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Abstract 

 

The purpose of the study was to examine if preferred stereotypical leadership and gender 

could predict women’s employability to leading positions. The survey, which was self-

constructed containing a scenario module was conducted on co-workers (N=97) in the Vaxjo 

area. The result showed that the female candidate in the scenario was preferred as leader prior 

to the male candidate. However, there were no gender differences between the male and 

female participants’ preferred stereotypical leadership. The findings did not support the 

hypotheses. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med vår studie var att undersöka om ledarskapssyn och kön kan predicera kvinnors 

anställningsbarhet till ledande positioner. I en egenkonstruerad enkätundersökning 

innehållande en scenariokonstruktion deltog medarbetare (N = 97) från Växjö med omnejd. 

Resultatet i den kvantitativa undersökningen visade att en kvinnlig ledare föredrogs före en 

manlig. Däremot visade resultatet ingen könsskillnad i ledarskapssyn. Därmed förkastades 

våra hypoteser. 

 

Nyckelord: Ledarskap, könsskillnader, anställningsbarhet, fördomar 
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Introduktion 
Under decennier har ledare varit synonymt med ordet man, en uppfattning om ledarskap som 

hämmat många kvinnors avanceringsmöjligheter i organisationshierarkier. Eagly och Karau 

(2002) menar att fördomarna mot kvinnor uppstår på grund av att de överensstämmer med 

samhällets sociala förväntningar. För många människor stämmer inte ledaregenskaper överens 

med det önskvärda beteendet hos kvinnan. Dessa fördomar leder till en sämre attityd mot 

kvinnliga ledare, samt försvårar möjligheten för kvinnor att bli ledare. Medarbetarna är en 

betydande del av organisationen som kan tänkas bära runt på dessa fördomar. Vi vill 

undersöka medarbetares ledarskapssyn och uppfattning av kvinnans lämplighet som ledare i 

förhållande till mannens i en jämförbar situation. 

 

Frågeställning 

Kan medarbetares ledarskapssyn och kön försämra kvinnors möjlighet att nå chefsposition? 

 

Tidigare forskning 

 
Manligt och kvinnligt ledarskap 

Det stereotypa kvinnliga ledarskapet beskrivs med egenskaper som att kunna uttrycka sig, ge 

beröm och stöd, vara taktfull och demokratisk, men även personorienterad och omtänksam. 

Det stereotypa ledarskapet hos en man innehåller struktur och uppgiftsorientering, fokus på 

att utföra uppgifter och se till att uppnå organisationens mål (Van Engen, Van der Leeden, & 

Willemsen, 2001). En manlig ledare ses också som rationell, kompetent och bestämd. Dessa 

egenskaper återfinns även i artiklar skrivna av bland annat Eagly och Karau (2002) och Rigg 

och Sparrow (1994). Ekvall (1988) ger flera exempel på etablerade ledarskapsstilar, som 

samtliga har två dimensioner som påminner om varandra. Den ena dimensionen representerar 

en produktionsinriktad ledare, vilket kan liknas med det manliga stereotypa ledarskapet. Den 

andra dimensionen representerar en personinriktad ledare, vilket kan liknas med det kvinnliga 

ledarskapet (Ekvall, 1988). 

 

Det finns en barriär som kvinnor måste passera för att nå ledningsnivå, vilket innebär att 

kvinnor är mer noggrant utvalda än män och måste ha en högre kvalifikation för att nå 

ledningsnivån. De som väl når ledningsposition har en hög effektivitet på grund av sina 

kvalifikationer (Eagly, 2007). Problematiken med barriären kan jämföras med glasklippan 

som Haslam och Ryan (2008) studerat. Kvinnor som nått ledningsnivå upplever att de 
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befinner sig i en mer utsatt position än män, där deras beslut och eventuella misstag får större 

uppmärksamhet. Rigg och Sparrow (1994) menar att män och kvinnor som avviker från 

stereotyperna blir straffade. När en kvinna intar ledarposition avviker hon från den stereotypa 

könsrollen, vilket ger en eventuell förklaring till den tidigare nämnda uppmärksamheten. 

 

Garcia-Retamero och López-Zafra (2009) menar att bilden av kvinnan och ledarskap håller 

sakta på att förändras, men fortfarande är bilden av lämpliga ledare mer av maskulin art. I en 

organisation som tolkades syssla med maskulint präglad verksamhet ansågs kvinnor i Spanien 

ha övervägande mindre chanser att nå ledande tjänster än kvinnor i Tyskland. Då kvinnor 

nådde ledande positioner inom exempelvis organisationer med verksamhet av maskulin 

karaktär, berodde detta till 81 % av externa faktorer, exempelvis tur. I motsvarande situation 

för män utgjorde externa faktorer endast 17 %. Studien visar att det finns en jargong att män 

