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På arbetsmarknaden idag är det fortfarande en sned fördelning mellan 
män och kvinnor, kvinnorna har administrativa arbeten och männen 
innehar de högre positionerna. Flera forskare skriver om de 
rollförväntningar som finns på de båda könen, kvinnor förväntas vara 
communal medan männen bör vara agentic. Rollförväntningarna på 
männen är mer överensstämmande med ledarrollen. Föreliggande 
undersökning består av en enkät om en hypotetisk 
rekryteringssituation. Enkäten består av två versioner där innehållet är 
detsamma men namnen på de sökande bytts ut. Syftet var att 
undersöka en tendens att utvärdera arbetssökande för en chefstjänst 
olika beroende på om denne är man eller kvinna. Vidare undersöktes 
om män uppfattas mer agentic och kvinnor mer communal. Resultatet 
visar viss interaktionseffekt mellan könet på deltagaren och vilken 
version av enkäten de besvarat. Detta tolkas som att vissa 
könsskillnader i bedömningen av en arbetssökande finns. 

 
 

Inledning 
 
I Sverige diskuteras det flitigt kring jämställdhet och i många avseenden anses vi vara 
ett jämställt land (Melkas & Anker, 1997). Jämställdhet innebär lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för både kvinnor och män (SCB, 2004). Med detta avses 
till exempel en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjlighet till 
ekonomiskt oberoende och delat ansvar för hem och barn. Tidigare har en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor på en arbetsplats inneburit att det finns minst 40 % 
av vartdera könet. I dag har gränsen stramats åt och vi strävar nu efter att ha en helt 
jämn fördelning med 50 % av vartdera könet representerade. Men fortfarande är det 
uppdelat mellan män och kvinnor på många arbetsplatser, där kvinnorna oftast har 
administrativa arbeten medan männen oftare har de högre positionerna. Det är ännu bara 
en liten andel kvinnor som sitter på ledande positioner på svenska företag, 76 % av 
chefspositionerna innehas fortfarande av män (SCB, 2004).  
 
Melkas och Anker (1997) har studerat den könssegregation som finns bland olika yrken 
i de nordiska länderna. De fann att kvinnor har avsevärt lägre status än män och att 
yrkessegregationen mellan könen fortfarande är mycket hög. Norden ses ofta som ett 
föredöme vad gäller jämställdhet i samhället och även i arbetslivet men i verkligheten är 
det fortfarande en bra bit kvar tills det är helt jämlikt. Författarna anser att den viktigaste 
faktorn som bidrar till att vi inte uppnår jämställdhet mellan män och kvinnor är den 
könsbaserade yrkessegregationen, vilket gäller både horisontell och vertikal segregation. 
Med horisontell segregation menas den tendens som finns att män och kvinnor arbetar i 
olika typer av yrken. Den vertikala segregationen innebär att män och kvinnor har olika 
positioner inom samma typ av yrke. Det är ofta männen som har de högre positionerna 
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och kvinnorna som har de lägre. Enligt Melkas och Anker (1997) är det dessa typer av 
segregation som bidrar till den löneskillnad som finns mellan män och kvinnor, och 
detta påverkar i synnerhet kvinnor i en negativ riktning. Även om en kvinna befinner sig 
i ett mansdominerat yrke tenderar hon att inneha en låg status eller lågbetald position. 
Denna uppdelning hindrar också rörligheten för män och kvinnor mellan mans- och 
kvinnodominerade yrken. Men Melkas och Anker (1997) anser dock inte att den 
horisontella segregationen bara är till ondo utan att den också kan innebära en väg för 
kvinnor att nå de högre positionerna inom en organisation. De menar vidare att 
erfarenheten av den högre positionen senare kan bana väg för dem in på högre 
positioner även i ett mansdominerat yrke (Melkas & Anker, 1997). 
 
Ett väl diskuterat ämne då man talar om jämställdhet brukar vara ”lika lön för lika 
arbete”. När man mäter om det finns ojämlikheter i män och kvinnors löner brukar man 
räkna hur många procent kvinnors löner utgör av männens löner (Melkas & Anker, 
1997). I de nordiska länderna är löneskillnaderna mindre än i de större industrialiserade 
länderna som till exempel Italien, Tyskland, och Frankrike. I Norden utgör 
heltidsarbetande kvinnors lön mellan 78 och 89 procent av männens lön medan i de 
större industrialiserade länderna är samma siffra 72 till 79 procent. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2004) utgjorde kvinnors lön 83 % av männen i Sverige 1997 och den 
siffran har hållit i sig fram till 2002. Vi ligger här i Norden bättre till än andra länder i 
Europa men ännu har vi inte uppnått mottot, lika lön för lika arbete. 
 
