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Kvinnliga ledare kan hindras i arbetslivet på grund av att den 
kvinnliga stereotypen inte är förenlig med den manligt stereotypa 
ledarrollen. Tidigare studier har visat att kvinnor bedöms lägre på 
kompetenser relaterade till ledarskap efter det att de fått barn. 
Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader i 
bedömningar av mäns och kvinnors ledarskap och om dessa 
påverkades av om ledarna hade barn eller inte. Deltagarna svarade 
på ett frågeformulär efter att ha läst en vinjett i vilken ledarens kön 
samt föräldrastatus manipulerades. Deltagarna bedömde ledarens 
Agentic och Communal egenskaper, ledarens anställningsbarhet och 
uppgav vilken lön ledaren borde ha. Resultaten visade inte på några 
skillnader i värdering som kan relateras till kön eller föräldrastatus. 
Däremot fanns det en skillnad som påverkades av föräldrastatus och 
bedömarens kön. 

 
Sverige är ett av världens mest jämställda länder (United Nations Development 
Programme, 2008). Trots detta så säger sig en stor grupp kvinnor ha svårt att 
kombinera arbete, familj och obetalt arbete i hemmen (Cousins & Tang, 2004). 
Kvinnor är också fortfarande sämre betalda än män i förhållande till utbildning 
(Bygren & Gähler, 2007) och kvinnor har fortfarande störst arbetsbörda i hemmen 
med hushållning och passning av barn, även om den bördan har minskat med 
tillgången till barnomsorg och tack vare att kvinnor själva har dragit ner på mängden 
utfört obetalt arbete (Bygren & Gähler, 2007).  
 
År 2005 publicerades den senaste jämställdhetspolitiska utredningen i Sverige 
(Statens Offentliga Utredningar, 2005) Utredningen visar att könsskillnaderna på 
arbetsmarknaden är fortsatt stora och att skillnaderna är störst på ledande poster i 
näringslivet. Till exempel så innehas endast 2 procent av alla VD poster av kvinnor 
(Statistiska Centralbyrån, 2008). Liknande siffror gäller för ordförandeposter. Denna 
tendens till att kvinnor inte når de höga chefspositioner kallas av Baxter (2000) för 
glastaket vilket syftar till att kvinnor inte har några synliga hinder för att nå de höga 
positionerna men att de ändå inte når ända fram.  
 
IFAUs utredning från 2007 (Bygren & Gähler, 2007) visar att kvinnor som innehar en 
maktposition många gånger upplever att de motarbetas och hindras av informella 
regler och maktordningar. Reskin och Ross (1992) har funnit att kvinnor i 
maktpositioner upplever att makten fördelas ojämnt mellan könen och att de inte har 
samma ansvar som sina manliga kollegor på samma nivå. Skillnaderna består bland 
annat i att kvinnorna har mindre makt att fatta avgörande beslut och mindre möjlighet 
att vara med och utforma mål och riktlinjer (Reskin & Ross, 1992) och att 
skillnaderna i ansvar uppstår även om beteendet inte skiljer sig mellan de två könen 
(Scott & Brown, 2006). En av förklaringarna till skillnaderna i ansvar och bedömning 
av kvinnliga respektive manliga ledare kan vara att samma beteende tolkas olika på 
grund av könsstereotyper (Eagly & Karau, 2002). En annan förklaring kan vara 
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informella regler i samband med familjebildning som till exempel att kvinnor tar på 
sig huvudansvaret för det obetalda hemarbetet när de flyttar ihop i en tvåkönad 
relation trots att båda var jämställda i det avseendet innan de blev sambo (Flood & 
Gråsjö 1997). I Sverige sammanfaller skillnaderna mellan könen när det gäller makt 
och lön med den tid i livet då de flesta tvåkönade par bildar familj (Bygren & Gähler, 
2007). I samband med familjebildning minskar många kvinnor sin arbetstid vilket kan 
påverka deras löneutveckling och karriärutveckling negativt.  
 
Den kvoterade pappamånaden i föräldraförsäkringen i Sverige har lett till ökat uttag 
av föräldraledighet från männens sida, men kvinnorna tar fortfarande ut majoriteten 
av den totala föräldrapenningen. År 1974 togs 100 procent av föräldrapenningen ut av 
kvinnor, 2007 var andelen 79 procent. Fördelningen över föräldrar som tog ut någon 
tid alls var år 2007 56 procent kvinnor och 44 procent män (Statistiska Centralbyrån, 
2008). Detta kan bidra till att männen i större utsträckning kan hantera både arbete 
och familj. 
 
Flertalet studier kring könsroller, stereotypisering och arbete har främst genomförts i 
USA. USA har, jämfört med Sverige, en sämre placering generellt när det gäller 
jämställdhet, även om de har en något högre andel kvinnor i gruppen lagstiftare, 
högre ämbetsmän och chefer (United Nations Development Programme, 2008). Trots 
att Sverige anses ligga långt framme när det gäller jämställdhet visar statistik och 
studier (Bygren och Gähler, 2007; Kugelberg, 2006; SCB, 2008; SOU, 2005 & 
United Nations Development Programme, 2008) att även kvinnor i Sverige har sämre 
karriär och löneutveckling än manliga kollegor. Amerikanska studier (T.ex. Bielby & 
Baron, 1986; Baxter & Wright, 2000: Diekman & Eagly, 1999; Eagly & Johannesen-
Schmidt, 2001 & Eagly & Karau, 2002) har visat att stereotyper av kön, ledarroll och 
föräldraskap kan vara bidragande faktorer till att kvinnor och män bedöms olika. 
USA skiljer sig från Sverige i flera aspekter (till exempel finns det fler hemmafruar i 
USA) och det är därför intressant att undersöka om bedömningarna av arbetande 
föräldrar påverkas av stereotypisering på sätt som tidigare påvisats i studier från 
USA.  
 
Stereotypisering av kvinnor och män 
Att kategorisera människor i stereotyper är ett sätt att hantera omvärlden och förenkla 
de mängder av information som människan kontinuerligt utsätts för (Collins & 
Quillian, 1969, refererad i Eysenck & Keane, 2005). Stereotyper består av 
förväntningar på vad medlemmar av en viss grupp faktiskt gör och vad medlemmarna 
av gruppen idealiskt borde göra (Eagly & Karau, 2002). De förväntningar som finns 
på gruppen kvinnor och män kan sammanfattas som könsstereotyper. Könsstereotyper 
har stort inflytande över hur både kvinnor och män ser på sitt eget och andras 
beteende. Könsstereotyperna definieras också lika oavsett egen könstillhörighet och 
kultur vilket innebär att kvinnor och män inte skiljer sig åt i bedömningar av andra 
kvinnor och män i förhållande till könsstereotyperna (Eagly & Wood, 1991). 
Stereotypisering är en ofta automatisk process genom vilken vi tilldelar individer 
egenskaper baserade på deras grupptillhörighet istället för att bedöma dem efter deras 
handlingar (Eagly & Karau, 2002). 
 