är bättre lämpade för ledande positioner (Garcia-Retamero & López-Zafra, 2009). I en studie 

gjord av Van Vugt och Spisak (2008) framkommer andra skillnader i synen på manligt och 

kvinnligt ledarskap. Författarna undersökte vilka egenskaper en idealledare hade beroende på 

situation. I en inomgruppskonflikt föredrogs en kvinnlig ledare medan en manlig ledare 

föredrogs i en mellangruppskonflikt. Män intar en hierarkisk roll som ledare i krig och 

konflikter med andra länder (mellangruppskonflikt), medan kvinnor anförtros i högre grad att 

hantera komplexa gruppkonflikter, troligen tack vare sin flexibla ledarskapsstil. Vid stora 

historiska tillfällen har kvinnor agerat fredsmäklare, möjligtvis eftersom kvinnor ser till 

harmonin inom gruppen. Det överensstämmer med Haslam och Ryans (2008) studie som 

visade att övervägande rankas kvinnan som bättre lämpad till en organisation i kris, som i det 

här fallet kan jämföras med en inomgruppskonflikt. Författarna själva tror att det kan bero på 

uppfattningen att kvinnor är mer stresståliga än män. Uppfattningen om stresstålighet hos 

kvinnor kan leda till att kvinnor utsätts för mer press och arbete då de förväntas kunna hantera 

det. 

 

Hur vi ska förhålla oss till stereotypt ledarskap; ska vi acceptera att vi formas olika eller ska 

vi arbeta mot jämlikhet? Krügers (2008) resonemang grundar sig i biologin. Kvinnor har ett 

större hippocampus som är centrum för minne och känslor. Det innebär att kvinnor i större 

utsträckning än män, har förmåga att observera andras känslor och uttrycka sig i språk. 

Kvinnor har förmåga att förstå och iaktta omvärlden, medan män har en bättre 

rumsuppfattning och lättare att visualisera. Krüger (2008) påpekar att vi borde lyfta fram 

skillnaderna mellan män och kvinnor och använda dem till vår fördel för förbättrad 
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effektivitet på arbetsplatsen. Män och kvinnors ledarskap kompletterar varandra, vilket leder 

till ökad prestation vid samarbete. Rigg och Sparrow (1994) instämmer och påpekar att de 

befintliga skillnaderna ger en effektivare organisation. Detta kräver givetvis en förändring i 

organisationskulturen, där det inte längre är eftersträvansvärt att alla medarbetare ska arbeta 

på samma sätt. 

 

Ronthy (2006) beskriver det moderna ledarskapet med hjälp av en ny teori, kallad 

ledarskapets intelligens (LQ). Teorin grundar sig i nya värderingar av vad som skapar den 

goda ledaren och vilka syften den goda ledaren ska tjäna. LQ består av tre mänskliga 

intelligenser; logisk, emotionell och själslig intelligens. Den intelligens vi vanligen bedöms 

utifrån (IQ), är den logiska, abstrakta och analytiska tankeförmågan. Emotionell intelligens 

(EQ) består bland annat av empatisk och social förmåga. Ledaren ska arbeta för en god 

kommunikation i organisationen, för att i sin tur skapa goda relationer. Den själsliga 

intelligensen (SQ) står för värde och meningsskapande och beskriver hur människan förhåller 

sig till själva livet. En viktig aspekt av SQ är att ledare lever sin vision och sina värderingar, 

men även skapar ett förtroende hos medarbetarna och inspirerar dem. Dessa tre intelligenser 

ska balanseras och integreras av ledaren för att utvecklas, skapa ett mer meningsfullt liv och 

att bidra till bättre resultat för företaget. 

 

Relationen mellan medarbetare och ledare 

Studier visar att både manliga och kvinnliga ledare anpassar sitt ledarskap efter hur 

medarbetarnas könsuppdelning ser ut (Van Engen et al., 2001). En kvinnlig ledare kan föredra 

en uppgiftsorienterad roll på en mansdominerad arbetsplats och en personorienterad roll på 

kvinnodominerade arbetsplatser. Författarnas egna resultat avviker från tidigare nämnda 

studier, eftersom medarbetarna inte ansåg att det var någon skillnad på manliga och kvinnliga 

ledare. Det fanns vidare inga indikationer på att medarbetarnas könsuppdelning påverkar 

ledaregenskaperna hos cheferna. Ledarstilen förändrades alltså inte beroende på 

arbetsplatsens könsuppdelning. Det är viktigt att påpeka att studien utfördes på 253 kvinnor 

och 74 män, vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna menar att organisationens produkter 

som i det här fallet var bland annat parfym, damkläder och skivor leder till en 

kvinnodominerad arbetsplats, vilket kan påverka företagskulturen. En mansdominerad 

arbetsplats är ofta inriktad på teknik eller byggområdet, vilket påverkar kulturen och i sin tur 

även kan påverka medarbetarnas ledarskapssyn (Van Engen et al., 2001). 
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Det stämmer överens med Gardiner och Tiggerman (1999) som menar att den grupp inom en 

organisation som är störst, har stor inverkan på organisationen som helhet. En mansdominerad 

arbetsplats skapar en syn på ledarskap som influerar hela organisationen. I mansdominerade 

miljöer angav kvinnor ett ledarskap som påminner om det ledarskap män har i dessa miljöer. 

Kvinnor hade överlag högre stressnivå än män, vilket kan bero på kvinnors dubbla arbeten, då 

de även sköter hemmet. Kvinnor upplevde att de behandlades sämre och gavs sämre 

möjligheter till att avancera än män. Det här innebär att både kön och könsdominansen på 

arbetsplatsen influerar ledarstilen, stress och den mentala hälsan. 

 

H1 Medarbetares manliga ledarskapssyn försämrar kvinnors möjlighet att nå chefsposition. 

