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Lillith Eriksson och Julie Wessman 
 
 

Män har historiskt såväl som idag dominerat de ledande positionerna 
inom organisationer, vilket lett till att kvinnor hindrats från att erhålla 
ledarpositioner på grund av att den kvinnliga stereotypen inte är 
förenlig med den manligt stereotypa ledarrollen. En förändring verkar 
ske, då även stereotypa kvinnliga egenskaper anses vara önskvärda 
inom ledarskap. Studiens syfte var att studera om det fanns en skillnad 
i värdering av könsstereotypa egenskaper och ledaregenskaper i 
förhållande till deltagarnas kön, samt vilka egenskaper som krävs för 
att kunna bli en ledare och vilka egenskaper som önskas hos en ledare. 
De könsstereotypa egenskaperna och ledaregenskaperna som användes 
genererades från vår pilotstudie. Totalt deltog 86 personer på 
enkätundersökningen. Resultatet visade inga skillnader i värdering 
som kan relateras till vilka egenskaper som krävs eller är önskvärda. 
Däremot fanns en signifikant skillnad som påverkades av deltagarnas 
kön. Detta visar på att både män och kvinnor favoriserar det egna 
könets stereotypa egenskaper.  
 
 

Sverige anses ha kommit långt gällande jämställdhet. Enligt Global Gender Gap Report 
2010 rapporterades Sverige ligga på en fjärde plats i en rankning av de mest jämställda 
länderna i världen. De nordiska länderna Island, Norge samt Finland var de länder som 
fick en högre ranking än Sverige (World Economic Forum, 2010). Det övergripande 
målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att män och kvinnor ska ha samma makt att 
forma sina liv och delta i samhället på lika villkor. Det innebär bland annat att män och 
kvinnor ska ha samma utbildningsmöjligheter och arbetsvillkor, och en ekonomisk 
självständighet (Regeringskansliet, 2010). Jämställdhetsarbetet har pågått i många 
decennier, men fortfarande präglas näringslivet och arbetsmarknaden av brist på 
jämställdhet. Den föreliggande studien kommer att fokusera på den bristande 
jämställdhet som visar sig genom kvinnors underrepresentation i ledarskapspositioner. 
Detta relateras till stereotypiseringen av kvinnor och män, då människor tenderar att 
dömas efter sin könstillhörighet. 
 
Många forskare har studerat hur människor könsstereotypiserar olika egenskaper 
(Eagly, 2007; Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001; Eagly & Karau, 2002; Eagly & 
Wood, 1991; Heilman, 2001) och hur könsstereotyperna influerar synen på ledarskap 
(Heilman, 2001; Pulakos & Wexley, 1983; Schein, 1973, 1975; Tajfel & Turner, 1979). 
Heilman (2001) framhöll att särskiljningen mellan män och kvinnor skapas genom 
människans naturliga benägenhet att stereotypisera individer i sin omgivning. Inom 
ledarskapsområdet har mannen dominerat i århundraden. Detta har resulterat i att den 
stereotypa mannen anses vara normen för ledarrollen (Heilman, 2001).  
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En annan aspekt som kan påverka utvecklingen för kvinnor och män till ledande 
positioner är ingruppsfavoriseringen (Luthar, 1996; Pulakos & Wexley, 1983; Turner & 
Tajfel, 1979). Ingruppsfavoriseringen innebär att grupptillhörigheten också leder till att 
individer värderar den egna gruppen högre än andra grupper. Denna favorisering kan få 
en betydande roll för män och kvinnors möjlighet att bli rekryterade till vissa önskvärda 
tjänster och branscher. Gällande ledartjänster kan kvinnor få det svårare än män att bli 
tilldelade tjänsten, eftersom män innehar majoriteten av ledarpositionerna i Sverige 
(Statistiska centralbyrån [SCB], 2010). Ingruppsfavoriseringen påverkar därmed 
kvinnors möjlighet, då det inte finns ett större antal kvinnor som har ledarpositioner, vid 
en tillsättning av en ledarposition.  

 
Trots att kvinnan får uppleva merparten av ojämställdhetens konsekvenser på 
arbetsmarknaden har kvinnor under de senaste 30 åren fått ett ökat sikte på att göra 
karriär och inta höga positioner (Svenskt Näringslivs [SN], 2010). Det innebär att det 
håller på att ske en förändring på den svenska arbetsmarknaden. År 2009 var det relativa 
arbetskraftstalet, det vill säga personer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa, 81 
procent för kvinnor i åldern 20 till 64 år. Motsvarande siffra för män var 88 procent. 
Detta visar på en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden. Den ökade 
jämställdheten kan inte urskiljas lika tydligt när det gäller de ledande positionerna i 
Sveriges organisationer. År 2008 hade männen fortfarande ett starkt övertag med 67 
procent av ledarpositionerna (SCB, 2010). 
 
Svenskt Näringsliv (2010) har i likhet med Statistiska centralbyrån utrett jämställdheten 
gällande ledande positioner. Svenskt Näringslivs statistik, som omfattar drygt 1,2 miljoner 
arbetstagare inom privat sektor, visade att andelen kvinnor i ledande positioner sedan år 
1998 ökat med en eller fler procentenheter varje år. Den största ökningen av andelen 
kvinnliga chefer har skett för mellanchefer. Mellan åren 2004 till 2009 ökade andelen 
kvinnliga mellanchefer med 15 procentenheter från 25 till 40 procent. Högre upp i 
ledarskapshierarkin blir dock kvinnor allt mer underrepresenterade. Gällande positioner 
som verkställande direktör år 2009 var andelen kvinnor endast 13 procent (SN, 2010).   
 
Statistik (SCB, 2010; SN, 2010) visar att det sker en reell förändring på 
arbetsmarknaden. Det tycks även kunna urskiljas en förändring i vad som anses vara ett 
eftertraktat ledarskap. Fler kvinnliga ledare har under de senaste åren fått ett flertal 
utmärkelser (Affärsvärlden, 2010; Sveriges HR Förening, 2010). Utmärkelsen ”Årets 
Ledare” gavs år 2008 samt år 2009 till kvinnor. Ett annat exempel på utmärkelse är 
kompetenspriset. De senaste fem åren har priset ”Årets HR chef ” tilldelats en kvinna. 
År 2005 när samma gala hölls var sju av de tio vinnande cheferna kvinnor från 
näringslivet (Hugin, 2010; Sveriges HR Förening, 2010). Dessa utmärkelser visar att 
kvinnor anses ha kvalifikationer och egenskaper som är tilltalande och eftertraktade hos 
en ledare. 
 
Förändringen på arbetsmarknaden har även medfört att synen på vad som utmärker ett 
framgångsrikt ledarskap har ändrats (Eagly, 2007; Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 
Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) har visat att den transaktionella ledarskapsstilen, 
som länge benämnts vara framgångsrik inte längre är lika eftertraktad. Den 
transaktionella ledarstilen innefattar beteenden som till exempel att vara självisk, 
kontrollera prestationer och påpeka misstag. Denna ledarstil har blivit legitim och till 
största del använts av män då mannen varit dominerande inom ledarskap (Eagly & 
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Johannesen-Schmidt, 2001). Idag utbildar sig män och kvinnor i högre utsträckning än 
tidigare samtidigt som fler kvinnor kommit in på arbetsmarknaden. I och med detta har 
yttligare en ledarstil utvecklats, vilken är den transformativa ledarskapsstilen. Den 
transformativa ledarstilen har blivit allt mer uppmärksammad och anses idag vara mer 
eftertraktad och framgångsrik i jämförelse med den transaktionella ledarstilen. Denna 
ledarstil innefattar beteenden som till exempel uppmuntran till problemlösning, samt 
motivering och uppmärksammande av den enskilda individen. Eagly och Johannesen-
Schmidt (2001) studie visade att kvinnliga ledare i högre utsträckning än män tillskrivs 
en transformativ ledarstil. Då kvinnliga egenskaper börjar anses vara viktiga inom 
ledarskap och kan kopplas till det transformativa ledaregenskaperna menar Eagly (2007) 
att den transformativa ledarstilen kan vara kvinnans väg upp till de ledande 
positionerna. 

 
De flesta av de studier som finns kring stereotypisering, könsroller, ingruppbias och 
ledarskap har genomförts i USA. Eftersom Sverige på flera sätt skiljer sig från USA, 
framför allt med tanke på jämställdhet, väcktes ett intresse att göra en studie i en svensk 
kontext. I denna föränderliga tid skulle det vara möjligt att synen på ett önskvärt 
ledarskap förändras snabbare än synen på vilka egenskaper som krävs för att kunna göra 
karriär som en ledare. Vi tror exempelvis att de transformativa egenskaperna är de som 
anses vara önskvärda, genom att den transformativa ledarskapsstilen på senare tid vuxit 
fram och blivit eftertraktad. Vi tror också att det fortfarande finns en tro om att det är de 
transaktionella egenskaperna som krävs för att bli ledare, då de värderas högre på grund 
av dess legitimitet. Av den orsaken antar vi att det finns en distinktion mellan vilka 
egenskaper som önskas hos en ledare och vilka egenskaper som krävs för att kunna bli 
en ledare. Målet var därför att undersöka hur könsstereotyperna ser ut idag och jämföra 
dem med ledarstereotypen (studie 1). Målet var dessutom att studera om kvinnor och 
män bedömer att vissa könsstereotypa egenskaper är mer önskvärda hos en ledare 
medan andra krävs för att göra karriär som en ledare. Vi ville även undersöka om det 
fanns skillnad i hur män och kvinnor värderar egenskaper och om det förekommer en 
favorisering av det egna könet (studie 2).  
 
