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Abstract 

Föreliggande uppsats syftar till att belysa en personalgrupps uppfattning om ledarskaps- 

egenskaper utifrån ett genusperspektiv. Frågeställningen var i vilken utsträckning 

personalen visade könsstereotypa uppfattningar kring manliga respektive kvinnliga 

chefers egenskaper, samt i vilken utsträckning det kunde förekomma skillnader mellan 

yngre och äldre anställda. Avsikten var att klarlägga om traditionella stereotypa 

uppfattningar kring kön, såsom att kvinnor exempelvis uppfattas som omhändertagande 

samt att män anses vara mer rättframma, lever kvar i samma utsträckning som tidigare. 

En enkätstudie genomfördes på en produktionsindustriell organisation i en mindre 

västsvensk ort med 85 personer ur personalen. Resultatet visade dock att ingen av de tre 

antagande som ställdes fick stöd i studien. En anledning till detta kan förklaras utifrån 

brister i enkäten.   
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 I århundraden har chefspositioner i huvudsak dominerats av män. Antalet kvinnliga 

chefer har varit lågt jämfört med antal manliga chefer (Statistiska Central Byrån, 2008; 

Eagly, Johannesen-Smith & van Egen, 2003). Syftet med denna uppsats var att ur ett 

genusperspektiv undersöka i vilken utsträckning könsstereotypa uppfattningar kring 

manligt och kvinnligt ledarskap återfinns.  

Studien hade följande huvudsakliga frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning visar anställda på ett mindre företag stereotypa 

uppfattningar om egenskaper hos manliga respektive kvinnliga chefer? 

2. I vilken utsträckning finns skillnader mellan äldre och yngre samt mellan män 

och kvinnor anställda på ett mindre företag i stereotypa uppfattningar om 

egenskaper hos kvinnliga respektive manliga chefer? 

 

Genusforskning  

 Skillnader mellan kvinnor och män och deras egenskaper har undersökts av forskare 

de senaste hundra åren. Kön har genom historien gjorts relevant på några olika sätt. Att 

psykologiskt förstå kön har ofta handlat om att ta fasta på skillnader mellan kvinnor och 

män. Genom en skriftserie i samarbete mellan Högskoleverket och Nationella 

sekretariatet för genusforskning behandlas genusperspektiv inom flera discipliner. I 

denna skriftserie ingår Genusforskning inom psykologin av Magnusson (2003). 

Magnusson anser att frågeställningarna inom den psykologiska forskningen handlar om 

huruvida kvinnor och män har mer eller mindre av den ena eller den andra egenskapen. 

Genusforskningen i psykologi har de senaste trettio åren däremot använt sig av andra 

frågeställningar, som hur uppfattningar om skillnader mellan könen läggs till grund för 

ojämlikt bemötande av kvinnor och män. Likaså studeras hur könsbaserade 

identitetsuppfattningar byggs in i människor, det vill säga hur kvinnor bemöts av 

människor i sin omgivning till skillnad från hur män bemöts, hur kvinnor och män 

rangordnas sinsemellan i olika sociala sammanhang, eller hur normer om vad som är 

naturligt för män kontra kvinnor upprätthålls. Magnusson anger att genus är ett begrepp 

i utveckling, och att när det gäller detaljerna i begreppsdefinitionerna är forskare inte 

eniga. Dels används begreppet inte på samma sätt i olika discipliner och dels skiljer sig 

definitionerna åt ifråga om hur stor vikt de fäster vid maktrelationer mellan kvinnor och 

män. Genusforskare idag studerar till exempel olika vardagliga situationer där 

människor genomför handlingar, fattar beslut och upprätthåller rangordningar, ofta med 

föreställningar om grundläggande könsbaserade olikheter som huvudsaklig 

utgångspunkt och motivering. Magnusson skriver att ett genusperspektiv i psykologi 

sammanfattningsvis handlar dels om att empiriskt studera frågor om hur kön och 

könstillhörighet får en individuell betydelse, och dels om att undersöka hur 

psykologiska teorier och tillämpningar bidrar till att stärka eller förändra kulturella och 

individuella könsförståelser och identiteter. Men att ta fasta på psykologiska skillnader 