 

Gardiner och Tiggerman (1999) föreslår en lösning på problemet: kvinnor kan få lära sig att 

hantera stress som uppstår när en speciell ledarstil används. Det är bättre än att låta kvinnorna 

endast arbeta med en relationsorienterad ledarstil. Det är viktigt att uppmärksamma de 

negativa konsekvenserna som uppstår när kvinnor leder en mansdominerad organisation med 

relationsorienterad ledarstil, vilket kan leda till ännu färre kvinnor inom ledningen. 

Anledningen till varför kvinnor har svårt att nå ledningsnivå tror Hopkins och Bilimoria 

(2008) kan bero på kvinnors självförtroende som nästan alltid är sämre än männens. 

Författarna studerade en organisation för att undersöka om det fanns könsskillnad i social 

kompetens. Resultatet visade att de mest framgångsrika männen och kvinnorna hade lika god 

social kompetens. Däremot uppfattade deltagarna i studien att män var mer framgångsrika 

trots att de visade upp lika goda sociala kompetenser som kvinnorna. Studien påminner om 

Orser (1994) som var intresserad av att se likheter och skillnader i attityder till manlig, 

kvinnlig och framgångsrik ledare i en internationell kontext. Resultatet visade att manliga 

ekonomistudenter ansåg att män hade större chans att besitta de egenskaper som behövdes för 

en framgångsrik ledare. De kvinnliga ekonomistudenterna och resterande studenter ansåg att 

både män och kvinnor kunde inneha egenskaper som överensstämmer med en framgångsrik 

ledare. Orser (1994) påpekar som flera andra författare vi nämnt, att den kulturella miljön, i 

det här fallet studenternas universitet och kursernas pedagogik, kan ha inflytande på attityden 

mot stereotypa könsroller. 

 

Garcia-Retameros och López-Zafras (2006) studie var avsedd att utvärdera om fördomar mot 

kvinnliga ledare härstammade från kvinnans olämplighet att anta ledarrollen. Vidare ville de 

undersöka om denna olämplighet förstärktes på mansdominerade arbetsplatser. Deltagarna i 
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studien föredrog den manliga kandidaten vid arbetsrelaterade frågor oavsett vilket yrke han 

hade. De hade flera fördomar mot den kvinnliga kandidaten, förutom när hon hade ett yrke 

som överensstämde med hennes könsroll. Deltagarna antog även att den manliga kandidaten, 

oavsett vilket yrke han hade, skulle avancera uppåt inom organisationen i högre grad än 

kvinnan. 

 

H2 Manliga och kvinnliga medarbetare föredrar manlig ledare. 

 

Vidare visade studien inga skillnader beroende på kön när det fanns en befordran inom en 

kvinnostereotyp eller ospecificerad arbetsplats. Kvinnliga och äldre deltagare i studien hade 

fler fördomar om den kvinnliga kandidaten än män och yngre. Hetty van Emmerick, Euwema 

och Wendt (2008) diskuterar om eventuella fördomar kan bero på nationell kultur. I studien 

deltog 64 000 medarbetare från 42 olika länder där de skulle utvärdera sin närmaste ledare. 

Författarnas hypoteser stämde överens med resultatet som visade att kulturen har ett större 

inflytande på ledarskapsbeteende än kön. De kvinnliga ledarna runt om i världen använde sig 

mer av en omtänksam ledarstil än män. Resultaten visade att det är i västvärlden som det 

fanns könsskillnader i ledarskapsbeteende. 

 

Precis som ovanstående artikel menar Yoder och Kahn (2003) att det sociala sammanhanget 

och kulturen i organisationen spelar in. I ett socialt sammanhang fokuserar vi inte bara på kön 

utan även etnicitet, ålder, status, fysiskt utseende med mera. Yoder och Kahn (2003) refererar 

till Steele (1997) som visade att kvinnor var sämre på matematik, eftersom den sociala 

omgivningen fick dem att tro att kvinnor var sämre på matematik än män. En grupp kvinnor 

som fick reda på att det inte fanns några könsskillnader i ämnet presterade lika bra som 

männen. Yoder och Kahns (2003) resultat visade att när män har en kvinnlig ledare tenderar 

kvinnan att använda en mer autokratisk ledarstil, vilket överensstämmer med ovan nämnda 

resultat. Där kvinnor antog en bestämd roll såg män henne som kompetent och erfaren, 

samtidigt som de inte påverkades av hennes argument. Om en kvinna var mindre bestämd och 

istället var försiktig och trevande i sitt framförande hade hon mer inflytande på männen än 

den bestämda kvinnan (Yoder & Kahn, 2003). Detta beskriver en komplex situation och 

påminner om hur inbitna de förutfattade attityderna är. I organisationer med få kvinnor i 

ledningen är det särskilt tydligt att kvinnor lever upp till de könsstereotypa rollerna. Eagly och 

Karau (2002) menar att förväntningarna hos medarbetare påverkar deras beteende och 

diskuterar hur det är möjligt att förändra situationen som den ser ut idag. Att minska de 
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stereotypa rollerna är en omfattande process och kräver att kvinnor arbetar för att skapa en ny 

roll, som förhoppningsvis ökar kvinnors möjlighet att nå ledarposition. Om föredragna 

ledaregenskaper skulle ändras till förslagsvis en mer kommunikativ ledare, skulle det 

underlätta kvinnors möjligheter att nå chefsposition. Rigg och Sparrow (1994) påpekar att 

tiderna förändras och att en kontrollerande ledarstil är på väg att tas över av ett teamledarskap 

där medarbetarna får vara mer deltagande i beslutsfattandet. Det skulle innebära att kvinnorna 

och deras ledarstil skulle bli mer accepterad på ledningsnivå. 