Enligt social role theory (Eagly & Wood, 1991) är könsstereotyper skapade av att 
egenskaper som krävs för beteenden och handlingar attribueras till personen istället 
för till yttre omständigheter. Kvinnor och män har traditionellt haft ansvar för olika 
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delar av samvaron och de sociala roller de har tagit på sig har gett könen 
förutbestämda handlingsutrymmen. De sociala rollernas stereotyper bestämmer hur 
män och kvinnor bör vara och agera. Till exempel att kvinnor tar hand om barn leder 
till att de antas vara omhändertagande vilket samtidigt förstärker kvinnors sociala roll 
som omvårdare. Kvinnor förväntas även vara mer inriktade på sociala relationer 
medan män förväntas vara mer uppgiftsorienterade (Eagly & Karau, 2002). De 
könsstereotyper som tillskrivs män och kvinnor får därmed konsekvenser långt 
utanför den privata sfären (Eagly & Steffen, 1984). 
 
Stereotype content model (SCM) (Cuddy, Fiske & Glick, 2004) är en modell som 
beskriver hur stereotyper byggs upp av dimensionerna värme och kompetens. SCM 
beskriver hur kombinationer av värme och kompetens utmärker olika grupper, vilket i 
sin tur leder till olika värderingar (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002). I SCM görs det 
tydligt att kvinnostereotypen inte är enhetlig utan består av flera olika slags 
stereotyper. En stereotyp är hemmafruar som bedöms varma (då de är mödrar och 
engagerar sig i sin familj), men inte speciellt kompetenta (Cuddy et al., 2004). En 
annan stereotyp är yrkeskvinnor eller kvinnor i högstatusyrken vilka anses vara 
kompetenta men inte varma (Cuddy et al., 2004). En person som bedöms som mer lik 
hemmafrun kommer att bemötas och bedömas på ett annat sätt än en person som 
bedöms vara mer lik affärskvinnan. Hemmafrun kan förvänta sig medlidande och 
hjälp från andra men också brist på respekt och till viss del uteslutning från 
sammanhang som anses ligga utanför deras kompetens (Cuddy et al., 2004). 
Yrkesarbetande kvinnor kan förvänta sig avundsjuka från andra men riskerar inte 
uteslutning eftersom kompetensen bedöms vara högre och medför respekt. Enligt 
Cuddy et al. (2004) så faller i stort sett alla grupper av kvinnor under en av dessa 
kategorier. Problemet för kvinnor är att ju högre kompetens en kvinna skaffar sig 
desto lägre riskerar hon att bedömas när det gäller värme med social uteslutning som 
följd. Då SCM till stor del är beroende av kultur så ska sägas att hemmafrun i Cuddy 
et al. (2004) är en amerikansk grupp. 
 
Stereotypisering i förhållande till Ledarskap  
Enligt leadership categorization theory så använder människor prototyper för att 
sortera sin omgivning. Prototyper sammanfattar de mest framträdande särdragen hos 
en given kategori (Lord, Foti & de Vader, 1984). Kategorin ledare är enligt Lord et al. 
(1984) en kategori som är väletablerad och välutvecklad hos majoriteten av 
människor och som hjälper till att skilja ledare från icke-ledare. Bedömningen av 
huruvida en person passar ihop med ledarprototypen är i de flesta fall en automatisk 
process (Lord & Maher, 1990) vilket underlättar för användandet av stereotyper i 
bedömningarna. Enligt leadership categorization theory överrensstämmer 
ledarprototypen väl med den manliga stereotypen medan den kvinnliga stereotypen 
inte överrensstämmer med ledarprototypen. Bedömningen att kvinnor inte passar ihop 
med ledarprototypen består även om kvinnors beteende stämmer överrens med 
ledarprototypen. 
 
En annan teori som kan förklara den lägre bedömningen av kvinnor i 
chefspositionerna är role congruity theory (Eagly & Karau, 2002). Role congruity 
theory är en övergripande teori som innefattar teorier både kring könsstereotyper och 
kring ledarprototyper. Teorin beskriver, i likhet med leadership categorization theory, 
att den kvinnliga stereotypen hamnar i konflikt med den manligt stereotypen och 
ledarprototypen. Skillnaden i överrensstämmelse mellan de olika stereotyperna kallas 
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för inkongruens. Ju större inkongruensen är mellan den kvinnliga stereotypen och 
ledarstereotypen desto mindre sannolikt är det att bedömningen görs att en kvinna kan 
vara ledare (Eagly & Karau, 2002). När en kvinna i sitt beteende passar in i rollen 
som ledare borde inkongruensen minska och följaktligen borde bedömningen av en 
kvinna med manligt stereotypt beteende inte vara svår att kategorisera som ledare. 
Men den kvinnliga stereotypen följer med som en del av hennes implicita 
bakgrundsidentitet (Ridgeway, 1997) och gör att hon alltid kommer att bedömas 
utifrån det faktum att hon är kvinna. Att bedömningen sker utifrån den kvinnliga 
stereotypen bidar till bibehållen inkongruens och att hon straffas för sitt avsteg från 
den kvinnliga stereotypen (Eagly & Karau, 2002). Inkongruensen kan påverkas av 
kontexten så att en manlig bransch, till exempel försvaret ökar inkongruensen och 
minskar möjligheterna för en kvinna att bedömas vara lämplig som chef, medan till 
exempel en vårdande bransch innebär mindre inkongruens och därmed större 
möjligheter för en kvinna att bedömas vara lämplig som chef. 
  
De begrepp som används inom role congruity theory (Eagly & Karau, 2002) för att 
beskriva egenskaper som kännetecknar kvinnostereotypen är Communal och för 
mansstereotypen Agentic (Eagly & Karau, 2002; Rudman & Glick, 2001; Scott & 
Brown, 2006). Agentic har likheter med kompetens och Communal med värme som 
beskrivs i stereotype content model (Cuddy et al., 2004). Skalor har skapats för 
Agentic och Communal genom att deltagare har fått bedöma hur väl ett visst adjektiv 
stämmer överrens med en manlig respektive kvinnlig stereotyp (Williams & Best, 
1997). Agentic innefattar egenskaper som kompetens, uppgiftsorientering och 
auktoritet eller social dominans. De som bedöms ha hög Agency bedöms vara 
självupptagna, tävlingsinriktade, ambitiösa, aggressiva och ha ett behov av 
självständighet och att uppnå mål (Scott & Brown, 2006). Communal innefattar 
egenskaper som social interaktion, uttrycksfullhet och omhändertagande. De som 
bedöms högt på Communal bedöms vara empatiska, lyhörda, närvarande och ha ett 
stort intresse av att ta hand om andra samt ett behov av närhet och tillhörighet (Scott 
& Brown, 2006).  
 