Den kvinnliga och den manliga stereotypen 
Eagly och Karau (2002) har visat att stereotyper består av förväntningar på hur 
medlemmar i en viss grupp är och hur medlemmarna i gruppen idealiskt bör bete sig. 
Förväntningar på gruppens män och kvinnor kallas könsstereotyper. Könsstereotyperna 
uppfattas ofta på liknande sätt oavsett bedömarens egen könstillhörighet (Eagly & 
Wood, 1991). Att kategorisera människor i olika stereotyper är en naturlig och 
oundviklig process hos människan. Kategoriseringen innebär en förenkling och 
sortering av de mängder information som människan ständigt utsätts för. Denna 
möjliggör att människan bland annat kan lära sig att känna igen och komma ihåg nya 
saker och på så sätt göra omvärlden begriplig (Collins & Quillian, 1969, refererad i 
Eysenck & Keane, 2005). 

Schein (1973) framhöll att könsstereotypisering är vanligt och har stort inflytande över 
hur både kvinnor och män ser på sitt eget och andras beteende. Två vanliga begrepp för 
att beskriva den manliga och kvinnliga stereotypen är communal och agentic (T.ex. 
Eagly, 1987; Eagly & Karau, 2002; Eagly & Wood, 1991), som i den här uppsatsen 
översätts till kommunal och agentisk. Kvinnor förväntas ha kommunala egenskaper i 
större utsträckning än män, till exempel ska kvinnor vara måna om andras 
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välbefinnande och prioritera andra före sig själva. Övriga kommunala egenskaper är att 
vara lyhörd, känslosam, försiktig, sympatisk, vänlig, hänsynsfull, hjälpsam och 
omhändertagande. Stereotypen av män är att de har en mer egoistisk inställning i 
jämförelse med kvinnor och fler agentiska egenskaper. Exempel på agentiska 
egenskaper är kontrollerande, bestämd, självsäker, självförsörjande, aggressiv, 
dominant, våghalsig, självständig och tävlingsinriktad (Eagly, 1987; Eagly & Karau, 
2002; Eagly & Wood, 1991). Begreppen kommunal och agentisk ingår i teorin Social 
Role Theory som utvecklades av Eagly (1987). Teorin beskriver hur synen på könsroller 
bidrar till utvecklingen av könsstereotyper, som i sin tur skapar förväntningar på män 
och kvinnors sociala beteende.  
 
Gemzöe (2002) framhöll att könsroller skapas tidigt i livet, då män och kvinnor redan 
från födseln socialiseras in i olika roller. Inom familjen socialiseras flickan till att 
efterlikna sin mor och hon tillskrivs rollen som vårdande. Pojken socialiseras till att axla 
rollen som ledare och försörjare. Dessa förväntningar avspeglas bland annat i vilka 
yrkesval som anses vara lämpliga (Eagly & Wood, 1991). Då kvinnan historiskt såväl 
som idag, har haft huvudansvaret för barnen och hushållet förväntas kvinnor att välja 
yrken som är nära relaterade till den omvårdande könsrollen, exempelvis 
undersköterska eller lärare. På liknande sätt har mannen tidigare varit den enda 
försörjande parten inom familjen. Därmed kan mannen förväntas välja yrken som 
relaterar till den manliga könsrollen, till exempel säljare eller ekonom.  
 
Könsskillnader i beteende kan förstärkas av människans tendens att bete sig i enighet 
med de förväntningar som finns gällande den egna könsrollen (Eagly & Wood, 1991). 
Det betyder att kvinnor och män ofta väljer yrken som överensstämmer med 
förväntningarna. Därmed utvecklas även kvinnors och mäns könsstereotypa förmågor 
och uppfattningar i enlighet med de könsstereotypa förväntningarna. Exempelvis kan 
män bli mer aggressiva om de arbetar med försäljning, eftersom det innebär att arbeta i 
hård konkurrens. Kvinnor som arbetar som undersköterska kan exempelvis utveckla 
omvårdande egenskaper. Figur 1 beskriver hur könsskillnader i beteenden uppstår som 
en effekt av arbetsdelningen.  
 

         Förväntningar på de 
                olika könsrollerna 
 
Arbetsdelning    Könsskillnader i 
baserat på kön    i beteende 
               Könsstereotypa förmågor  
               och uppfattningar 

 
Figur 1. En Social Role Theory om könsskillnader i beteende. Författarnas egen 
översättning (Eagly & Wood, 1991, sid. 310). 
 
Social Role Theory kan på så sätt beskriva hur könsstereotypisering bidrar till att 
arbetsmarknaden är könssegregerad (Eagly & Wood, 1991), vilket i sin tur leder till en 
förstärkning av könsstereotyperna. Med andra ord påverkar könsstereotypiseringen att 
individer med ett visst kön får det svårare att arbeta i en bransch som anses vara typiskt 
manlig eller kvinnlig. Detta medför att män och kvinnor inte får samma förutsättningar 
till framgång inom de könsmärkta branscherna på arbetsmarknaden.  
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Könsstereotypisering vid rekrytering av typiskt manliga och kvinnliga tjänster 
Genom en meta-analys visade Davison och Burke (2000) hur könsstereotypisering 
påverkar rekrytering. I meta-analysen ingick 49 studier som handlade om hur individers 
könsstereotyper bidrar till olika bedömningar i rekryteringssammanhang. Studierna 
byggde på scenarios där deltagarna instruerades att agera som en rekryterare och de 
tilldelades en meritförteckning med information om den arbetssökande. Det fanns två 
typer av meritförteckningar, där den enda skillnaden var den arbetssökandens kön. 
Deltagarna skulle bedöma hur väl den arbetssökande passade för ett visst arbete. 
Resultatet visade att män föredrogs när tjänsten som skulle tillsättas ansågs vara typiskt 
manlig, till exempel en säljartjänst eller en föreståndartjänst. Kvinnor föredrogs när 
tjänsten som skulle tillsättas ansågs vara typiskt kvinnlig, till exempel sekreterare och 
lärare. Könsneutrala arbeten ansågs passa kvinnor bättre, vilket innebar att genusbias 
försvårade för både män och kvinnor vid tillsättning av tjänster som inte ansågs vara 
passande för respektive kön. Resultatet visade även att den sökandes kön påverkade hur 
framgångsrik personen förväntades bli i sitt arbete. 58 procent bedömde att mannen 
skulle få framgång i arbetet medan 42 procent ansåg att kvinnan skulle ha störst 
framgång (Davison & Burke, 2000).  
 
Även Cohen och Bunker (1975) fann att sannolikheten var högre för män i jämförelse 
med kvinnor att bli valda till typiskt manliga positioner. På liknande sätt var 
sannolikheten högre för kvinnor att bli rekryterade till positioner som kännetecknas som 
typiskt kvinnliga. 
 
Könsstereotyper i förhållande till ledarskap 
Könsstereotypiseringen av män och kvinnor inom arbetslivet överförs även till 
ledarskapområdet och påverkar förväntningar om hur ett ledarskap ska utövas (Eagly, 
1987; Eagly & Wood, 1991; Heilman, 2001). Flera studier har visat att det finns olika 
förväntningar på hur framgångsrikt ett ledarskap kommer att vara beroende på om det är 
en man eller kvinna som har ledaruppdraget (Gutek & Morasch, 1982, refererad i Eagly 
& Johannesen-Schmidt, 2001).  
 
Eagly och Karau (2002) har utvecklat en teori om kvinnors svårigheter att bli tilldelade 
ledarpositioner i jämförelse med män. Teorin bygger vidare på Social Role Theory och 
kallas för Role Congruity Theory. Den beskriver att det finns en inkongruens mellan 
den kvinnliga könsstereotypen och ledarrollen. Denna inkongruens skapas eftersom den 
manliga könsstereotypen innehåller ledarförmågor, vilket den kvinnliga 
könsstereotypen inte gör. Vidare uppvisar den manliga könsstereotypen och 
ledarstereotypen fler likheter än den kvinnliga könsstereotypen och ledarrollen.  
Inkongruensen förklaras således även av en bristande överensstämmelse mellan 
antaganden om hur en ledare ska vara och det kvinnliga kommunala beteendet. Eagly 
och Karau (2002) framhöll även att en bristande överensstämmelse mellan kvinnan och 
ledarrollen kan uppstå om den kvinnliga ledaren visar upp allt för många 
könsstereotypiska manliga tendenser. Kvinnor bedöms då istället att ha brister i rollen 
som kvinna, vilket kan bidra till lägre värderingar av kvinnan i ledarrollen. (Eagly & 
Johannesen-Schmidt, 2001; Eagly & Karau, 2002). Eagly och Karau (2002) menade att 
inkongruensen mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskaprollen gör att fördomar 
mot kvinnliga ledare blir oundvikliga. Det finns två sätt att minska fördomarna mot 
kvinnliga ledare, antingen genom att förändra synen på könsstereotyperna eller att ändra 
på synen av hur en ledare bör vara (Eagly & Karau, 2002). 
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I likhet med Eagly och Karau (2002) utvecklade Heilman (2001) modellen ”The Lack of 
Fit Model”. Denna modell framhäver hur en individ ska vara för att passa som ledare. 
Detta innebär att passformen mellan ledarprototypen och individens attribut, i form av 
färdigheter och förmåga, påverkar bedömningar om framtida resultat. Om passformen 
anses vara god kommer både individen själv och dennes omgivning att förvänta sig 
framgång. Anses passformen däremot vara dålig kommer istället ett misslyckande 
förväntas (Heilman, 2001). Då mannen är normen för ledarprototypen är det lättare för 
män att ha en passform som anses vara god. Detta ökar sannolikheten för mannen att bli 
anställd vid rekrytering av en ledarposition. Då den kvinnliga stereotypen inte 
överensstämmer med ledarprototypen tenderar den föreskrivna passformen att anses 
vara dålig. Därmed blir det svårare för en kvinna att bli anställd som ledare. Om kvinna 
ändå skulle få anställning som ledare förväntas hon att misslyckas. På så sätt skapas en 
genusbias, som innebär att den kvinnliga ledaren kommer att anses ha en avsaknad av 
den kompetens som krävs för arbetet trots att hon hade de rätta kvalifikationerna för 
tjänsten. Skulle den kvinnliga ledaren visa upp en lyckad prestation hänvisas ofta inte 
framgången till kvinnans egen kompetens utan snarare till andra specifika faktorer 
(Heilman, 2001). Exempelvis att hon hade tur eller att andra kollegor varit den drivande 
kraften bakom den lyckade prestationen. 
 