 

Definition 

Anställningsbarhet: Individen innehar förmåga att erhålla anställning och behålla den (Hillage 

& Pollard, 1998). 

 

Syfte 

Syftet med vår studie var att undersöka faktorer som kan predicera kvinnors möjlighet att nå 

chefsposition. Vi ville studera medarbetares inställning till män respektive kvinnor som 

lämpliga ledare och om deltagarnas ledarskapssyn eller kön kan vara prediktorer till den 

föredragna ledaren. Mot bakgrund i tidigare forskningsresultat har kvinnor svårare än män att 

nå chefsposition, vilken är anledningen till att vi ville fokusera på kvinnors anställningsbarhet 

i ledarsammanhang. 

 

Hypoteser 

H1 Medarbetares manliga ledarskapssyn försämrar kvinnors möjlighet att nå chefsposition. 

H2 Manliga och kvinnliga medarbetare föredrar manlig ledare. 
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Metod 
Deltagare 

Deltagarna utgjordes av medarbetare med administrativa arbetsuppgifter från två 

organisationer, A och B. Totalt delades 143 enkäter ut och efter externt bortfall erhölls N = 

101 enkäter. Efter kontroll av internt bortfall kvarstod N = 97 (Män N = 45, Kvinnor N = 49, 

Ej angivet kön N = 3). Vi hade personlig kontakt med båda organisationerna i Växjö där 

deltagarna valdes ut efter bekvämlighetsurval. Det innebar att de deltagare som var 

närvarande vid utdelningstillfället hade möjlighet att delta. Någon arvodering tillämpades ej. 

 

Material 

Enkäten som användes i studien konstruerades av författarna (se bilaga 1). Enkäten fanns som 

två versioner och var uppdelad i tre delar. Den första delen ställde frågor om demografisk data 

som kön och ålder. Frågorna i del två och tre var strukturerade enligt en sjugradig likertskala. 

Del två ämnade undersöka deltagarens syn på en idealledare och gav oss variabeln 

Ledarskapssyn. Deltagaren ombads ange huruvida 20 olika egenskaper skattas hos den 

föredragna ledaren. Värdet sju på skalan motsvarade att egenskapen var önskvärd hos 

idealledaren. Egenskaperna utgjordes av olika stereotypa manliga och kvinnliga 

ledarskapsegenskaper. Exempel på egenskaper var: relationsfokuserad och målinriktad. Två 

av 20 item var kontrollfrågor, dessa utgjordes av egenskaperna trött och avundsjuk, syftet var 

att kontrollera för slentrianmässigt ifyllande av deltagaren. Enkäten räknades som internt 

bortfall om summan av de två kontrollfrågorna översteg fem poäng. Det kvarstod då nio 

manliga och nio kvinnliga stereotypa ledaregenskaper. Del tre bestod av ett scenario som 

beskrev en person utifrån privatliv och könsneutrala egenskaper. 

 

Scenario exempel 

Lena är 43 år och tvåbarnsförälder. Hon har arbetat i branschen i 15 år och har 

en relevant utbildning i grunden. Arbetskamraterna trivs bra med Lena eftersom 

hon är pålitlig och är bra på att kommunicera, dessutom bjuder hon ofta på 

fredagsfika. Hon anser sig själv vara lyhörd, lojal och punktlig. Däremot påstår 

hon själv att hon kan vara lite naiv och tankspridd. Varje månad skänker Lena 

hundra kronor till organisationen Rädda barnen, för att hjälpa de utsatta. På 

fritiden läser hon deckare, idrottar och umgås med familjen. Som ung blev Lena 

svensk juniormästare i schack. 
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Skillnaden mellan de två versionerna av enkäten var namnen kodade, Lars (1) och Lena (2). 

Deras lämplighet som chef undersöktes med sex item. Värdet ett på skalan motsvarade ”inte 

alls” medan sju ”mycket” lämplig som ledare. Syftet med scenariot var att studera huruvida 

den beskrivna personens lämplighet som chef påverkas av kön. Del tre resulterade i variabeln 

Lars- och Lenavillkoret. Dessa villkor kommer vi vidare att relatera till som Larsvillkoret och 

Lenavillkoret. 

 

Procedur 

Organisation A erhöll enkäten via e-post varpå organisationens egna administratörer delade ut 

enkäten. Ifyllda enkäter och information om externt bortfall skickades tillbaka per post. 

Författarna delade personligen ut enkäten i organisation B, tillgängliga deltagare tillfrågades 

muntligt och svar samlades in några minuter efter utdelandet. Enkäterna delades ut varannan 

kvinnlig, varannan manlig version utan författarnas vetskap om vilken version det var som de 

delade ut. Detta gav en randomiserad fördelning mellan villkoren och gjordes för att försöka 

erhålla ett jämnt antal ifyllda enkäter av vardera version. Enkätens första sida informerade 

deltagaren om tidsåtgång samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. Den beroende 

variabeln som studerades i enkäten var anställningsbarhet som predicerats av medarbetares 

ledarskapssyn, medarbetares kön och kön på ledare. 