Även små fördomar kan få stora konsekvenser, Martell, Lane och Emrich (1996) visar 
genom en datorsimulering hur stora effekterna kan bli av en liten fördom mot kvinnor. 
Via datorn skapade de först ett neutralt företag innehållande lika många män och 
kvinnor där det inte fanns någon negativ bias mot något kön. Vid en slumpmässig 
uppdelning av de ledande positionerna i det fiktiva företaget så blev alla positioner 
jämnt fördelade mellan könen. I två försök gör de små skillnader som innebär ett 
missgynnande av kvinnor, så som fördomarna mot kvinnor kan se ut i arbetslivet, och 
dessa får stora konsekvenser i fördelningen av chefspositionerna. Så lite som en 
procents snedvridning i fördelningen gör att istället för en jämn fördelning med hälften 
kvinnor och hälften män representerade återfinns istället bara 35 procent kvinnor på 
ledande positioner. Detta resultat visar endast en ytterst liten fördom mot kvinnor. Ju 
större dessa fördomar är desto färre kvinnor kommer att inneha ledarpositioner (Martell 
et al., 1996). 
 
En annan starkt bidragande orsak till att det fortfarande finns stora skillnader i 
fördelningen mellan kvinnor och män på arbetsplatser kan vara de stereotypa 
uppfattningarna som finns om respektive kön (Eagly & Karau, 2002). Ofta finns det 
klara scheman om hur olika personer bör agera och vilket typ av karaktäristika som hör 
till de båda könen (Taylor, Fiske, Etcoff & Rudman, 1978). Dessa könsroller är 
gemensamma uppfattningar om vilka attribut som tillhör ett kön. I Social Role Theory 
(Eagly, 1987 se Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992) ligger fokus på könsroller och de 
trosuppfattningar som finns om respektive kön. Enligt dessa stereotypa uppfattningar 
om kvinnor så bör de vara communal, vilket kännetecknas av att man har egenskaper 
som till exempel inkännande, sympatisk, tillmötesgående, omhändertagande och 
intresserad av mellanmänskliga relationer (Eagly & Karau, 2002; Rudman & Glick, 
1999). Män ska besitta manliga egenskaper som anses vara agentic, vilket innebär att de 
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är till exempel beslutsföra, målinriktade, självständiga, strategiska och drivna. 
Förväntningarna som finns på en kvinna stämmer dåligt överens med de förväntningar 
som finns om hur en ledare borde vara, däremot är normerna för mäns beteende och en 
ledarroll mycket mer överensstämmande (Eagly & Karau, 2002; Heilman, Block, 
Martell & Simon, 1989). Det här menar Eagly och Karau (2002) kan bidra till att så få 
kvinnor finns på ledande positioner och varför de ofta får dålig kritik om de väl befinner 
sig i en chefsroll. Eagly och Karau (2002) har i sin Role Congruity Theory fokuserat på 
just skillnaden mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen och teorin kan 
förklara vissa av de fördomar som finns mot kvinnliga ledare. De menar att olika roller, 
både könsroller och arbetsroller, innehåller två olika förväntningar eller normer: 
deskriptiva (descriptive) och föreläggande (injunctive). De deskriptiva normerna 
handlar om de förväntningar man har på beteendet hos medlemmar i en grupp. 
Föreläggande normerna är vad en grupp människor borde göra eller vad ett idealt 
beteende är för dem. Eagly och Karau (2002) anser att det finns två olika former av 
fördomar mot kvinnliga ledare. Dessa tar sig uttryck genom att kvinnor har svårare att 
uppnå en ledarposition och dels att de får sämre utvärderingar än män då de innehar en 
ledarroll. En anledning till att de fördomarna finns beror på just dessa rollförväntningar. 
Att det är svårare för kvinnor att erhålla en ledarposition beror delvis på de deskriptiva 
normerna för en kvinna, som anger vilka kvalifikationer en kvinna normalt har, och de 
som eftersöks i en ledare sällan brukar vara överensstämmande (Eagly et al. 1992; 
Eagly & Karau, 2002). De föreläggande normerna hindrar sedan kvinnorna då de 
befinner sig i en ledarroll eftersom det beteende som medföljer i en ledareroll stämmer 
dåligt överens med det förväntade beteendet hos kvinnor. Detta gör att kvinnor 
uppfattas som sämre ledare än män i samma position eftersom de föreläggande 
normerna för kvinnor och ledarrollen är så olika. Detta är ett problem som män sällan 
upplever eftersom rollförväntningarna på dem som män är mer överensstämmande med 
ledarrollen och de förväntningar som följer med denna roll och sanktionerna när de 
frångår en av rollerna är inte lika stora (Eagly & Karau, 2002; Heilman et al., 1989). 
 