mellan kvinnor och män har även avigsidor - det kan medföra en risk att inte se 

variationerna inom könsgruppen, likaså kan det finnas risk för att det bortses från 

olikheter i livsvillkoren hos kvinnor och män (Magnusson, 2003).   
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Ledare. Ledarskap kan förklaras som en funktion, vilken påverkar andra personers 

beteende. Gemensamt för förhållningssätten är att ledarskap ses som en individs 

beteende eller egenskap som syftar till att påverka en organisations medarbetare till att 

utveckla de gemensamma mål som ställts av organisationen (Lennéer- Axelson & 

Thylefors, 2006). Ledarskapet lär enligt erkända uppslagsverk ha sitt ursprung i kyrkan 

och i det militära (Nationalencyklopedin, 2009). Inom det militära lärde sig männen förr 

att delegera och ta order, precis som i ledarskapet, och på krigsfältet krävdes en 

ledarfigur som styrde. Det finns olika former av begreppet ledarskap; informellt 

ledarskap och formellt ledarskap. Det informella ledarskapet är inte kopplat till ansvar, 

uppgifter eller mål utan kan appliceras på en medlem i en arbetsgrupp som har något 

högre status än övriga medlemmar, vilket gör att gruppen följer denne informelle ledare. 

En informell ledare utses implicit av gruppens arbetskamrater, medan den formelle 

ledaren har en befattning som utses explicit av en högre auktoritet inom organisationen. 

Det formella ledarskapet förutsätter att uppgifter skall lösas och att mål skall uppnås. 

Denne ledare är formellt utsedd till att ha underställd personal i organisationen 

(Lennéer-Axelson & Thylefors). Både informellt och formellt ledarskap grenar ut i 

ytterligare former av ledarskap, vilka inte kommer att behandlas ytterligare i denna 

studie.  

Chef.  Att vara chef är en yrkesroll, som innebär att en individ blir formellt utnämnd 

att ha underställd personal. Vidare utgör chefskap en formell position som utses av 

organisationens ledning. Syftet med chefsbefattningen är givetvis att chefen skall utöva 

ledarskap. Chefen har makten och ansvaret att få sina underställda att nå önskade 

resultat (Wolvén, 2000). En chef förväntas bemästra såväl chefsrollen som ledarrollen, 

vilket anses medföra framgång i organisationen (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2006).  

En skiljelinje mellan ledarskap och chefskap är svår att dra i formella organisationer 

(Wolvén, 2000). Chefskapet har den formella befattningsrollen medan ett ledarskap 

handlar om förmågan att ta tillvara sina medarbetares kompetens och tillsammans 

utvecklas så att uppsatta mål nås så effektivt som möjligt. Ledarskapet kommer 

underifrån och är något som erövras eftersom det är medarbetarna som ger en person 

ledarskapet (Wolvén, 2000). Hughes, Ginnett och Curphy  (2006) menar att det är 

skillnad på chef och ledare, på så vis att en ledare ska göra ”det rätta” medan chefen ska 

göra ”sakerna rätt”.  

Könsstereotyper i Ledarskap 

 En stereotyp är en kategorisering vilken i de flesta fall är uppbyggd av viss faktisk 

kunskap och förenklar hjärnans hantering av intryck från omgivningen. Stereotyper är 

dynamiska och påverkas av olika kulturformer. Med begreppet könsstereotyper avses 

uppfattningar som leder till att skillnaderna mellan gruppen män och kvinnor förstärks 

medan de individuella skillnaderna inom gruppen förminskas. Dessa könsstereotyper 

leder till förutfattade meningar vilka således grundar sig enbart på i vilken grupp en 

individ blivit kategoriserade. De stereotyper och fördomar som är kopplade till kön blir 

följaktligen en normativ mall av hur kvinnor och män förväntas uppträda (Eagly & 

Karau, 2002). Traditionella könsstereotyper nämns som en av de huvudsakliga 

orsakerna till att kvinnliga ledare betraktas som mindre lämpade som chef eller ledare 

än vad män traditionellt anses vara. De traditionella könsstereotyperna tillskriver 

mannen en mer kompetent personlighet, såsom ”född till ledare”, medan kvinnan anses 
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ha en mer varm och mjuk personlighet med uttrycksfullhet (Eagly, Johannesen-Smith & 

van Egen, 2003). 