 

  9 

Resultat 
Resultatet sammanställdes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS).  Enkäten bestod av totalt 28 item. Data erhölls från 97 deltagare, varav 51 % kvinnor 

(N = 49), 46 % män (N = 45) och 3 % angav ej kön (N = 3). Deltagarnas medelålder var 42,4 

år (SD = 11,59, N = 94). Efter att ha studerat vetenskapliga artiklar har vi inte funnit någon 

som stämmer överens med vår design och vi har därför inte kunnat genomföra en 

poweranalys. Det är rimligt att anta att medium effektstorlek kan tillämpas. Baserat på 

Cohens tabell (Cohen, 1992) krävs då minst 76 deltagare vid en Multipel Regressions Analys 

(MRA) med tre prediktorer. 
 

En pilotstudie utfördes för att testa den egenkonstruerade enkäten. Deltagarna bestod av 

studenter (N = 15). Cronbach’s alpha för del två i enkäten α =.72, del tre α =.85. 

Efter den genomförda pilotstudien utfördes den skarpa studien. Vid kontroll av intern 

reliabilitet valdes ett item bort från vardera delskalan med manliga och kvinnliga stereotypa 

ledaregenskaper. Från de kvarvarande 16 item erhölls ett totalt Cronbach’s alpha på α =.81 (N 

= 97). De två delskalorna med åtta item vardera gav α =.75 för manligt ledarskap och α =.73 

för kvinnligt ledarskap. De åtta item som berörde stereotypt kvinnliga ledaregenskaper 

inverterades (item 1, 3, 6, 10, 11, 17, 19 och 20). En prediktor skapades, Ledarskapssyn, där 

deltagare med ett lågt värde föredrog stereotypt kvinnligt ledarskap och deltagare med högt 

värde föredrog stereotypt manligt ledarskap. Variabeln var skevt fördelad varpå den 

rangordnades. Del tre i enkäten, scenariodelen, med sex item gav ett Cronbach’s alpha på α 

=.85 (N = 97) då det mättes för Lars- och Lenavillkoren tillsammans. Larsvillkoret gav α =.88 

(N = 46) och Lenavillkoret av α =.81 (N = 51). 
 

Tabell 1. Deskriptiv data. 

 Kvinnor  Män Totalt 
 N M SD N M SD N M SD 
Ledarskapssyn 49 63.1 6.3 45 64.3 5.0 97 63.5 5.7 
Anställningsbarhet 49 29.7 5.5 45 28.0 5.7 97 28.9 5.6 
 

Syftet var att undersöka om prediktorerna kön, Ledarskapssyn och Lars- och Lenavillkoret 

predicerar den beroende variabeln anställningsbarhet för kvinnor; därför användes en MRA. 

Av de tre prediktorerna visade sig Lars- och Lenavillkoret vara signifikant (p =.028). Ett 

positivt beta-värde (β =.226) indikerar att Lenavillkoret påverkar anställningsbarhet positivt. 

Scenariokonstruktionen skiljde sig endast åt i kön, vilket tolkas som Lenavillkoret visar bättre 
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anställningsbarhet eftersom hon är kvinna. Tillsammans förutsåg prediktorerna 9.7 % av 

anställningsbarhet (R2 =.097). 
 

Tabell 2. Resultat av regressionsanalys med anställningsbarhet som beroende variabel. 

Prediktorer β t p 

Kön  .165  1.628 .107 
Ledarskapssyn (R) - .142 - 1.404 .164 
LarsLena  .226  2.231 .028 
(R) = Rangordnad 
 

En oberoende t-testning gjordes för kön och Ledarskapssyn för att undersöka om det fanns 

någon könsskillnad. Någon signifikant könsskillnad fanns ej (p =.314) i Ledarskapssyn. 

H1 Medarbetares manliga ledarskapssyn försämrar kvinnors möjlighet att nå chefsposition, 

det vill säga anställningsbarhet. 

Medarbetares manliga ledarskapssyn predicerar ej anställningsbarhet signifikant (p =.164) och 

H01 behålls. 

H2 Manliga och kvinnliga medarbetare föredrar manlig ledare. 

Deltagarna angav att Lenavillkoret har signifikant högre anställningsbarhet (p =.028) för att 

hon är kvinna. Figur 1 bekräftar detta. H02 behålls: manliga och kvinnliga medarbetare 

föredrar ej en manlig ledare utan tvärtom, en kvinna. Däremot fanns inte någon signifikant 

skillnad (p =.314) mellan män och kvinnors ledarskapssyn. 
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Figur 1. Medelvärden för anställningsbarhet hos Lars och Lena fördelat efter kön (Min poäng = 6, Max poäng = 

42), Lars N = 44, M = 27.66, (SD = 5.73); Lena N = 50, M = 30.04 (SD = 5.35). 
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Diskussion 
 

H1 Medarbetares manliga ledarskapssyn försämrar kvinnors möjlighet att nå chefsposition. 
 