Rudman och Glick (1999) skriver om det dilemma kvinnor ofta stöter på i en 
rekryteringssituation, vilket är att om en kvinna har lite mer manliga egenskaper, mer 
agentic, så anses hon inte ha den kvinnliga trevlighet (niceness) som kvinnor bör ha. 
Har hon däremot denna kvinnliga trevlighet så anses hon inte lika kompetent. Rudman 
och Glick (2001) menar att kvinnor hamnar i moment 22 problematik. De stöter på 
problem då de strävar efter att nå ledarpositioner. Antingen kan de lägga sig till med 
mjukare egenskaper och bli omtyckta men blir då inte respekterade, eller så kan de ha 
tuffare attityd och bli respekterade men de blir då inte omtyckta. Rudman och Glick 
(1999) menar att de kvinnor som inte passar in i den typiska stereotypen om att kvinnor 
ska vara communal bli mer diskriminerade i vissa situationer än de som tillhör den 
typiska stereotypen. I dag har vissa arbetsbeskrivningar på ledarjobb har lagts till med 
mer kvalifikationer som ska anses mer feminina för att försöka få in kvinnor på ledande 
positioner. Detta kan då bidra till missgynnandet av kvinnor som är agentic. Dessa 
kvinnor hamnar då istället längst ner på prioritetslistan, efter både kvinnor som är 
communal och även männen, eftersom de frångår både den typiska könsrollen för 
kvinnor och det som eftersöks för arbetet. Det har visats att det anses ”värre” att frångå 
en könsroll än en yrkesroll (Eagly & Karau, 2002). Om en kvinna antar sin ledarroll och 
agerar dominant, självsäkert och på ett självgynnande sätt så får hon sämre utvärdering 
än om hon skulle lägga till communal drag till en ledarroll som inte kräver det. 
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Goldberg (1968) var en av de första att visa att manliga karaktäristika ofta beröms 
medan kvinnliga karaktäristika anses sämre och oftare kritiseras av både män och 
kvinnor. Goldberg (1968) lät personer bedöma kvinnors och mäns arbetsinsatser utifrån 
beskrivningar av fiktiva händelser i en arbetssituation. Det visade sig att även kvinnor 
tenderade att värdera mäns insatser högre än kvinnors även om arbetet de utförde var 
identiskt. 
 
I forskning kring män och kvinnor talas det ofta om de olikheter som finns mellan 
könen. Det fokuseras på att kvinnor alltid är mer communal och män mer agentic, vilket 
bibehåller den stereotypa köngrupperingen. Hyde (2005) vill frångå det fokus som ofta 
ligger på skillnaderna. Hon har istället utvecklat en hypotes om likheten mellan könen. I 
sin metaanalys undersökte hon just dessa likheter på flera psykologiska variablerna som 
till exempel logiskt tänkande, spatial förmåga, impulsivitet och aggression. I analysen 
använde hon sig av rapporter om könsskillnader och fick av dem stöd för sin teori om 
stora likheter mellan könen. Hyde anser att fokusen på skillnader skadar framförallt 
kvinnor i arbetslivet men även försvårar kommunikationen mellan män och kvinnor. 
Hon menar att ofta är skillnaderna som finns inom en grupp större än den som finns 
mellan grupperna och man bör därför minska fokus på skillnaderna som finns mellan 
män och kvinnor (Hyde, 2005).  
 
Även Davison och Burke (2000) tar upp de svårigheter som kan uppkomma för kvinnor 
i en rekryteringssituation. En anledning till att det kan bli problem är att vi alla har väl 
utvecklade scheman om det mesta som sker omkring oss och vi kategoriserar personer 
och saker omkring oss för att underlätta vardagen (Hogg & Vaughan, 2005). Detta 
gäller även i en rekryteringssituation. Kategoriseringen av en person sker automatiskt 
och mycket snabbt och är den stereotypa bilden också negativ är det svårt att värja sig 
mot diskriminering i en rekryteringssituation (Arvey, 1979). När man har en stereotyp 
uppfattning om en grupp människor är det lätt att tillskriva en person ur den kategorin 
dessa egenskaper utan att egentligen veta om de är rätt (Taylor et al. 1978). Det är här 
problemet uppstår vid en rekrytering av till exempel en chefstjänst (Davison & Burke, 
2000). Om en kvinna kommer till en intervju klassas hon snabbt och självklart in i 
kategorin kvinna och de uppfattningar som tillhör denna grupp. Om intervjupersonen 
har en negativ stereotyp om hur en kvinna är och hur en kvinna skulle fungera som 
ledare finns risken att hon inte får lika bra utvärdering vid intervjutillfället som andra 
sökande för tjänsten (Arvey, 1979). Kvinnan kopplas ihop med den negativa stereotypa 
bild som rekryteraren har och kvinnan blir då värderad utifrån denna istället för de 
kvalifikationer hon egentligen har. Eftersom kön på en person är framträdande och 
omöjlig att dölja eller frångå blir det svårt att värja sig mot denna typ av kategorisering 
(Davison & Burke, 2000). Könet den sökande tillhör blir särskilt framträdande om det 
skulle vara i minoritet bland de sökande (Mullen, 1991). Stereotypa uppfattningar 
används i större utsträckning gällande minoriteter, medan det kön som är i majoritet får 
en rättvisare bedömning i en större utsträckning. 
 
Det som också spelar in vid en rekrytering är om den utlysta tjänsten är för ett typiskt 
manligt eller kvinnligt arbete som till exempel maskintekniker eller undersköterska. 
Davison och Burke (2002) kom fram till i sin metaanalys att det i just dessa situationer 
sker omfattande diskriminering. Det finns en motvilja att frångå dessa stereotyper och 
till exempel anställa en kvinna för ett traditionellt manligt arbete som för exempelvis 
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ingenjör, hantverkare eller en chefstjänst. Detsamma förekommer när män söker typiskt 
kvinnliga arbeten som exempelvis sekreterare eller bibliotekarie. Davison och Burke 
(2000) fann även att även könet på bedömaren kan påverka hur denne utvärderar en 
arbetssökande. Detta har att göra med att man ser de personer av samma kön som del av 
ingruppen och de från motsatta könet som en del av utgruppen. Denna kategorisering 
bidrar till att man bedömer de som tillhör sin egen grupp, ingruppen, mer positivt, 
medan de som tillhör utgruppen bedöms som sämre (Taylor et al., 1978). Taylor et al. 
(1978) menar att när man tillhör en grupp tenderar man att bortse från de skillnader som 
finns mellan medlemmarna i gruppen och överdriva de skillnader som finna mellan 
grupperna. Det kan därför vara en påverkande faktor om den som rekryterar är man eller 
kvinna.  
 
