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Abstract   
The purpose of this study is to examine if there is any differences in sense of adequacy between 
male and female leaders as well as to identify whether notions of a male norm, associated with 
leadership, still exist. Furthermore, we want to detect if there are any tendencies towards 
homosociality. The study has a quantitative approach where samples of 200 leaders from 
different industries and branches were collected by a survey. An open question has been 
approached qualitatively. The theoretical framework is based upon the theory of gender system, 
expectation states theory, gender labeled leadership and homosociality. The result does not 
display a significant difference in sense of adequacy between males and females, however there 
are other elements that do influence the sense of adequacy. The degree of comfort the work 
environment provides alongside the sense of possessing the required leadership skills are 
elements that influence the sense of adequacy and thus constitute barriers, if not fulfilled. In 
general, conceptions about leadership indicate a tendency towards a persisting male norm. Male 
respondents seem to have an inclination to prefer male characteristics whereas female 
respondents do not share this tendency of preferring male characteristics as much as men do. 
Female respondents seem also to experience prejudice and discrimination to a greater extent than 
males do. However, the result is not unambiguous since male and female leaders to the greatest 
extent state that they are held as equals and that there is no such thing as male or female 
leadership. Tendencies towards homosociality seem to persist and may be an obstacle in the 
exercise of leadership on equal terms.  
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Sammanfattning 
Studien har syftat till att undersöka om det finns någon skillnad mellan kvinnliga och manliga 
ledares upplevelse i känslan av tillräcklighet. Vilka hinder finns för att uppnå en stark känsla av 
tillräcklighet? Vilka är föreställningarna om hur en ledare ska vara och är det fortfarande relevant 
att tala om en homosocial arbetskultur i dagens Sverige? Studien har utförts i huvudsak genom 
ett kvantitativt tillvägagångsätt där 200 chefer/ledare från olika branscher har svarat på en 
webbenkät om deras roll som ledare. Ett mindre kvalitativt angreppssätt har även använts på en 
öppen fråga. Det teoretiska ramverket består av teorin om genussystemet, statusövertygelser, 
könsmärkt chefskap och homosocialitet. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan könen när det gäller känslan av tillräcklighet. Däremot finns det andra faktorer 
som utgör hinder för att uppnå maximal tillräcklighetskänsla, så som känslan att ha vad som 
krävs för att vara ledare eller graden av trivsel på arbetsplatsen. Vi ser att föreställningar om 
ledarskapet tyder på ett manligt ideal även om det inte är ett entydigt resultat. De allra flesta 
tycks värdera kvinnor och män som lika rättmätiga varelser i rollen som ledare, men det finns en 
tendens till att manliga egenskaper värderas högre, inte minst av män och att kvinnor i högre 
grad upplever diskriminering eller fördomar mot sig i egenskap av ledare. Den homosociala 
kulturen verkar kvarstå vilket kan utgöra ett hinder för könen att utöva ledarskap på lika villkor.
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1. Inledning 
 
Ledarrollen genom tiderna har sett ut på olika sätt men vi kan konstatera att den sedan långt 
tillbaka i tiden har dominerats av män. De har varit kungar, kejsare, generaler, presidenter, chefer 
och så vidare. Makten och ledarskapet har således varit manlig. Under 1900-talets första hälft 
började kvinnor få tillgång till männens arenor ute i det offentliga rummet. Det ledde till att fler 
kvinnor tog upp kampen om makten och att tidigare ideal ifrågasattes, däribland vem som kan vara 
en ledare och hur en ledare ska vara. Däremot betyder det inte att ledarrollens ideal förändrades 
märkvärt. Det går att tala om en könsmaktsordning, ett genussystem, där män och kvinnor 
konstrueras som motsatspar. Det leder till att kvinnor representerar det som ledarskap inte är. 
Kvinnliga ledare blir därför normens negation och har därför svårare att uppnå samma legitimitet 
som sina manliga ledarkollegor (Hirdman 1988 s.7-8,16; Wahl 1998 s.44 ). Det går också att tala 
om en homosocialitet där män föredrar män och kvinnor föredrar kvinnor (Lipman-Blumen 1976, 
Holgersson 2013, Gustavsson och Fogelberg- Eriksson 2010). Att det finns ett homosocialt 
beteende blir problematiskt i kombination med att ledarskapet kan tolkas som manligt. Det kanske 
inte är så konstigt att 64 procent av chefsjobben i Sverige år 2014 innehas av män och att vi 
fortfarande kan se att arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad (SCB 2014). 
 
Eftersom män historiskt innehaft ledarrollen är det därmed också männen som haft 
tolkningsföreträde gällande vad en ledare är och bör vara (SOU 1994:3). Det finns följaktligen 
starka kopplingar mellan föreställningar om ledarskap och föreställningar om manlighet. Vi är 
därför intresserade att ta reda på hur det förhåller sig i dagens samhälle. Kan kvinnorna uppnå en 
känsla av tillräcklighet i ledarrollen till fullo, eftersom ledarrollen har varit så tätt ihopkopplad 
med att vara man? Utgör ledaridealen hinder för detta? Kan de känna sig lika respekterade och 
kompetenta i sin roll, så som sina manliga kollegor? Har ledarskapsrollen omdefinierats eller 
ligger de gamla strukturerna fortfarande kvar i bakgrunden?  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att få en bild av huruvida kvinnor och män upplever att de är tillräckliga i sin roll som 
ledare. Syftet är också att ta reda på i vilken utsträckning traditionella mansideal fortfarande råder, 
kopplat till ledarskapet, samt om fenomenet homosocialitet fortfarande råder på arbetsplatserna.  
 

- Finns det skillnader mellan män och kvinnor i upplevelsen av tillräcklighet i ledarrollen?  
Vilka hinder finns för att uppnå upplevelsen av tillräcklighet? 

- Upplever kvinnor och män att det finns manliga ideal för ledarskap?  
- Finns det tendenser till homosocialitet i materialet? På vilket sätt tar sig homosocialiteten i 

uttryck? 
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1.2 Avgränsningar och definitioner 
 
Tillräcklighet  
Tillräcklighet definierar vi som att individen upplever att denne uppfyller de förväntningar/ideal 
som han/hon och andra har på ledarrollen samt att han/hon upplever sig som självsäker i 
ledarrollen. 
 
Ledare/ Chef 
Vi definierar en ledare/chef som en person som har någon ledande befattning med ansvar för minst 
en anställd person. Ledaren ska vara yrkesverksam då vi vill undersöka hur det är nu och inte hur 
det varit. 
 
Könsneutralitet    
“Mycket av den forskning som har gjorts om kvinnliga chefer visar hur kvinnor ofta måste 
neutralisera sitt kön för att få legitimitet i sin chefsroll.” (Wahl 1998 s.44) Detta handlar alltså inte 
om ett tredje kön utan helt enkelt om att individen skalar av de mest stereotypa manliga och inte 
minst kvinnliga dragen. Mer om orsakerna till könsneutralitet, se Wahl (1998 s.44-46). Mer om 
könsneutral strategi, se Wahl (1998 s.110-112).  
 
Det tredje könet 
Eftersom teorin om genussystemet grundar sig i kampen och strukturerna mellan de två könen, 
man och kvinna (Hirdman 1988), beslutade vi att inte ha med ett tredje kön som svarsalternativ. 
 
Privatlivet 
Vi ämnar enbart undersöka ledarna i arbetslivet och inte deras privatliv. Att undersöka hur 
exempelvis rollkonflikter uppstår mellan arbetet och hemmet har andra forskare gjort, såsom 
Grönlund & Öun (2010). Det skulle då kunnat handla om hur antal barn i familjen eller uttag av 
föräldraledighet har påverkat upplevelsen av tillräcklighet vilket skulle behandla privatlivet och 
arbetslivets gränslöshet. Att rollkonflikter kan uppstå mellan arbetsliv och privatliv är det flera 
teoretiker som belyser (Allvin 2006; Grönlund & Öun 2010). Kanter (1977 s.63-68) menar att 
kvinnan inte kan vara chef för att hon har åtaganden i hemmet som tar uppmärksamhet från ett 
hängivet ledarskap. För att vara en fullfjädrad chef menar Kanter (1977) att det krävs en 
fullständig hängivenhet till yrkesrollen som ledare, det går inte att förena med ett stort 
engagemang i privatlivet, som ofta kvinnor har. Syftet är istället att ha en annan infallsvinkel och 
undersöka huruvida de manliga ledaridealen fortfarande råder i arbetslivet och hur de påverkar 
upplevelsen av tillräcklighet, att en möjlig rollkonflikt kan finnas mellan ledarrollen och 
könsrollen. Vi har alltså ett genusperspektiv på studien. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om ledarskap, genus och dess ideal. Vi har haft svårt 
att finna något som direkt berör tillräcklighetsaspekten och vår forskningsöversikt redogör således 
för det som vi ser som relevant, kopplat till vårt syfte. Vår studie är ett försök till ett nytt bidrag 
och en ny ingång i ämnet. I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av Sociological 
Abstracts, Libris och Summon, och där sökorden: leader, gender, sex, role, sex stereotype, women, 
role congruity, organization, management, satisfaction, well-being och role fulfilment ingått. För 
att se hur dessa sökord har kombinerats, se bilaga 3.  
 
Jean M. Twenges (2001) studie “Changes in women's assertiveness in response to status and roles” 
upplevde vi låg närmast vår ingång om tillräcklighet. Studien är en longitudinell meta-analys, 
utförd i USA, där de har undersökt tidigare resultat från tidigare studier mellan år 1931-1993. 
Artikeln handlar om förändringar i kvinnors självsäkerhet i förhållande till status och roller. Under 
denna ca 50-åriga period har kvinnor överlag klättrat högre på karriärstegen, de har ökat innehavet 
av andelen höga positioner i samhället och därmed tagit fler högstatusjobb. Kvinnor har fått en 
mer självständig möjlighet i livet i och med att samhället har blivit mer jämställt genom t ex de 
juridiskt reglerande lagarna. De gifter sig exempelvis senare i livet och är inte längre lika beroende 
av sin man. Men att männen oundvikligt fortfarande har historien bakom sig att vara mer 
påstridiga, aggressiva och rättfram gör att de fortfarande också i större utsträckning förvärvar de 
ledande positionerna. Historiskt är hemmet, kvinnan och barnuppfostran starkt sammankopplade. 
Dessa associationer förefaller kvarstå än idag, enligt denna studie. Kvinnor är fortfarande starkt 
kopplade till hemmet och barnuppfostran på grund av historien. Även om deras självsäkerhet har 
stärkts genom kvinnors frigörelse på många olika sätt. Kontentan av studien blev att det är den 
sociala miljön som formar kvinnors personlighet i första hand och i stor utsträckning under 
barndomsåren. Genom de signaler som samhället sänder ut om hur kvinnor ska vara så formas 
kvinnorna till att bli just det. Föreställningar om mäns och kvinnors olika uppgifter och egenskaper 
utgör ett hinder för kvinnors självsäkerhet att anta vilken roll som helst. Vi menar att denna studie 
är relevant eftersom Twenge undersöker självsäkerheten och därför att vi i vår studie räknar 
självsäkerhet som en komponent i tillräckligheten. 
 