Role congruity theory beskriver både hur könsstereotyper kan försvåra kvinnors 
möjligheter att rekryteras till ledarrollen men också hur kvinnor i en ledarroll kan 
riskera att bedömas lägre antingen i roller som ledare eller som kvinna. Enligt 
Rudman & Glick (2001) innebär kvinnors ledarskap en låst situation. Kvinnliga 
ledare kan bete sig mer Agentic och anpassa sig till ledarrollen men då Agentic inte 
passar ihop med kvinnostereotypen bedöms dessa kvinnor som okvinnliga och mer 
otrevliga än män med samma beteende vilket hämmar dem i karriären (Rudman & 
Glick, 2001). I Rudman och Glicks (2001) studie undersöktes om kvinnor med ett 
agentic beteende hade högre eller lägre anställningsbarhet än kvinnor med ett mer 
androgynt beteende i jämförelse med motsvarande manliga sökande. Studien fann att 
kvinnor som var Agentic blev anställda i mindre grad än motsvarande manliga 
sökande på grund av att de bedömdes som otillräckligt vänliga när de bröt mot den 
kvinnliga stereotypen. Kvinnor som uppvisade ett mer androgynt beteende hade inte 
lägre anställningsbarhet än motsvarande manliga sökande. Kvinnor bedömdes ha 
sämre ledarförmåga än likvärdiga manliga kollegor också då uppgiften som skulle 
utföras krävde egenskaper och beteende som var Communal. Om bedömningen av 
kvinnornas ledarförmåga för uppgiften hade baserats på de egenskaper som krävdes 
för uppgiften borde kvinnor ha bedömts som mer lämpade än män för uppgiften. 
Istället baserades bedömningen främst på inkongruensen mellan kvinnostereotypen 
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och ledarstereotypen och därmed bedömdes kvinnorna vara olämpade (Rudman & 
Glick, 2001). 
 
Heilman och Haynes (2005) menar att kvinnliga chefer och deras arbetsinsatser ofta 
nedvärderas på arbetsplatsen till följd av att kvinnor förknippas mer med Communal 
än Agentic. Forskningsresultat har visat att kvinnors framgång oftare attribueras till 
tur snarare än skicklighet (Heilman & Haines, 2005) En förklaring till denna 
attribution kan vara inkongruensen mellan den kvinnliga stereotypen och 
ledarstereotypen vilket bidrar till att bedömare söker förklaringar utanför personen 
om kvinnor lyckas i sin ledarroll (Rosette & Tost, 2010). 
 
Tidigare studier på inkongruensen mellan ledarstereotypen och kvinnostereotypen har 
gjorts på ledarskapsbeteenden som varit tydligt agentic kodade, antingen genom att 
de har genomförts i strikt manliga branscher, till exempel försvaret eller att sättet 
arbetet utförts på har varit tydligt agentic. Därmed har de betonat inkongruensen 
mellan ledarstereotypen och kvinnostereotypen. Trenden idag är att det ideala 
ledarskapet förflyttat sig från en strikt agentic stil till att omfatta också en mer 
communal stil. Till exempel har inkludering, deltagande och närvaro blivit en del av 
kravprofilen för en bra ledare (Offerman & Gowing, 1990). Antal kvinnor i 
mellanchefsrollen har också ökat (Bygren & Gähler, 2007; Diekman & Eagly, 1999) 
och kvinnor är inte längre en minoritet på mellanchefspositionen. Studier av Rosette 
och Tost (2010) har visat att erfarenhet av kvinnors ledarskap påverkar synen på 
ledarskap i en mer communal riktning. I samma anda menar Eagly och Karau (1991) 
att en negativ inställning mot kvinnliga ledare minskar genom social interaktion 
(Eagly & Karau, 1991) eftersom social interaktion bidrar till att bedömningen av 
individen görs på hennes faktiska egenskaper istället för på fördomar. Detta stämmer 
även överrens med att stereotypa bedömningar aktiveras enklare då vi har lite 
information att grunda beslut på (Bygren & Gähler, 2007).  
 
Föräldraskapets effekter på stereotypisering 
Den andra kvinnostereotypen som ökar inkongruensen mellan kvinnostereotypen och 
ledarstereotypen, är rollen som mamma (Kugelberg, 2006). Kugelberg (2006) 
beskriver hur kvinnor delas in i en av två kategorier, mamma eller blivande mamma. 
Oavsett om en kvinna har barn eller inte så förknippas hon med de egenskaper och 
det ansvar som följer med föräldraskap. De kvinnor som är utan barn förväntas skaffa 
barn och därmed bli borta från arbetet under en längre period vilket gör kvinnor till en 
osäkrare investering (Bielby & Baron 1986) och som för kvinnors del leder till att de 
halkar efter i löne- och karriärutveckling (Albrecht, Edin, Sundström & Vroman, 
1999).   
 
I Kugelbergs (2006) studie undersöktes hur begreppen mödraskap och faderskap 
konstruerades och hur de två begreppen förhöll sig till könsstereotyperna och arbete. 
Deltagarna i studien förknippade rollen som förälder automatiskt med mammor. 
Deltagarna beskrev hur ansvarfull och ansträngande mammarollen var och hur svårt 
det var för kvinnorna att tidsmässigt hantera både jobbet och familjen. Deltagarna 
tillfrågades efter det om papparollen och de beskrev då hur papporna visade omtanke 
mot sina barn och hur de tog med sig den omtanken in i arbetslivet. Undersökningen 
kring begreppen mamma och pappa i denna studie visar på att föräldrarollen är väl 
förknippad med kvinnor samt på hur kvinnor i större utsträckning antas ta tid från 
arbete för att lägga på sin familj. Att kvinnor antas ta tid från arbetet bidrar till att 
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kvinnor blir ifrågasatta i fråga om kompetens och engagemang med sämre chanser till 
vidareutvecklig som följd (Cuddy et al., 2004). 
 
Till skillnad från kvinnor så upplever män istället fördelar av att bli föräldrar. Män 
hyllas för sitt engagemang för sina barn, deras kompetens blir inte ifrågasatt och de 
behöver inte besvara frågor om hur de klarar av att balansera jobb och familj 
(Deutsch & Saxon, 1998). Män bedöms även som mognare och redo att axla ett större 
ansvar i och med att de blir pappor (Bielby & Baron, 1986). Det finns en tendens för 
männen att axla en traditionell roll som familjeförsörjare. Männens vilja att ta ansvar 
för familjen och försörjningen bidrar till att de ökar sin arbetsinsats och söker sig till 
mer välbetalda positioner och därmed stiger fram som tydligare kandidater till 
chefposter (Bygren & Gähler, 2007). Den traditionella roll som kvinnorna tar på sig 
blir istället den med huvudansvaret för barn och hem vilket i sin tur leder till 
deltidsarbete och en stagnering i karriär och lön (Bygren & Gähler, 2007). 
 