Det har gjorts många olika undersökningar där man vill se om det finns fördomar mot 
kvinnor i arbetslivet och i rekryteringssituationer. Rosen och Jerdee (1973) gjorde en 
undersökning om huruvida utvärderingen av en chef var olika beroende på vilket kön 
chefen hade. De kom fram till att vissa, små, skillnader fanns i hur chefer utvärderades 
beroende på kön, där kvinnor utvärderades mer negativt än män. I en senare 
undersökning av Rosen och Jerdee (1974) undersökte de om kvinnor bedöms som 
sämre lämpade för en chefstjänst jämfört med män då de hade identiska kvalifikationer. 
Experimentet gick ut på att 235 studenter fick anta rollen som rekryterare där de med ett 
antal arbetsbeskrivningar för olika ledartjänster fick utvärdera ett antal sökande för varje 
tjänst. Resultatet visade att män rekryterades till tjänsterna i signifikant högre 
utsträckning än kvinnorna, 71 procent av männen mot 59 procent av kvinnorna.  
 
Föreliggande undersökning utgår ifrån Rosen och Jerdee (1974) och avser att studera 
effekten kön har i en rekryteringssituation. Detta görs genom att konstanthålla övriga 
karaktäristika och kravspecifikationer. Syftet är att undersöka om det finns en tendens 
att utvärdera arbetssökande för en chefstjänst olika beroende på om denne är man eller 
kvinna. En hypotes är att män uppfattas överlag mer agentic medan kvinnor uppfattas 
mer communal. Ytterligare hypotes är att en kvinna skattas som mindre kompetent och 
som sämre lämpad för en chefstjänst än en man med samma kvalifikationer. Hur man 
skattar en arbetssökande beror på vilket kön denne har och även vilket kön den som 
bedömer ansökan har. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna bestod av 76 personer. Av dessa personer kom 17 stycken 
från huvudkontoret på ett detaljhandelsföretag och 6 kom från ett företag i 
nöjesbranschen. Av bekanta som befinner sig i arbetslivet erhölls 10 av enkätsvaren. De 
sista 43 enkätsvaren kommer från psykologistudenter som studerar på Stockholms 
universitet. Av dem som besvarade enkäten var 28 stycken män och 48 stycken kvinnor, 
deras ålder varierar från 20-63 år med ett medelvärde på 31 år (s = 9). 
Version 1 av enkäten besvarades av 14 män och 26 kvinnor och version 2 besvarades av 
14 män och 22 kvinnor.  
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Material 
 
Det material som ingick i undersökningen var en, av mig utformad, enkät (se bilaga 1) 
som utgår ifrån Rosen och Jerdee (1974). Enkäten består av fyra delar. Den börjar med 
en annons om en tjänst där en hotellchef för ett nyöppnat hotell eftersöks. Efter 
annonsen kommer ansökningar från två personer som har olika kvalifikationer för den 
utlysta tjänsten. Sist kommer ett antal frågor om de två sökande och deras egenskaper 
och lämplighet för tjänsten. 
 
Utformningen av enkäten började med att bestämma typ av tjänst. Tjänsten skulle 
innebära visst ansvar men inte en chefstjänst på allra högsta nivå eftersom fördomar 
kring kön kommer fram mest då det handlar om en tjänst som innebär visst ansvar. 
Utifrån detta utformades först en tjänst som butikschef, som senare ändrades till 
hotellchef eftersom könsfördelningen inom hotell- och restaurangbranschen är relativt 
jämn (SCB, 2994). I annonsen efterfrågades både ”agentic” och ”communal” 
egenskaper, det vill säga både typiskt manliga och typiskt kvinnliga egenskaper (Eagly 
& Karau, 2002; Rudman & Glick, 1999) och andra egenskaper som kan vara viktiga för 
den typen av arbete.  
 
När detta var klart plockades de kvalifikationer ut som hade eftersökts i platsannonsen. 
Kvalifikationerna delades in i två grupper, detta för att göra de två ansökningarna så lika 
som möjligt. Med detta som utgångspunkt skapades två sökande för arbetet där ingen av 
dem var perfekt för tjänsten, med alla kvalifikationer uppfyllda, utan båda hade endast 
delar av det som eftersöktes. De två ansökningsbreven skulle vara så lika som möjligt 
vad gäller deras kvalifikationer så att man lättare ser om personen rekryteras utifrån kön 
eller kvalifikationer. När enkäten var färdig gjordes två versioner av den, i version 1 var 
sökande 1 kvinna och sökande 2 man, medan i version 2 var sökande 1 man och 
sökande 2 kvinna.  
 