Vidare har Maria Gustavsson & Anna Fogelberg Eriksson (2010) skrivit artikeln “Gendered 
learning environments in managerial work” som delvis behandlar Twenges studieområde. Deras 
studie är en kvalitativ fallstudie där 27 manliga och 15 kvinnliga chefer, på olika nivåer i ett 
mansdominerat industriföretag i Sverige, har intervjuats. Deras studie visar på att kvinnor och män 
har olika möjligheter till lärande och karriärutveckling. Detta speglar sig i rekrytering, individernas 
sociala nätverk, genom stereotypa uppfattningar kring kvinnligt respektive manligt ledarskap samt 
genom en individualistisk diskurs gällande lärande och karriärutveckling. Männen premierades 
framför kvinnorna eftersom klimatet på företaget innefattade en homosocial kultur, vilket bidrog 
till att kvinnors möjligheter till inflytande, delaktighet och legitimitet hämmades. På grund av 
bland annat detta blev chefsrörligheten för män både horisontell och vertikal, men endast 
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horisontell för kvinnor. Företaget hade förvisso ett internt nätverk för kvinnliga chefer, och det 
verkade vara givande på ett personligt plan som ett socialt stöd för lärande i organisationen, men 
deras manliga jämlikar var ofta inbjudna till informella chefsnätverk av manliga chefer på högre 
positioner. Flera manliga chefer uttryckte att kvinnor saknade ledarskapsförmågor som att visa 
framfötterna, ta karriärsteg, inneha tillräckligt med självförtroende och fysisk uthållighet, besitta 
formella kompetenser för chefspositioner. Kvinnorna ansågs istället vara mer relationsorienterade 
och mindre intresserade av att produktionsmålen skulle uppnås. Att vara relationsinriktad sågs som 
motsats till att vara målinriktad eftersom kvinnorna var benägna att justera vissa av målen en aning 
för att deras medarbetare skulle kunna trivas och göra bra ifrån sig. Omvänt uttryckte de att män är 
snabba beslutsfattare och allmänt motsatsen till vad kvinnan är. Kvinnor och män som inte 
uppfyllde de könsstereotypa förväntningarna riskerade att nå mindre framgång inom företaget 
gällande möjligheter för lärande och karriärutveckling. Att den kvinnliga personalen på företaget i 
mindre grad t ex avancerade och klättrade på karriärstegen är ett faktum. Detta problem ansåg 
företaget vara ett individuellt problem och inte ett strukturellt problem så som Gustavsson och 
Fogelberg- Eriksson (2010) kunde påvisa. Olika kvinnliga och manliga egenskaper tycks vara ett 
tema i företagshierarkin där individerna “slåss” om makten.  
 
För att gå in djupare på detta tema vill vi visa på Gary N. Powell, D. Anthony Butterfield & Jane 
D. Parent (2002) som har skrivit en intressant artikel om sin forskning där de ställer sig frågan om 
“Gender and Managerial Stereotypes: Have the Times Changed?” Det är en kvantitativ studie med 
data från 348 amerikanska elever som studerar företagsekonomi Forskarna har jämfört deras 
resultat med tidigare studier från tre decennier bakåt i tiden som gjort liknande studier på en 
liknande population. Studien vill som sagt ta reda på om det har skett någon förändring av den 
stereotypa ledarrollen och särskilt om en minskning skett gällande manliga egenskaper kopplat till 
ledarrollen. Det som framkom var att maskulina karakteristika inte betonades lika mycket som i 
tidigare studier, men en bra ledare uppfattades övervägande vara maskulin. Detta svarade 
respondenterna oavsett ålder, utbildning och arbetserfarenhet. En anledning till att det ändå har 
skett en liten förändring i den stereotypa bilden kan vara att fler kvinnor fått tillgång till 
ledarpositioner (Powell et al 2002). Så länge denna stereotypa bild existerar och värderas högt i 
frågan om ledarskap kommer andra inom organisationen att förvänta sig att individen beter sig i 
enlighet med den bilden. På så vis kommer en socialisation och reproduktion av den manligt 
präglade stereotypen av en bra ledare att bestå. Att studien är utförd i USA måste tas i beaktning 
när resultatet kopplas till andra länder. Så också till Sverige eftersom den kulturella kontexten är 
en annan, även om kulturerna också har mycket gemensamt. Man måste alltså vara medveten om 
att ledarskap konstrueras på lika sätt i olika kontexter. 
 
Yvonne Due Billing (2011) ställer sig vidare frågan: är kvinnliga ledare offer för bilden av den 
manliga normen? Frågeställningen blir extra intressant i och med att studien är utförd inom 
Nordens gränser, och därför kan antas vara relevant för vår kontext i Sverige. Det är en kvalitativ 
studie där 20 svenska och danska kvinnliga chefer har blivit intervjuade. Billing (2011) undersöker 
hur kvinnor ställer sig till att vara ledare, bli ledare och skäl till att det inte finns fler ledare på 
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toppen. Det senare uttrycker hon att allt för många forskare har koncentrerat sig på och att skälet 
till att få kvinnor är ledare analyserats med utgångspunkt från bland annat de exkluderande 
manliga mekanismerna. Hennes utgångspunkt är, å andra sidan, att den manliga normen inte är så 
tydlig som vi ofta vill få den att verka. Vår identitet, vilka vi är och hur och vad vi kan bli samt hur 
mycket tid vi kan lägga ner på vår karriär, beror inte enbart på vår könsidentitet utan är mer 
komplext än så. Identiteten är inte fixerad utan är hela tiden i rörelse, den konstrueras fortlöpande 
genom livet. Kulturen i en organisation kan vara av större betydelse än könsmaktstrukturerna, men 
Billing (2011) medger att det inte går att utesluta betydelsen av genus. Vissa av kvinnorna som 
hon intervjuade var tvungna att anta en del manliga attribut för att bli accepterade och kunna 
inneha chefspositioner. Detta kunde te sig både som en frivillig som ofrivillig förändring men 
också som en ren internalisering. Sammanfattningsvis menar hon att kvinnliga ledares upplevelser 
inte enbart ska tolkas utifrån ett essentialistiskt och ödesbestämt perspektiv. En mer nyanserad bild 
behöver hållas i åtanke.  
 
Avslutningsvis vill vi visa på en studie om ledarideal som ligger nära vår egen studie om 
ledarideal. Elsesser & Lever (2011) undersöker de om fördomar mot kvinnliga ledare fortfarande 
kvarstår. Mediabolaget NBC har en hemsida(Msnbc.com) som 49 miljoner amerikaner besöker 
varje månad. Detta utnyttjade forskarna och fick tillåtelse att publicera undersökningen där. 60 470 
kvinnor och män deltog i enkätundersökningen där de fick “tycka till” om sin nuvarande chef, och 
även delge sina preferenser gällande manliga eller kvinnliga chefer. Resultatet visar att 54 % av 
deltagarna inte föredrog något kön före det andra hos en ledare men av de 46 % som föredrog ett 
specifikt kön svarade majoriteten att det skulle vara en man. Av dessa hade de med erfarenheter av 
en kvinnlig chef en större benägenhet att föredra en manlig ledare än de deltagare som inte hade 
erfarenhet av en kvinnlig ledare. Deltagarnas skäl för denna preferens kunde härledas till 
könsstereotyper d.v.s. kvinnliga egenskaper, såsom mild och förstående, om denne föredrog en 
kvinna och likaså manliga egenskaper, så som direkt och bestämd, om denne föredrog en man. I 
överlag framställdes kvinnor som inkompetenta ledare och som saknade potential. Både män och 
kvinnor tillskrev kvinnliga ledare negativa, ibland sexistiska, och förminskande egenskaper. En 
sådan återkommande egenskap var “bitch”.  Utöver detta visade studien också på att kvinnorna 
nedvärderade det egna könet för att öka sitt eget värde i jämförelse med andra kvinnor. Deltagarna 
var mindre benägna att ha fördomar om manligt och kvinnligt vid utvärderingen av sin nuvarande 
chef än i termer om en hypotetisk/idealisk ledare. I det senare fallet kvarstod preskriptiva fördomar 
där kvinnan bestraffas för att hon brutit mot vedertagna könsmönster i samhället genom att anta en 
ledarposition. Med anledning av detta menar Elsesser & Lever (2011) att vi ska ha i åtanke att 
hypotetiska frågor om vad en chef är och ska vara kan bidra till en mer stereotyp bild än vid 
frågeställningar som rör den faktiska chefen.  
 
Sammanfattningsvis svarar Elsesser & Lever (2011) både ja och nej på frågan huruvida fördomar 
mot kvinnliga ledare kvarstår. Studien som helhet indikerar att det har skett en rörelse mot större 
acceptans av kvinnliga ledare, men att kvinnor fortfarande blir bestraffade när de antar manliga 
attribut d.v.s. de värderas inte lika högt som männen fastän de antar samma attribut.  
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Studien kan tolkas som delvis tillförlitlig eftersom att urvalet är så pass stort men å andra sidan är 
det ett icke slumpmässigt urval vilket gör den mindre generaliserbar.  
 

3. Teori 
 
Här nedan redogörs för vilka teorier och vidare den begreppsapparat som används i analysarbetet. 
Vi använder oss av Hirdmans (1988) begrepp genussystem som enligt bl.a. Heléne Thomsson 
(2003 s.34-57) är ett aktuellt begrepp i nutida feministisk och sociologisk forskning. Vidare 
använder vi oss av Wahls (1998) teori om att chefskapet är könsmärkt som fungerar som en 
fördjupning i genussystemet och som en övergång till Cecilia Ridgeway (2001). Ridgeway (2001)  
har gjort en forskningsöversikt inom teorin om statusövertygelser (expectation states theory). 
Teorin kan vara till hjälp eftersom den belyser att människor interagerar med varandra utifrån 
faktisk och förväntad status. Teorin om statusövertygelser styrker teorin om genussystemet men 
tillför också en bredare utgångspunkt som berikar förståelsen av varför människor agerar på ett 
visst sätt i en viss situation. Slutligen använder vi oss av teorin om homosocialitet. Liksom 
föregående teori om statusövertygelser är detta ett sätt att förklara det mänskliga praktiska och 
sociala handlandet. Att människor reagerar på ett visst sätt kan förklaras bland annat genom denna 
homosocialitetsprincip.  
 

3.1 Genussystemet 
 
Yvonne Hirdman (1988) var först i Sverige med att etablera begreppet genussystem och bidrog till 
att det blev ett mer allmänt känt begrepp inom forskarvärlden och även i samhällsdebatten 
(Thomsson 2003 s. 36). Genussystemet handlar om att samhället är uppbyggt på en struktur som 
innebär att män är normen, de har dessutom mer resurser och makt än vad kvinnor har. Människor 
blir ordnade utefter sitt kön, de blir behandlade så som deras sociala status påvisar. Orättvisor 
mellan könen som ingen ifrågasätter är delvis det som upprätthåller denna struktur. Inom teorin 
om genussystemet använder sig Hirdman (1988 s.7-10) av två begrepp som hon kallar två logiker, 
där den ena handlar om vikten att vara tydlig med vad som är normalt och onormalt i samhället 
och dels att manlighet, och allt vad det innebär, förknippas med vad som är normalt. Således är 
mannen normen. Allt annat jämförs och bedöms utifrån denna “normala” idealtyp, eftersom att 
vara man, är det bästa man kan vara. Detta sammanfattar Hirdmans (1988 7-8) ena logik om 
hierarkin. Den andra logiken handlar om att män förväntas vara på ett visst sätt och kvinnor 
förväntas vara på ett annat. Relationen mellan dem förväntas vara manlig överordning och 
kvinnlig underordning. Allmänna föreställningar om kvinnan är att hon är vacker, emotionell, 
verbal, omhändertagande och snäll. Mannen är däremot sexuellt driven, initiativtagande, 
sportintresserad, har svårt för att prata känslor och är tekniskt kunnig. Detta är ett isärhållande av 
könen som Hirdman (1988 s.7) kallar för den dikotoma logiken. “Dikotomins logik legitimerar m 
a o hierarkins logik.” (Wahl 1998 s.101). På det sättet finns det ett samspel och ett beroende dem 
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emellan, de reproducerar varandra. Det är först när vi försöker bryta med denna struktur som vårt 
handlande ifrågasätts. Genom vårt kön har vi på förhand förväntade och givna roller i samhället, 
ett så kallat genuskontrakt där genuslogikerna operationaliseras. Dessa föreställningar projiceras 
inte bara på individen utan internaliseras även av individen. Vi konstruerar och reproducerar 
könsmaktssystemet vilket leder till dess fortlevnad och utveckling. Det här får konsekvenser för 
hur vi förhåller oss till omvärlden och oss själva. I förlängningen påverkar detta våra möjligheter i 
exempelvis arbetslivet. Hirdman (1988) menar att genussystemet har “institutionaliserat såväl den 
manliga politiska makten som den kvinnliga vanmakten”(Hirdman 1988 s. 27). Således innehar 
mannen makten och kvinnan har svårt att uppnå samma ställning. Även om kvinnan kommer in på 
tidigare manliga arbetsplatser, utför manliga sysslor och gör dem bra så kommer mannen att 
försvinna mot nya områden och sålunda kommer kvinnan alltid, enligt Hirdman, att vara tre steg 
efter.  
 