I dagens organisationer förekommer chefer och ledare av både manligt och kvinnligt 

kön, dock oftast med en snedfördelning då antalet manliga ledare är betydligt större än 

antalet kvinnliga (Fogelberg-Eriksson, 2005). Eagly och Karau, (2002) menade i sin 

studie att om kvinnor och män har samma utbildning och arbetskraften är jämnt 

fördelad kvarstår alltjämt en skillnad mellan kvinnors och mäns fördelning på 

toppositionerna. Genom åren har framförts ett flertal förklaringar till detta fenomen, 

t.ex. glastaket, brist på ledningserfarenhet, inadekvata karriärmöjligheter, könsskillnader 

i lingvistiska stilar, könsstereotyper samt socialisationen. Även skillnader mellan 

kvinnor och mäns ledarskapsstilar i förening med den ledarskapsstil som förväntas av 

organisationen samt den traditionella synen på mannen som den självklare ledaren har 

anförts som förklaringar. Traditionellt förväntar sig individer i samhället och på 

arbetsplatsen att kvinnor uppvisar s.k. kvinnliga egenskaper, som att de är mjuka, 

kommunikativa, vänliga, m.m. (Best, Newport & Williams, citerat i Eagly, 2007). 

Enligt Eagly och Karau uppfattas kvinnan generellt som hotfull om hon använder sig av 

de ledaregenskaper som traditionellt ses som typiskt manliga, t.ex. dominans, 

aggressivitet och rättframhet. Kvinnan kan då uppfattas bryta mot den ”kvinnliga 

mallen”, vilket kan göra att män känner sig hotade.      

 

Tidigare studier i USA visade att kvinnor redan på nittonhundratalet tenderade att 

visa en mer demokratisk och jämlik ledarstil medan män tenderade att leda mer 

kontrollerat och enväldigt (Eagly & Johnson, 1990).  I 2007 års rapport från statens 

offentliga utredningar rapporteras att andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige 

fortfarande är lägre än andelen män, men att en positiv utveckling ändå kan skönjas 

(Statens Offentliga Utredningar, 2007). Något mer jämställda nivåer återfinns däremot 

på mellanchefsposterna. Van Vught (2006) menar att vad gäller könsaspekter finns det 

egenskaper och beteenden som kvinnor i genomsnitt är bättre på än män. Han menar att 

kvinnor generellt har ett bättre verbalt minne och att kvinnor generellt har lättare för 

kommunikation än män.  

Kearney (2008) undersökte huruvida chefer och anställda påverkas av varandras 

ålder. Studien visade att de anställda tar till sig en äldre chefs (10 år äldre eller mer) 

värderingar och visioner oavsett om de håller med eller inte.  En anställd, vars chef hade 

en annan värdering än den anställde själv, tillskrev däremot inte sin chef samma status 

om chefen var i samma ålder. En chef som var 10 år äldre eller mer än den anställde 

erhöll samma status oavsett om den anställdes egna värderingar stämde överens med 

dennes eller inte. Detta fenomen visade sig i studien förekomma oftare under det 

transformativa ledarskapet och då bland de arbetsplatser där de anställda arbetade 

individuellt och inte i team. Van Vught (2006) har i sin studie även kommit fram till att 

vad gäller en ledares ålder, är det situationen och behovet av erfarenhet för uppgiften 

som avgör om de underställda föredrar en äldre eller yngre ledare.  

Två meta-analys studier av könsrelaterade skillnader mellan kvinnors och mäns 

ledarskap (Eagly, m.fl., 2003; Hopkins, O’Neil, Passarelli & Bilimoria, 2008) visar att 

kvinnor använde sig av en mer deltagande och demokratisk ledarstil snarare än 

auktoritär ledarstil, vilken män ofta använde sig av, även om skillnaderna inte var stora. 