Flera studier (Eagly, 2007; Rosen & Jerdee, 1974; Schein, 1978) har visat att 
kompetensbedömningar kan variera beroende på om det är en mans eller kvinnas 
kompetens som bedöms. Scheins (1978) studie visar att när ett beslut angående 
befordran för en ledarposition skulle tas ansågs kvinnor vara mindre kvalificerade än 
män trots samma kompetens.  

 
Även Rosen och Jerdee (1974) visade att könsstereotypisering påverkar kvinnans 
möjlighet att tillsättas på en ledande position. Undersökningsdeltagarna i studien fick ta 
beslut om en man eller kvinna med samma kvalifikationer skulle få tjänsten som 
företagets ledare. Resultatet visade att män favoriserades i högre grad i jämförelse med 
kvinnor (Rosen & Jerdee, 1974). Även Eagly (2007) visade att individer som utvärderar 
manliga och kvinnliga ledare föredrar en manlig chef (37%) framför en kvinnlig chef 
(19%), trots att samtliga män och kvinnor hade samma kompetens för arbetet (Eagly, 
2007). 
 
Eagly (2007) har studerat nationella enkätundersökningar som årligen genomfördes i 
USA. Syftet med enkäterna var att ta reda på hur individer utvärderade kvinnliga och 
manliga ledare. Den specifika frågan på de nationella enkäterna var ”Om du fick ett nytt 
jobb och fick välja chef, skulle du då föredra att arbeta för en man eller kvinna?”. 
Resultatet visade en favorisering av den manliga ledaren i jämförelse med den kvinnliga 
ledaren. 
 
Förändring av könsstereotypa uppfattningar om karakteristiska ledaregenskaper 
Schein (1973, 1975) undersökte i början på 1970-talet relationen mellan könsstereotyper 
och ledarstereotyper. Hon fann att både manliga (Schein, 1973) och kvinnliga (Schein, 
1975) mellanchefer uppfattade att framgångsrika mellanchefer har egenskaper, attityder 
och temperament som i större grad tillskrevs män än kvinnor. 
 
Brenner, Tomkiewicz, och Schein (1989) undersökte om det skett någon förändring av 
den stereotypa synen på ledaren sedan Scheins studier på sjuttiotalet. De replikerade 
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studierna och fann i likhet med den tidigare studien från 1973 att manliga mellanchefer 
ansåg att framgångsrika manliga mellanchefer hade egenskaper, attityder och 
temperament som tillskrivs män i större grad än kvinnor. Dock visade resultatet också 
att det skett en förändring i förhållande till studien gjord år 1975, i det att kvinnliga 
mellanchefer inte längre förknippade ledarskapsrollen med en man. De kvinnliga 
mellancheferna ansåg att typiskt kännetecknade egenskaper, attityder och temperament 
som tillskrivs både kvinnor och män är nödvändiga för en mellanchefs framgång i en 
organisation (Brenner, Tomkiewicz & Schein, 1989).  
 
Schein, Mueller och Jacobson (1989) gjorde ytterligare en replikation, och till skillnad 
från tidigare studier valdes universitetsstudenter som population. Schein, Mueller och 
Jacobson (1989; Brenner, Tomkiewicz & Schein, 1989) framhöll att synen på kvinnor 
som ledare blivit mer optimistisk genom att kvinnor hade en mer könsneutral bild av 
ledaren. Män däremot hade samma uppfattning av ledarpositionen som för 10 år sedan, 
vilket innebär att männens stereotypisering för hur ledarskapsarbetet ska genomföras 
inte hade förändrats. 

 
Män och kvinnor tenderar att identifiera sig med och favorisera det egna könet 
Social identitetsteori är en av många teorier inom socialpsykologi som fokuserar på 
grupprelationer. Teorin utvecklades av Tajfel år 1971 och vidareutvecklades senare av 
Turner och Tajfel år 1979. Social identitet definieras som ”den del av individens 
självuppfattning som härstammar från kunskap om deras tillhörighet till en social grupp 
(eller grupper) tillsammans med värdet och den känslomässiga betydelsen av ett 
medlemskap" (Tajfel 1981, sid. 255, refererad i Tajfel, 1982).  
 
Tajfel (1982) menade att individer innehar flera olika identiteter, vilka både är 
personliga och sociala. Dessa identiteter interagerar och varierar i olika grad beroende 
på sammanhanget. En gruppidentitet kan exempelvis vara relationell, det vill säga att 
individen ingår i mycket nära förhållanden såsom med familjen och nära vänner. En 
annan grupp kan vara kollektiv såsom könstillhörighet. När individen utvecklar en 
gruppidentitet ökar sannolikheten för att individen enligt Swann, Gómez, Seyle, 
Morales och Huici (2009) favoriserar denna grupp, vilket benämns ingrupp. En 
favorisering av ingruppen leder även till att de andra medlemmarna i ingruppen ofta 
behandlas med tillit, respekt och får mer stöd (Levine, Prosser, Evans & Reicher, 2005). 

 
Enligt Turner och Tajfel (1979) finns tre variabler som påverkar ingruppen i en social 
situation. (1) Individen måste känna sig som en medlem genom att identifiera sig med 
gruppen. (2) Situationen måste även vara sådan att en jämförelse mellan grupper kan 
göras beträffande val och utvärdering av betydelsefulla attribut. (3) Utgruppen måste 
även vara en relevant jämförelsegrupp. Sättet en situation uppkommer på kan även styra 
vilken grupp som ingruppen jämför sig med. När en person är medveten om att en 
utgrupp finns, skapas beteenden såsom tävlingsinstinkt och diskriminering vilket ger en 
starkare ingruppskänsla. Det framhölls att detta ingruppsbeteende kan utvecklas då det 
inte finns några tydliga eller regelfästa konflikter mellan grupper eller då konkurrens 
saknas. Detta beteende uppstår då individer i gruppen vill bevara ett positivt utmärkande 
för gruppen genom att förbättra eller uppnå en social identitet för alla gruppmedlemmar 
(Turner & Tajfel, 1979). 

 



8 

 

 

Även Pulakos och Wexley (1983) har studerat ingruppsbeteende i relation till kön. De 
framhöll att favoriseringen av individens egen könstillhörighet kan förklaras av att 
individen känner en stark samhörighet med andra människor som har samma kön. 
Samhörighet upplevs vara belönande och tillfredställande, vilket leder till att individer 
tenderar att i högre omfattning knyta an till en person av samma kön. Detta innebär att 
individer värderar personer som liknar dem själva högre än personer som är olika dem 
själva (Pulakos & Wexley, 1983).  
 
Luthar (1996) studerade om det finns en skillnad i hur män och kvinnor värderar ledare. 
Undersökningen involverade dels hur en ledare utövar sitt ledarskap och dels hur en 
ledares prestationsförmåga upplevs. Resultatet visade att kvinnor värderar kvinnliga 
ledare högre än manliga ledare både gällande en ledares utövande av ledarskap samt 
dennes prestationsförmåga. På motsvarande sätt värderade män manliga ledare högre än 
vad de värderade kvinnliga ledare. Luthar (1996) hävdade att det inte enbart är könet på 
den person som blir utvärderad som spelar in i vilken typ av ledarskapsstil som 
prefereras, utan även könet på den som utvärderar. Luthar (1996) framhöll att kvinnor 
har mer att vinna på att stödja och godta andra kvinnor i en ledarposition.  
 
Scheins (Brenner, Tomkiewicz & Schein, 1989; Schein, 1973, 1975) tidigare studier har 
visat att det skett en förändring gällande associationerna mellan könsstereotyper och 
ledarskapsprototyper. På sjuttiotalet fanns en stark koppling mellan manlighet och 
ledarskap. På nittiotalet hade detta förändrats på så sätt att kvinnor ansåg att kvinnliga 
egenskaper blivit mer viktiga. Det övergripande målet med studien var att undersöka 
vilka associationer som fanns mellan ledarskap och könsstereotypisering. Två studier 
genomfördes för att undersöka detta. Syftet med studie 1 var att undersöka om 
könsstereotypisering av egenskaper förekom på samma sätt som det beskrivits av 
Schein (1973, 1975) och om det i så fall fanns stereotypa manliga och kvinnliga 
egenskaper. Syftet var även att undersöka om ett samband fanns mellan de 
könsstereotypa egenskaperna och de egenskaper som ansågs vara önskvärda och icke 
önskvärda hos en ledare. Syftet med studie 2 var att undersöka om det fanns en skillnad 
i värdering av könsstereotypa egenskaper och ledaregenskaper som en effekt av hur 
frågor ställs om ledarskap och som en effekt av respondenternas kön. 
 