Förutom ovan nämnda föreställningar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt går att 
finna: omhändertagande, bra på att lyssna, uppmärksam, känslosam, flexibel, eftertänksam, 
moderlig och relationsorienterad. Dessa egenskaper anses som sammankopplade med kvinnan. 
Manliga egenskaper och färdigheter nämns som: teknisk, kan ta för sig, strukturerad, affärssinne, 
tydlig, målinriktad, snabb beslutsfattare och bestämd. Dessa antaganden om egenskaper och 
färdigheter använder vi oss av i analysen och grundar sig, utöver Hirdman (1988), på ett antal 
artiklar och böcker: Kanter (1977 s.97-98, 199), Ridgeway (2001), Eagly & Karau (2002), Sczesny 
(2003), Bosak et al (2004), Gustavsson & Fogelberg Eriksson (2010) och Alvesson & Billing 
(2011 s.112).  
 

3.2 Chefskapet är könsmärkt 
 
Anna Wahl (1998 s.45) menar att chefskapet är så starkt förknippat med manlighet att det är svårt 
att skilja manlighet från chefskap. Hon menar att chefskapet är könsmärkt och att chefskapet har 
föreställningar kring sig som formar en konstruktion av vad chefskap också är. Likaså finns det 
föreställningar om vad manlighet är som också konstrueras i sin kontext. Förställningarna om 
chefskap och manlighet har varit självklara föreningar som har tagits för givet. Den kvinnliga 
konstruktionen har däremot inte förknippats med chefskapet, kvinnlighet ses som en motsats till 
manlighet då de alltid konstrueras i relation till varandra. Kvinnor anses därför inte som helt 
förenliga med chefskap. (Wahl 1998 s.34-35, 45, 83). 
 

3.3 Teorin om statusövertygelser 
 
Cecilia Ridgeway (2001) beskriver statusövertygelser som allmänt kulturella och vedertagna 
övertygelser. Som individer förväntar vi oss att olika typer av grupper och olika typer av individer 
ska vara och bete sig på ett visst sätt. De allmänt kulturella och vedertagna övertygelserna leder till 
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att grupperna och individerna dels förväntar sig ett visst beteende från andra individer med en viss 
statustillhörighet och dels att de själva försöker leva upp till det som förefaller vara normen, i tron 
på att det finns ett samförstånd kring dessa statusövertygelser. Oavsett om individer personligen 
stödjer kulturellt dominanta (stereotypa) statusövertygelser eller inte, så måste de alltså 
underförstått ta kulturellt dominanta statusövertygelser i beräkning i deras eget beteende vid 
interaktion med andra. Med andra ord argumenterar teorin att individer kommer att göra 
antaganden eller gissningar om vad det troliga värdet av vad han/ hon själv har att erbjuda en viss 
kontext och uppgift i jämförelse med vad han/hon tror att andra kan erbjuda. På basis av detta 
kommer han/hon sedan att besluta sig för om han/hon ska tala ut eller vara tillbakadragen inom 
ramarna för sin formella roll. Statusövertygelserna skapar således en självuppfyllande profetia.  
Ju lägre individens förväntningar är på sig själv i jämförelse med andra desto mindre troligt är det 
att individen kommer att initiera sina egna förslag på uppgifter och desto större sannolikhet är att 
han/hon kommer fråga efter andras idéer och utvärdera andras förslag mer positivt. Det är också 
mer troligt att individen kommer att acceptera andras inflytande genom att ändra sin inställning i 
enlighet med hans/hennes förslag. Statusövertygelserna kan således bidra till en falsk bild av 
individen vilket leder till att andra individer gör felbedömningar av henne/honom som i sin tur 
skapar ojämlikheter i inflytande, delaktighet i beslut samt uppskattning av idéer liksom 
prestationer (Ridgeway 2001 s. 638, 642-643).  
 
Teorin konstaterar att gruppmedlemmar av den dominerande gruppen har ett väsentligt intresse i 
att bibehålla sin överordnade status i förhållande till den underordnade gruppen. Som en följd av 
detta kommer de olika stereotypa föreställningarna som representerar skillnaden mellan 
gruppernas status och som placerar individerna i den sociala hierarkin att bli mest tvingande. 
Sådana skillnader kan vara social betydelse, kompetens, om individen är handlings-/målinriktad 
(män) eller relationsinriktad (kvinnor). Verkställandet av dessa stereotyper och statusskillnader 
kommer speciellt att, enligt teorin om statusövertygelser, att bli framträdande i samarbetsprojekt 
och målinriktade kontexter som exempelvis på arbetsplatsen (Ridgeway 2001 s.641-642). 
Statusövertygelser skiftar över tid eftersom egenskaper kopplade till grupper inte är statiska. Bara 
genom att tillhöra den högre statusgruppen kommer individen att tillskrivas högre generell 
kompetens samt färdigheter/egenskaper som är av högsta värde vid den tidpunkten i samhället. 
Grupptillhörighet så som, kön, hudfärg, ålder och sysselsättning är således starkare element i 
processen av statustillskrivning än skillnader i makt och materiella resurser (Ridgeway 2001 
s.639-641, 643).  
 
Ridgeway (2001) försöker tillämpa teorin om statusövertygelser på hur könsstatusövertygelser styr 
interaktionen mellan könen i olika kontexter. Könsstatusövertygelserna skapar ett spindelnät av 
hinder eftersom könet i alla situationer styr oss genom att förväntningar automatiskt skapas om oss 
som man eller kvinna. Teorin förutspår exempelvis att på arbetsplatser där könen är blandade och 
könsneutrala uppgifter ska utföras kommer män att vara mer delaktiga, bli tillfrågade att delta mer, 
uppvisa mer självsäkra och bestämda icke-verbala signaler, och bli mer inflytelserika än kvinnor. 
Dock, kommer män och kvinnor att samspela mer jämlikt än när uppgiften eller kontexten är 
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stereotypt maskulin (ex. ingenjör). I en stereotypt maskulin kontext kommer genus att direkt 
förstärka dessa skillnader i beteende i förhållande till uppgiften. Å andra sidan, när uppgiften är 
stereotypt feminin (ex. förskolelärare) förutspår teorin att kvinnor kommer att uppträda något mer 
självsäkert och vara en aning mer inflytelserik än män eftersom att de specifika egenskaperna 
inkluderade i könsstatusövertygelser premierar kvinnor och är direkt relevanta för uppgiften i den 
specifika situationen. Trots stereotypt manlig eller stereotypt kvinnlig kontext eller uppgift har 
män ett litet övertag i sammanhang som varken förknippas med män eller kvinnor. Detta beror 
troligen på, som teorin förutspår, att män tillskrivs i allmänhet större kompetens och betydelse än 
kvinnor (Ridgeway 2001 s.639-646).  
 
En kvinna är alltså begränsad av sin grupptillhörighet som kvinna snarare än som ledare och har 
därför svårt att skaffa sig samma legitimitet som en man. Ridgeway (2001 s. 647) menar att 
exempelvis kvinnor och afroamerikaner måste anstränga sig mer och hålla än högre standard för 
att bevisa/anses hålla lika hög standard som den högre statusgruppen/fördelaktiga gruppen (män 
och vita). Således måste en kvinna uppvisa högre nivå av kompetens än en man för att anses vara 
lika kapabel. Sammanfattningsvis kommer könsstatusövertygelserna att organisera vardagslivets 
samspel mellan män och kvinnor. Könsstatusövertygelserna kommer att forma deras självsäkerhet, 
hur de kommer att bete sig och hur beteendet kommer att mottas, hur prestationen blir bedömd, 
vilken legitimitet individen vinner i en situation, tillgång till makt och hur inflytelserik individen 
blir (Ridgeway 2001 s.639-646).  
 

3.4 Homosocialitet 
 
Homosocialitet handlar om att män föredrar män. Mäns intimitet genom social interaktion mellan 
varandra är viktig, men för att det ska vara accepterat måste de konstatera för varandra på olika 
sätt att de är heterosexuella män. Homosocialitet som fenomen är osynligt men leder till att 
homosexuella och kvinnor exkluderas. På så sätt premierar män varandra och för vidare 
manligheten till varandra. Homosocialiteten påverkar därmed också vem som efterträder vem i 
styrelser och så vidare. (Roper 1996 s. 222-223, Wahl 1998 s. 62-63).  
 
Maktordningen reproduceras hela tiden på grund av homosocialiteten. Lipman-Blumen (1976 
s.16) poängterar att homosocialitet inte i första hand är ett uttryck för män som gillar män, utan 
fenomenet att vi gillar lika. Kvinnor gillar alltså kvinnor precis som män gillar män. Dock är 
kvinnor, liksom män, medvetna om att det är mer lönsamt att vända sig till män eftersom de är de 
som har den största makten. Därför vänder sig kvinnor även till män, men av det enkla skälet att vi 
alltid söker oss till den som kontrollerar resurserna i en given situation, och inte för att kvinnor har 
ett mindre homosocialt beteende än män (Lipman-Blumen 1976 s. 15–31).  
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3.5 Resumé av tidigare forskning och teori 
 
Detta är en kort resumé av vad som tidigare skrivits i avsnitten om tidigare forskning och teori. 
Tidigare forskning visar att det finns föreställningar om kvinnligt och manligt samt att dessa 
föreställningar påverkar synen på ledarskap och utgör i vissa fall hinder för män och kvinnors lika 
villkor i arbetslivet. Teorin visar på att vi tillskriver män och kvinnor olika attribut och status, samt 
att vi har förväntningar på ett visst beteende kopplat till dessa föreställningar. Dessutom visar 
teorin att vi bland annat umgås via könsbetingade sociala nätverk och att ledarskapet till synes är 
könsmärkt då det är förknippat med manlighet. Vill vi uppmärksamma att teorin har ett något 
essentialistiskt och deterministiskt perspektiv. Tidigare forskning visar att en viss förändring har 
skett gällande ledaridealen (Powell et al 2002) och att fördomar liksom acceptansnivån mot 
kvinnliga ledare har förändrats något (Elsesser & Lever 2011). Därför tycker vi det är viktigt, 
liksom Due Billing (2011) uttrycker, att inte glömma bort att hålla en nyanserad bild. Vårt syfte är 
trots allt att se till både reproduktion och förändring. Ridgeway (2001) visar att 
förändringsutrymme finns eftersom att statusövertygelser skiftar över tid, egenskaper kopplade till 
grupper är inte statiska. Det betyder inte att genusaspekten är inaktuell och obetydlig, även Due 
Billing (2011) uttrycker att det inte går att borste från genusaspekten. Det ger oss anledning att 
undersöka om kvinnliga ledare upplever lika stor tillräcklighet som män. Vidare om det finns 
hinder för tillräcklighet, om ledaridealen fortfarande sammankopplas med manlighet och om 
tendenser till homosocialitet finns.   
 