Kvinnliga ledare riskerar, som tidigare beskrivits, redan från början att bedömas mer 
negativt som en effekt av de stereotyper som förknippas med deras kön i förhållande 
till ledarrollen. I och med att kvinnor delas in i mamma eller blivande mamma 
(Kugelberg, 2006) så kan de drabbas av ytterligare negativa effekter. Tidigare studier 
har visat att mammor bedömdes mer negativt jämfört med pappor i till exempel 
rekryteringssammanhang (Feugen, Biernat, Haines & Deux, 2004).  
 
Det finns ett fåtal tidigare studier som har undersökt bedömningar av kvinnliga och 
manliga ledare med avseende på att undersöka om föräldraskap har någon effekt på 
bedömningen. I en studie av Cuddy et al. (2004) undersöktes skillnaderna inom 
ramen för stereotype content model. I studien visades hur bedömningen av kvinnor i 
yrkeslivet påverkades av föräldraskap eller inte föräldraskap. När kvinnorna fick barn 
ökade inte deras värme däremot sänktes bedömningen av deras kompetens. Man kan 
alltså tänka sig att stereotypen hemmafru fick en större inverkan på bedömningen när 
de hade barn.  
 
Bridges och Etaugh (1995) undersökte om bedömningar av kvinnliga föräldrar 
påverkades av om kvinnorna arbetade eller inte samt av orsakerna till att de arbetade. 
Studien fann att kvinnor som gick tillbaka till arbetet direkt efter mammaledigheten 
bedömdes som mindre Communal. De kvinnliga föräldrarna bedömdes även som 
mindre Communal om anledningen till att de arbetade var för egen tillfredställelse 
jämfört med om de arbetade för att deras ekonomi krävde det. Deltagarna i studien 
fick också göra en generell utvärdering av de kvinnliga föräldrarna där de angav hur 
mycket de tyckte om och beundrade dem. Kvinnorna värderades över lag mer 
negativt om de arbetade efter att de fött barn oavsett anledning. 
 
En annan studie gjord av Heilman och Okimoto (2008) undersökte om kvinnliga 
föräldrar missgynnades i rekryteringssammanhang. Studien fann att föräldrars 
förväntade jobbengagemang och pålitlighet var lägre efter att de blivit föräldrar 
oavsett kön. Likhet i lågt förväntat jobbengagemang antogs bero på att antalet 
familjer där båda föräldrarna arbetar har ökat markant och därmed att både kvinnor 
och män idag i större utsträckning är engagerade i familjen och barnuppfostran. 
Däremot resulterade föräldraskap i en förväntan om lägre kompetens enbart hos 
kvinnliga föräldrar och det var brister i agentic beteende som påverkade den låga 
kompetensbedömningen. Kompetensbedömningen resulterade också i att kvinnliga 
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föräldrar i mindre grad rekommenderades till vidare rekrytering med sämre chanser 
att göra karriär som följd. 
 
Även Feugen et al. (2004) har undersökt hur kön och föräldrastatus påverkar 
anställningsbeslut. Deras resultat visade att föräldrar oavsett kön bedömdes vara 
mindre agentic och ha lägre jobbengagemang. De fann också att deltagarna inte 
ställde lika höga krav på män och kvinnliga ickeföräldrar som de ställde på kvinnliga 
föräldrar. De fann dessutom att kvinnliga föräldrar bedömdes ha lägre chanser till 
anställning och befordran än kvinnliga icke-föräldrar.  
 
Tidigare studier på Agentic och Communal har gjorts mestadels på tydligt agentic 
ledarbeteende eller branscher med manlig dominans (Rudman & Glick, 2001) och de 
har studerat hur stereotyper påverkar bedömningar i rekryteringssammanhang. Det 
stora flertalet studier har också genomförts i USA. Föreliggande studie har som mål 
att undersöka om de skillnader i bedömningar som påvisats i tidigare studier också 
finns i mer neutrala ledarkontexter och i ett samhälle som Sverige som präglas av hög 
jämställdhet.  
 
I föreliggande studie förväntas följande resultat:  
Hypotes 1a. Män kommer att bedömas högre än kvinnor på Agentic egenskaper.  
Hypotes 1b. Män kommer också att bedömas ha högre anställningsbarhet och 
värderas till högre lön än kvinnor.  
Hypotes 1c.Kvinnor kommer att värderas högre än män på Communal egenskaper. 
Hypotes 2. Föräldraskap kommer innebära att både män och kvinnor värderas högre 
på Communal egenskaper. 
Hypotes 3a. Kvinnliga föräldrar kommer värderas som mindre Agentic än kvinnliga 
Icke-föräldrar medan manliga föräldrar inte kommer påverkas på samma sätt. 
Hypotes 3b. Manliga föräldrar kommer däremot att bedömas högre på Communal 
egenskaper än manliga Icke-föräldrar.  
Hypotes 3c. Kvinnliga föräldrar kommer dessutom att bedömas ha lägre 
anställningsbarhet än män och kvinnliga föräldrar kommer värderas till lägre lön än 
kvinnliga Icke-föräldrar.  
Hypotes 4. Det kommer inte att finnas några skillnader i bedömning som grundar sig 
på vilket kön bedömaren har.  
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I studien deltog totalt 138 personer varav 69 Kvinnor och 69 Män. Medelåldern för 
kvinnorna var 40 (SD = 15, range = 17-74). Medelåldern för männen var 42 (SD = 
15, range = 17-81). Av deltagarna angav 58 procent att deras högsta avslutade 
utbildning var studier på Universitet/Högskola, 15,9 procent angav att de hade 
avslutat någon form av eftergymnasial utbildning, 17,4 procent angav att de hade 
avslutat gymnasieutbildning och 3,6 procent av deltagarna angav att de deras högsta 
avslutade utbildning var grundskola. 5,1 procent hade inte angivit något. 
 
Datainsamlingen ägde rum på Stockholms Centralstation och på Arlanda Express. På 
Centralstationen tillfrågades personer som satt och väntade på tåg och långfärdsbuss 
och på Arlanda Express tillfrågades resenärerna på tåget. De som tillfrågades valdes 
ut för att ge studien en jämn fördelning över kön och ålder i de fyra olika 
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konditionerna. Deltagarna informerades om att studien undersökte bedömningar av 
chefer, att deltagandet skulle ta mellan 5 och 10 minuter och att deras deltagande var 
frivilligt och anonymt. Uppskattningsvis var svarsfrekvensen 80 procent av de 
tillfrågade. De som angav skäl till att inte delta hänvisade till bristande tid eller 
bristande kunskaper i svenska. Deltagarna fick ingen kompensation för att delta. 
 