Efter de två ansökningsbreven följde fem frågor mätte egenskapen communal och fem 
frågor som mätte egenskapen agentic. Samtliga frågor var ställda positivt, ju högre 
instämningsgrad desto mer av en egenskap skattades den sökande ha. Det fanns 
ytterligare frågor om hur komptenta de sökande uppfattades och om det fanns en vilja 
att anställa dem och vem av de två deltagarna de ansåg lämpligast för tjänsten. Samma 
frågor ställdes om båda sökande i båda versionerna. Frågorna besvarades på en 
skattningsskala från 1 till 5 där 1 var lite av en egenskap och 5 innebar mycket av en 
egenskap. 
 
För att förbättra enkäten provades den ut genom intervjuer i form av ”tänka-högt-
protokoll” där sex personer fick läsa igenom och besvara enkäten medan de samtidigt, 
högt, uttryckte sina tankar kring enkäten. Efter utprovningen förändrades enkäten efter 
det som framkommit under intervjuerna. 
 
Procedur 
 
Personalchefen på detaljhandelsföretaget kontaktades och vi gjorde upp om passande tid 
att dela ut enkäten. Information om enkäten mailade personalchefen ut. Enkäterna 
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delades ut i de anställdas postfack och en förseglad svarslåda ställdes ut där de kunde 
lägga sina besvarade enkäter. Efter tre dagar hämtades lådan med de inkomna svaren.  
 
Till det andra företaget mailades fem enkäter av varje version som en av 
personalassistenterna sedan distribuerade till resten av personalavdelningen och ett par 
chefer. Jag fick tillbaka tre enkäter per mail och tre stycken skickades per post. Tjugo 
stycken bekanta mailade sedan med olika versioner av enkäten. Åtta personer svarade 
per mail medan två personer valde att skicka tillbaka enkäten per post.  
 
För att få ytterligare enkätsvar tillfrågades psykologistudenter att delta i studien. Vid två 
tillfällen sattes det upp information på Psykologiska institutionen om var och när 
undersökningen skulle äga rum. Även ett mail gick ut angående undersökningen. 
Studenterna som deltog fick en halvtimmes UD-tid för sitt deltagande. Vid dessa två 
tillfällen samlades 43 stycken enkätsvar in. 
 
Alla som deltog i undersökningen fick i enkäten först redan på vem jag är och syftet 
med enkäten. De fick även instruktioner om hur enkäten gick till och att den var frivillig 
och skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarna blev även ombedda att då de besvarade 
enkäten skulle de anta rollen som rekryterare. Då de besvarat enkäten fanns även min 
mailadress utifall någon ville ha ytterligare information. De meddelades även om att 
rapporten skulle läggas ut på Internet, via Divaportalen, där de senare skulle kunna ta 
del av resultatet. 
 
 

Resultat 
 
Reliabilitet 
 
Cronbach´s alfa räknades ut för de åtta grupperna av frågor som mätte communal och 
agentic egenskaper. Cronbach´s alfa varierade mellan 0,77 och 0,87 förutom för 
gruppen som mätte agentic egenskaper för sökande 2 i den första versionen, där 
Cronbach´s alfa var 0,61. Alla frågor behölls ändå i denna grupp eftersom detta skapade 
den högsta interna reliabiliteten. 
 
Agentic och communal egenskaper 
 
En flervägs oberoende variansanalys med mellangruppsdesign (MANOVA) 
genomfördes för att undersöka om det fanns någon skillnad i hur män och kvinnor 
bedömer en arbetssökande utifrån vilket kön denne har. Fyra beroende variabler 
användes för varje typ av vinjett: communal och agentic om sökande 1 var kvinna och 
samma om sökande 1 var man. Samma variabler användes för sökande 2 för respektive 
kön. Hur deltagarna skattade de sökande visas i tabell 1 och 2. MANOVAn visade på en 
huvudeffekt av vilken version som besvarades F4,69 = 2,64 (p = 0,041). 
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Tabell 1. 
Medelvärden och standardavvikelser för communal och agentic egenskaper för  
sökande 1. 

 Version 1: Sökande 1 = kvinna Version 2: Sökande 1 = man 
 Communal  Agentic Communal Agentic 

Män 3,84 (s = 0,42) 3,23 (s = 0,67) 3,71 (s = 0,57) 3,46 (s = 0,69) 

Kvinnor 4,13 (s = 0,55) 3,25 (s = 0,53) 3,62 (s = 0,68) 3,34 (s = 0,66) 

Notering. Värdena representerar skattning på en skala från 1 = lite av en egenskap till  
5 = mycket av en egenskap. 
 
Tabell 2. 
Medelvärden och standardavvikelser för communal och agentic egenskaper för  
sökande 2. 

 Version 1: Sökande 2 = man Version 2: Sökande 2 = kvinna 
 Communal Agentic Communal Agentic 

Män 3,10 (s = 0,57) 4,27 (s = 0,39) 3,10 (s = 0,49) 3,76 (s = 0,94) 

Kvinnor 3,02 (s = 0,56) 4,40 (s = 0,43) 3,41 (s = 0,57) 4,30 (s = 0,56) 

Notering. Värdena representerar skattning på en skala från 1 = lite av en egenskap till  
5 = mycket av en egenskap. 
 