Dessa tendenser har dock i allmänhet visat sig inom organisationer där män är 
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överrepresenterade (Eagly, m.fl. (2003); Hopkins, m.fl., 2008). I nämnda meta- analyser 

framkommer även att kvinnliga ledare oftare än manliga använde sig av den 

transformationella/karismatiska ledarstilen. Det som särskilt framhölls i studien var att 

dessa kvinnor hjälpte och personifierade sina underställda som enskilda individer och 

inte ser dem enbart som en grupp anställda till skillnad från de manliga ledarna. Men 

trots att många studier undersöker skillnader mellan mäns och kvinnors ledarskap finns 

det empirisk forskning som visar att skillnaderna trots allt är minimala (Dawley, 

Hoffman & Smith, 2004).  

Kusterer (2008) berörde i sin studie vilken sorts könsstereotyper som används i 

Sverige för att beskriva kvinnliga och manliga ledare. Kusterers studie visade att 

formella ledarskapskaraktärer hade en större överensstämmelse med beskrivningen av 

kvinnliga ledare än med motsvarande manliga. I studien klassades kvinnliga ledare mer 

positivt än manliga. Resultatet i studien visade att även om respondenterna beskrev 

kvinnliga ledare mer positivt än manliga ledare hade de likväl en normativ bild av 

manligt ledarskap. Detta visar likaledes att trots att respondenterna hade en mer positiv 

uppfattning om kvinnor som ledare lever de traditionella stereotyperna av mannen som 

den självklare ledaren kvar och motarbetar det kvinnliga ledarskapet. Kusterer menade 

således att det låga antalet kvinnor på toppositioner inte kan förklaras av 

könsstereotypiska skillnader, vilket även Eagly & Karau (2002) kom fram till i sin 

studie.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att kvinnors ledarskap är mer 

deltagande än männens (Eagly, 2007; Kusterer, 2008; Eagly & Karau, 2002; Eagly, 

m.fl., 2003). Kvinnor tenderar även att inneha en något högre kommunikativ förmåga 

samt något högre social- och emotionell intelligens än män, vilket främjar förmågan att 

kunna ge konstruktiv och givande feedback till personalen samt att kunna ha ett 

ömsesidigt fungerande samarbete där ledaren får med sig de anställda på ett följsamt 

sätt (Van Vught, 2006; Eagly & Karau, 2002; Eagly., m.fl., 2003; Hopkins, m.fl., 2008).  

Antaganden 

Utifrån ovan redovisad litteratur som bakgrund till föreliggande undersökning 

formulerades följande specifika frågeställningar som undersökts empiriskt; 

1. Det förväntas finnas starka könsstereotypa uppfattningar om kvinnliga 

respektive manliga chefers egenskaper bland personalen i likhet med vad 

tidigare studier visat om anställda i andra organisationer (Eagly, 2007; Kusterer, 

2008). 

 

2. Det förväntas att kvinnliga anställda har stereotypa uppfattningar om vad som 

utmärker kvinnliga respektive manliga chefers egenskaper i högre grad än vad 

manliga anställda har (Eagly, 2007; Hopkins, m.fl., 2008) 

 

3. Det förväntas att äldre anställda visar en högre grad av stereotypa uppfattningar 

om kvinnliga respektive manliga chefer än de yngre anställda (Kusterer, 2008; 

Van Vught, 2006). 
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Metod 

Deltagare 

     Undersökningens data utgjordes av anställda som är underställda en chef inom en 

produktionsindustriell organisation. Stickprovet var ett bekvämlighetsurval och innehöll 

38 kvinnliga respondenter samt 47 manliga respondenter. Det totala antalet deltagare 

var 85. Åldern på deltagarna sträckte sig från 21 år upp till 62 år med en median på 39 

år. De kvinnliga deltagarnas ålder löpte mellan 26 år upp till 60 och de manliga 

deltagarnas åldersspann sträckte sig från 21år upp till 62 år. Respondenterna delades in i 

två grupper, där gruppindelningen utgjordes av medianen för ålder (39 år).  

Respondenterna delades upp i två grupper där skärningspunkten beslutades bestå av 

medianen som var 39 år. På detta vis blev det fyra grupper (kvinnor<39 år, män<39 år, 

kvinnor ≥39 år och män ≥39 år) som sedan användes som oberoende variabel i 

analysernas.  