Material 
Undersökningen genomfördes med hjälp av ett frågeformulär (se bilaga 1) som 
utformades för denna studie. Formuläret inleddes med en vinjett i vilken ledarens kön 
(man/kvinna) samt orsaken till en sex månader lång frånvaro 
(föräldraledighet/tjänstledighet) manipulerades. Vinjetten beskrev en fiktiv 
försäljningschef med personalansvar och dennes arbetsuppgifter och ansvar gentemot 
underställda. I vinjetten beskrevs också en konflikt som hade uppstått i ledarens 
arbetsgrupp medan ledaren hade varit borta under en sex månader lång period. 
Frånvaron användes för att manipulera föräldraskapet och beskrevs antingen som en 
föräldraledighetsperiod eller en tjänstledighetsperiod. 
 

Pernilla/Per har jobbat med försäljning i 8 år varav 4 år som gruppledare. Efter en 
föräldraledighetsperiod på sex månader/tjänstledighetsperiod på sex månader märkte 
hon/han att något hade förändrats. 

 
Vinjetten beskrev hur ledaren fortlöpande agerade för att komma till rätta med 
konflikten i arbetsgruppen. I vinjetten beskrevs handlingar som kunde tolkas som 
både positiva och negativa och beteenden som kategoriseras som Agentic och 
beteenden som kategoriseras som Communal. Vinjetten avslutades med att ledaren, 
som ett resultat av situationen, tänkte söka sig vidare. Ett exempel som syftar på 
målinriktad och tävlingsinriktad som hör till Agentic:  
 

Ett par veckor senare påverkade den dåliga stämningen gruppens effektivitet och 
samarbetsförmåga och projektet som helhet blev lidande. Pernilla/Per kallade därför 
samtliga medarbetare i gruppen till ett möte. 

 
Och ett exempel som syftar på insikt och förståelse som hör till Communal:  
 

Mötet fick avbrytas och hon/han bokade istället enskilda möten med medarbetarna för att 
få bättre insikt i situationen. 

 
Vinjetten följdes av ett frågeformulär för att mäta värderingarna av Agentic och 
Communal egenskaper. Båda skalorna bestod av sju egenskaper och skattningen 
skedde på en sjupunkts skattningsskala (1=instämmer inte alls till 7=instämmer helt) 
Egenskaperna som ingick i Agentic-skalan var målmedveten, drivande, självständig, 
självsäker, bestämd, tydlig och dominant. Egenskaperna som ingick i Communal-
skalan var tillmötesgående, empatisk, samarbetsorienterad, coachande, känslosam, 
sympatisk och lyhörd. Som utfyllnad fanns även fem neutrala egenskaper som var 
kompetent, pålitlig, flexibel, varm och kall. Båda skalorna var över lag positivt 
laddade där endast ett ord från vardera skala kan anses vara negativt laddat. För 
Agentic-skalan är det ordet dominant och för Communal-skalan är det känslosam.  
 
I formuläret fanns även frågor som mätte ledarens anställningsbarhet. Frågorna var: 
huruvida deltagaren skulle vilja ha ledaren som sin egen chef, hur ledarens framtida 
utvecklingsmöjligheter bedömdes samt hur goda chanser ledaren hade att få en ny 
anställning. Även dessa frågor bedömdes på en sjupunkts skattningsskala. Deltagarna 
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fick slutligen ge en uppskattning av vad deltagaren ansåg att ledaren var värd för lön. 
Skattningen av lönen gjordes inom ett spann på 27 600 – 33.700 kronor som beskrevs 
som det spann som månadslönen vanligtvis ligger inom för Pernillas/Pers tjänst.  
 
Procedur 
Frågeformuläret gjordes i fyra konditioner som kontrollerade för kön (man, kvinna) 
och Föräldrastatus (har barn, har inte barn). Formulären delades ut i tre omgångar 
med 40 formulär med 10 av varje manipulation per omgång. I den första omgången 
blandades formulären och delades ut slumpmässigt till de som valde att delta i 
studien. De personer som tillfrågades valdes ut för att få en så bra spridning som 
möjligt, med hänsyn till kön och ålder, inom varje kondition.  
 
Inför den andra omgången kontrollerades data och insamlingen i den andra omgången 
gjordes med syfte att jämna ut svarsfördelningen, med hänsyn till kön och ålder, i de 
fyra manipulationerna. Inför den sista insamlingsomgången kontrollerades data igen 
och genomfördes sedan med syfte att bibehålla den jämna fördelningen. 
 

Resultat 
 
Först gjordes en reliabilitetsanalys på skalorna. Agentic-skalan hade en Cronbach’s 
alfa på .81. Communal-skalan hade en Cronbach’s alfa på .85 och anställningsbarhet 
hade en Cronbach’s alfa på .90. Frågan om lön uppfattades olika av deltagarna. En 
del av deltagarna angav ett specifikt värde medan andra angav ett lönespann. 
Deltagares angivna lönespann ersattes av medelpunkten i spannet. De saknade värden 
som fanns på lön ersattes inte då de var för många att tillförlitligt kunna ersättas med 
medelvärden. Saknade värden på självständig och känslosam ersattes med 
medelvärden då det handlade om väldigt få saknade värden som tillförlitligt kunde 
ersättas med medelvärden för egenskapen. Variansanalyserna på Agentic, Communal 
och anställningsbarhet gjordes på ett skalmedelvärde. En alfanivå på 5 % användes 
vid alla signifikansprövningar. 
 
Hypoteserna testades med hjälp av variansanalyser (Flervägs oberoende ANOVor) på 
skalorna för Agentic, Communal och anställningsbarhet samt på värderad lön med 2 
Vinjettkön (man, kvinna), Barnstatus (barn, icke-barn) och Deltagarkön (man, 
kvinna) som oberoende variabler.  
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan hur manliga och kvinnliga ledare 
bedömdes på någon av beroendevariablerna: Agentic (F1,116=1,409 p=.237), 
Communal (F1,116=.256 p=.614), anställningsbarhet (F1,116=.509 p=.477) eller lön 
(F1,116=.259 p=.612) (Hypotes 1).  
 
Föräldraskap påverkade inte heller några av bedömningarna (Hypotes 2). Föräldrar 
bedömdes inte vara signifikant högre på Communal egenskaper jämfört med Icke-
föräldrar (F1,116=.034 p=.855). 
 
Den tredje hypotesen om interaktionseffekt mellan kön och föräldrastatus fick inte 
heller något stöd. Kvinnliga icke-föräldrar bedömdes inte vara signifikant mer agentic 
än kvinnliga föräldrar (F1,116=.643 p=.424). Manliga föräldrar bedömdes inte heller 
vara signifikant mer communal än manliga icke-föräldrar (F1,116=.181 p=.671). 
Kvinnliga föräldrar bedömdes inte ha lägre Anställningsbarhet än kvinnliga icke-



 11 

föräldrar eller manliga ledare (F1,116=2.028 p=.157). Kvinnliga föräldrar värderades 
inte heller till lägre lön (F1,116=.182 p=.671). 
 
