. Vidare 

framkom att män i större utsträckning än kvinnor har sexistiska attityder, vilket 

bekräftar hypotes 2. Fortsättningsvis visade resultatet att det finns en skillnad i gruppen 

arbetsbefattning där medarbetare visar högre nivåer av sexistiska attityder än cheferna, 

vilket bekräftar hypotes 4. Det fanns även en signifikant skillnad mellan chefer och 

medarbetare i variablerna arbetstillfredsställelse och sociala relationer, där cheferna 

skattade högre än medarbetarna på bådadera, vilket även bekräftar hypotes 5 och 6. 

Resultatet visade inga signifikanta samband mellan ålder och sexism, varpå hypotes 3 

förkastas. 

Föreliggande studie visade att män i större grad än kvinnor har sexistiska attityder 

ute på depåerna. Detta överensstämmer med tidigare forskning (Zakrisson et al., 2012) 

som visar att könsskillnader inom sexism är vanligt förekommande, där män ligger 

högre på skalan än kvinnor. Som en linje i detta ligger det nära att förmoda att en 

sexistisk jargong finns hos medarbetarna på depåerna, då dessa till stor del är homogent 

sammansatta. Widell och Mlekov (2013) menar att arbetsgrupper som har en stor 

homogen sammansättning tenderar att inte ha en lika öppen syn gentemot andra grupper 
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vilket i detta fall är kvinnorna som blir en klar minoritet ute på depån. Att männen har 

större andel sexistiska attityder än kvinnorna kan vidare förklaras av den sociala 

identitetsteorin (Tajfel, 1969). Med mål att förhöja sin egen grupp, betonar individer 

skillnader mellan den egna och andra grupper, vilket kan leda till att utomstående 

grupper nedvärderas. Att männen har en högre andel sexistiska attityder kan följaktligen 

förklaras av att männen är i majoritet och favoriserar sin egen grupp samtidigt som de 

sätter ett lägre värde på andra grupper, i detta fall kvinnorna. Således kan sexistiska 

attityder uppkomma. 

Resultatet visar även att medarbetare i större grad än chefer har sexistiska 

attityder, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Zakrisson et al., 2012) som 

visar att yrke och arbetsuppgifter kan vara bakomliggande orsaker till sexism. Personer 

som utför fysiska arbetsuppgifter har enligt tidigare studier mer sexistiska attityder än 

individer som inte har denna typ av uppgifter (Zakrisson et al., 2012), vilket går i linje 

med studiens resultat där medarbetarna som arbetar på depå i huvudsak har ett manuellt 

arbete. En förklaring till att både män och medarbetare har en högre grad av sexistiska 

attityder kan ha sin förklaring i Glick och Fiskes (1996) ambivalenta sexism, där dessa 

attityder kan vara av välmening. Eftersom männen och medarbetarna är i klar majoritet 

på depåerna innehar de en maktposition och kan således ta en beskyddande och 

välmenande roll för de kvinnor som finns på arbetsplatsen. Glick och Fiske (1996) 

menar dock att även välmenande sexism bidrar till ett upprätthållande av strukturella 

skillnader mellan könen.   

Tidigare studier (Wharton et al., 2000) visar att utbildning och arbetsuppgifter kan 

vara faktorer för hur en individ skattar sociala relationer i arbetet. Högre utbildning och 

mer avancerade uppgifter kan vara faktorer för högre skattning. Detta går i linje med det 

resultat som föreliggande studie visar, där chefer i högre grad än medarbetare skattat 

högre på sociala relationer. I motsvarighet till Skakon et al.’s (2011) studie visar 

föreliggande undersökning även att chefer upplever en högre arbetstillfredsställelse än 

medarbetarna. Detta skulle kunna förklaras genom att cheferna har mer dynamiska 

arbetsuppgifter och med det högre grad av krav och kontroll än medarbetarna, vilket 

bidrar till en mer positiv syn på arbetsvillkoren (Skakon et al., 2011). Resultatet kan 

exemplifieras med Judge och Bonos (2001) tes om att ökat självförtroende bidrar till 

ökad arbetstillfredsställelse då man skulle kunna tänka sig att chefer som har en högre 

position även har en högre tro på sin egen förmåga. 
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Man skulle kunna tänka sig att det finns en koppling mellan sexistiska attityder, 

sociala relationer och arbetstillfredsställelse där föreliggande studie visar att chefer som 

skattar högre på sociala relationer och arbetstillfredsställelse också har mindre andel 

sexistiska attityder jämfört med medarbetarna. En förklaring skulle kunna vara att 

cheferna har en positiv syn på sitt arbete, är tillfreds med sina arbetsuppgifter och har 

därmed överlag en mer gynnsam psykosocial arbetsmiljö (Skakon et al., 2011).  

En aspekt som tros bidrog till studiens höga svarsfrekvens är att enkäten funnits i 

mobilanpassad vy, vilket ökat möjligheten att delta i studien även för de som inte haft 

tillgång till dator. Ytterligare en aspekt är att enkäten var frivillig och anonym, vilket 

gjorde det möjligt för respondenterna att svara utan att avslöja sin identitet. Trots detta 

valde några av respondenterna att inte svara på samtliga frågor, vilket vi tror kan ha 

motverkats med att ha obligatoriska svarsalternativ. Respondenterna kunde då ha valt 

att inte genomföra enkäten men väl påbörjad enkät kunde ej lämnas in utan fullständiga 

svar. Vi valde dessutom att presentera enkäten med en mer neutral rubrik, vilket vi tror 

avdramatiserade studiens syfte och därmed bidrog till högre svarsfrekvens. Det var färre 

svar på de frågor som mäter sexism än de frågor som mäter sociala relationer och 

arbetstillfredsställelse, vilket kan ha berott på frågornas utformning och formulering. 