Instrument 

Undersökningsinstrumentet bestod av en enkät där svarsprocenten låg på 100 %. 

Med utgångspunkt i litteraturen samt förförståelse i ämnet arbetades enkäten fram där 

respondenterna skulle markera graden av instämmande kring könsstereotypa påståenden 

om kvinnliga samt manliga chefers egenskaper. Enkäten (Bilaga 1) bestod inledningsvis 

av en bakgrundsdel med frågor om deltagarnas ålder och kön samt några få frågor om 

huruvida deltagarna haft tidigare erfarenhet av både kvinnlig och manlig chef eller om 

de endast haft erfarenhet av enbart en kvinnlig eller enbart en manlig chef.  Enkäten 

bestod av sju könsstereotypa påståenden om kvinnliga chefers egenskaper, som 

exempelvis; ”kvinnliga chefer är i allmänhet försiktigare och mjukare mot sina 

anställda än manliga chefer” och ”kvinnliga chefer är i allmänhet mer lyhörda för sina 

anställdas åsikter än vad manliga chefer är”. Därefter följde åtta könsstereotypa 

påståenden om manliga chefers egenskaper; som exempelvis ”manliga chefer är i 

allmänhet mer rakt på sak när de talar än vad kvinnliga chefer är” och ”manliga chefer 

för i allmänhet mer respekt med sig än vad kvinnliga chefer gör”. Svarsalternativen 

utgjordes av en 5-gradig intervallskala, med skalsteg som motsvarade motpolerna 

”instämmer inte alls” till ”instämmer helt och hållet”. Information gavs om att uttrycka i 

det närmaste var på skalan deltagarna ansåg att deras egen åsikt befann sig. För att 

kontrollera testets reliabilitet beräknades Crohnbach’s alpha för testet. De 

könsstereotypa påståendena om kvinnliga chefer visade ett tillförlitligt värde på 

reliabiliteten (α =.81). Gällande de könsstereotypa påståendena om de manliga cheferna 

visade även de på en tillförlitlig reliabilitet, (α =.85).  

 

En summavariabel för stereotypa uppfattningar om kvinnliga chefer och en 

summavariabel för manliga chefer skapades. Dessa fungerade sedan som 

beroendevariabler i den statistiska analysen.  

 

Procedur 

Kontakt skapades med en svensk organisation i ett mindre samhälle i västra Sverige. 

Enkäterna delades ut genom en rundvandring till de berörda avdelningarna. På 

respektive avdelnings personalrum lämnades ett kuvert med enkäter till de anställda 
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som frivilligt önskade att delta i undersökningen. I informationsdelen fanns 

upplysningar om att deltagandet var frivilligt, hur lång tid det förväntades ta att besvara 

frågorna samt att deltagarna kommer att vara anonyma. Det informerades om att de 

ifyllda enkäterna skulle förvaras i ett förslutet kuvert för att bevara konfidensialiteten. 

Information gavs även till respektive avdelningschef muntligt för att, de i sin tur, skulle 

kunna informera de som var intresserade av att delta, men som inte arbetade denna dag, 

denna information var identisk med den information som fanns tillgängligt i ett 

inledande brev på enkätens framsida. Alla de enkäterna besvarades och kunde hämtas 

en vecka efter att de delats ut.  

 

Resultat 

  

Ingen av de tre antagandena om könsstereotypa uppfattningar om kvinnliga, 

respektive manliga, chefers egenskaper bland personalen bekräftades i denna studie 

(tvåvägs variansanalys med kön och ålder som oberoende faktorer och summa-

variablerna som beroende).  

  

 Medelvärden och standardavvikelse presenteras i tabell 1 och 2. Ju högre 

medelvärde desto högre grad av stereotyp bedömning. 

 

Tabell 1 

Kvinnliga respondenter, antal, medelvärde och standardavvikelse 

Kvinnliga respondenter 

Könsstereotyper  Ålder N M S 

Kv.chef < 39 år 19 2,62 ,79 

Manl.chef < 39 år 23 2,44 ,86 

Kv. Chef ≥ 39år 19 2,95 ,69 

Manl. Chef ≥ 39 år 24 2,63 ,83 

Total  85 2,65  ,80 

 

I tabell 1 kan avläsas att kvinnor under 39 år var minst stereotypa i sina uppfattningar 

om manliga chefer, medan kvinnor som var äldre än 39 år var mer stereotypa i sin 

uppfattning om kvinnliga chefer. Medelvärdesskillnaderna är dock mycket små.  
 