 

Studie 1 
 
En pilotstudie gjordes för att undersöka manliga och kvinnliga könsstereotyper och 
prototypen för en ledare.  
 
Då forskning (T.ex. Heilman, 2001) har visat att män och kvinnor anses bete sig olika 
inom ledarskap undersöktes vilka ledaregenskaper som anses vara önskvärda och icke 
önskvärda. Tidigare forskning (Brenner, Tomkiewicz & Schein, 1989; Schein, 1973, 
1975) har enbart undersökt om det finns olika typer av ledaregenskaper och om dessa 
har någon koppling till kön. Denna typ av forskning har inte tagit hänsyn till om 
individer anser att vissa ledaregenskaper är mer önskvärda än andra. Genom att 
undersöka vilka ledaregenskaper som anses vara positiva samt negativa fastställs inte 
bara vilka olika ledaregenskaper som finns, utan en tydligare bild framställs över vilka 
egenskaper individer vill att en ledare skall ha samt inte ha. Därefter kan det urskiljas 
om dessa egenskaper även kan relateras till män och kvinnor. 
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Om ett transformativt ledarskap är mer attraktivt idag borde både den manliga och den 
kvinnliga stereotypen uppvisa likheter med ledarprototypen. Om det fortfarande är 
manligt som gäller borde den önskvärda ledarprototypen ha fler likheter med den 
manliga stereotypen. Om könsstereotyper förändras mer långsamt än ledarprototypen så 
bör fortfarande könsstereotyperna vara mycket skilda från varandra.  
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Totalt deltog 63 undersökningsdeltagare, varav 31 kvinnor och 32 män. Samtliga 
deltagare studerade på Stockholms Universitet. Medelåldern på deltagarna var  24,10 år 
(s = 4,63 år, range = 19-45 år). Deltagarna hade i genomsnitt en arbetslivserfarenhet på 
4,24 år (s = 4,27 år, range = 0-23 år).  
 
Material 
Undersökningsinstrumentet bestod av fyra egenkonstruerade enkäter. På samtliga 
enkäter informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt, anonymt och möjligt 
att när som helst avbrytas. Vidare beskrevs att samtliga uppgifter behandlas 
konfidentiellt och inte kan härledas tillbaka till en enskild deltagare. Först ställdes 
bakgrundsfrågor om könstillhörighet, ålder, studieinriktning och arbetslivserfarenhet. 
Därefter fick deltagarna fritt ange fem egenskaper som de ansåg utmärkte en viss 
kategori (män, kvinnor, önskvärda ledare, icke önskvärda ledare). Deltagarna 
uppmanades att utgå från vad de själva anser och inte vad de tror att människor i 
samhället generellt anser (se appendix A-D).  

 
Procedur  
Datainsamlingen gjordes på Stockholm Universitets campusområde. Urvalet av 
undersökningsdeltagare skedde med strävan att uppnå en jämn könsfördelning. För att 
undvika eventuella bias i utdelningen av de fyra olika enkäterna, hade de på förhand 
blandats. Deltagarna tillfrågades muntligen om de ville delta i en enkätundersökning 
och ombads fylla i en av de fyra egenkonstruerade enkäterna. Deltagarna informerades 
om att deltagandet var anonymt och frivilligt, att deltagaren när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande, att fylla i formuläret innebar att deltagaren gav sitt samtycke för 
deltagande, att resultaten från undersökning endast skulle användas i vetenskapligt syfte 
samt att samtliga uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och inte kunna härledas till 
den enskilde deltagaren. Enkäten uppgavs ta ungefär fem minuter att besvara. Det 
utgavs ingen ersättning för deltagandet. 

 
Resultat 

Resultatet visade att det inte fanns ett samband mellan kvinnliga och manliga 
egenskaper, då inga egenskaper som angivits som typiskt kvinnliga också angivits som 
typiskt manliga. På liknande sätt fanns det heller inga likheter mellan vilka 
ledaregenskaper som ansågs vara eftertraktade och de ledaregenskaper som inte ansågs 
vara eftertraktade. I tabell 1 redovisas de 10 typiska manliga egenskaperna och de 10 
typiska kvinnliga egenskaperna med hänsyn till högst frekvens och bäst 
överensstämmelse med Eaglys (1987) klassificering av kommunala och agentiska 
egenskaper. Gällande de önskvärda ledaregenskaperna och icke önskvärda 
ledaregenskaper valdes egenskaper baserat på dess frekvens. Då många egenskaper 
endast hade en frekvens på två slumpades egenskaper fram för de önskvärda 
ledaregenskaperna och icke önskvärda ledaregenskaperna. 
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Tabell 1. Genererade typiskt manliga och kvinnliga egenskaper, samt önskvärda och 
icke-önskvärda ledaregenskaper utifrån de fyra enkäterna och (frekvens) efter hur 
många deltagare som angivit respektive egenskap. 
 
Typiskt manliga Typiskt kvinnliga             Önskvärda              Icke-önskvärda  

   
Trygg (3)  Omtänksam (4)                 Lyhörd (5)        Orättvis (6) 
Självsäker (3) Ödmjuk (3)                     Positiv (4)         Elak (3)        
Envis (2)  Omhändertagande (3)       Humor (3)              Okunnig (3) 
Humor (2)  Hänsynsfull (2)                 Saklig (3)         Kontrollbehov (2) 
Aggressiv (2) Lyhörd (2)                     Öppensinnad (3)     Stressad (2) 
Egoistisk (2) Social (2)                     Stödjande (2)          Arrogant (2) 
Ärlig (2)  Känslosam (2)                  Ärlig (2)         Trångsynt (2) 
Tävlingsinriktad (2) Positiv (2)                    Omtänksam (2)        Egoistisk (2) 
Modig (2)  Vänlig(2)                     Trygg (2)         Självisk (2) 
Handlingskraftig (2) Hjälpsam (2)                     Beslutsam (2)          Aggressiv (2)
    
Notera: De fyra indexen med egenskaper användes som mätinstrument i fortsatta 
hypotesprövningarna av studie 2. 
 
Ett χ2-test genomfördes för att undersöka om det fanns något signifikant samband 
mellan om en egenskap uppfattades som typiskt manligt eller kvinnligt och om 
egenskapen i fråga uppfattades som önskvärd eller icke-önskvärd hos ens ledare. 
Gemensamt för indexen önskvärda ledaregenskaper samt typiskt manliga angavs 
humor, trygg och ärlig. Gemensamt för indexen typiskt kvinnliga samt önskvärda 
ledaregenskaper angavs egenskaperna positiv, omtänksam och lyhörd. I både indexen 
typiskt manliga samt icke önskvärda ledaregenskaper angavs egenskaperna aggressiv 
och egoistisk. För indexen typiskt kvinnliga samt icke önskvärda egenskaper 
genererades inga egenskaper som var lika (se tabell 1 och 2). Resultatet av χ2-testet 
visade att det inte fanns något signifikant samband mellan om en egenskap uppfattades 
som typiskt manligt eller kvinnligt och om egenskapen i fråga uppfattades som 
önskvärd eller icke-önskvärd hos ens ledare (χ2(1) = .6, p > .05).  

 
Tabell 2. Korstabell över frekvensdata  
   
                             Typiskt manliga         Typiskt kvinnliga 
 
Önskvärda 3  3 
 
Icke önskvärda 2  0 

 
 

Diskussion 
Utifrån resultatet av de genererade egenskaperna kunde det urskiljas flera likheter 
mellan många av de egenskaper som angavs vara typiskt kvinnliga i studie 1 med de 
egenskaper som Eagly (1987) benämner som kommunala, exempelvis egenskaperna 
omhändertagande, lyhörd och hjälpsam. Många av de manliga egenskaperna som 
framkom i studien återfinns i Eaglys (1987) klassificering av egenskaper som benämns 
vara agentiska, exempel på egenskaper var självsäker, aggressiv och tävlingsinriktad. I 
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resultatet framhölls att lika många manliga som kvinnliga egenskaper även benämnts 
vara önskvärda ledaregenskaper. Detta tyder på att ett transformativt ledarskap numera 
är allt mer eftertraktat. Därmed stödjer studie 1 att individer i Sverige har skilda 
stereotyper för manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden, samt att dessa typiska 
egenskaper har likheter med tidigare forskning i andra kulturella kontexter (Eagly, 
1987; Heilman, 2001; Schein, 1973, 1975). 
 

 
Studie 2 

 
Resultaten från studie 1 användes för att ytterligare undersöka om de egenskaper som 
generats i studie 1 värderas olika beroende på om önskvärda ledaregenskaper efterfrågas 
i jämförelse med om krävda egenskaper för att göra karriär som ledare efterfrågas. 
Vidare syftade studie 2 till att undersöka om män och kvinnors bedömningar färgas av 
en ingruppsfavorisering.  