Det fanns skillnader i hur deltagarna skattade de sökande beroende på vilken version de 
besvarade. Versionen man besvarade påverkade hur communal sökande 1 skattades, 
F1,72 = 5,52 (p = 0,022). Sammantaget hur männen och kvinnorna skattade sökande 1 så 
ser men att då sökande 1 var kvinna ansågs hon mer communal än då denne var man. På 
samma sätt ser man att det fanns en skillnad i hur agentic sökande 2 uppfattades,  
F1,72 = 4,82 (p = 0,031). Deltagarna skattade sökande 2 som mer agentic när denne var 
man än när hon var kvinna. Det fanns även en skillnad mellan hur de männen och 
kvinnorna som besvarade enkäten skattade sökande 2 i egenskapen agentic, F1,72 = 5,76 
(p = 0,019). Kvinnor ansåg sökande 2, då denne var kvinna, som signifikant mer agentic 
än männen gjorde.  
 
Kompetens 
 
Hur kompetent de sökande skattades (se tabell 3) visade på en interaktionseffekt mellan 
kön och vilken version deltagarna besvarade. Sökande 2, då denne var kvinna, ansågs 
som mer kompetent av de kvinnor som besvarade enkäten medan när sökande 2 var man 
ansåg männen denna sökande som mer komptent, F1,72 = 6,39 (p = 0,014).  
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Tabell 3. 
Medelvärden och standardavvikelser för hur kompetent de sökande skattades. 

 Sökande 1 = 
kvinna 

Sökande 1 = 
man 

 
Sökande 2 = 

man 
Sökande 2 = 

kvinna 

Män 2,86 (s = 0,77) 2,93 (s = 0,62)  4,07 (s = 0,62) 3,50 (s = 0,94) 

Kvinnor 3,00 (s = 0,75) 3,05 (s = 0,90)  3,88 (s = 0,71) 4,14 (s = 0,47) 

 
Vilja att anställa 
 
Frågan om viljan att anställa sökande 1 och sökande 2 visade i version 2 på en 
interaktionseffekt mellan kön och vilken version deltagarna besvarade, F1,72 = 4,75  
(p = 0,033). Viljan att anställa sökande två skattades högre av kvinnorna när sökande 2 
var kvinna. Detsamma gällde för männen, de skattade viljan att anställa sökande 2 högre 
då denna var man (se tabell 4). 
 
Tabell 4. 
Medelvärden och standardavvikelser för hur viljan att anställa de sökande skattades. 

 Sökande 1 = 
kvinna 

Sökande 1 = 
man 

 
Sökande 2 = 

man 
Sökande 2 = 

kvinna 

Män 3,50 (s = 1,09) 3,21 (s = 0,98)  3,64 (s = 0,75) 3,14 (s = 0,95) 

Kvinnor 3,31 (s = 0,88) 3,14 (s = 1,17)  3,50 (s = 0,81) 3,91 (s = 0,97) 

 
Lämpligast för tjänsten 
 
Som lämpligaste kandidat för tjänsten ansågs sökande 2 överlag som den bästa. 
Sjuttiosex procent av dem som besvarade enkäten valde sökande 2 som bäst lämpad 
oavsett om den sökande var man eller kvinna. I tabell 5 ser man fördelningen över hur 
deltagarna skattat. I version 1, där sökande 2 var man, föredrog 71 % av männen den 
manliga sökande. Av kvinnorna föredrog 62 % sökande 2 i denna version. I den andra 
versionen föredrog 43 % män sökande 2 som här var kvinna. Av kvinnorna som 
besvarade enkäten föredrog fortfarande 77 % sökande 2. I en chi-två beräkning visade 
sig fördelningen dock inte vara signifikant för version 1 där χ2 = 0,39 (p = 0,53). I 
version 2 var χ2 = 4,39 (p = 0,036) vilket är ett signifikant resultat som visar att 
fördelningen mellan hur män och kvinnor skattar de sökande som lämpliga för tjänsten 
skiljer sig åt. 
 
Tabell 5. 
Fördelning av deltagarnas skattning av vem de anser lämpligast för tjänsten i respektive 
version. 

Version 1 Lämpligast Version 2 Lämpligast 
 Sökande 1 Sökande 2  Sökande 1 Sökande 2 

Män 4 10 Män  8 6 
Kvinnor 10 16 Kvinnor 5 17 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en tendens att utvärdera 
arbetssökande för en chefstjänst olika beroende på om denne är man eller kvinna. 
Vidare undersöktes det om män överlag uppfattas som mer agentic och kvinnor som 
mer communal. Även könet på bedömaren och den sökande ansågs spela en roll i en 
rekryteringssituation. Hypoteserna får belägg av vissa signifikanta resultat. Det man kan 
se av resultaten är att det fanns en huvudeffekt av vilken version av enkäten deltagarna 
fick besvara. Det visar att deltagarna skattade de sökande olika fastän samma 
beskrivning användes och bara namnen byttes ut så att samma ansökan var skriven av 
både en man och en kvinna. Det fanns även små skillnader i hur män och kvinnor 
skattade de sökande beroende vilken version de hade. Sökande 1 skattades som mer 
communal då denne var kvinna än då den var man medan sökande 2 skattades som mer 
agentic när den sökande var man. I övrigt var skillnaderna små mellan hur män och 
kvinnor som besvarade enkäten skattade de sökande, detta oavsett vilken version de 
hade. En signifikant skillnad fanns, kvinnor skattade sökande 2, då denne var kvinna, 
som mer agentic än männen gjorde. 
 