Tabell 2 

Manliga respondenter, antal, medelvärde och standardavvikelse 

Manliga respondenter 

Könsstereotyp Ålder N M S 

Kv.chef < 39 år 19 2,87 ,90 

Manl.chef < 39 år 23 2,53 1,00 

Kv.chef ≥ 39 år  19 3,05 ,74 

Manl.chef ≥ 39 år 24 2,80 ,93 

Total  85 2,80 ,91 

 

I tabell 2 kan avläsas att män över 39 år var mest stereotypa i sina uppfattningar om 

kvinnliga chefer, medan män yngre än 39 år var minst stereotypa i sina uppfattningar 

om manliga chefer. Medelvärdesskillnaderna är mycket små även för de manliga 

respondenterna.      
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Övriga resultat. Vid analys av bakgrundsvariablerna beträffande frågan om hur den 

tidigare erfarenheten av ledare såg ut så visade det sig att 7 deltagare av 85 endast haft 

erfarenhet av en manlig chef i sitt tidigare arbetsliv och att 78 deltagare av 85 svarade 

att de hade en erfarenhet av både manlig och kvinnlig chef, det var ingen som svarade 

att de hade haft tidigare erfarenhet av enbart en kvinnlig chef i sitt tidigare arbetsliv. En 

större del av deltagarna (68 %) instämde med påståendet att det är viktigt med en jämn 

fördelning av kvinnliga och manliga chefer på en arbetsplats (dvs. de som valde 

svarsalternativen 4 samt 5).  På frågan om nuvarande chef svarade 48,2 % att de hade en 

kvinnlig chef just nu och 51,8 % att de hade en manlig chef just nu. På frågan om vad 

de skulle välja, om de själva hade möjligheten att få bestämma, så svarade 11,8% att de 

i så fall skulle välja en kvinnlig chef och 9,4 % att de i så fall skulle välja en manlig 

chef, medan 77,6 % av deltagarna, ansåg att det inte spelade någon roll vilket kön 

chefen har.        

Diskussion 

Den inledande litteraturöversikten visade att kvinnor på toppositioner ökar och att 

människan har förändrat sina uppfattningar till en mer jämställd syn på kvinnliga och 

manliga chefer de senaste decennierna jämfört med hur det såg ut på nittonhundratalet 

(Van Engen., 2003,; Statistiska Central Byrån, 2008; Eagly & Karau, 2002; Eagly m.fl., 

2005;). Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning personal 

visar sig ha traditionella könsstereotypa uppfattningar kring manliga respektive 

kvinnliga chefers egenskaper. 

 Antagande 1, som undersökte i vilken utsträckning respondenterna förväntades visa 

könsstereotypa uppfattningar om kvinnliga respektive manliga chefers egenskaper i 

enlighet med Eagly (2007), Kusterer (2008) och Hopkins m.fl., 2008, fick inte stöd i 

denna studie. I stället valde de flesta deltagarna att hålla sig till något av 

mittenalternativen. Personalen i det aktuella företaget visade därmed inga tendenser till 

att det fanns könsstereotypa uppfattningar om sin chef.  

 

Antagande 2 behandlade frågan huruvida det fanns skillnader mellan kvinnliga och 

manliga anställda i könsstereotypa uppfattningar om kvinnliga respektive manliga 

chefers egenskaper. Detta antagande grundas på två tidigare studier (Eagly, 2007; 

Hopkins m.fl., 2008). Antagandet visade sig dock inte få något stöd då respondenterna 

valde att hålla sig till något av mittenalternativen och visade därmed inte på några större 

skillnader mellan kvinnor och män när det gäller könsstereotypa uppfattningar om sin 

chef.  

 

Antagande 3 behandlade huruvida det fanns skillnader mellan de äldre och de yngre 

anställda i stereotypa uppfattningar om kvinnliga respektive manliga chefer. Detta 

antagande grundar sig på tidigare studier av Kusterer (2008) och Van Vught (2006). 