 
I studie 2 förväntas följande resultat: 
Hypotes 1. Kvinnliga egenskaper skattas högre än manliga egenskaper när önskvärda 
egenskaper efterfrågas. 
Hypotes 2. Manliga egenskaper skattas högre än kvinnliga egenskaper när krävda 
egenskaper efterfrågas.   
Hypotes 3. Män och kvinnor ingruppsfavoriserar så till vida att kvinnor värderar 
kvinnliga egenskaper högre än manliga egenskaper och att män värderar manliga 
egenskaper högre än kvinnliga egenskaper.  

 
Metod 

Undersökningsdeltagare 
I studien deltog totalt 86 personer varav 41 män och 45 kvinnor. Samtliga deltagare var 
studenter. Medelåldern för männen var 24 år (s = 4,23 år, range = 19-41 år) och 
medelåldern för kvinnorna var 27 år (s = 7 år, range = 19-46 år). Deltagarna hade i 
genomsnitt en arbetslivserfarenhet på 5,95 år (s = 4,92 år, range = 0-27 år) och 53,5 % 
av deltagarna hade en innevarande anställning.  
 
Material 
Undersökningsinstrumentet bestod av två egenkonstruerade enkäter, varav den ena var 
ämnad att mäta önskvärda ledaregenskaper och den andra att mäta egenskaper som 
krävs för att kunna bli en ledare (se appendix E-F). För att undvika ordningseffekter 
skapades två versioner av vardera enkäten, där ordningen på variablerna var det enda 
som ändrats.  
 
De egenskaper som genererats i studie 1 användes för att mäta manliga, kvinnliga, 
önskvärda ledaregenskaper och icke önskvärda ledaregenskaper. Sammanlagt användes 
32 egenskaper, varav åtta egenskaper ingick i två av de fyra indexen (se tabell 1). De 
egenskaper som angivits som typiskt manliga och kvinnliga valdes baserat på frekvens, 
studie 1 och Eaglys (1987) klassificering av agentiska och kommunala egenskaper. De 
egenskaper som angivits som önskvärda och icke önskvärda ledaregenskaper valdes 
från studie 1 och främst efter dess angivna frekvens.  
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Samtliga formulär inleddes med en redogörelse av syftet med undersökningen. Därefter 
beskrevs att undersökningen ingick i vår kandidatuppsats och att vi är studenter från 
Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Deltagarna informerades vidare 
om att deltagandet var anonymt och frivilligt, att deltagaren när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande, att fylla i formuläret innebar att deltagaren gav sitt samtycke för 
deltagande, att resultaten från undersökning endast skulle användas i vetenskapligt syfte 
samt att samtliga uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och inte kunna härledas till 
den enskilde deltagaren.  
 
Enkäterna för egenskaper som är önskvärda hos en ledare inleddes med frågan; ”I 
vilken utsträckning önskar du att en bra ledare eller chef har följande egenskaper?” 
Därefter följde en bedömning av de 32 egenskaperna på en femgradig Likhert-skala där 
1 hade betydelsen ”inte alls önskvärt” och 5 hade betydelsen ”mycket önskvärt”. 
Enkäten för egenskaper som krävs för att kunna bli en ledare inleddes med frågan; ”I 
vilken utsträckning anser du att följande egenskaper krävs för att kunna bli ledare eller 
chef?”. Därefter skattades de 32 egenskaperna på en femgradig Likhert-skala där 1 hade 
betydelsen ”inte alls viktigt” och 5 hade betydelsen ”mycket viktigt”. 
 
Avslutningsvis ställdes bakgrundsfrågor om deltagarens kön, ålder, arbetslivserfarenhet 
och studieinriktning, samt om deltagaren var anställd på ett företag i dagsläget. 
Enkäterna pilottestades på 10 personer för att testa att proceduren fungerade och för att 
undersöka hur deltagarna tolkade huvudfrågan. Inga förändringar av enkäterna gjordes 
till den föreliggande studien. 
 
Procedur 
Studenter som befann sig på Stockholms Universitetsområde blev muntligt tillfrågade i 
korridorerna om de ville delta i en enkätundersökning om ledaregenskaper. För att 
undvika eventuella bias i utdelningen av de olika enkäterna hade de på förhand blandats. 
Urvalet av undersökningsdeltagare skedde med en strävan att uppnå en jämn 
könsfördelning. Enkäten uppgavs ta ungefär fem minuter att besvara. Deltagarna 
informerades om att studien undersökte bedömningar av ledaregenskaper, att 
deltagandet skulle ta ungefär fem minuter och att deras deltagande var frivilligt och 
anonymt. Datainsamlingen pågick tills 20 deltagare i varje grupp erhölls, det vill säga 
tills att minst 20 män och 20 kvinnor besvarat enkäten med frågan ”I vilken 
utsträckning önskar du att en bra ledare eller chef har följande egenskaper?”. Samt att 
minst 20 män och 20 kvinnor besvarat enkäten med frågan ”I vilken utsträckning anser 
du att följande egenskaper krävs för att kunna bli ledare eller chef?”. 

 
Samtliga deltagare svarade på enkäten på plats, vilket innebär att andra studenter fanns i 
omgivningen. Deltagarna fick ingen kompensation för deltagandet. Ingen statistisk 
bortfallsanalys av de tillfrågade gjordes, men svarsfrekvensen uppskattades till 75 
procent av de tillfrågade. De som angav skäl till att inte delta hänvisade till bristande tid 
på grund av arbete med sina studier eller att de inom kort tid skulle gå på föreläsning. 

 
Resultat 

Reliabilitetsanalys och faktoranalys 
Först gjordes en reliabilitetsanalys på de fyra indexen önskvärda ledaregenskaper, icke 
önskvärda ledaregenskaper, kvinnliga egenskaper och manliga egenskaper. Indexet för 
önskvärda ledaregenskaper hade en Cronbach’s alfa på .81. Indexet för icke önskvärda 



13 

 

 

ledaregenskaper hade en Cronbach’s alfa på .78. Indexet för kvinnliga egenskaper hade 
en Cronbach’s alfa på .79. Indexet för manliga egenskaper hade en Cronbach’s alfa på 
.43. Detta är enligt kriterier för lågt, då alfa inte bör understiga .7 (Nunnally, 1978). För 
att försöka åtgärda detta undersöktes de items som korrelerade lågt med resterande 
items. Två items kunde urskiljas och dessa var humor och ärlig vilka togs bort för index 
för manligt och en ny analys av Cronbach’s alfa utfördes. Den nya Cronbach’s alfa för 
manligt-indexet blev .45 och det är detta index som använts i resultatberäkningarna. En 
Cronbach’s alfa på .45 är fortfarande låg och därför bör de följande resultaten gällande 
det manliga indexet betraktas med varsamhet.  
 
Korrelationer 
En bivariat korrelationsanalys genomfördes för att undersöka relationerna mellan de 
olika indexen och testa hypoteserna (se tabell 3). Cohens (1988 refererat ur Borg & 
Westerlund, 2006) riktlinjer användes för att bedöma huruvida sambanden var svaga, 
medelstarka eller starka. Resultaten av korrelationsanalysen visade ingen signifikant 
korrelation mellan manliga egenskaper och ledaregenskaper (önskvärda, icke 
önskvärda). Däremot hittades en starkt positiv korrelation mellan kvinnliga egenskaper 
och önskvärda ledaregenskaper. Det fanns alltså en stor likhet mellan skattningarna av 
kvinnliga egenskaper och önskvärda ledaregenskaper. Det fanns en medelstark negativ 
korrelation mellan kvinnliga egenskaper och icke önskvärda ledaregenskaper. Det vill 
säga att höga skattningar av kvinnliga egenskaper har ett samband med låga skattningar 
av icke önskvärda ledaregenskaper. Slutligen fanns ett medelstarkt negativt samband 
mellan önskvärda ledaregenskaper och icke önskvärda ledaregenskaper.  
 
Tabell 3. Pearsonskorrelationer mellan de fyra indexen.  
 
  Manlig Kvinnlig Önskvärd Icke önskvärd 
 
Manlig  1 

 
Kvinnlig  .14 1 

 
Önskvärd  .16 .64** 1 

 
Icke önskvärd .07                -.33** -.45** 1 

 
N = 86. **p < .01. 

 
Variansanalyser 
De statistiska testen genomfördes med ANOVOR för varje enskild beroendevariabel då 
korrelationerna mellan indexen varierade mellan höga och låga, liksom positiva och 
negativa.  
 
Hypotes 1 och 2 antog att det skulle finnas en skillnad i hur egenskaper skattas beroende 
på hur frågan i de två enkäterna ställs. Det vill säga om önskvärda egenskaper hos en 
ledare eller krävda egenskaper för att bli ledare efterfrågades. En envägs oberoende 
ANOVA för vardera index (manlig, kvinnlig, önskvärd och icke önskvärd) som 
beroende variabler och med enkät (krävda och önskvärda) som oberoende variabel 
visade inte på några signifikanta skillnader mellan hur respondenterna skattade 
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egenskaperna i de två enkäterna: manliga egenskaper (F(1,84) = 0,21, p = .65), 
kvinnliga egenskaper (F(1,84) = 0,01, p = .92), önskvärda ledaregenskaper (F(1,84) = 
0,10, p = .75), icke önskvärda ledaregenskaper (F(1,84) = 2,31, p = .13). Därmed fick 
hypotes 1 inte stöd, att kvinnliga egenskaper skattas högre än manliga egenskaper när 
önskvärda egenskaper efterfrågas. Likaså fick hypotes 2 inte stöd, att manliga 
egenskaper skattas högre än kvinnliga egenskaper när krävda egenskaper efterfrågas. 
 