4. Metod 
 

4.1 Val av metod 
 
Vi har valt ett kvantitativt tillvägagångsätt för att undersöka hur ledare upplever sig själva i sin 
ledarroll i yrkeslivet. Det kvantitativa tillvägagångsättet grundar sig i att intresset handlar om att 
blottlägga mönster och strukturer genom en deduktiv ansats. Bryman (2011) skriver att, i en 
kvantitativ studie är det vanligast att utgå från en hypotes som man sedan prövar, detta kallas för 
en deduktiv ansats. Genom att samla in data som består av siffror eller text som på något sätt kan 
kodas om till siffror går det att analysera materialet på ett sätt som liknar det naturvetenskapliga. 
Det är också vanligt att kvantitativa studier leder till generaliseringar av materialet i fall urvalet 
tillåter (Bryman, 2011, s. 150-151). Genom ledares svar på frågor om övergripande och generella 
attityder och föreställningar är det möjligt att urskilja mönster och strukturer angående 
ideal/normer och attityder. En förutsättning för att kunna se mönster och göra generaliseringar 
utifrån materialet är ett sannolikhetsurval som är tillräckligt stort. I en kvantitativ undersökning är 
det lättare att uppnå ett stort urval än i en kvalitativ studie då varje fall är mer tidskrävande vilket 
gör att en kvantitativ studie är mest naturlig för detta ändamål. Valet har således landat i att 
använda en tvärsnittsdesign och en surveyundersökning. Bryman (2011, s. 64) menar att en 
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tvärsnittsdesign kan användas i en kvantitativ studie vilket innebär att data samlats in från flera fall 
vid en viss tidpunkt.  
 
Syftet i denna studie är att samla in kvantifierbar data där fler än två variabler ingår. Dessutom 
avser studien att kartlägga sambandsmönster, så som vi tidigare nämnt. Undersökningens material 
består av webbenkäter som utformats i google drive. En nackdel är att undersökningen möjligen 
inte kan visa på mer djupgående analyser och resonemang förutom när det kommer till vår enda 
öppna fråga, där finns det möjlighet att fördjupa analysen. Ytterligare en nackdel är att vi genom 
studien riskerar att reproducera och befästa könsstereotyper. Vid studier som syftar till att 
undersöka om skillnader finns i kön så är det alltid en risk att forskaren bidrar till en polarisering 
som befäster skillnaderna.   
 

4.2 Urval 
 
200 yrkesledare på olika nivåer i olika grupper och inom olika organisationer har svarat på enkäten 
och är målgruppen för denna studie. Totalt har 31 arbetsplatser tillfrågats, av dem har 13 stycken 
svarat ja till att bidra med chefer som är villiga att svara på enkäten. Resterande 18 arbetsplatser 
har antingen tackat nej eller avstått från att lämna besked. Ytterligare 14 stora arbetsplatser i 
Sverige har vi försökt hitta kontaktuppgifter till men inte lyckats. Kontakten med ledare har gått 
genom både företag och person till person för att maximera chanserna till ett högt deltagandeantal. 
Ambitioner om att vända sig till både kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken har 
funnits för att på det sättet få ett jämnfördelat urval mellan könen samt att vända sig till både privat 
och offentlig sektor för att få en stor spridning. Det som har styrt urvalet är tanken kring vilka 
företag/organisationer/verksamheter som ger en så stor spridning som möjligt när det gäller 
yrkestillhörighet. Likaså vilka organisationer som kan tänkas ha ett stort antal anställda ledare och 
dessutom på olika nivåer. Svårigheter har påträffats angående att få tag på kontaktuppgifter till 
företag vilket också har spelat sin roll varför urvalet ser ut som det gör. Med anledning av detta har 
även privata kontaktingångar förekommit. Urvalet av materialet är således inte slumpmässigt 
framtaget och därför har undersökningen inte vad som krävs för att mynna ut i en statistisk 
generalisering till en population i någon större utsträckning. 
 

4.3 Genomförande 
 
Materialet har alltså samlats in genom webbenkäter och svaren som genererats av denna enkät har 
sedan förts in i statistikprogrammet SPSS. Webbenkäten har skickats ut till dels en kontaktperson 
som sedan distribuerat det vidare till chefer/ ledare inom verksamheten, dels direkt till 
chefer/ledare. När den var färdigställd skickades den ut två veckor innan slutdatum. När det var tre 
dagar kvar skickades en påminnelse om att komma ihåg att svara på enkäten. Andra chefer/ledare 
kontaktades under svarsperiodens gång och tillfrågades.  
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Enkäten som finns bifogad som bilaga 1 i uppsatsen beskrivs nedan. Beskrivningen är en 
motivering till varför de aktuella variablerna tagits med och på vilket sätt de har kopplingar med 
teorierna. Styckena är indelade enligt nedanstående sätt för att ge en bild av hur frågorna var 
uppdelade i webbenkäten. Varje stycke var en egen sida som respondenterna klickade sig vidare 
mellan vilket inte framgår i bilagan.  Det framgår inte heller i bilagan att enkäten var uppdelad i 
två delar med två olika rubriker. Den första delen var bakgrundsfrågor, den andra är mer ingående 
där upplevelse- och attitydfrågor ställs. 
 
Jämför med bilaga 1: 
Webbenkäten inleds med en välkomsttext där det framgår vilka avsändarna är, vad enkäten 
handlar om, information om etiska principer och en beskrivning av hur lång tid det tar att besvara 
den.  
 
Fråga 1-3) Den första variabeln i bakgrundsdelen är kön vilket är en nödvändig variabel för att 
undersöka skillnader män och kvinnor emellan. Den andra variabeln är ålder. Årtalet respondenten 
är född visar på hur gammal denne är. Denna variabel likt många av de kommande fungerar som 
en kontrollvariabel i analysen av kön.  
Utbildningsvariabeln är likaså en kontrollvariabel som används för att se om det finns skillnader i 
tillräcklighet och ledarskapsideal som beror på vilken grad av utbildning ledarna har. 
 
Fråga 4-5) Offentlig/privat sektor är även den en kontrollvariabel för att se om det finns några 
skillnader mellan dessa sektorer. Vidare är frågan om hur ledarna har fått sin anställning intressant 
eftersom den mäter om det förekommer homosocialitet. 
 
Fråga 6-7) Antal arbetade timmar i veckan kan visa om något av könen lägger ner mer eller 
mindre tid på arbetet. Detta visar i sin tur om man känner ett behov av att anstränga sig extra 
mycket eller extra lite för att uppnå samma nivå som övriga.  
Den andra frågan angående arbetad tid handlar om den upplevda arbetstiden som läggs ner. Är den 
mer, lika mycket eller mindre än vad anställningen avser? Båda frågorna motiveras utifrån 
Ridgeway (2001). 
 
Fråga 8-11) Frågan om antal individer som arbetar på respondentens arbetsplats finns inlagd för att 
tillsammans med frågan om hur många respondenten har ledaransvar för kan ge ett riktmärke för 
vilken nivå i organisationen respondenten befinner sig på. Genom att dividera den senare med den 
förra får vi fram hur många procent av organisationen respondenten har ledaransvar för. Frågan är 
då om det kan finnas en skillnad i upplevelsen av tillräcklighet på olika nivåer. Variabeln om 
vilket kön som den närmast överordnade chefen har kan tillsammans med variabeln kön återigen 
mäta homosocialitet. Variabeln om hur länge respondenten varit i en ledande position mäter den 
faktiska erfarenheten i årtal som i sin tur skulle kunna hjälpa till att förklara skillnader i upplevd 
tillräcklighet och attityder om ledarskapsideal.   
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Fråga 12-13) Första variabeln under rubriken “upplevelsen av ledarskapet” är trivselfrågan. 
Genom denna variabel går det att undersöka ledares upplevelse av arbetet från andra aspekter. 
Variabeln som handlar om ledarna upplever att de har den kompetens som krävs för att vara ledare 
är ett sätt att mäta om individen själv anser sig ha den rätta kompetensen för att vara en ledare, rent 
erfarenhets- och utbildningsmässigt. Frågan motiveras utifrån Ridgeway (2001) resonemang om 
att individen kommer att kalkylera vad den har att tillföra i till exempelvis arbetssituationen. Vi 
argumenterar utifrån teorin att det inte behöver vara så att faktisk kompetens och relativ 
kompetens behöver sammanfalla, självregleringen kan leda till att individerna bedömer sig själva 
hårdare.  
 
Fråga 14-16) Nästa variabel är en utav våra huvudsakliga beroendevariabler. Den består av tre 
frågor, om självsäkerhet, tillräcklighet samt uppskattning, som tillsammans utgör ett index. Här 
mäter vi upplevelsen av självsäkerhet, tillräcklighet och uppskattning som tillsammans visar på i 
vilken grad respondenterna känner att de uppfyller ledarrollen. Tillräcklighetsskalan går från 3 till 
15 poäng. 
 
Fråga 17) I fråga 17 ges respondenten möjlighet att definiera vad en bra ledare är genom att välja 
tre av 16 föreslagna egenskaper. Syftet med detta är att kunna visa hur mansidealen idag är 
kopplade till ledarskapet. Hälften av orden är manligt relaterade och hälften är kvinnligt relaterade 
vilket inte framgår i frågan men som tas i beaktning i analysen. Det kvinnliga är kopplat till: 
omhändertagande, bra på att lyssna, uppmärksam, känslosam, flexibel, eftertänksam, moderlig och 
relationsorienterad. Det manliga är kopplat till: teknisk, kan ta för sig, strukturerad, affärssinne, 
tydlig, målinriktad, snabb beslutsfattare och bestämd. Dessa antaganden om sammansättningar är 
grundade i ett antal artiklar och böcker som talar om föreställningar om manligt och kvinnligt: 
Alvesson & Billing (2011 s.112), Eagly & Karau (2002), Ridgeway (2001), Fogelberg Eriksson 
(2005), Gustavsson & Fogelberg Eriksson (2010), Hirdman (1988) och Kanter (1977 s.97-98, 
199), Sczesny (2003), Bosak et al (2004).  
 
Fråga 18) Här frågas det om det finns både manliga och kvinnliga ledare på arbetsplatsen. Om så 
är fallet slussas de vidare direkt till sida 11 eftersom de är “behöriga” att svara på resterande frågor 
i enkäten. Om de svarar nej på denna fråga slussas de istället vidare till sida 10 där en följdfråga 
ställs. Detta är alltså frågor som i fösta hand är funktionella i syfte att organisera enkäten på ett bra 
sätt. 
 
Fråga 19) Här ställs följdfrågan “Finns det någon på din arbetsplats som inte har samma kön som 
du?” till dem som svarade nej på föregående. Här frågas då om alla på arbetsplatsen och inte bara 
ledarna. Om svaret är ja på den här frågan är de “behöriga” att svara på frågor från och med sida 
13 och slussas därför dit. Om svaret även på denna fråga är nej är de inte “behöriga” att svara på 
frågor förrän på sida 18 och slussas därför dit. Att de inte är “behöriga” betyder att de inte kan 
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svara på frågorna eftersom svarsalternativen bygger på att respondenterna ska kunna jämföra män 
och kvinnor på sin arbetsplats.  
 
Fråga 20-23) Denna sida besvaras endast om respondenten är man, annars klickar hon sig vidare. 
De första två frågorna handlar om i vilken mån ledarna känner sig rättvist behandlade i jämförelse 
med det andra könet, hur mycket de upplever att de måste anstränga sig och hur de upplever att 
kollegorna bedömer deras prestationer. De två andra frågorna handlar om på hur bra de upplever 
sig prestera och hur bra de själva tycker att de utför sitt jobb i jämförelse med de kvinnliga ledarna 
på arbetsplatsen.  
 