Frågorna om kompetens och viljan att anställa de sökande visade båda en 
interaktionseffekt mellan kön och version. Vad gäller kompetens ansåg de som 
besvarade enkäten att sökande av det egna könet var mer kompetenta. Sökande 2 då 
denne var kvinna sågs som mer kompetent av de kvinnor som besvarade enkäten medan 
när sökande 2 var man ansåg männen denna sökande som mer komptent. Viljan att 
anställa sökande 2 skattades också som högre av kvinnorna när denne var kvinna och av 
männen då den sökande var man.  
 
Den som ansågs vara lämpligast för tjänsten var på det hela taget sökande 2 men när 
siffrorna analyserades närmare ser man att kvinnor och män svarat olika i de olika 
versionerna. Majoriteten män skattade den manliga sökande som mest lämplig i båda 
versionerna, i version 1 var sökande 2 lämpligast och i version 2 ansåg de sökande 1 
lämpligast. Kvinnorna skattade i båda versionerna sökande 2 som lämpligast. I  
version 2 ser man även en signifikant fördelning av svaren. 
 
Det visade sig i undersökningen att vilken version av enkäten deltagarna besvarade 
påverkade hur de skattade de sökande. En anledning till att de skattades olika utifrån 
vilket kön ansökan hade kan ha att göra med Eagly och Karaus (2002) Role Congruity 
Theory. De menar att man har olika stereotypa uppfattningar om hur kvinnor och män 
är och borde vara och hur den bilden kan skilja sig från hur man bör vara för en bestämd 
arbetsroll. Då man läser en ansökan som tros vara skriven av en man så har man vissa 
förväntningar på den och man tolkar det som står utifrån de uppfattningar man har om 
män och hur de är. Detsamma gäller en ansökan från en kvinna fast utifrån 
uppfattningen om den kvinnliga könsrollen. Detta kan både vara till den sökandes för- 
och nackdel beroende på vilka förutfattade meningar de som läser ansökan har. 
 
Eagly och Karau (2002) skriver att det finns vissa deskriptiva normer om hur män och 
kvinnor bör vara. De menar att förväntningarna på kvinnor är att de bör vara communal 
medan män bör vara agentic. I denna undersökning kan skillnaden i hur man skattar de 
sökande bero på just de förväntningar som finns på hur de sökande bör vara, man läser 
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in mer ”manliga” respektive ”kvinnliga” egenskaper i ansökningarna. Sökande 1 
skattades, precis som teorin säger, som mer communal då denna var kvinna och  
sökande 2 skattades som mer agentic då denne var man. De communal egenskaperna 
anses representera mjukare och mer mellanmänskliga egenskaper som enligt tradition 
passar väl in på kvinnor. De agentic egenskaper beskrivs som tuffare, mer rättfram och 
strategiska egenskaper som anses vara mer manliga egenskaper. Om en ledarroll ska 
beskrivas görs detta oftast utifrån de agentic egenskaperna och ytterst få communal 
egenskaper. Detta leder till att förväntningarna på egenskaper hos en ledare 
överensstämmer mer med de förväntningarna man har på en man. Hur man skattar de 
två typerna av egenskaper, communal och agentic, beror på situationen men överlag 
skattas ofta de agentic egenskaperna som något negativa. Att sökande 2 anses mer 
agentic när hon är kvinna kan bero på att hon i den ansökan möjligen frångår den 
stereotypa uppfattningen om hur en kvinna bör vara. Rudman och Glick (2001) menar 
att kvinnor som frångår den stereotypa bilden av kvinnor och är mer agentic stöter på 
problem eftersom det anses som ett värre ”brott” att frångå en könsroll än en yrkesroll 
(Eagly & Karau, 2002), vilket kan vara en anledning att sökande 2 anses som mer 
agentic i version 2.  
 
Hypotesen att en kvinna skulle skattas som mindre kompetent än en man med samma 
kvalifikationer blev inte helt bekräftad. Hur kompetent de sökande skattades berodde 
både på om den som besvarade enkäten var man eller kvinna och vilken version de 
besvarade. Här ser man att det endast fanns en skillnad i skattning vad gäller sökande 2. 
Då sökande 2 var kvinna ansågs hon som mer kompetent av de kvinnor som besvarade 
enkäten. När sökande 2 var man ansåg männen denna sökande som mer kompetent. 
Detta går inte helt i linje med det Goldberg (1968) kom fram till. Hans resultat visade 
att kvinnor utvärderade andra kvinnors insatser och kvalifikationer som sämre än mäns. 
Medan i denna studie så är kvinnorna mer positiva till kvinnans kompetens än mannens, 
vilket måste ses som att en förändring skett i samhället sedan Goldbergs studie gjordes. 
 