Hypotes 3 som antog att både män och kvinnor skulle ingruppsfavorisera fick stöd (se 
tabell 4). En envägs oberoende ANOVA för vardera index (manlig och kvinnlig) som 
beroende variabler och med kön (man och kvinna) som oberoende variabel visade att 
det fanns en signifikant effekt av kön: manlig (F(1,84) = 7,13, p = .01), kvinnlig 
(F(1,84) = 10,71, p = .002), det vill säga kvinnor värderade kvinnliga egenskaper högre 
och män värderar manliga egenskaper högre. 
 
Det visade sig att respondenternas kön även påverkade skattningarna av önskvärda och 
icke önskvärda ledaregenskaper (se tabell 4). Det fanns en signifikant skillnad mellan 
hur männen och kvinnorna värderat de önskvärda ledaregenskaperna (F(1,84) = 7,29, p 
= .008). Kvinnorna värderade de önskvärda egenskaperna högre än vad männen gjorde. 
 
Det fanns även en signifikant effekt av kön gällande skattning av icke önskvärda 
ledaregenskaper (F(1,84) = 6,32, p = .01). Männen skattade icke önskvärda 
ledaregenskaper högre än vad kvinnorna gjorde (se tabell 4).  
 
Tabell 4. Medelvärden (och standardavvikelser) uppdelat efter respondenternas kön för 
de fyra indexen. 
 
   Män  Kvinnor 
 
Manliga egenskaper  3,49 (0,44)**  3,26 (0,34)**  

 
Kvinnliga egenskaper  3,41 (0,60)**  3,77 (0,43)**  

 
Önskvärd ledaregenskaper 3,82 (0,66)**  4,14 (0,42)**  

 
Icke önskvärd ledaregenskaper 1,90 (0,56)*  1,63 (0,45)*  

 
N = 86. *p < .05. **p < .01. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns en skild uppfattning 
gällande vilka egenskaper som anses vara önskvärda hos en ledare och vilka egenskaper 
som tycks krävas för att kunna bli en ledare. Syftet var även att undersöka om 
respondenternas kön påverkar bedömningar av egenskaper, till exempel huruvida 
favorisering av det egna könets karaktäristiska egenskaper förekommer. 

 
Studien fann inga signifikanta skillnader mellan vilka egenskaper som anses vara 
önskvärda hos en ledare och vilka egenskaper som antas krävas för att kunna bli en 
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ledare. Det innebär att Hypotes 1; kvinnliga egenskaper skulle skattas högre än manliga 
egenskaper i den enkäten där önskvärda egenskaper hos en ledare efterfrågades inte fick 
stöd. Hypotes 2; manliga egenskaper skulle skattas högre än kvinnliga egenskaper i den 
enkäten där egenskaper som krävs för att bli en ledare efterfrågades fick inte heller stöd. 
Tidigare forskning (Heilman, 2001; Schein, 1973, 1975) visar att ledarskap oftare 
förknippas med män och agentiska egenskaper än med kvinnor och kommunala 
egenskaper. Baserat på denna forskning borde de manliga egenskaperna ha värderats 
högre både när önskvärda ledaregenskaper och egenskaper som krävs för att bli ledare 
efterfrågades, men så var inte fallet i den genomförda studien. Forskning (Eagly & 
Johannesen-Schmidt, 2001) visar även att utvecklingen har gått mot ett transformativt 
ledarskap, som innebär att de kvinnliga egenskaperna eller kommunala egenskaperna 
anses behövas för ledarskapsrollen. Det betyder att de kvinnliga egenskaperna kunde 
förväntas skattats högre än manliga när önskvärda egenskaper efterfrågades. Studien 
gav inte något stöd för att så skulle vara fallet. Istället verkar respondenterna uppfatta att 
både manliga och kvinnliga egenskaper är viktiga både för att göra karriär som ledare 
och för att uppfattas som en god ledare.  

 
En förklaring till avsaknaden av stöd till hypoteserna skulle kunna vara att 
inkongruensen mellan den kvinnliga könsrollen och ledarstereotypen har minskat. Eagly 
och Karau (2002) framhåller två sätt att minska fördomar och negativa effekter 
gentemot kvinnliga ledare. Det ena sättet är att förändra synen på könsrollerna och det 
andra sättet är att ändra synen på hur en ledare bör vara. Den föreliggande studiens 
resultat tyder på att det har skett en förändring gällande synsättet på ledarskap, eftersom 
det inte fanns några skillnader i hur manliga och kvinnliga egenskaper skattades i de två 
enkäterna.  
 
En annan förklaring till avsaknaden av signifikanta resultat kan vara att respondenterna 
som besvarade enkäterna förstod undersökningens syfte och därmed eftersträvade att 
svara politiskt korrekt. Jämställdhet är fortfarande ett aktuellt ämne i Sverige. Många 
individer är medvetna om att det finns en ojämlikhet mellan män och kvinnor, särskilt 
på arbetsmarknaden. Därmed eftersträvar säkerligen individer att skapa ett mer jämlikt 
samhälle. Detta kan ha påverkat deltagarna att försöka göra en jämställd bedömning av 
de könsstereotypa egenskaperna.  

 
Resultatet av studien visade en signifikant effekt av respondenternas kön, det vill säga 
hur män och kvinnor värderar könsstereotypa egenskaper och skattar ledaregenskaper. 
Män värderade manliga egenskaper högre än kvinnliga och kvinnor värderade kvinnliga 
egenskaper högre än manliga. Därmed fick hypotes 3; att både män och kvinnor skulle 
ingruppsfavorisera stöd. Det signifikanta resultatet visar på att det finns en favorisering 
av det egna könets karaktäristiska egenskaper. Detta resultat påvisar en likhet med 
Luthar (1996) studie, som visade att kvinnor värderar kvinnliga ledare högre än manliga 
ledare och män värderade manliga ledare högre än vad de värderade kvinnliga ledare. 
Det föreliggande resultatet tyder på att den favorisering av det egna könet som 
uppmärksammades av Luthar (1996) fortfarande förekommer. 
 
Resultatet skiljer sig däremot från annan tidigare forskning (T.ex Schein, 1973, 1975), 
som visade att både manliga och kvinnliga mellanchefer anser att en framgångsrik chef 
har egenskaper som i större grad tillskrivs män än kvinnor. Studier som senare utförts 
(T.ex Brenner, Tomkiewicz & Schein, 1989) visade att det är endast kvinnor som inte 
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längre förknippar ledarrollen med en man. Kvinnor anser att ett framgångsrikt ledarskap 
bör innefatta egenskaper som både kännetecknar mannen och kvinnan. Med hänsyn till 
tidigare studier tyder vår studie på en förändring av synen på hur en ledare bör vara, då 
respondenterna anser att det egna könets egenskaper är de mest eftertraktade 
egenskaperna hos en ledare. 

 
En förklaring till studiens resultat skulle kunna vara att män och kvinnor vill utmärka 
och stärka det egna könets egenskaper. Turner och Tajfel (1979) hävdar att individer 
framhäver detta ingruppsbeteende då de vill bevara ett positivt utmärkande för gruppen. 
Favoriseringen kan vara bra på en konkurrenskraftig marknad eftersom män och 
kvinnor värnar om sin grupps positiva anseende. Blir däremot denna favorisering allt för 
stark kan den skapa större problem än den gör nytta ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
En annan förklaring till effekten av kön skulle kunna bero på den aktuella 
jämställdhetsdebatten som pågår i Sverige. Debatten skulle möjligtvis kunna förstärka 
den könsstereotypa uppdelningen som finns mellan könen, eftersom människor 
uppmärksammar de könsstereotyper som finns i samhället. Detta kan ha medfört att 
män känner att de måste försvara sin position gentemot kvinnorna. Likaså kan 
kvinnorna känna ett behov av att hävda sig mot männen. Denna kamp som vidmakthålls 
mellan könen kan öka sannolikheten att kvinnor och kommer att fortsätta att favorisera 
det egna könet.  
 
Studiens resultat skulle kunna uppfattas vara problematisk, då ingruppsbias kan tänkas 
vara ett hinder för ökad jämställdhet på arbetsmarkanden. Tidigare studier (Cohen & 
Bunker, 1975; Davison & Burke, 2000; Rosen & Jerdee, 1974) har visat att 
ingruppsbias hindrar både kvinnor och män från att bli bedömda på samma villkor, 
vilket leder till ojämlika karriärmöjligheter. Exempelvis visade Cohen och Bunker 
(1975) att män föredrogs i högre grad än kvinnor när en typiskt manlig tjänst skulle 
tillsättas. Likaså föredrogs kvinnor i högre grad än män när en typiskt kvinnlig tjänst 
skulle tillsättas. På så sätt skulle en favorisering av det egna könet hjälpa kvinnan att 
komma in på arbetsplatser där majoriteten är kvinnor. Därigenom skulle kvinnan lättare 
kunna avancera till en ledande position. Inom mansdominerade branscher och tjänster 
skulle männens favorisering av det egna könet däremot kunna motverka kvinnor från att 
anställas. På samma sätt skulle situationen kunna vara omvänd, det vill säga att män har 
lättare att anställas när andra män ansvarar för rekryteringsprocessen. Den föreliggande 
studiens resultat skulle därför kunna ha ett samband med varför jämställdhetsarbetet i 
Sverige har pågått i många decennier med begränsad framgång. Som Regeringskansliet 
(2010) framhåller präglas fortfarande näringslivet och arbetsmarknaden av brist på 
jämställdhet.  
 