Fråga 24-27) Denna sida besvaras endast om individen är kvinna. Samma frågor gäller för henne 
som på föregående sida, skillnaden är att hon jämför sig med de manliga ledarna på arbetsplatsen. 
 
Fråga 28-32) Alla dessa frågor syftar till att mäta hur väl ledarna blir bemötta av sina kollegor, 
vilket är intressant att relatera till bland annat kön. Här går också att skilja på bemötande från 
överordnade kollegor, underordnade kollegor och kollegor på samma nivå.   
 
Fråga 33-34) Under rubriken “frågor om acceptans” handlar första frågan om känslor. Den mäter 
om det upplevs som tillåtet att visa känslor på arbetsplatsen. Att visa känslor är en kvinnlig 
egenskap/drag, detta antagande är grundat i källorna som nämndes i samband med fråga 17. Om 
individen inte är tillåten att visa känslor tyder det på att ett mansideal på detta område fortfarande 
råder. Denna variabel visar sålunda på huruvida känslosamhet utgör ett hinder till att nå upp den 
förväntade ledarrollen. Andra frågan här handlar om diskriminering och fördomar. Har man 
upplevt det kryssar man ja, då slussas man vidare till nästa sida där det finns en följdfråga. Om 
svaret är nej, slussas man vidare till sida 20 istället. 
 
Fråga 35) På denna sida finns det möjlighet att skriva kort om på vilket sätt diskrimineringen eller 
fördomen har tagit sig i uttryck. Här kan nya variabler komma fram som annars inte har tagits i 
beaktning av enkäten. Denna fråga behandlas på ett kvalitativt tillvägagångsätt till skillnad från 
resten av frågorna som förs in i SPSS. Svaren på denna fråga tematiserades istället och 
analyserades kvalitativt utifrån teorierna.   
 
Fråga 36-37) På sista sidan kommer två relativt direkta frågor. Den första frågan handlar om 
respondenterna upplever en manlig, kvinnlig, eller könsneutral (se definitionen av könsneutral 
under rubriken “avgränsningar och definitioner”) ledarstil som fördelaktig. Ett fjärde 
svarsalternativ är också ”jag upplever inte att det finns något manligt eller kvinnligt ledarskap”. 
Detta är en rak fråga som direkt mäter upplevelsen av vad som upplevs vara mest fördelaktigt. Den 
sista frågan är också relativt direkt där respondenterna ställs mot frågan ”Passar män bättre som 
ledare?”. Den fungerar således som en tydlig attitydfråga som mäter hur inställningen idag är till 
de manliga ledaridealen. Detta mäter också Elsesser & Lever (2011 s.1572-1573, 1561) genom att 
fråga vem man helst arbetar för. Vi är medvetna om att svaren på dessa frågor kan ha påverkats av 
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social önskvärdhet vilket måste tas i beaktning vid analysarbetet. Därför fungerar dessa två frågor 
också som kontrollfrågor till fråga 17.  
 
Information om de etiska principerna har tydligt förklarats i samband med enkätdeltagandet, där 
respondenterna har kunnat läsa om sina villkor och rättigheter innan svarsprocessen börjat. 
Angående informationen om undersökningen till respondenterna har överväganden ägt rum då det 
är en balansgång gällande hur mycket information som ska ges ut. En grundvariabel i 
undersökningen utgörs av kön, detta genusperspektiv har inte på förhand tydligt presenterats för 
respondenterna eftersom det skulle kunna få en effekt av social önskvärdhet. Vi tror också att det 
finns en risk med att “stämpla” studien med ett genusperspektiv då detta kan inge en negativ 
klang, grundat på samhällets något infekterade debatt angående detta ämne. Vi vill undvika att 
redan på förhand skapa vridna föreställningar hos respondenterna om studien. Istället har vi 
beskrivit att vi vill undersöka “kvinnliga och manliga ledare” eller “jämföra olika grupper” för att 
ändå inkludera variabeln. Nedan finns ett exempel på hur en mailförfrågan kunde se ut till 
företagen/verksamheterna: 

Hej (namn)! 
Jag heter Paula Säker/Louise Brunnegård och är student vid Örebro Universitet. Jag skriver nu mitt 
examensarbete i Sociologi ihop med en kurskamrat och letar därför företag/verksamheter som kan tänka sig att 
hjälpa oss genom att svara på en kort webbenkät som vi kommer att skicka ut i november månad. Anonymitet är 
såklart garanterat, både gällande arbetsplats och individ.   

Vår studie kommer att handla om hur kvinnliga och manliga ledare upplever sig själva i sin yrkesroll, som just 
ledare. Det betyder inte att vi bara är intresserade av ledare på de högsta positionerna utan även personal med 
andra ledarbefattningar. Vår fråga är således: Är ledarna på (företags-/verksamhetsnamn) villiga att hjälpa oss 
genom att svara på en kortare webbenkät? Kan vi i så fall få hjälp med att skicka ut webbenkäten inom 
företaget/verksamheten? 

Med vänliga hälsningar 
Louise Brunnegård och Paula Säker 
Studenter vid Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet 
Örebro Universitet 
 

4.4 Validitet  
 
Validitet handlar om vi har mätt rätt sak. Har det mått vi använt oss av verkligen mätt det begrepp 
vi vill mäta? Detta brukar forskare benämna som mätningsvaliditet (Bryman 2011 s.50). Vårt 
mätinstrument i denna studie är webbenkäten och dess frågor. Validitetsaspekten har vi försökt 
förhålla oss till genom att fundera kring om frågorna i enkäten mäter det vi vill ta reda på, alltså 
svarar på syftet och frågeställningen. Det finns olika typer av validitet. Två av dem är intern- och 
extern validitet. Intern validitet “[...]handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt 
förhållande mellan två eller flera variabler är hållbar eller ej.” (Bryman 2011 s.50). Att variabler 
har med varandra att göra är alltså inte självklart utan kräver egen analysförmåga. Bryman (2011 
s.65) menar att det kvantitativa materialet endast pekar på samband mellan variabler men kan inte 
tala om i fall det är ett skensamband. Detta måste i efterhand analyseras vad som är troligt och 
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inte. Orsaksriktningen kan därför aldrig säkerställas, det vill säga, vad som påverkar vad och så 
vidare. Däremot kan vi alltid diskutera oss fram till en möjlig orsaksriktning, vad som troligtvis 
ligger bakom vad, och om variablerna verkligen har något med varandra att göra. Genom att göra 
multivariata korstabeller i vissa fall och regressionsanalyser i andra fall har vi tydligare kunnat 
tolka vilka variabler som verkligen har med varandra att göra. Vi har också diskuterat kring på 
vilket sätt det ena kan ha med det andra att göra. Den externa validiteten handlar om “[...] huruvida 
resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten” 
(Bryman 2011 s.51). Det kan alltså finnas omständigheter som för med sig att resultatet inte kan 
föras över på en större grupp i populationen, annan än de individer som ingått i undersökningen. 
Här gäller det t ex att kolla på sådana saker som om urvalet har varit representativt för den grupp 
generaliseringen är menad för (Bryman 2011 s.51). I denna studie har vi svårt att göra några 
statistiska generaliseringar på chefer och ledare i allmänhet eftersom vårt urval inte är 
slumpmässigt och därmed inte helt representativt för populationen av chefer och ledare. För att 
kunna säga något med större säkerhet behövs också ett större urval än detta på 200 ledare/chefer. 
Det kan också vara svårt att säga något om chefer och ledare i stort eftersom klimatet på 
arbetsplatserna troligtvis kan skilja sig åt inom olika branscher och på olika positioner inom 
organisationen. Dessutom är fördelningen i materialet något ojämnt angående sektor och även lite 
ojämnt angående kön. Dock har vi inte så stort internt bortfall vilket är positivt i termer av 
tillförlitlighet. En anledning till varför det interna bortfallet inte är större kan vara att vi haft 
direktkontakt med företag och att ledare på förhand tackat ja till att delta i studien. Även om vi inte 
kan göra statistiska generaliseringar så är det möjligt att göra analytiska generaliseringar. Vi är 
intresserade av ett fenomen och vår population kan ge en anvisning om hur fenomenet tar sig i 
uttryck.  
 

4.5 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om måttet är pålitligt och stabilt eller ej. Vi bör ställa oss frågan om det mått vi 
använder oss av är stabilt över tid och stabilt oavsett vem forskaren är? Finns det tillfälliga 
omständigheter som gör att måttet inte verkar stabilt för nästa mätning av samma sak? (Bryman 
2011 s.160) I vår studie skulle måttet kunna tänkas vara stabilt över tid men det skulle även gå att 
mäta på flera andra sätt. Ett kompletterande sätt att mäta tillräcklighetsindexet på skulle t ex kunna 
vara att mäta inkomst. Detta främst i termer om ledarna upplever att de har den inkomst som de 
förtjänar. Eftersom lönen och andra förmåner är ett slags betyg/bedömning/belöning på hur bra 
individen utför sitt arbete kunde det varit något som påverkar upplevelsen av tillräcklighet och 
således relevant att mäta. En delkomponent av reliabiliteten är intern reliabilitet. Det handlar om 
tillförlitligheten hos indexmått. Då ställer man frågan om de olika indexfrågorna pekar åt samma 
håll, om de mäter samma sak. Det bör också kontrolleras så att svarsalternativen, är utformad på 
ett korrekt sätt (Bryman 2011 s.160-161). I denna studie används indexmått några få gånger. Dessa 
är noga kontrollerade att de pekar åt samma håll och noga övervägt om de mäter samma sak.  
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5. Resultat  
 
Resultatet nedan redovisas i olika teman. Dessa teman är tillräcklighet, ledarideal och 
homosocialitet. Inom teman redovisas olika tabeller, somliga av dem går att läsa direkt i resultatet 
och andra går att läsa i bilagan. För läsarens kännedom är det bra att veta att fördelningen mellan 
de 200 respondenterna är: 116 kvinnor och 81 män. Övriga 3 svarade inte vilket kön de har. Dessa 
tre har endast uteslutits i analyser där kön ingår.  
 

5.1 Tillräcklighet 
 
Tillräckligheten mäts genom ett index. Detta index har skapats genom att fråga 14-16 (se bilaga 1) 
kodats om till en indexvariabel som antar värdet 3-15. En låg tillräcklighetskänsla motsvarar 
värdet 3 och en hög tillräcklighetskänsla motsvarar värdet 15.  
 
Vi analyserar sambandet mellan tillräcklighet och kön med hjälp av en medelvärdesanalys för att 
kontrollera om upplevelsen av tillräcklighet skiljer sig mellan könstillhörigheterna och om kön 
hänger samman med tillräcklighetskänslan 

 
 
 
 
 
 
 
 

I tabell 1 går att utläsa att män känner sig lite mer tillräckliga än kvinnor men skillnaden är 
minimal, dessutom är sambandet inte signifikant vilket innebär att vi förkastar hypotesen om att 
kön påverkar upplevelsen av tillräcklighet. Detta leder oss vidare. Vad är det isåfall som påverkar 
upplevelsen av tillräcklighet? 

 
Efter att ha analyserat sambandet mellan otaliga variabler som vi fann intressanta kvarstod att 
ålder, den relativa arbetstiden, den relativa kompetensen och trivselnivån korrelerar med 
tillräckligheten. Förstnämnda och de två sistnämnda variablerna har kodats om medan de två 
kvarstående har behållits som de är. Variabeln ålder har kodats om till fyra olika kategorier för att 
få ett mer hanterligt material och därmed försöka undvika att det blir för få respondenter per cell i 
SPSS och resultat uteblir. Likaså har variabeln om trivsel kodats om för att skapa ett mer hanterligt 
material. Detta från en femgradig skala som slagits ihop till tre kategorier. Variabeln om den 
relativa arbetstiden avser fråga 7, se bilaga 1. Denna fråga kallar vi den ”relativa” arbetstiden för 
att det är en uppskattad arbetstid som inte är exakt utan bygger på en upplevelse och en känsla. 