Då det gäller den sökande deltagarna ansåg vara mest lämpad för tjänsten så valde de 
flesta sökande 2 oavsett version. Det tyder på att de som deltog i enkäten bortsåg ifrån 
kön och valde de sökande utifrån deras kvalifikationer. När man ser till fördelningen 
mellan hur män och kvinnor svarat ser man dock att vissa skillnader finns. Att man 
hellre väljer en sökande som tillhör sitt eget kön kan ha att göra med det att den sökande 
tillhör deltagarnas ingrupp precis som Taylor et al. (1978) skriver om. De menar att 
denna kategorisering kan bidra till att man bedömer de som tillhör sin egen grupp, 
ingruppen, mer positivt, medan de som tillhör utgruppen bedöms som sämre. De säger 
vidare att när man tillhör en grupp tenderar man att bortse från de skillnader som finns 
mellan medlemmarna i gruppen och överdriva de skillnader som finna mellan 
grupperna. Även Davison och Burke (2000) tar upp detta fenomen, de anser också att 
könet på bedömaren, i till exempel en rekryteringssituation, spelar stor roll på grund av 
just in- och utgruppskategoriseringen. Även i denna undersökning kan detta spela en 
roll i hur man skattar de sökande eftersom både kvinnor och män tenderar att välja det 
egna könet som mest lämplig. 
 
I utformningen av enkäten valdes en neutral chefstjänst som enligt SCB (2004) 
sysselsätter nästan lika andelar kvinnor och män. Anledning till detta är att grundtanken 
med undersökningen var att se om det var någon skillnad mellan hur män och kvinnor 
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skattade en arbetssökande utifrån om denne var man eller kvinna. Med valet av en 
neutral tjänst avsåg jag minska påverkan av hur deltagarna skattar de sökande. En tjänst 
som är typiskt manlig eller typiskt kvinnlig kan annars styra deltagarnas val av sökande 
till tjänsten. Något som kunde ha underlättat tolkningen av frågorna och eventuellt 
bidragit till mer könsrelaterade svar kan vara att de sökande kunde ha benämnts vid 
namn i frågorna. I denna enkät var de bara benämnda med nummer vilket kan minska 
kopplingen mellan kön och hur man skattar den sökande. Meningen var även att de 
sökande för den utlysta tjänsten inte skulle vara typiskt communal eller typiskt agentic. 
Detta för att se om man ändå tolkar de sökande som detta utifrån könet på ansökan, 
alltså att man tolkar kvinnan som mer communal och mannen som mer agentic oavsett 
vilken version de besvarade. Trots utprovningen av enkäten kan det utifrån de svar som 
erhölls i undersökningen tolkas som att sökande 2 uppfattades som lite mer agentic av 
de som besvarade enkäten. Alltså finns en möjlighet att de två ansökan inte var helt 
könsneutrala som det var tänkt. Något som skulle kunna åtgärdas vid vidare forskning. 
 
Melkas och Anker (1997) skriver att det finns olika typer av segregation på 
arbetsmarknaden i Norden. De menar att det finns både en horisontell och vertikal 
segregation. De anser vidare att de inte anser att den horisontella segregationen bara 
måste vara negativ eftersom den ger kvinnor en möjlighet att nå de högre positionerna i 
ett företag (Melkas & Anker, 1997). Deras resonemang låter positivt men vissa delar 
överses. Det man ser på arbetsmarkanden i Sverige idag är att de kvinnodominerade 
yrken ofta har ett lägre löneläge och lägre status än mansdominerade yrken (SCB, 
2004). Ett resultat av den horisontella segregationen blir då att en högre position i ett 
kvinnodominerat yrke fortfarande ger en lägre lön och lägre status än likvärdig position 
i ett mansdominerat yrke, vilket innebär att det fortfarande finns en stor klyfta mellan 
könen. Det som däremot talar för denna typ av segregation är att det kan hjälpa kvinnor 
in på högre positioner i andra, mer mansdominerade, yrken. Men ett problem, som 
belyses i denna studie, kvarstår ändå. Det har även visat sig att män gärna rekryterar 
andra män, vilket skulle försvåra för kvinnorna att slå sig i på den mansdominerade 
arbetsmarknaden. 
 
Martell, Lane och Emrich (1996) visar genom en datorsimulering hur stora effekterna 
kan bli av en liten fördom mot kvinnor. De visar att endast ett litet missgynnande av 
kvinnor kan få stora konsekvenser. Så lite som en procents snedvridning gör att andelen 
kvinnor på ledande positioner minskar från en jämn fördelning mellan könen till att 
endast 35 % kvinnor återfinns på dessa positioner. Även i denna studie ser man vilken 
påverkan kön har. Bara genom att byta namn på identiska arbetsansökningar får man 
signifikanta skillnader i hur en sökande skattas och bedöms för en tjänst. Med detta i 
åtanke får resultatet från denna och liknande studier ett annat värde och man förstår 
vikten av att minska fördomar mot olika grupper i arbetslivet.  
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