Det faktum att män värderar manliga egenskaper högre kan vara uppseendeväckande, då 
mannen har övertaget om de ledande positionerna i det svenska samhället (SCB, 2010; 
SN, 2010). Den manliga majoriteten i ledande positioner skulle kunna innebära att 
kvinnor inte får samma möjlighet som män att erhålla en ledande position, eftersom 
ingruppsbias tenderar att leda till att individerna i ingruppen behandlar varandra med 
mer tillit, stöd och respekt än de gör med utgruppen (Levine, Prosser, Evans & Reicher, 
2005). Även Pulakos och Wexley (1983) visade att människor värderar dem som liknar 
dem själva högre än människor som inte liknar dem själva. Detta skulle kunna innebära 
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att kvinnan inte har samma möjlighet som en man att bli rekryterad till en 
ledarskapsposition.  
 
Sammantaget kan dessa signifikanta resultat innebära att mäns favorisering av det egna 
könet kommer att hjälpa män att hålla kvar taget om ledarpositionerna. För kvinnan 
kommer det troligtvis inte spela någon roll att hon anser att de kvinnliga egenskaperna 
är viktiga för att kunna blir en bra ledare, då kvinnor innehar minoriteten av de ledande 
positionerna. Så länge kvinnor är i minoritet kommer de inte att kunna delta i 
rekryteringsprocessen i samma utsträckning som män. Trots kvinnans favorisering av 
det egna könets stereotypa egenskaper behöver den inte ha lika stor inverkan på att 
hjälpa kvinnor att nå toppen som den har för män. Än idag motverkar alltså mäns och 
kvinnors tankar kring kön möjligheten att arbetsmarknaden ska bli mer jämställt. Detta 
innebär att Sveriges övergripande mål för jämställdhetspolitiken kan ta mycket lång tid 
att uppfylla.  

 
Vid genomförandet av variansanalyserna visades även andra intressanta resultat. En 
signifikant skillnad kunde urskiljas mellan hur män och kvinnor värderar önskvärda och 
icke önskvärda ledaregenskaper. Dessa två analyser är av intresse för den föreliggande 
studien, då tidigare forskning (Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2001) visar att män och 
kvinnor anses inneha olika egenskaper. Därmed kan det tänkas att män och kvinnor 
värderar ledaregenskaper olika.  
 
De framhållna resultaten visade att kvinnor värderade de önskvärda ledaregenskaperna 
högre än vad män gjorde. Män å andra sidan värderade de icke önskvärda 
ledaregenskaperna högre än vad kvinnor gjorde. Dessa resultat visar på att det finns en 
könsskillnad i vilka egenskaper individer anser är lämpliga att en ledare besitter. 
Resultatet tyder på att kvinnors syn på ledarskapet håller en hög standard, då kvinnor 
anser att en ledare behöver inneha många ”positiva” egenskaper och näst intill inga 
”negativa” egenskaper. En förklaring skulle kunna vara att kvinnornas 
underrepresentation inom ledarskapsområdet har bidragit till en medvetenhet om den 
manliga normens både positiva och negativa egenskaper. Detta kan medföra att kvinnan 
upplever sig ha en kunskap om vilka egenskaper som är önskvärda och icke önskvärda 
hos en ledare.  
 
Mäns standard tycks vara lägre än kvinnors, då männen även anser att icke önskvärda 
ledaregenskaper är acceptabla ledaregenskaper. En förklaring till detta resultat skulle 
kunna vara att män redan har övertaget om ledarpositionerna och att mannens stereotypa 
egenskaper utgör dess norm (Eagly & Karau, 2002). Det medför att negativa tendenser 
hos en ledare inte anses vara problematiska. Vidare kommer troligtvis dessa egenskaper 
bli allt mer berättigade hos ledare då det till största del, med hänsyn till 
ingruppsbeteende, är män som tillsätter nya ledare. Män har inget att förlora till skillnad 
från kvinnan i att hävda att en ledare kan inneha dessa egenskaper. Genom att även 
framhäva dessa negativa ledaregenskaper blir män mer legitima till ett ledarskap. Då 
några av de icke önskvärda egenskaperna överensstämmer med Eaglys (1987) 
klassificering av agentiska egenskaper. 
 
Det skulle också kunna vara möjligt att en del av de negativa egenskaperna krävs, 
såsom att vara självisk, för att kunna bli en ledare. Om kvinnor anser att sådana negativa 
egenskaper inte alls krävs för att ha möjlighet att erhålla en ledarposition, finns det en 
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risk att kvinnor enbart utvecklar sina positiva egenskaper, såsom omtänksam och 
omhändertagande. Det kan betyda att kvinnor istället minskar sina chanser att bli ledare, 
eftersom det finns en inkongruens mellan den kvinnliga könsstereotypen och ledarrollen 
(Eagly & Karau, 2002).  
 
En korrelationsanalys genomfördes även för att eventuellt kunna se samband mellan de 
fyra indexen. Resultatet visade att det fanns en stark korrelation mellan kvinnliga 
egenskaper och önskvärda egenskaper. Trots att Hypotes 1 inte visade ett signifikant 
resultat tyder detta på att det finns ett samband mellan kvinnliga egenskaper och 
önskvärda ledaregenskaper. De önskvärda egenskaperna har ett starkt samband med den 
transformativa ledarstilen (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Utifrån detta och att 
kvinnan tillskrivs den transformativa ledarstilen i högre grad än män, skulle denna 
ledarstil kunna vara hennes väg in till de ledande positionerna (Eagly & Johannesen-
Schmidt, 2001). På så sätt tycks resultatet stärka kvinnans liknelse med en bra ledare. 
 
Sammanfattningsvis ger studiens resultat av variansanalyserna inte stöd för hypoteserna 
beträffande hur deltagarna, uppdelat på önskvärda och krävda egenskaper, skattade de 
stereotypiskt manliga eller kvinnliga egenskaperna. Bristen på effekt av enkät kan bero 
på att inkongruensen mellan den kvinnliga könsrollen och ledarstereotypen har minskat, 
samt att deltagarna förstod syftet och svarade på ett politiskt korrekt sätt. Däremot ger 
den föreliggande studien en intressant signifikant effekt av kön på bedömningen av de 
stereotypa manliga respektive kvinnliga egenskaperna. Dessa resultat skulle kunna 
förklaras av att både män och kvinnor vill stärka och bevara sin ingrupp, samt att den 
uppmärksammade jämställdhetsdebatten i Sverige bidrar till att förstärka den stereotypa 
könsuppdelningen. Studiens resultat kan även uppfattas vara problematiskt, då 
ingruppsbias kan hindra både män och kvinnor från att ha samma möjlighet att arbeta 
med vad de själva önskar. För kvinnors del begränsas möjligheterna i jämförelse med 
männens att erhålla en ledande position i en organisation. Ytterligare signifikanta 
effekter av kön hittades på bedömning av önskvärda och icke önskvärda 
ledaregenskaper. Dessa resultat kan förklaras av att kvinnor endast vill ha positiva 
egenskaper hos en ledare, medan män har en högre acceptans för negativa egenskaper, 
eftersom mannen är stereotypen för ledarrollen. 
 
Det ska än en gång framhållas att Cronbach´s alfanivån för index manligt inte uppfyller 
kriterierna för en godtagbar alfanivå, eftersom den inte bör understiga .7 (Nunnally, 
1978). Det innebär att det manliga indexet har dålig reliabilitet. På så sätt bör resultaten 
tolkas varsamt, vilket vi är väl medvetna om. Egenskaperna trygg och humor togs bort 
för att försöka korrigera alfanivån, men denna förändring var möjligtvis onödig då 
alfanivån trots detta inte höjdes något väsentligt. En prövning av Cronbach´s alfa borde 
ha genomförts i samband med att enkäterna pilottestades för att i ett tidigare stadium 
undersöka reliabiliteten och därmed ha möjlighet att åtgärda den. Ett annat alternativ 
skulle ha varit att använda en beprövad skala för manligt. Dock valdes de 
egenkonstruerade enkäterna från studie 1, eftersom att respondenterna på så sätt fick en 
möjlighet att fritt generera könsstereotypa egenskaper. Skulle framtida replikering av 
studien göras, är det mycket viktigt att uppmärksamma detta problem.  
 
För att undersöka ytvaliditeten genomfördes ett pilottest av enkäterna på 10 personer. 
Efter att enkäten besvarats fick deltagarna möjlighet att ge feedback om huruvida de 
förstått instruktionerna och på så sätt känt hur de skulle gå tillväga för att svara på 
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enkäten. Deltagarna som valde att ge feedback beskrev fritt hur de tolkat 
instruktionerna. Sammantaget var överensstämmelsen mellan deltagarnas tolkning och 
syftet med enkäterna god, därmed gjordes inga förändringar av enkäterna efter 
deltagarnas feedback. På så sätt kan enkäterna sägas ha god ytvaliditet. Studien har en 
relativt god extern validitet, då underlaget samlats in på Stockholms Universitet. På 
undersökningsplatsen finns människor i varierande åldrar och bakgrund. Den externa 
validiteten begränsas av att deltagarunderlaget representerar en enskild grupp, vilket är 
studenter. En annan begränsning är att många av respondenterna var unga och vissa 
hade ingen arbetslivserfarenhet, vilket kan minska trovärdigheten i deras svar. 
Möjligtvis kan resultaten ha påverkas i form av att dessa respondenter svarat socialt 
önskvärt snarare än att de delade med sig av sina grundade åsikter.  