Den osynliga barriär Eagly (2007) nämner, som försämrar kvinnors möjlighet att nå 

chefsposition går inte i linje med vår undersökning då hypotesen inte stämde. Resultatet 

stämmer inte överens med Garcia-Retamero och López-Zafras (2006) studie där deltagarna 

antog att den manliga kandidaten, oavsett vilket yrke han hade, skulle avancera uppåt inom 

organisationen i högre grad än kvinnan. Anledningen till att vårt resultat inte liknar ovan 

referens kan bero på att medarbetares ledarskapssyn är på väg att förändras. Rigg och Sparrow 

(1994) menar att det kan bero på att teamledarskapet har blivit mer populärt än det 

kontrollerande ledarskapet som tidigare varit det mer förekommande. Trots att studien 

genomfördes på 90-talet anser vi att den går i linje med den utveckling som vår studie 

indikerar. Egenskaper i teamledarskapet är coachning och deltagande, som kan förknippas 

med de kvinnliga stereotypa ledaregenskaperna. En kvinna innehar mestadels ett 

relationsinriktat ledarskap eftersom det är förväntningar som finns i vår västerländska kultur 

(Hetty van Emmerick, Euwema & Wendt, 2008). Det kan innebära att synen på kvinnan inte 

förändras utan att medarbetarna vill ha en ledare som tar hänsyn till medarbetarna själva i 

större utsträckning än tidigare. Detta behöver med andra ord inte betyda att svenska 

samhällets ledarskapssyn förändras. Det är möjligt att kvinnor fortfarande förknippas med 

egenskaper som exempelvis omtänksamhet och relationsorientering. Anledningen till att 

medarbetares manliga ledarskapssyn inte predicerar kvinnors anställningsbarhet kan bero på 

att trenden om vilket ledarskap som är modernt förändras. Fördomarna mot kvinnor som 

Garcia-Retamero och López-Zafra (2006) tar upp behöver inte ha försvunnit. Det finns en 

möjlighet att ledarskapssynen som medarbetarna föredrar överensstämmer med hennes 

könsroll. 
 

Hypotes ett grundade vi på den verklighet som speglas i media, Eaglys (2007) barriär och 

Haslams och Ryans (2008) glasklippa som beskriver kvinnors svårigheter att nå ledningsnivå. 

Dessa författare tillsammans med många andra forskare har nått samma resultat. Det är därför 

intressant att diskutera varför tidigare forskning menar att det finns en barriär för kvinnor när 

vårt resultat visar att medarbetarna föredrar en kvinnlig ledare. Svaret kan möjligtvis finnas på 

ledningsnivå och i rekryteringsprocessen. De som befinner sig på ledningsnivå är till största 

del män (Eagly och Karau, 2002), vilket kan vara orsaken till kvinnors svårighet att nå högre 
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chefsposition. Det är möjligt att sittande ledning i organisationer består av personer med 

könsfördomar, som inte är fördelaktiga för kvinnor. I vår studie utgörs deltagarna av 

medarbetare 51 % kvinnor i ej ledande positioner. Ledningens syn och fördomar mot en 

kvinnlig ledare kan se annorlunda ut i jämförelse med våra deltagares fördomar. Vi vill 

förtydliga att vi undersökt medarbetares attityder till manliga och kvinnliga ledare. Vi har inte 

undersökt deltagarnas faktiska beteende och kan därför inte uttala oss om deltagarna skulle 

föredra en kvinnlig ledare i verkligheten. 
 

H2 Manliga och kvinnliga medarbetare föredrar manlig ledare. 
 

Enligt resultatet föredrar medarbetarna en kvinnlig ledare, vilket innebär att vår hypotes 

förkastas. Ronthy (2006) menar att framtidens ledare bör inneha relationskompetens och 

arbeta för delat ansvar. Med ett högt LQ kan ledaren skapa dialog med medarbetarna, 

motivera dem och skapa delaktighet och socialt ansvar. Ledarskapet som författaren föreslår 

innehåller egenskaper som Eagly (2007) beskriver som kvinnliga. Det är rimligt att anta att de 

egenskaper som tidigare ansågs kvinnliga, nu satts i ett nytt perspektiv och blivit moderna. I 

vår studie föredrogs den kvinnliga ledaren. Anledningen till detta kan vara att de egenskaper 

som använts för att beskriva personerna i scenariona har varit enligt Ronthy (2006), moderna 

ledaregenskaper, exempelvis kommunikativ och socialt ansvar genom fredagsfika. En 

tolkning är att de egenskaper som ej anses som manliga av deltagarna därmed är kvinnliga. 

Enligt resonemanget kan ledaregenskaper som relationsorienterad uppfattas som moderna, 

men även kvinnligt stereotypa. Anledningen till att deltagarna inte föredrog en manlig ledare 

kan ha berott på att scenariot tolkats mer stereotypt samstämmigt med kvinnan och att hon 

därmed ansågs mer lämplig. 
 

Teorin om ledarskapets intelligens (Ronthy, 2006) består bland annat av en logisk del, IQ, 

som av Eagly och Karau (2002) beskrivs som manlig egenskap. Rimligtvis är det inte endast 

en kvinna som kan anta ledarrollen, utan en person med både manliga och kvinnliga 

ledaregenskaper. Krüger (2008) föredrar ett ledarskap där män och kvinnor får komplettera 

varandra och påstår att det är nyckeln till ett effektivt ledarskap och därmed en framgångsrik 

organisation. Vi anser att Krügers resonemang är välgenomtänkt. En arbetsplats innehar oftast 

både manliga och kvinnliga medarbetare som behöver en god ledare. Finns en ledare av 

vardera kön är det rimligt att anta att det skapas större förståelse för både män och kvinnor. 