 

Studiens relevans och framtida forskning 

Föreliggande studie visar att män i högre grad än kvinnor har sexistiska attityder. Det är 

därför av stor vikt för organisationen att synliggöra detta fenomen för att aktivt kunna 

arbeta för en mer jämställd arbetsplats. Det är inte de facto antalet kvinnor på depån 

som predicerar de sexistiska attityderna, dock tyder tidigare forskning på att en mer 

heterogen arbetsgrupp kan bidra till bättre attityder.  

Organisationen bör därför arbeta för att rekrytera fler kvinnor för att nå en mer 

jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Vidare tyder resultatet på att arbetsbefattning och 

arbetsuppgifter påverkar graden av sexistiska attityder där cheferna på depåerna visar 

lägre grad av sexistiska attityder än medarbetarna. Cheferna spelar därför en stor roll i 

det pågående jämställdhetsarbetet och skulle kunna fungera som förebilder ute på 

depåerna. Ett förslag skulle därmed kunna vara att utöka antalet chefer så att varje depå 

har minst en ansvarig chef på plats, vilket inte är fallet i dagsläget då vissa chefer har 

ansvar för flera depåer. Det vore även av intresse att studera hur ett jämställdhetsarbete 

ute på organisationen skulle kunna bidra till bättre sexistiska attityder bland 

medarbetarna. Detta i form av exempelvis workshops eller utbildningsdagar under en 
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bestämd tid, vilket sedan kan utvärderas. Förslag på vidare studier kan även vara att 

utöka urvalet och undersöka sexistiska attityder på andra delar inom organisationen för 

att se om det eventuellt skiljer sig från depånätet som är den mest mansdominerade 

arbetsplatsen. 

En slutsats som kan dras utifrån föreliggande studie är att sexistiska attityder 

förekommer inom depånätet men är i förhållandevis låga. Det finns emellertid skillnader 

både mellan män och kvinnor men också mellan medarbetare och chefer. 

Organisationen bör därför synliggöra och arbeta vidare med detta som utgångspunkt för 

att nå en mer jämställd arbetsplats.  
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Bilaga 1 

  

Missivbrev 

  

  

Vill du delta i en studie om psykosocial arbetsmiljö på Din arbetsplats? 

  

Syftet med studien är att undersöka psykosocial arbetsmiljö inom depånätet på Din arbetsplats  

med hjälp av en enkätundersökning.  

  

Att besvara enkäten är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta. Svaren kommer 

att behandlas konfidentiellt och Du som deltagare är anonym. Enkäten uppskattas ta cirka tre 

minuter att besvara och formuläret kommer att finnas tillgängligt t.o.m. 23/3. 

  

Resultatet av undersökningen kommer under våren att presenteras i ett examensarbete inom 

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. För att ta del av resultatet eller 

ställa eventuella frågor är Du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 

  

Molly Bergström 073-807 26 55, ofk15mbm@student.hig.se 

Matilda Larsen 070-579 78 74, ofk15mle@student.hig.se 

  

Handledare: 

Mårten Eriksson, marten.eriksson@hig.se 

  

Tack för din medverkan! 

Molly och Matilda 

  

  



Bilaga 2 
 

Enkät 
 
 

Kön 
 

o Kvinna 
o Man 

 
Födelseår 
________ 
 
Arbetsbefattning 

 
o Medarbetare 
o Chef 

 
Hur många kvinnor arbetar på din depå? 
________ 

 
Hur många män arbetar på din depå? 
________ 

 
 

Ta ställning till nedanstående påståenden genom att fylla i ett av alternativen mellan 1-5. 
 
1= Håller inte med alls 
2= Håller med lite grann 
3= Håller med till viss del 
4= Håller med till stor del 
5= Håller helt med 
 
 
Diskriminering mot kvinnor är inte längre ett problem i Sverige. 

 
 
 
Vi har god kommunikation med varandra på min arbetsplats. 

 
  



 
Det är ovanligt att kvinnor behandlas förnedrande i reklam. 

 
 
 
På vår arbetsplats arbetar vi mot ett gemensamt mål. 

 
 
 
Samhället bemöter män och kvinnor på lika villkor. 

 
 
 
Jag kan vara mig själv bland mina arbetskamrater.  

 
 
 
Regeringen ger kvinnofrågor för stor plats. 

 
 
 
På vår arbetsplats anpassar vi oss snabbt till nya krav. 

 
 
 
Kvinnorörelsen fyller ingen funktion och borde avskaffas. 

 
 
 
På vår arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat. 

 
 
 
Det är lätt att förstå kvinnogruppers synpunkter. 

 
 



 
På vår arbetsplats strävar vi efter att nå ett lyckat resultat. 

 
 
 
Skolans läroplan bör ändras med hänsyn till flickors behov. 

 
 
 
Vi kan hantera konflikter inom arbetsgruppen när sådana uppstår. 

 
 
 
Bättre åtgärder bör vidtagas för att uppnå jämställdhet på arbetsplatser. 

 
 
 
På vår arbetsplats har vi goda relationer med våra kunder. 

 
 
 
På vår arbetsplats sker rekrytering och befordran efter kvalifikation och utan hänsyn 
till kön. 

 
 
 
På vår arbetsplats sker rekrytering och befordran efter kvalifikation och utan hänsyn 
till etnisk tillhörighet. 

 
 

  

  

 