Tabell 1. Medelvärdesanalys, Tillräcklighetsindex och kön 

  Kön Medelvärde N Eta Eta2 Sig.  

Kvinna 11,4696 115 
   

Man 11,5926 81       

Total 11,5204 196 0,044 0,002 0,54 
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Likaså gäller för den ”relativa” kompetensen då kompetensen också grundar sig i upplevelsen av 
graden av kompetens.  
 
Sambandet mellan ålder och tillräckligheten visar att ju yngre ledarna är desto mer tillräckliga 
känner de sig, se bilaga 2 tabell 2.1. Sambandet är signifikant (0,006) och eta visar att sambandet 
är svagt (0,248). Eta2 visar att 6,1% av variationen i tillräckligheten kan förklaras av åldern. 
 
Sambandet mellan den relativa arbetstiden och tillräckligheten visar att om individen upplever att 
denne arbetar mindre än vad anställningen avser känner han/hon sig mindre tillräcklig och har 
därmed mindre poäng på tillräcklighetsskalan. De som känner sig mest tillräckliga är de som 
upplever att de arbetar lika mycket som anställningen avser se bilaga 2 tabell 2.2. Sambandet är 
signifikant (0,003). Eta visar på att det finns ett svagt samband (0,241) och eta2 visar på att 5,8% 
av variationen i tillräckligheten kan förklaras av upplevelsen i arbetstid.  
 
När det kommer till sambandet mellan den relativa kompetensen och tillräcklighetskänslan ser vi 
att de som svarat ”ja” har ett högre värde på tillräcklighetsskalan än vad de som svarat ”ja, till viss 
del”, se bilaga 2 tabell 2.3. Svarsalternativet ”nej” har inte uppträtt bland respondenternas svar. 
Sambandet signifikant (0,000). Eta visar på att det finns ett medelsvagt samband (0,370). Eta2 
visar då i sin tur på att 13,7% av variationen i tillräckligheten kan förklaras av den upplevda 
kompetensen.  
 
Slutligen; sambandet mellan trivsel och tillräcklighet visar att ju mer individen trivs desto mer 
tillräcklig känner denne sig, se bilaga 2 tabell 2.4. Sambandet är signifikant (0,000). Eta visar att 
det är ett medelstarkt samband (0,441) och eta2 visar att 19,4% av variationen i tillräckligheten kan 
förklaras av trivselnivån.  
 
Eftersom dessa fyra variabler korrelerar i bivariata korstabeller är det intressant att sammanföra 
dessa i en regressionsanalys. Genom att göra på detta vis kan vi konstanthålla för de olika 
variablerna och därigenom hitta olika modeller som kan förklara skillnaden i upplevelsen av 
tillräcklighet olika bra, samt upptäcka eventuella skensamband. Tillräcklighetsindexet är den 
beroende variabeln och de oberoende variablerna är de som tidigare korrelerande med 
tillräcklighetsindexet d.v.s. ålder(referenskategorin är “34-43 år”), relativ arbetstid 
(referenskategorin är “lika mycket tid som anställningen avser”), relativ kompetens 
(referenskategorin är “Ja”) och trivsel (referenskategorin är ”trivsel bra”). 
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Av tabell 2 går det att förstå att regressionsanalysen av tillräcklighet visar på att alla modeller är 
signifikanta. Den visar också att modell 3 och 4 har störst förklaringskraft. Med förklaringskraft 
menas andelen av variationen i y-variabeln som kan förklaras av x. Detta går att utläsa av justerat 
R2, som vi har tagit fasta på istället för R2 då dessa skiljer sig lite åt, som visar att modell 3 
förklarar 19,5% av variansen och modell 4 förklarar 31,4%.  
 
Regressionsanalysen visar även att till en början (i modell 1) ser det ut som att ålderskategorin 
“22-33 år” är signifikant men när fler variabler tas hänsyn till i modell 2 så försvinner sambandet. I 
modell 2 blir en annan variabel signifikant (0,002). Detta är variabeln relativ arbetstid ”lägger 
mindre tid än anställningen avser”. Koefficienten (läs under B) är - 2,953 vilket innebär att när 
ledarna upplever att de lägger ner mindre tid på sitt arbete än vad anställningen avser så tenderar 
de att ha i genomsnitt ca 3 poäng mindre på tillräcklighetsindexet jämfört med om de upplever att 
de arbetar lika många timmar som anställningen avser. Signifikansen kvarstår för relativ arbetstid 
”lägger mindre tid än anställningen avser” i modell 3. Här tillkommer även variabeln om relativ 
kompetens ”ja, till viss del” som visar sig ha signifikansvärdet 0,000. Koefficienten är -1,064 

Tabell 2. Regressionsanalys av tillräcklighet, samband mellan ålder, relativ arbetstid, relativ kompetens och 
trivsel.  

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
  B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 
Ålder 

         (ref. 34-43 år) 
         22-33 år 0,469 0,043 0,427 0,060 0,302 0,160 0,115 0,565 

44-53 år -0,445 0,077 -0,441 0,073 -0,370 0,111 -0,388 0,071 
54-65 år -0,122 0,780 -0,164 0,702 -0,144 0,721 -0,056 0,881 

         Relativ arbetstid 
        (ref. arbetar lika mycket som anställning avser.) 

       Lägger mindre tid än vad anställning avser -2,953 0,002 -2,738 0,002 -2,277 0,006 
Lägger mer tid än vad anställning avser -0,268 0,159 -0,288 0,108 -0,163 0,332 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Relativ kompetens 
        (ref. Ja) 
        Ja, till viss del 
    

-1,064 0,000 -0,943 0,000 

         Trivsel  
        (Ref. bra).  
        Mindre bra/ ganska bra 
      

-0,845 0,000 
Mycket bra 

      
0,589 0,002 

         Konstant 11,486 0,000 11,673 0,000 11,955 0,000 11,865 0,000 
N 196 

 
196 

 
196 

 
196 

 Justerat R2 0,05   0,093   0,195   0,314   
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vilket betyder att om ledarna upplever att de har den kompetens som krävs för att vara ledare till 
viss del har de i genomsnitt ca 1 poäng mindre på tillräcklighetsindexet jämfört med de som svarat 
“ja” på frågan. Svarsalternativet ”nej” förekom aldrig hos respondenterna.  
 
Det finns fyra variabler som är signifikanta i modell 4. Det är för det första variabeln om relativ 
arbetstid ”lägger mindre tid än anställning avser” (nu signifikans 0,006 och koefficienterna är  
-2,277). För det andra är det variabeln om relativ kompetens ”Ja, till viss del” (nu signifikans 
0,000 och koefficienterna är -0,943). För det tredje är den nya variabeln om trivsel “mindre 
bra/ganska bra” signifikant (0,000). Koefficienten för denna variabel är -0,845 och det betyder att 
om ledarna upplever att de trivs mindre bra/ganska bra har de i genomsnitt 0,8 poäng mindre på 
tillräcklighetsskalan än de som trivs bra. För det fjärde, och slutligen, är variabeln om trivsel 
”mycket bra” signifikant (0,002) och koefficienten är 0,589. Det betyder att de ledare som trivs 
mycket bra har i genomsnitt ca 0,6 poäng mer på tillräcklighetsindexet i jämförelse med de som 
trivs bra. 
 
För att kontrollera att detta resultat är tillförlitligt gör vi en diagnostik över materialet. Vi vill 
kontrollera för multikollinearitet, heteroscedasticitet och linjäritet samt se om residualerna är 
normalfördelade. Diagnostiken visar att VIF-värderna är strax över 1 och därför behöver vi inte 
vara oroliga för multikollinearitet. Det är alltså ingen variabel som tycks mäta samma sak som 
någon annan, vilket är bra. Vidare visar diagnostiken att vi inte har problem med 
heteroscedasticitet vilket innebär att skattningen av indexvärdet är ungefär lika precis oavsett var 
på de oberoende variablerna man befinner sig. Detta går att se på scatterplot:en, se bilaga 2 tabell 
2.5. Diagnostiken visar ytterligare att residualerna inte ligger längs med linjen. Detta går både att 
urskönja av P-Plot:en och histogrammet, se bilaga 2 tabell 2.6 och tabell 2.7. Detta innebär 
sammanlagt att residualerna inte är normalfördelade och ger oss anledning att utföra ett 
normalitetstest för att mer exakt få kunskap om det föreligger en signifikant skillnad mellan 
residualerna och en normalfördelning. Normalitetstestet Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk 
test visar på en signifikans (0,001) vilket innebär att värdena inte är normalfördelade, se bilaga 2 
tabell 2.8. Det finns således en risk att vi inte kan lita på våra koefficienter och därmed inte på 
signifikanstestet i regressionsanalysen. Det föreligger helt enkelt risk för att vår modell har 
systematiska fel och inte är fullt tillförlitlig. För att åtgärda detta har vi transformerat variabeln 
tillräcklighetsindex men residualerna förbättrades inte. Detta är anledningen till att vi redovisar 
ovanstående regressionsanalys där variabeln inte är transformerad.   
 
Ovanstående regressionsanalys visar sålunda att relativ arbetstid, relativ kompetens och trivsel 
korrelerar med tillräcklighetsindexet. Eftersom dessa visar på signifikanta samband är dessa 
intressanta att undersöka vidare, bortsett från den relativa arbetstiden då vi inte kan kontrollera för 
vad som påverkar denna upplevelse utifrån vårt material. Vi börjar med att undersöka vad som 
påverkar den relativa kompetensen eftersom regressionsanalysen visar att respondenter som 
upplever tillräcklighet också upplever att de har kompetensen som krävs för att vara ledare. 
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Därefter undersöker vi vad som påverkar trivsel eftersom regressionsanalysen visade, även här, att 
trivsel korrelerar med tillräckligheten. 
 
Vi fann att den relativa kompetensen korrelerar med antal år som ledare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3 visar att ju fler år som respondenten förvärvat som ledare desto mer kompetent känner 
denne sig. Sambandet är signifikant (0,000). Variabeln om hur många år individen varit i en 
ledande position var från början en öppen fråga som kodats om till tre kategorier för att underlätta 
analysarbetet.  
 
Angående trivsel fann vi att den korrelerar med både diskriminering/fördomar och visa känslor, se 
nedanstående tabell 4 och 5. 
Tabell 4. Bivariat korstabell, Samband mellan trivsel och fördomar/diskriminering 

    Fördomar/diskriminering     
    Ja Nej Total Sig.  
Trivsel 

     Mindre bra/ ganska bra 29,5% 12,5% 17,8% 
 Bra 

 
42,6% 49,3% 47,2% 

 Mycket bra   27,9% 38,2% 35,0%   
N 

 
61 136 197 

 Total   100 % 100 % 100 % 0,014 

Tabell 4 visar att de som svarat nej på frågan om de har upplevt diskriminering eller fördomar mot 
sig själv som ledare tenderar också att trivas bättre. Sambandet är signifikant (0,014) 

  

Tabell 3. Bivariat korstabell, Samband mellan relativ kompetens och antal år i ledarposition 

    Antal år i ledarposition     
    0-10 år 10-20 år Mer än 20 år Total Sig.  
Relativ kompetens 

     Ja 
 

61,0% 82,1% 92,0% 75,9% 
 Ja, till viss del 

 
39,0% 17,9% 8,0 % 24,1% 

               
N 

 
82 67 50 199 

 Total   100 % 100 % 100 % 100 % 0,000 
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Tabell 5. Bivariat korstabell, Samband mellan trivsel och visa  
känslor    
    Visa känslor       

    
Ja, i hög 
utsträckning 

Ja, men 
i låg utsträckning Nej, aldrig Total Sig.  