Detta antagande visade sig inte heller få något stöd då respondenterna valde att hålla sig 

till något av mittenalternativen. Tidigare studier av både Kusterer och Van Vught visade 

på att förhållandet mellan chef och anställda påverkas av ålder. Detta kan bero på att 

respondenterna i rådande undersökning i stort sett valt mittenalternativet genom hela 

enkäten, vilket ger problem med att tolka ett svarsalternativ som ligger i mitten. Ett 

annat problem med enkätens skalsteg som kunnat påverka kan vara att den enskilde 

deltagaren möjligtvis uppfattade mittenalternativet som ett neutralt alternativ, det vill 

säga att man då inte anser sig ha någon stereotyp uppfattning alls. Detta problem kan i 
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sin tur leda till att tolkningen av huruvida deltagarnas svar var äkta eller påverkade av 

social önskvärdhet försvåras, det vill säga att de medvetet valde mittenalternativet för 

att de upplevde detta alternativ som neutralt och därmed inte ville verka specifik. En 

annan idé till varför resultaten inte överrensstämmer skulle kunna vara att det är 

situationen och inte egenskapen som avgör om personalen föredrar en yngre eller äldre 

chef, denna fråga diskuterar även Van Vught (2006) i sin studie.   

Ett intressant uppslag till vidare forskning skulle kunna vara att i högre grad 

undersöka huruvida personalens uppfattningar kring sin chef eller ledare i stället skulle 

kunna vara individberoende genom en studie av kvalitativ art vilken kanske skulle ge ett 

mer uttömmande svar på varje enskild fråga. Uppfattningar om att anställda går 

omkring med klassiska stereotypa förväntningar på chefen utifrån vilket kön han eller 

hon tillhör, kan i sig visa sig vara en stereotyp som lever kvar sedan tidigare 

förhållanden på arbetsmarknaden.  

 

Ett misstag upptäcktes i efterhand med antalet påståenden, det var olika många 

kvinnliga och manliga stereotypa påståenden. Enkäten kunde dessutom haft en jämn 

gradering på enkätsvarens intervallskala istället för en udda gradering, för att undvika 

att respondenterna då gavs valet att ”slippa välja”. Det borde också ha funnits en fråga 

som behandlade uppfattningar kring om det är individ eller kön som påverkar 

ledarskapsstereotyper. Detta kan vara ett intressant uppslag till vidare forskning som 

kan bidra till en ökad förståelse för om ledarskapet generellt är individberoende eller 

inte. Ytterligare uppslag skulle kunna vara använda enkäter och komplettera med 

observationer och/eller djupintervjuer. En sådan studie skulle kunna fånga upp 

intressanta detaljer samt kunna nå djupare in i deltagarnas personliga uppfattningar. Det 

vore dessutom intressant att genomföra denna undersökning på ett företag där kvinnor 

är överrepresenterade och även ett företag där män är överrepresenterade.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning om uppfattningar kring kvinnligt och manligt ledarskap. 

Jag heter Sofia och studerar vid Högskolan i Borås. Jag läser nu mitt tredje år på programmet 

Organisations och personalutvecklare i samhället med inriktning på beteendevetenskap och 

skriver för tillfället c-uppsats inom området organisation/Ledarskap. 

Som examensarbete har jag valt att göra en undersökning om uppfattningar, det vill säga om det 

finns något som kallas kvinnligt eller manligt ledarskap. Hur ser upplevelserna ut runt det 

kvinnliga kontra manliga ledarskapet?  Deltagandet är frivilligt och om Du väljer att besvara 

enkäten, kommer din medverkan ske anonymt. Jag vill med denna enkät få fram vilka 

föreställningar och upplevelser Ni har om ledarskap och skulle uppskatta Ditt deltagande i 

denna enkätundersökning. Alla uppgifter från enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och 

samtliga medverkande garanteras anonymitet.  

Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i alla uppgifter. 