Hypotes fyra antog att ingen effekt av deltagarens kön skulle finnas på någon av de 
beroende variablerna. Tvärt emot hypotesen fann analysen en signifikant 
interaktionseffekt av Deltagarens kön (man, kvinna) och Föräldrastatus (förälder, 
Icke-förälder) på den beroende variabeln Communal (F1,116=5.081 p=.026 n2=.038). 
Som framgår av Tabell 1 nedan så bedömde kvinnor föräldrar vara lägre på 
Communal än Icke-föräldrar. Kvinnor gav också föräldrar en lägre bedömning på 
skalan för Communal egenskaper än vad männen gjorde.  
 
Tabell 1. Medelvärden och Standardavvikelser för Communal och Agentic uppdelat efter 
deltagarkön och föräldrastatus.  
            Communal            Agentic 
                            Kvinnlig  Manlig              Kvinnlig Manlig 

            Deltagare  Deltagare Deltagare  Deltagare 
Förälder  4,62 (1,19) 4,77 (0,82)  4,91 (0,96) 5,15 (0,71) 

Icke-förälder  5,02 (0,80) 4,44 (0,96) 5,07 (0,95) 4,68 (0,91) 

Notes: Standardavvikelser står inom parantes. Range för n är mellan 35-36 
 
Det fanns även en signifikant interaktionseffekt mellan deltagarens kön och ledarens 
barnstatus på bedömningen av skalan för Agentic egenskaper (F1,116=4.314, p=.040, 
n2=.032). Som framgår av Tabell 1 så bedömde kvinnor Icke-föräldrar som mer 
agentic än vad männen bedömde Icke-föräldrar och Män bedömde föräldrar som 
signifikant mer agentic än de bedömde Icke-föräldrar.  

 
Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka om människor i Sverige bedömer ledare av 
manligt respektive kvinnligt kön olika och om denna bedömning påverkas av 
föräldraskap. I studiens upplägg fanns antagande om att ledarstereotypen är Agentic 
och undersökningen syftade också till att undersöka om ett ledarbeteende som var 
Agentic såväl som Communal skulle leda till skillnader i bedömning.  
 
Studien fann inga signifikanta skillnader mellan kvinnliga och manliga ledare på de 
beroende variablerna Agentic och Communal. I tidigare studier (T.ex. Heilman & 
Haynes, 2005 & Rudman & Glick, 2001) har kvinnliga ledare över lag bedömts som 
lägre på skalan av Agentic egenskaper. Bedömningen har gjorts på grund av 
inkongruens mellan den kvinnliga stereotypen och ledarstereotypen. Så var inte fallet 
i föreliggande studie. Bristen på effekt av kön i bedömningen av ledaren skulle kunna 
bero på att inkongruensen mellan den kvinnliga stereotypen och ledarstereotypen inte 
var tillräckligt stor. En minskning av inkongruensen mellan ledarstereotypen och 
kvinnostereotypen är en av de saker som Eagly och Karau (2002) nämner som ett sätt 
att minska fördomar och negativa effekter gentemot kvinnliga ledare. Det finns två 
sätt att genomföra minskningen på. Det första sättet är att förändra könsrollerna och 
det andra sättet är att ändra på bedömningen av vad som gör en ledare. Inkongruensen 
mellan kvinnostereotypen och ledarstereotypen minskar således med en ledarroll som 
innehåller fler Communal drag (Eagly & Karau, 2002). Att ledaren i studien beskrivs 
som gruppledare kan också ha inverkat på kongruensen då betydelsen av social 
interaktion, empati och förmågan att lyssna ökar för ledare i grupper (Eagly & Karau, 
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2002). Sammantaget tyder resultatet på att skillnader i bedömning inte uppstår med 
en beskrivning av en mer neutral ledarstil och att en förändring av ledarstereotypen 
skulle kunna gynna kvinnliga ledare 
 
En annan förklaring till avsaknaden av signifikanta resultat beroende på kön skulle 
kunna vara att personerna som svarade på enkäten förstod undersökningens syfte och 
eftersträvade att svara politiskt korrekt. Jämställdhet är fortfarande ett aktuellt ämne i 
Sverige. I den politiska valrörelsen inför valet 2010 uppger de flesta partier att de ska 
arbeta för att minska existerande skillnader i inkomst mellan könen och det finns 
förslag på kvotering till chefsposter för att motverka könsdiskriminering. I Sverige 
har också det första feministiska partiet i världen bildats (Feministiskt Initiativ). Det 
faktum att jämställdhet är ett aktuellt ämne kan ha påverkat deltagarna att göra en 
högre bedömning av de kvinnliga ledarna än de skulle ha gjort om de enbart hade 
gjort bedömningen utifrån existerande könsstereotyper. 
 
Den Svenska befolkningen har också en mer jämnhög utbildningsnivå än den 
Amerikanska (United Nations Development Programme, 2008). På många universitet 
och Högskolor är också genusundervisning ett obligatoriskt inslag i den ordinarie 
undervisningen. Dessa två faktorer kan tillsammans ha medfört att det inte är något 
ovanligt för svenskar att resonera kring frågor om jämställdhet och könsstereotyper 
och hur de påverkar vår vardag. Deltagarna i föreliggande studie hade också i mycket 
stor utsträckning angett att de avslutat universitets eller högskolestudier. 
 
Ingen skillnad gjordes heller mellan kvinnliga och manliga ledare vad gällde 
anställningsbarhet eller lön. Tidigare studier har visat att kvinnliga ledare bedöms 
lägre på anställningsbarhet på grund av inkongruens (t.ex. Eagly & Karau, 1991). 
Enligt Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) kan betydelsen av stereotyper minska 
då människor har chans att interagera och lära känna varandra. Vinjetten i 
föreliggande studie gav deltagaren en bra bild av hur ledaren hanterade sin roll vilket 
skulle kunna likställas med att lära känna ledaren. Att deltagarna fick en så tydlig bild 
av ledarens ledarskap skulle då ha kunnat minska betydelsen av stereotyper vid 
bedömningen. Att bedöma ledarna utifrån egenskaper är endast ett mått på hur 
deltagarna värderade ledaren. Genom att även be deltagaren ange vilken lön de 
bedömde att ledaren var värd fick studien ytterligare ett mått på värdet av ledarens 
kompetens och passande i rollen.  Att studien inte fann någon signifikant skillnad i 
värderad lön mellan kvinnliga och manliga ledare tyder på att deltagarna var 
konsekventa i sin bedömning av ledaren och att kvinnliga ledare inte värderades lägre 
än manliga ledare i ord eller handling.  
 