Trivsel 
      Mindre bra/ ganska 

bra 8,2 % 27,3% 75,0% 17,3% 
 Bra 

 
48,2% 46,8% 25,0% 41,1% 

 Mycket bra   43,6% 26,0% 0,0 % 35,6%   
N 

 
110 77 4 191 

 Total   100 % 100 % 100 % 100 % 0,000 

Slutligen fann vi att de som svarat att de kan visa känslor i hög utsträckning trivs också bättre, 
vilket tabell 5 åskådliggör. Sambandet är dessutom signifikant (0,000). 

 

5.2 Ledarideal 
 
Detta tema inleds med vad respondenterna svarade i frågorna som behandlar hur ledarna blir 
bemötta av sina kollegor, vilken ledarstil som är mest fördelaktig och om män passar bättre som 
ledare eller inte. Dessa tre redovisas för att ge en överblick av temat. Senare går vi in på resultatet 
av egenskaper mer på detaljnivå och redovisar även om männen och kvinnorna upplevt fördomar 
eller diskriminering mot sig själva som just ledare.  
 
När vi granskar tabellerna 2.9 – 2.12, se bilaga 2, kan ett mönster urskiljas som visar att större 
delen av ledarna upplever att de manliga och kvinnliga kollegorna lyssnar lika mycket, 
respekterar, ger stöd och uppmuntran, praktisk hjälp och vägledning i lika stor utsträckning. Dock, 
av de ledare som ändå väljer ett kön framför det andra så tenderar de att välja det kvinnliga könet. 
Vidare när vi tittar på tabell 2.13, se bilaga 2, ser vi att ledarna upplever att de blir ifrågasatta lika 
mycket av kvinnliga kollegor som manliga, men av de som väljer något av könen så ser vi att de 
upplever att kvinnliga kollegor ifrågasätter i större utsträckning än manliga.  
 
Majoriteten av respondenterna svarar också att det inte finns någon kvinnlig eller manlig ledarstil 
eller att en könsneutral ledarstil är mest fördelaktig. Några få svarar att kvinnlig eller manlig 
ledarstil är mest fördelaktig. Detta går att urskilja ur en frekvenstabell som kan läsas i bilaga 2 
tabell 2.14. När det gäller om män passar bättre som ledare ser vi att det tycks vara som så att 
majoriteten anser att svaret är nej, se bilaga 2 tabell 2.15. Dock, om vi går djupare och tittar på om 
detta korrelerar med kön ser vi att det finns ett mer nyanserat svar.  
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Tabell 6. Bivariat korstabell, Samband mellan passar män bättre som ledare och kön 

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  
Passar män bättre som 
ledare? 

    Ja 
 

0,0 % 5,1 % 2,1 % 
 Nej 

 
91,2% 74,7% 84,4% 

 Vet inte   8,8 % 20,3% 13,5%   

N 
 

113 79 197 
 

Total   100 % 100 % 100 % 0,003 

Tabell 6 visar att sambandet mellan variablerna ”passar män bättre” och ”kön” är signifikant 
(0,003). Inte en enda kvinna svarar ja på frågan (0,0 %). De svarar nej (91, 2%) eller vet inte 
(8,8%). Männen svarar, om än få procent, ja (5,1 %) och resterande procent fördelas på 
svarsalternativen nej (74,7%) och vet inte (20,3%). Männen är alltså lite mer delade än kvinnorna 
(även om tre fjärdedelar svarar nej). Detta leder oss in på de olika egenskaperna, vilka 
respondenterna fick välja 3 av 16 stycken egenskaper som är de viktigaste hos en ledare, se bilaga 
1, fråga 17.  
 
Sammanlagt går att urskilja tre egenskaper, av både kvinnornas och männens svar, som valdes i 
högst utsträckning. Dessa är “tydlig”, “bra på att lyssna” och “målinriktad”. 66 % av 
respondenterna svarade att “tydlig” är en viktig egenskap, 58 % av respondenterna svarade att “bra 
på att lyssna” är en viktig egenskap och 54,5% av respondenterna svarade att “målinriktad” är en 
viktig egenskap.  
 
Eftersom dessa ledaregenskaper kan ses som ”könsbetingade” enligt teorin (tydlig och målinriktad 
kan ses som manliga egenskaper medan bra på att lyssna kan ses som en kvinnlig egenskap, se 
metodkapitel) är det intressant att se om någon av dessa tre korrelerar med kön eller något annat. 
Vi fann att den enda ledaregenskapen av de tre vanligaste egenskaperna som korrelerar med något 
är ledaregenskapen ”bra på att lyssna” vilken korrelerar med kön. De andra två vanliga 
ledaregenskaperna, tydlig och målinriktad, korrelerar inte med något vilket vi tolkar som att vilka 
ledarna än är så har de en tendens att tycka att denna egenskap är viktig. Fler egenskaper som 
korrelerar med kön är “bestämd”, “affärssinne” och “snabb beslutsfattare”. Dessa tillsammans med 
”bra på att lyssna” valdes i högre utsträckning av männen än kvinnorna. Bra att veta är att 
ledaregenskaperna är s.k. dummies som är dikotoma. Detta är anledningen till att det står ”har valt 
ledaregenskapen” och ”har inte valt”.  
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Tabell 7. Bivariat korstabell, Samband mellan ledaregenskapen bra på att lyssna och kön 

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  

Bra på att lyssna 
    

Har valt ledaregenskapen 50,0% 69,1% 57,9% 
 Har inte valt   50,0% 30,9% 42,1%   

N 
 

116 81 197 
 Total   100 % 100 % 100 % 0,007 

 
I tabell 7 går att utläsa att 69,1% av männen valde “Bra på att lyssna” som en viktig ledaregenskap 
i jämförelse med 50,4% av kvinnorna. Sambandet är signifikant (0,007). 
 

Tabell 8. Bivariat korstabell, Samband mellan ledaregenskapen bestämd och kön 

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  
Bestämd 

     Har valt ledaregenskapen 0,0 % 4,9 % 2,0 % 
 Har inte valt   100,0% 95,1% 98,0%   

N 
 

116 81 197 
 Total   100 % 100 % 100 % 0,016 

 
I Tabell 8 går det att förstå att ledaregenskapen “bestämd” var viktig för 4,9 % av männen och 0 % 
för kvinnorna. Sambandet är signifikant (0,016).  
 

Tabell 9. Bivariat korstabell, Saband mellan ledaregenskapen affärssinne och kön 

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  
Affärssinne 

     Har valt ledaregenskapen 4,3% 13,6% 8,10% 
 Har inte valt   95,7% 86,4% 91,9%   

N 
 

116 81 197 
 Total   100% 100% 100% 0,019 

 
Tabell 9 visar att 13,6% av männen svarade att ledaregenskapen “affärssinne” är viktigt och 4,3 % 
av kvinnorna svarade att den är viktigt. Sambandet är signifikant (0,019).  
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Tabell 10. Bivariat korstabell, Samband mellan ledaregenskapen snabb beslutsfattare och kön 

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  
Snabb beslutsfattare 

    Har valt ledaregenskapen 2,6% 9,9% 5,6% 
 Har inte valt   97,4% 90,1% 94,4%   

N 
 

116 81 197 
 Total   100% 100% 100% 0,028 

 
I tabell 10 ser vi att “Snabb beslutsfattare” var en viktig egenskap för 9,9% av männen men viktig 
för 2,6% av kvinnorna, (signifikans 0,029). Alltså finns det ingen egenskap som kvinnorna tycker 
är viktigare jämfört med männen. Dock, av dessa ovan nämnda samband är det få respondenter 
procentuellt sett som väljer dessa egenskaper. 
 
Förutom att somliga ledaregenskaper korrelerade med kön fann vi även att vissa korrelerade med 
andra variabler än kön. Detta undersökte vi eftersom att det är tänkbart att exempelvis olika 
ålderskategorier eller olika sektorer tar fasta på olika ledaregenskaper. Det vi fann är att 
ledaregenskapen ”affärssinne” korrelerar med sektor, se bilaga 2 tabell 2.16. Egenskapen valdes i 
högre utsträckning av de ledare som arbetar i privat än offentlig sektor. Med anledning av detta 
resultat och tidigare redovisade samband mellan just denna ledaregenskap och kön utförde vi en 
multivariat korstabell på “Affärssinne”-”kön”-”sektor” för att på så vis kontrollera om dessa 
samband stämmer. Resultatet av den multivariata korstabellen visade att sambandet mellan 
affärssinne och kön försvann. “Kön” och “sektor” som tidigare enskilt korrelerat i den bivariata 
korstabellen med ledaregenskapen “affärssinne” gjorde inte det längre. Således kan vi säga att kön 
inte är den egentliga faktorn som påverkar “affärssinne” utan det är sektor. Det var alltså ett 
skensamband mellan kön och ledaregenskapen affärssinne, se bilaga 2 tabell 2.17. Vi fann också 
att ledaregenskapen ”snabb beslutsfattare” korrelerar med sektor, se bilaga 2, tabell 2.18 och 
eftersom så är fallet gjorde vi en multivariat korstabell med “snabb beslutsfattare”-”kön”-”sektor”. 
 

Tabell 11. Multivariat korstabell, Samband mellan ledaregenskapen snabb beslutsfattare, kön 
och offentlig sektor. 

    Kön     
Offentlig sektor Kvinna Man Total Sig.  
Snabb beslutsfattare   

   Har valt ledaregenskapen 1,0 % 7,7 % 2,8 % 
 Har inte valt   99,0% 92,3% 97,2%   

N 
 

105 39 144 
 Total   100 % 100 % 100 % 0,029 

 
Den multivariata korstabellen, tabell 11, visade att ett signifikant samband endast förelåg mellan 
offentlig sektor (signifikans 0,029), ledaregenskapen “snabb beslutsfattare” och kön. Det förelåg 
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alltså inget samband mellan dessa och bland dem som arbetar i privat sektor. Därför redovisas 
enbart det signifikanta resultatet här i tabell 11 som visar att männen i offentlig sektor väljer 
ledaregenskapen “snabb beslutsfattare” oftare än vad kvinnor i offentlig sektor gör (män 7,7 %, 
kvinnor 1 %). Detta kan dock vara ganska missvisande då dessa 7,7 % endast handlar om 3 
personer.  
 
Slutligen; det är intressant att se hur många av respondenterna som svarat att de upplevt fördomar 
eller diskriminering gentemot sig själva som ledare eftersom att det möjligen kan kopplas till att 
individen inte uppnår ledaridealen eller blir accepterad som ledare.  
 

Tabell 12. Bivariat korstabell, Samband mellan diskriminering/fördomar och kön 

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  
Diskriminering/fördomar 

    Ja 
 

38,8% 20,0% 31,10% 
 Nej   61,2% 80,0% 68,9%   

N 
 

116 80 196 
 Total   100 % 100 % 100 % 0,005 

 
Tabell 12 visar att majoriteten av våra respondenter inte har upplevt fördomar eller diskriminering 
gentemot sig som ledare. 39 % av kvinnorna har någon gång upplevt fördomar eller diskriminering 
i jämförelse med männen där 20 % av dem uppgett att de upplevt detta. Sambandet är signifikant 
(0,005) vilket innebär att slumpen inte gett oss resultatet och att det är tillförlitligt. 

5.3 Homosocialitet 

Nedan redovisas för vad i materialet som visar på en homosocialitet. 
 