Tack! 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Ålder:_____ 

 

2. Kön:              □ Kvinna  □ Man 

  

3. Vilket slags ledarskap har Ni haft erfarenhet av genom Ert arbetsliv? 

 

                      □ Kvinnligt         □ kvinnligt och manligt        □ manligt           □ inget  

4. Min nuvarande chef är              □ Kvinna           □ Man   

 

5. Om Ni hade valet att arbeta under en kvinnlig eller manlig chef, vad skulle Ni då  

  välja?        

 

            □  kvinnlig               □ manlig             □ spelar ingen roll 

Läs varje påstående noga och kryssa sen i den i vilken utsträckning påståendet 

stämmer överens med Er egen uppfattning om ledarskap i dagens Sverige. 

6. Det är viktigt med en jämn könsfördelning av chefer på en arbetsplats 

 
Stämmer inte alls                                                                   Stämmer helt och hållet 

         1 2 3 4 5  

7. Kvinnliga chefer är i allmänhet försiktigare och mjukare mot sina anställda än  

manliga chefer 

 
      Stämmer inte alls                                                                 Stämmer helt och hållet 

             1                         2                        3                        4                       5 
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8. Kvinnliga chefer är i allmänhet mer ordningsamma än manliga chefer 

 
Stämmer inte alls                       Stämmer helt och hållet 

1                     2        3           4              5 

9. Kvinnliga chefer är i allmänhet mer ambitiösa i sitt arbetssätt än sina manliga 

kollegor 

 
Stämmer inte alls                                                           Stämmer helt och hållet 

 

         1 2 3 4 5   

 

10. En kvinnlig chef ställer i allmänhet större krav på sina underställda än en 

manlig chef  

 
Stämmer inte alls                                                                  Stämmer helt och hållet 

  

              1 2 3 4 5 

 

11. Kvinnliga chefer bryr sig i allmänhet mer om personalen än manliga chefer 

 
Stämmer inte alls                                                                        Stämmer helt och hållet 

 

              1 2 3 4 5 

 

12. Kvinnliga chefer är i allmänhet mer dominanta än manliga chefer 

 
Stämmer inte alls                                                                          Stämmer helt och hållet 

 

             1 2 3 4 5 

 

13. Kvinnliga chefer är mer lyhörda för sin personals åsikter än vad manliga chefer 

är 

 
Stämmer inte alls                                                                            Stämmer helt och hållet 

 

     1 2 3 4 5 

14. Manliga chefer i allmänhet är mer rakt på sak när de talar än kvinnliga chefer 

 
Stämmer inte alls                                                                             Stämmer helt och hållet 

 

     1 2 3 4 5 

15. Manliga chefer är i allmänhet mer strukturerade än kvinnliga chefer 

 
Stämmer inte alls                                                               Stämmer helt och hållet  

 

    1 2 3 4 5 

 



                           S. Jansson 

 

 14 

  

16. Manliga chefer är i allmänhet mer överseende mot sin personal när de gör fel 

än vad kvinnliga chefer är 

 
Stämmer inte alls                                                               Stämmer helt och hållet 

 

  1 2 3 4 5 

17. Manliga chefer för i allmänhet mer respekt med sig än kvinnliga chefer 

 
Stämmer inte alls                                                                 Stämmer helt och hållet 

 

  1 2 3 4 5 

18. Manliga chefer är i allmänhet mer kontrollerande och övervakar sina anställda 

mer än kvinnliga chefer 

 
Stämmer inte alls                                                               Stämmer helt och hållet 

 

  1 2 3 4 5 

19. Manliga chefer är i allmänhet mer okomplicerade än kvinnliga chefer i sitt sätt 

att kommunicera med sin personal 

 
Stämmer inte alls                                                               Stämmer helt och hållet 

 

  1 2 3 4 5 

20. Manliga chefer är i allmänhet mer kunniga och pålästa inom sitt område än 

kvinnliga chefer 

 
Stämmer inte alls                                                             Stämmer helt och hållet 

 

                 1 2 3 4 5 

21. Manliga chefer har i allmänhet mer tydliga och raka linjer i sitt ledarskap än 

kvinnliga 

 
Stämmer inte alls                                                          Stämmer helt och hållet 

 

       1 2 3 4 5 

 

 

Tack för att Du ville delta i undersökningen!! 

 