Komplikationer kan givetvis uppstå i praktiken, om två ledare ska utföra ett arbete. En grupp 

medarbetare ska ha en ledare, däremot föreslår vi att ledarna ska rådfråga varandra. Ett 
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bredare perspektiv skapas när ledarna får möjlighet att diskutera situationen, men att beslut 

som berör en arbetsgrupp endast tas av den närmaste ledaren. 
 

Vårt resultat visade att det inte fanns någon könsskillnad i ledarskapssyn. I enkätens andra del 

anger deltagarna vilka egenskaper som föredras, utan att behöva ta ställning till kön. Det kan 

innebära att den föredragna ledaren är könlös. Det är först när deltagarna tvingas redogöra för 

sin attityd till en ledare med ett visst kön som skillnaderna blir tydliga. Anledningen till att 

kön är den avgörande faktorn anser vi kan vara de sociala förväntningarna som finns på 

respektive kön. Eagly och Karau (2002) ger exempel där en kvinnlig ledare i en 

mansdominerad organisation antar en mer kvinnlig könsstereotyp roll eftersom det förväntas 

av henne. Vi anser att detta situationsanpassade ledarskap inte bara beror på situationen utan 

även den grupp som skall ledas. Ledarskapet i sig utgörs av en förmåga hos den manliga eller 

kvinnliga ledaren att anta en roll som motsvarar de förväntningar på ledarskapet som finns i 

gruppen. 
 

En anledning till varför Lena valdes i enkätens tredje del scenariot, kan bero på det som inte 

stod i texten. Det är möjligt att deltagarna, efter att ha läst scenariot, skapade en bild av 

personen som är mer detaljerad än den information vi gav. Deltagarna kan ha ”läst mellan 

raderna” och därmed skapat en egen version av Lars och Lena. I scenariot beskrivs personen 

som naiv och tankspridd, detta kan ha uppfattats som en slarvig person. Att skänka pengar 

och bjuda på fika kan ha tolkats som att personen är givmild. Dessa beskrivande ord fanns 

inte med i scenariot, men kan ha uppfattats av deltagaren som kvinnliga egenskaper. Den egna 

versionen kan ha uppstått genom de fördomar som människor bär med sig och som stämmer 

överens med de könsroller som är önskvärda för vardera person. Detta kan ha varit en 

anledning till varför Lena föredrogs. Vårt försök till att skapa en androgyn person i scenariot 

kan ha skadats med anledning av deltagarnas egna fördomar. 
 

Metoddiskussion 

Under datainsamlingen hade vi inte möjlighet att kontrollera om deltagarna diskuterade 

enkäten sinsemellan. Om deltagarna samarbetat vid besvarandet av enkäten kan det ha 

påverkat svaren och därmed resultatet. Enkäterna till ena organisationen delades ut av 

administratörer. Vi fanns inte på plats för att reda ut eventuella frågor som deltagarna hade. 

Hade vi varit tillgängliga är det dessutom troligt att bortfallen minskat. 
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Några deltagare ansåg sig inte fått tillräckligt med information för att kunna ta ställning till 

vissa frågor. Ett sätt att lösa detta på skulle kunna vara att ange att deltagaren ombeds ta 

ställning till frågorna även om den anser sig ha otillräckligt med information om frågan. 
 

Gardiner och Tiggerman (1999) menar att den grupp inom en organisation som är störst, har 

stor inverkan på organisationen som helhet. Vi anser att den dominerande gruppen har störst 

möjlighet att påverka organisationens kultur. I vår undersökning fanns en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor, men också mellan organisationerna. Det hade varit intressant att 

endast studera en organisation för att se om det dominerande könet kan inverka på 

ledarskapssynen och organisationens ledning. Tyvärr fick vi inte den möjligheten då tiden var 

för knapp. 
 

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att utföra en studie på ledningsnivå för att undersöka deras 

ledarskapssyn och föredragna ledare, eftersom de har möjlighet att påverka 

rekryteringsprocessen av medarbetare till ledningen. Om deras syn skiljer sig från 

medarbetarnas kan detta vara en förklaring till kvinnors svårigheter att nå chefsposition. 

Resultatet i den tänkta studien skulle fortfarande baseras på attityder till ledarskap. För att 

erhålla en mer realistisk bild av deltagares inställning till kvinnlig ledare skulle det vara 

intressant att studera deltagarnas beteende i situationer med en kvinna och man. 
 

Vi fick resultatet att en kvinnlig chef föredras. Enkätens tredje del som består av ett scenario 

med antingen ett manligt eller kvinnligt namn till beskrivningen skulle kunna utvecklas. En 

tolkning kan vara att detta villkor föredras då beskrivningen verkar mer stereotypt 

samstämmig med en kvinna. Deltagaren skulle kunna få ta del av två scenarion, båda 

konstruerade på samma sätt som Lars- och Lenascenariot. Deltagaren får först ta del av ett 

scenario som är stereotypt samstämmigt med en man. Därefter får deltagaren ta del av 

ytterligare ett scenario med den enda skillnaden att det är stereotypt samstämmigt med en 

kvinna. Vi skulle kunna undersöka om personen i scenariot väljs eftersom den stämmer 

överens med beskrivningen, det vill säga en man väljs i scenariot som är stereotypt 

samstämmigt med en man och vice versa i det scenario som är stereotypt samstämmig med en 

kvinna. 
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INBJUDAN TILL DELTAGANDE I ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som läser vid Institutionen för Samhällsvetenskap, Växjö 
Universitet. Vi håller just nu på att skriva en uppsats. 
 