Hypotesen att föräldrar skulle bedömas högre på Communal än icke-föräldrar fick 
inget stöd i denna studie. Enligt Feugen et al. (2004) får båda könen i och med 
föräldraskap egenskaper som förändrar prioriteringen i vilken stereotyp som är mest 
framträdande i bedömningar. Det som händer då är enligt Social Role Theory att 
föräldrarollen överröstar könsrollerna (Feugen et al., 2004). Det vill säga att både 
män och kvinnor i första hand bedöms vara föräldrar och inte män och kvinnor. 
Bristen på effekt av föräldrastatus i bedömningen av ledare i föreliggande studie kan 
bero på att manipulationen var otydlig. I till exempel Bridges och Etaugh (1995) 
manipulerades föräldrastatus med att skriva att personen var gift och hade ett barn 
och förstärktes sedan ytterligare med att beskriva att personen älskade sitt barn 
väldigt mycket. Det skulle kunna vara så att bedömningen inte gjordes med fokus på 
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föräldraskap och det ansvar som följer med den rollen för att den inte framgick 
tillräckligt tydligt i vinjetten.  
 
I de studier som ligger som underlag till den här undersökningen så har kvinnliga 
föräldrar missgynnats i bedömningar av deras ledarskapsförmåga (Feugen et al., 
2004), i bedömningar av deras anställningsbarhet (Heilman & Okimoto, 2008) och i 
bedömningar av kompetens eller kylighet (Cuddy et al., 2004). Manliga föräldrar har 
däremot gynnats av att bli föräldrar och har bedömts vara mer communal än manliga 
icke-föräldrar (Deutsch & Saxon, 1998; Cuddy et al., 2004). Hypotesen att kvinnliga 
föräldrar skulle få en lägre bedömning på skalan som bedömer Agentic egenskaper 
fick dock inget stöd i föreliggande studie. Det skulle kunna bero på, som diskuterats 
ovan, att föräldramanipulationen var otydlig. Det skulle också kunna bero på att 
kvinnor och män i Sverige inte bedömer att föräldraskap är något specifikt hinder för 
kvinnor. Den bedömningen skulle kunna bero på bland annat tillgången till 
barnomsorg och att det blir vanligare att även män tar ut föräldraledighet. 
 
Ett annat sätt att minska inkongruens eller kvinnors passande i ledarrollen är att 
framhäva kvinnliga ledares communal beteende (Shackelford, Wood & Worchel 
1996). I Shackelford et al (1996) studie framgick att män tyckte bättre om kvinnor 
som, förutom ett agentic beteende för att passa in i ledarstereotypen, visade att de var 
communal (Eagly & Karau, 2002). Det kan vara så att bedömningen av kvinnorna i 
denna studie är en konsekvens av att mammarollen tillsammans med den androgyna 
beskrivningen av ledaren framställde kvinnorna som tillräckligt communal för att 
väga upp för det agentic beteendet. Som visats tidigare så skadas inte män av att vara 
communal utan det ses som en tillgång (Cuddy et al., 2004). 
 
Enlig den fjärde hypotesen förväntades ingen effekt av deltagarens kön på någon av 
de beroende variablerna, då stereotypiseringen av kvinnor och män i tidigare teorier 
och studier uppgetts vara likadan ut över könsgränserna (Cuddy et al., 2004). Tvärt 
emot den hypotesen fanns en signifikant skillnad i bedömning av Agentic som effekt 
av deltagarens kön och ledarens föräldrastatus. Denna effekt tyder på att kvinnor och 
män i Sverige har olika syner på föräldraskap och föräldraroller. Enligt resultaten 
värderar kvinnor icke-föräldrar högre än föräldrar på både Agentic och Communal 
medan manliga deltagare värderar föräldrar högre än icke-föräldrar på både Agentic 
och Communal. Det verkar som att kvinnor bedömer icke-föräldrar som innehavare 
av fler positiva egenskaper än föräldrar. Att den här effekten framträder skulle kunna 
indikera att kvinnor har erfarenhet av att föräldraskap medför negativa konsekvenser 
för till exempel karriär- och löneutveckling och att män saknar den erfarenheten. 
Bedömningen skulle också kunna indikera att kvinnor anser att föräldrar ska ta större 
ansvar för sin familj än vad männen anser. 
 
En förklaring till att resultatet i denna studie inte visade på några signifikanta 
skillnader i bedömningen av manliga och kvinnliga ledare i förhållande till 
föräldraskap kan bero på en kulturfaktor. De tidigare studier som är gjorda på detta 
ämne har mestadels varit förlagda i USA (Bygren & Gähler, 2007). Cuddy et al. 
(2004) gjorde exempelvis sin studie på 122 collegestudenter från Princeton 
University. I och med att kvinnor blir föräldrar förväntas de lägga merparten av sin 
tid på familjen och bedöms därmed vara mindre engagerade och fokuserade i sitt 
arbete (Heilman & Okimoto, 2008). Heilman och Okimoto (2008) menar vidare att 
föräldrar oavsett kön numera förväntas ta ungefär lika stor del i familjelivet och att 
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bedömningen av föräldrar därmed är mer jämn än tidigare. I Sverige är också fler 
män än i USA aktiva föräldrar. Det beror troligen till stor del på uttaget av 
föräldrapenning och tillgång till barnomsorg. Det kan vara en bidragande faktor till 
att synen på föräldraskap inte är lika polariserad till kvinnor i Sverige som i USA. 
 
Resultaten ger inget stöd för att kvinnors föräldrastatus påverkar dem negativt. 
Däremot fanns en intressant effekt av deltagarens kön på bedömningen av Agentic 
och Communal.  Sammantaget skulle bristen på resultat i föreliggande studie kunna 
bero på en svag manipulering av föräldrastatus, en brist på inkongruens mellan 
kvinnostereotypen och ledarstereotypen i och med det neutrala ledarskapet eller på att 
situationsbeskrivningen var det som spelade störst roll i deltagarnas bedömning av 
ledaren. Den sistnämnda förklaringen kan också ses som positivt för 
jämställdhetsstatusen i Sverige. 
 
Studien har generellt god extern validitet då underlaget har samlats in på Stockholms 
Centralstation och på Arlanda Express. På de två undersökningsplatserna passerar 
människor i alla åldrar, från hela landet med mycket varierande bakgrund. 
Deltagarunderlaget kan således inte påstås representera någon enskild grupp 
människor.   
 
Slutligen kan sägas att det för vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka 
om en markant communal ledarstil ger andra resultat. Det skulle också vara intressant 
att undersöka samma situation på en högre chefsnivå som är mer agentic. En 
vidareutvecklig av föreliggande studie skulle även vara att tydligare manipulera 
föräldraskapet. Då föreliggande studie även fick en oväntad effekt av deltagarens kön 
skulle det vara intressant att se om deltagarens föräldrastatus påverkar bedömningen 
av ledarna. Det skulle då kunna ge stöd åt att personliga erfarenheter av fördelar och 
nackdelar påverkar bedömningarna. 
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Bilaga 1 

 
 
 
Bedömning av chefer 
 
 
 
Syftet med denna undersökning är att studera hur chefer bedöms i olika situationer. 
 