 
Avslutningsvis vill vi framhålla att det för vidare forskning vore intressant att replikera 
den föreliggande studien men att då använda en annan undersökningsgrupp som 
exempelvis mellanchefer i likhet med Schein (1973, 1975). Det vore även intressant att 
använda ledare och underställda som undersökningsgrupp, för att på så sätt jämföra 
vilka egenskaper man önskar hos sin chef jämfört med vilka egenskaper som önskas hos 
dem som tillsätter chefer. Ett annat förslag till framtida forskning är att undersöka 
huruvida det finns skillnader i associationer mellan könsstereotyper och ledarskap 
beroende av ålder. Då äldre kan tänkas ha mer traditionell syn på hur ledarskap ska 
bedrivas i jämförelse med de yngre som har vuxit upp i en tid då jämställdhet ständigt 
debatteras. 
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Appendix A 
 
 
Enkät 1 

Personliga egenskaper 
Denna enkät avser att undersöka personliga egenskaper. Observera att deltagandet 
är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Genom att fylla i formuläret ger du ditt 
samtycke för deltagande. Samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
kan inte härledas till en enskild deltagare. 

 
Bakgrundsfrågor 
 

Är du man eller kvinna? (Ringa in ditt svar) 
 

              Man                Kvinna 
 

Ålder: ______ 
 

Vad studerar du? (exempelvis psykologi, ekonomi) __________________ 
 
Arbetslivserfarenhet ______/år 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Följande fråga ska besvaras med FEM egenskaper, där du utgår från vad DU tycker 
och inte hur det ser ut i samhället. 
 
Vilka egenskaper anser du är typiskt kvinnliga? 
 
 1.______________________________________ 
 
2.______________________________________ 
 
3.______________________________________ 
 
4.______________________________________ 
 
5.______________________________________ 
 

 



   

 

 

Appendix B 
 
 

Enkät 2 
Personliga egenskaper 

Denna enkät avser att undersöka personliga egenskaper. Observera att deltagandet 
är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Genom att fylla i formuläret ger du ditt 
samtycke för deltagande. Samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
kan inte härledas till en enskild deltagare. 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Är du man eller kvinna? (Ringa in ditt svar) 
 

                  Man                 Kvinna 
 

Ålder: ______ 
 

Vad studerar du? (exempelvis psykologi, ekonomi) __________________ 
 
Arbetslivserfarenhet ______/år 
 
__________________________________________________________________ 
 
Följande fråga ska besvaras med FEM egenskaper, där du utgår från vad DU tycker 
och inte hur det ser ut i samhället. 
  
Vilka egenskaper anser du är typiskt manliga? 
 
 1._____________________________________ 
 
2._____________________________________ 
 
3._____________________________________ 
 
4._____________________________________ 
 
5._____________________________________ 
 

 



   

 

 

Appendix C 
 
 

Enkät 3 
Ledaregenskaper 

Denna enkät avser att undersöka ledaregenskaper. Observera att deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst kan avbryta. Genom att fylla i formuläret ger du ditt 
samtycke för deltagande. Samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
kan inte härledas till en enskild deltagare. 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Är du man eller kvinna? (Ringa in ditt svar) 
 

               Man                  Kvinna 
 

Ålder: ______ 
 

Vad studerar du? (exempelvis psykologi, ekonomi) __________________ 
 

Arbetslivserfarenhet ______/år 
_________________________________________________________________________________ 

 
Följande fråga ska besvaras med FEM egenskaper, där du utgår från vad DU tycker 
och inte hur det ser ut i samhället. 
 

Vilka egenskaper vill du att din ledare ska ha?              
1.____________________________________ 
 
2.____________________________________ 
 
3.____________________________________ 
 
4.____________________________________ 
 
5.____________________________________     

 



   

 

 

Appendix D 
 
 
Enkät 4 

Ledaregenskaper 
Denna enkät avser att undersöka ledaregenskaper. Observera att deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta. Genom att fylla i formuläret ger du ditt 
samtycke för deltagande. Samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
kan inte härledas till en enskild deltagare. 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Är du man eller kvinna? (Ringa in ditt svar) 
 

               Man                  Kvinna 
 

Ålder: ______ 
 

Vad studerar du? (exempelvis psykologi, ekonomi) __________________ 
 

Arbetslivserfarenhet ______/år 
_________________________________________________________________________________ 

 
Följande fråga ska besvaras med FEM egenskaper, där du utgår från vad DU tycker 
och inte hur det ser ut i samhället. 
 

Vilka egenskaper vill du inte att din ledare ska ha? 
1.________________________________________ 
 
2.________________________________________ 
 
3.________________________________________ 
 
4.________________________________________ 
 
5.________________________________________ 

 



   

 

 

Appendix E 
 

Bedömning av ledaregenskaper 
 
Syftet med detta frågeformulär är att undersöka egenskaper som krävs för att bli ledare eller 
chef. Undersökningen ligger till grund för en kandidatuppsats som ingår i vår 
personalvetarutbildning. Vi studerar på Psykologiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. 
 
Observera att ditt deltagande är anonymt och frivilligt. Du kan när som helst avbryta, om du 
så önskar. Genom att fylla i formuläret ger du ditt samtycke för deltagande. Samtliga 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna härledas till en enskild 
deltagare. Resultaten från denna undersökning kommer endast att användas i vetenskapligt 
syfte. 
 
Formuläret inleds med att du ska bedöma i vilken utsträckning du anser att olika egenskaper 
krävs för att kunna bli en ledare eller chef. Detta görs genom att ringa in den siffra på en 
femgradig skala som motsvarar din bedömning. Avslutningsvis kommer du besvara fem 
bakgrundsfrågor.  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

Lillith Eriksson och Julie Wessman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Bedömning av ledaregenskaper 
 
I vilken utsträckning anser du att följande egenskaper krävs för att kunna bli ledare 
eller chef? 
Ringa in den siffra under respektive egenskap som bäst motsvarar hur viktig du tror att 
egenskapen är. 
 
Självsäker 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Handlingskraftig 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Stressad 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
  
Ärlig 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Humor 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Omtänksam 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Envis 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Social 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Trångsynt 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Beslutsam 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Omhändertagande 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Aggressiv 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Känslosam 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Trygg 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 



   

 

 

 
Elak 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Hjälpsam 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Tävlingsinriktad 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Egoistisk 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Ödmjuk 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5       Mycket viktig 
 
Vänlig 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Öppensinnad 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Lyhörd 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Saklig 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Stödjande 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Kontrollbehov 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Arrogant 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Självisk 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Modig 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Orättvis 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
Hänsynsfull 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 



   

 

 

Okunnig 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 

 
Positiv 
Inte alls viktig        1     2    3   4 5        Mycket viktig 
 
 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Kön (ringa in ditt svar):  
 

Man Kvinna 
 

Har du en anställning idag (ringa in ditt svar):  
 

Ja Nej 
 

Ålder: _________________år 
 

Arbetslivserfarenhet ______år 
 
 
Studieinriktning: ____________________________ 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   

 

 

Appendix F 
 

Bedömning av ledaregenskaper 
 
Syftet med detta frågeformulär är att undersöka egenskaper som du anser är önskvärda hos en 
bra ledare eller chef. Undersökningen ligger till grund för en kandidatuppsats som ingår i vår 
personalvetarutbildning. Vi studerar på Psykologiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. 
 
Observera att ditt deltagande är anonymt och frivilligt. Du kan när som helst avbryta, om du 
så önskar. Genom att fylla i formuläret ger du ditt samtycke för deltagande. Samtliga 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna härledas till en enskild 
deltagare. Resultaten från denna undersökning kommer endast att användas i vetenskapligt 
syfte. 
 
Formuläret inleds med att du ska bedöma i vilken utsträckning du önskar att din ledare har 
olika egenskaper. Detta görs genom att ringa in den siffra på en femgradig skala som 
motsvarar din bedömning. Avslutningsvis kommer du besvara fem bakgrundsfrågor.  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

Lillith Eriksson och Julie Wessman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

Bedömning av ledaregenskaper 
 
I vilken utsträckning önskar du att en bra ledare eller chef har följande egenskaper? 
Ringa in den siffra under respektive egenskap som bäst motsvarar hur önskvärd eller icke 
önskvärd du anser att egenskapen är. 
 
 
Självsäker  
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Handlingkraftig 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Stressad 
Inte alls önskvärd       1         2     3  4 5        Mycket önskvärd 
 
Ärlig 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Humor 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Omtänksam 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Envis 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Social 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Trångsynt 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 

 
Beslutsam 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 

Omhändertagande 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Aggressiv 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Känslosam 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Trygg 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 



   

 

 

Elak 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Hjälpsam 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Tävlingsinriktad  
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5       Mycket önskvärd 
 
Egoistisk 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Ödmjuk 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Vänlig 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Öppensinnad 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Lyhörd 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Saklig 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Stödjande 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Kontrollbehov 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Arrogant 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
   
Självisk 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Modig 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 

 
Orättvis 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Hänsynsfull 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 



   

 

 

Okunnig 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
Positiv 
Inte alls önskvärd       1         2     3   4 5        Mycket önskvärd 
 
 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Kön (ringa in ditt svar):  
 

Man Kvinna 
 

Har du en anställning idag (ringa in ditt svar):  
 

Ja Nej 
 

Ålder: _________________år 
 

Arbetslivserfarenhet ______år 
 
 
Studieinriktning: ____________________________ 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

 