Syftet med undersökningen är att studera medarbetarnas syn på ledarskap. 
 
Deltagandet är givetvis frivilligt och anonymt. 
Det tar 5-10 minuter att fylla i enkäten.  
Var uppmärksam på att enkäten har två sidor! 
 
Formulären bearbetas statistiskt och redovisning kommer att ske med 
gruppmedelvärden. Enskilda individers svar framgår alltså inte. 
 
Det är viktigt att du så uppriktigt du kan och förutsättningslöst som möjligt tar 
ställning till frågorna. Hoppa inte över något påstående. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Charlotte Eklund och Marcus Wästberg. 
 
Hör gärna av er för frågor; 
0708-923490 
cekdk08@student.vxu.se 
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Kryssa i det svar som stämmer överens med dig. 
 
Kön:   Man  Kvinna  
 
Födelseår: 19__ __ 
 
Föreställ dig den ledare som du föredrar. Ringa in siffran vid varje 
egenskap/begrepp som stämmer bäst in på din föredragna ledare. 
1 innebär att du anser egenskapen som dålig. 
7 innebär att du anser egenskapen som bra. 
 
 Mycket dålig Mycket bra 

Relationsfokuserad 1 2 3 4 5 6 7 

Ordergivande 1 2 3 4 5 6 7 

Omtänksam 1 2 3 4 5 6 7 

Avståndstagande 1 2 3 4 5 6 7 

Avundsjuk 1 2 3 4 5 6 7 

 
Förstående 1 2 3 4 5 6 7 

Rutinfast 1 2 3 4 5 6 7 

Logisk 1 2 3 4 5 6 7 

Feminin 1 2 3 4 5 6 7 

Försiktig 1 2 3 4 5 6 7 

 
Deltagande 1 2 3 4 5 6 7 

Risktagande 1 2 3 4 5 6 7 

Trött 1 2 3 4 5 6 7 

Uppgiftsorienterad 1 2 3 4 5 6 7 

Bestämd 1 2 3 4 5 6 7 

 
Självständig 1 2 3 4 5 6 7 

Hänsynstagande 1 2 3 4 5 6 7 

Målinriktad 1 2 3 4 5 6 7 

Flexibel 1 2 3 4 5 6 7 

Känslomässig 1 2 3 4 5 6 7 

 Var god vänd! → 
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Läs igenom scenariot nedan och ta därefter ställning till efterföljande frågor. 
Exempelvis betyder 1 att du anser personen inte alls lämplig och 7 mycket lämplig. 
 
Lars är 43 år och tvåbarnsförälder. Han har arbetat i branschen i 15 år och har en relevant 
utbildning i grunden. Arbetskamraterna trivs bra med Lars eftersom han är pålitlig och är 
bra på att kommunicera, dessutom bjuder han ofta på fredagsfika. Han anser sig själv 
vara lyhörd, lojal och punktlig. Däremot påstår han själv att han kan vara lite naiv och 
tankspridd. Varje månad skänker Lars hundra kronor till organisationen Rädda barnen, 
för att hjälpa de utsatta. På fritiden läser han deckare, idrottar och umgås med familjen. 
Som ung blev Lars svensk juniormästare i schack. 
 
Hur gärna skulle du vilja ha Lars som VD på ditt företag? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur gärna skulle du vilja ha Lars som din närmaste chef? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur intelligent uppfattar du Lars att vara? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur tillmötesgående uppfattar du att Lars är? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur effektiv uppfattar du att Lars är? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur stresstålig uppfattar du att Lars är? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
 Tack för din medverkan! Lämna ifylld enkät till utdelaren. 
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Läs igenom scenariot nedan och ta därefter ställning till efterföljande frågor. 
Exempelvis betyder 1 att du anser personen inte alls lämplig och 7 mycket lämplig. 
 
Lena är 43 år och tvåbarnsförälder. Hon har arbetat i branschen i 15 år och har en 
relevant utbildning i grunden. Arbetskamraterna trivs bra med Lena eftersom hon är 
pålitlig och är bra på att kommunicera, dessutom bjuder hon ofta på fredagsfika. Hon 
anser sig själv vara lyhörd, lojal och punktlig. Däremot påstår hon själv att hon kan vara 
lite naiv och tankspridd. Varje månad skänker Lena hundra kronor till organisationen 
Rädda barnen, för att hjälpa de utsatta. På fritiden läser hon deckare, idrottar och umgås 
med familjen. Som ung blev Lena svensk juniormästare i schack. 
 
Hur gärna skulle du vilja ha Lena som VD på ditt företag? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
Hur gärna skulle du vilja ha Lena som din närmaste chef? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur intelligent uppfattar du Lena att vara? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur tillmötesgående uppfattar du att Lena är? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur effektiv uppfattar du att Lena är? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
Hur stresstålig uppfattar du att Lena är? 
 
Inte alls Mycket 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
 Tack för din medverkan! Lämna ifylld enkät till utdelaren. 
 