 
Undersökningen ligger till grund för en examensuppsats som ingår i min utbildning - 
Personalvetarutbildningen, vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 
Alla som deltar gör detta frivilligt och anonymt. Du har rätt att avbryta ditt deltagande 
när som helst. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inga individer kommer 
att kunna identifieras i resultatredovisningen. Resultaten från denna undersökning 
kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 
 
 
Nedan följer en beskrivning av en situation mellan en ledare och dennes grupp. Din 
uppgift är att läsa igenom beskrivningen och sedan svara på ett antal frågor om 
situationen och ledaren. Läs igenom beskrivningen noggrant och försök skapa dig en 
bild av ledaren.  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Ylva Nordmark 
 

Handledare 

Marie Gustafsson  

 

 

 

 

 

Skulle du vilja se resultatet av min undersökning så kan du riva av denna sida och 
maila mig på: ylno7773@student.su.se eller min handledare på 
mgu@psychology.su.se 
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Pernilla Hörnstedt/Per Hörnstedt jobbar på ABA som är ett mindre företag inom 
koncernen AMI. Hon/Han jobbar som försäljningschef med resultat- och 
personalansvar för en produktenhet i bolaget. Hon/Han bokar och genomför bland 
annat kundbesök och kampanjer. Arbetet som försäljningschef innefattar även ett 
personalansvar för en grupp som består av tio säljare. Ledaruppdraget innebär att 
säkerställa att underställda når sina mål. Det betyder att hon/han leder medarbetarna i 
det dagliga arbetet, planerar, prioriterar och fördelar arbetet inom gruppen. I arbetet 
ingår även uppföljning mot mål, planering samt ansvar för medarbetarsamtal och 
lönesamtal.  

Pernilla/Per har jobbat med försäljning i 8 år varav 4 år som gruppledare. Efter en 
föräldraledighetsperiod på sex månader/tjänstledighetsperiod på sex månader märkte 
hon/han att något hade förändrats. Stämningen i gruppen hade påtagligt försämrats 
och hon/han observerade att gruppen såg ansträngd ut under gemensamma möten. 
Samtidigt startades ett stort affärsutvecklingsprojekt som Per/Pernilla ansvarade för 
och som krävde övertidsarbete med många sena kvällar. Hon/Han hade därför inte tid 
att ta tag i de samarbetsproblem som verkade finnas. Ett par veckor senare påverkade 
den dåliga stämningen gruppens effektivitet och samarbetsförmåga och projektet som 
helhet blev lidande. Pernilla/Per kallade därför samtliga medarbetare i gruppen till ett 
möte.  

Pernilla/Per hade tidigare formulerat gemensamma mötesregler tillsammans med 
gruppen men dessa fungerade inte längre. Per/Pernilla hade stora problem med att få 
gruppen att lyssna till varandra och gruppmedlemmarna var inte intresserade av att 
höra på andras uppfattningar eller förslag. Mötet fick avbrytas och hon/han bokade 
istället enskilda möten med medarbetarna för att få bättre insikt i situationen. I 
samtalen blev det tydligt att två personer hade konkurrerat om ledarrollen i gruppen 
under Pernillas/Pers frånvaro. Pernilla/Per beslutade sig då för att anlita en konsult för 
att få gruppen att kommunicera med varandra och lösa situationen. När Pernilla/Per 
presenterade att en konsult hade anlitats för gruppen förklarade hon/han att 
situationen inte var hållbar, eftersom samarbetsproblemen skadade gruppens 
effektivitet och resultat. Hon/han gjorde tydligt för gruppen att konsultens arbete var 
prioriterat och att möten med konsulten var obligatoriska.   

Efter denna information och de obligatoriska konsultmötena förbättrades stämningen 
i gruppen markant och arbetet med projektet återupptogs med förnyad energi. 
Projektet avslutades dock något försenat på grund av den utdragna konflikten och i 
ledningens utvärdering av projektet fick Pernilla/Per viss kritik för förseningen 
samtidigt som slutprodukten togs väl emot. Situationen fick Pernilla/Per att fundera 
på nya utmaningar och ett miljöbyte och hon/han har därför börjat leta efter ett nytt 
jobb.  
 
På nästa sida följer ett antal påståenden om Per/Pernilla. Försök svara på frågorna 
utan att tänka efter för mycket. Använd dina första intryck och tänk på att det inte 
finns några svar som är rätt eller fel, det är din uppfattning som gäller.  
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Hur väl tycker du att följande egenskaper stämmer in på Pernilla/Per? Ringa in den 
siffra under respektive egenskap som bäst motsvarar din bedömning.  

 

Kompetent 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Varm 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Tillmötesgående 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Dominant 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Pålitlig 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Bestämd 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Samarbetsorienterad 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Kall 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Tydlig 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Stödjande  

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Målmedveten 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 
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Lyhörd 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Effektiv 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Empatisk 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Drivande 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Coachande 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Känslosam 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Flexibel 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Självständig 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 

 

Självsäker 

Instämmer inte alls  1 2          3          4           5            6          7  Instämmer helt 
 

Hur anser du att situationen löste sig 

Löste sig dåligt 1 2  3  4  5  6  7  Löste sig mycket bra 
 
 
Hur bedömer du Pernillas/Pers möjligheter att utvecklas som chef? 

Inte alls goda   1     2      3    4      5        6      7     Mycket goda 
 
 
Hur bedömer du Pernillas/Pers möjligheter att få en ny anställning? 

Inte alls goda    1     2      3     4       5        6      7     Mycket goda 
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Skulle du själv vilja ha Pernilla/Per som chef? 

Nej, inte alls     1      2       3     4        5         6      7     Ja, absolut 
 
 
Var det rätt att kalla in en konsult för att lösa konflikten?  

Nej, inte alls     1      2       3     4        5         6      7     Ja, absolut 
  

Vilka är Pernillas/Pers tre främsta egenskaper enligt din bedömning? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Månadslönen för Pernillas/Pers tjänst ligger vanligtvis mellan 27.600 – 33.700 

kronor. Vilken lön skulle du föreslå för Pernilla/Per i hennes/hans nuvarande 

jobb? ______________________________________________________________ 

 

 
Bakgrundsfakta: 
 
Kön:   

� Man   
� Kvinna 

 
Ålder: _____ 
 
Senaste yrke:_______________________ 
 
Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

� Grundskola 
� Gymnasium 
� Eftergymnasial utbildning 
� Universitet/Högskola 

 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 

 