Tabell 13. Bivariat korstabell, Samband mellan kön närmast överordnade chef och kön  

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  
Kön närmast överordnade 
chef 

    Kvinna 
 

65,8% 34,6% 53,10% 
 Man   34,2% 65,4% 46,9%   

N 
 

114 78 192 
 Total   100% 100% 100% 0,000 

 
Tabell 13 visar att män har män som chefer och kvinnor har kvinnor i överlag (65,4% jfr 65,8%) 
och signifikansen är 0,000. Sambandet mellan närmast överordnade chef och kön kan tänkas vara 
förenat med sambandet mellan sektor och kön. 
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Tabell 14. Bivariat korstabell, Samband mellan sektor och kön  

  Kön     
  Kvinna Man Total Sig.  
Sektor 

    Privat 9,5% 51,9% 26,9% 
 Offentlig 90,5% 48,1% 73,1%   

N 116 81 197 
 Total 100% 100% 100% 0,000 

 
Tabell 14 visar att 51,9% av männen arbetar inom privat sektor och 90,5% av kvinnorna arbetar i 
den offentliga sektorn. De kvinnliga respondenterna arbetar således till större del i den ena sektorn 
till skillnad mot männen som är i de båda. Signifikansen är 0,000. 
 
För att kunna urskilja om respondenterna valde att de fick ett bättre bemötande av kvinnor eller av 
män kodades frågorna 28-31 om (se bilaga 1) till dummyvariabler som pekar ut dem som valde 
något av könen. Dessa frågor behandlar hur ledarna blir bemötta av sina kollegor. Beslutet till 
omkodningen togs utifrån att ett mönster kunde urskiljas redan när frekvenstabellerna granskades 
som redovisas i avsnittet om ledarideal, se även bilaga 2 tabell 2.9- 2.12. Nedan, i tabell 15, 
redovisas dummyvariabeln som utpekar respondenter som valt att de får ett bättre bemötande av 
kvinnor. Skalan går från 0-4. En låg poäng innebär att respondenten i låg utsträckning valt att 
kvinnor ger ett bättre bemötande i jämförelse med män. En hög poäng innebär att respondenten i 
högre utsträckning valt kvinnor framför män. 

Tabell 15. Bivariat korstabell, Samband mellan bättre bemötande av kvinnor och kön 

    Kön     
    Kvinna Man Total Sig.  
Bättre bemötande av 
kvinnor 

    0,00 
 

44,8% 69,1% 54,8% 
 1,00 

 
18,1% 17,3% 17,8% 

 2,00 
 

22,4% 11,1% 17,8% 
 3,00 

 
10,3% 1,2% 6,6% 

 4,00   4,3% 1,2% 3,0%   
N 

 
116 81 197 

 Total   100% 100% 100% 0,003 
 
Av de som valde att säga att kvinnor bemöter bättre var i överlag kvinnor själva (se tabell 15). Det 
förelåg inte ett signifikant samband mellan att män bemöter bättre och kön, därför redovisas inte 
denna bivariata korstabell.  
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6. Analys 
 

6.1 Tillräcklighet 
 
Huvudvariablerna i studien, kön och tillräcklighet, visar på ett uteblivet signifikant samband. 
Resultatet är intressant och öppnar upp för vidare spekulation kring huruvida förändring har skett. 
Det är troligt, liksom tidigare forskning visar, att acceptansen för kvinnliga ledare succesivt ökar. 
En bidragande faktor till ökad acceptans kan bland annat vara att kvinnor fått tillgång till 
ledarpositioner i högre utsträckning än tidigare (Powell et al 2002, Elsesser & Lever 2011, SCB 
2014). Det kan också tänkas vara såsom teorin om statusövertygelser förutspår, att samspelet 
kommer vara mer jämlikt i sammanhang där könen är blandade. Då är det rimligt att argumentera 
för att skillnad i tillräcklighet uteblir.  
 
Det skulle kunna vara så att det uteblivna sambandet mellan kön och tillräcklighet gav oss skäl att 
sluta leta svar på vad som påverkar upplevelsen av tillräckligheten eftersom vår frågeställning 
blivit besvarad men vi fortsatte trots detta. Resultatet visar att individens upplevelse av hur mycket 
tid denne lägger ner på sitt arbete (den relativa arbetstiden) påverkar känslan av tillräcklighet. Om 
individen arbetar mindre tid än vad anställningen avser så tenderar han/hon att känna sig mindre 
tillräcklig i jämförelse med dem som upplever att de lägger ner den tid som anställningen är 
avsedd för (tabell 2). Vi kan tolka det som att det alltså är bättre att ha balans i arbetet, mellan 
planerad arbetstid och sysslornas tidsbehov för att optimera tillräcklighetskänslan. Det är troligt att 
upplevelsen av att arbeta lika mycket som anställningen avser, varken mer eller mindre, 
sammanfaller med känslan av sammanhang (KASAM) d.v.s. att individen upplever att tillvaron är 
begriplig, hanterbar och meningsfull.  Det kan också tänkas att detta sammanfaller med krav-
kontroll-stödmodellen. Dock tillhör dessa två teorier ämnet stress (copingstrategier) och 
hälsopromotion, vilket vi inte behandlar här. Vi hänvisar därför till att själv läsa detta i Hanson 
(2004 s.109-131) Theorell (2012 s.20- 30; 67-68), Burrell & Lindahl (2008 s.131) och 
Westerholm& Theorell (2008 s.157,160-166).  
 
Den relativa kompetensen påverkar känslan av tillräcklighet. Om individen upplever att den har 
kompetensen som krävs för att vara ledare känner denne sig mer tillräcklig än den individ som 
upplever att den innehar kompetensen till viss del (tabell 2). Den relativa kompetensen påverkas i 
sin tur av antal år i ledarposition (tabell 3).  
 
Av alla variabler i materialet är det trivsel som har den starkaste förklaringskraften för skillnaderna 
i upplevelsen av tillräcklighet. Denna slutsats drar vi eftersom att justerat R2 stiger allra mest 
mellan den sista modellen i regressionen (31,4%) och den förra modellen. En hög trivselnivå leder 
också till en större upplevd tillräcklighetskänsla. Detta leder oss till frågan om vad som påverkar 
trivseln? Vi fann att fördomar/diskriminering och visa känslor hade betydelse för trivselnivån. 
Detta är intressant i och med att det går att påverka organisationens klimat gällande acceptans för 
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känslor (tabell 4 och 5). Således kan åtgärder för en ökad känsla av trivsel göras genom 
arbetsklimat- och attitydförändringar. Det är troligt att de flesta organisationer redan har en policy 
och ett verksamt arbete gentemot diskriminering men det som kanske glöms bort är att fördomar, 
som kan ses som statusövertygelser, ofta ligger till grund för diskriminering. Därför är det viktigt 
att ha ett förebyggande arbetet som också riktar in sig på fördomarna. Resultatet ger oss skäl att 
överväga möjligheten att en organisation troligen skulle vinna på att släppa fram ett mer “kvinnligt 
arbetsklimat” där en tillåtelse att visa känslor finns för att på så vis uppnå en högre trivselnivå.  
 

6.2 Ledarideal 
 
Idealet att ledaren ska vara man tycks inte vara särskilt framträdande i vårt material. De allra flesta 
av respondenterna svarar att män inte passar bättre som ledare, å andra sidan finns det en liten 
grupp som visar att det finns ett samband när vi korsar det med kön (tabell 6). Män är mer 
ambivalenta i frågan medan kvinnorna är mer bestämda om att män inte passar bättre som ledare. 
Respondenterna är däremot mer enade om att det inte finns någon kvinnlig eller manlig ledarstil 
(bilaga 2,tabell 2.14). Det verkar också förefalla sig, när vi tittar på frekvenstabeller, att kvinnor 
och män lyssnar lika mycket. Likaså blir de lika mycket respekterade, får lika ofta praktisk hjälp 
och vägledning, stöd och uppmuntran av män och kvinnor(bilaga 2, tabell2.9- 2.12). Dessutom 
upplever ledarna att de blir ifrågasatta lika ofta av manliga som kvinnliga kollegor (bilaga 2, 
tabell2.13).  
 
Dock, av de som ändå väljer något av könen, väljer de kvinnan. Alltså upplever de att kvinnliga 
kollegor lyssnar i större utsträckning än manliga, ger oftare praktisk hjälp och vägledning, oftare 
stöd och uppmuntran. Detta är mycket intressant med tanke på att Gustavsson och Fogelberg-
Eriksson (2010) fann att attityden mot kvinnor är stereotypt kvinnlig. De ansågs vara 
relationsorienterade och gav bl.a. lättare upp målen för att alla medarbetare skulle vara med och 
kunna prestera bra istället för att prestera bra individuellt och hålla fast vid målen alternativt pressa 
sina medarbetare (Gustavsson och Fogelberg-Eriksson 2010 s. 10-11). Är det då så att kvinnor 
tillskrivs detta av andra eller är det faktiskt så att de själva tillskriver sig det? Det vill säga, 
tillskriver andra individer kvinnor egenskaper som relationsinriktade, omhändertagande etcetera 
och är det därför de uppmärksammar att kvinnor lyssnar oftare, ger oftare praktisk hjälp och 
vägledning samt stödjer och uppmuntrar oftare än män eftersom de förväntar sig det av kvinnorna? 
Eller är det så att kvinnor tillskriver sig själva dessa egenskaper, internaliserar förväntningarna i 
den sociala kontexten (arbetsplatsen) och lever upp till dem? Utifrån Ridgeways resonemang om 
könsstatusövertygelser, att kvinnan tillskrivs stereotypa attribut som hjälpsam, uppmärksam, 
omvårdande, god etcetera kan vi anta att det förhåller sig på detta sätt. Respondenterna kan 
sannolikt vara mer uppmärksamma på dessa “kvinnliga” attribut och därför upplever de att 
kvinnor utför dessa ting i större utsträckning (Ridgeway 2001).  
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I enlighet med teorin om statusövertygelser så uppger respondenterna att de oftare blir ifrågasatta 
av kvinnor vilket kan antyda på att ett brott skett mot vad som förväntas av kvinnan. Att ifrågasätta 
kan ses som är manligt och offensivt. När kvinnan träder in i den rollen bryter hon mot 
förväntningarna som ställs på henne vilket leder till att individen uppmärksammar detta mer än om 
det skulle ha varit en man som ifrågasatte. Kvinnan blir därmed för manlig och som i Elsesser & 
Lever (2011) kan det tänkas att en sådan kvinna uppges vara en “bitch” eftersom hon inte är 
tillgiven, mild och god.  
 
Trots att respondenterna överlag svarar att män inte passar bättre som ledare och att det inte finns 
någon kvinnlig eller manlig ledarstil så väljer ändock respondenterna mest frekvent sådana 
egenskaper som kan ses som manliga (tabell 6). Detta är som i studien av Elsesser & Lever (2011) 
där majoriteten inte föredrog något kön över det andra, men av de som ändå valde tenderade att 
välja en man. Vi kan spekulera i om de egentligen anser att en ledare bör vara man och att det är 
den mest fördelaktiga ledarstilen eftersom social önskvärdhet kan ha styrt dem i de förstnämnda 
frågorna. Eller är det snarare att de manliga ledaregenskaperna framstår som viktiga och att dessa 
attribut behöver införlivas för att uppnå ledarrollen, oavsett kön? Om det är så att 
ledaregenskaperna är viktiga för att uppnå ledarrollen, oavsett kön, så är det också rimligt att 
resonera kring huruvida vårt resultat, med bakgrund av Elsesser & Lever (2011), talar för att dessa 
egenskaper inte fungerar som stereotyper längre? Det är således rimligt att fråga sig, liksom Due 
Billing (2011): Är kvinnliga ledare offer för bilden av den manliga normen?  
 
De egenskaper där mäns och kvinnors svar skiljde sig mest åt var “Bra på att lyssna”, “bestämd”, 
“affärssinne” och “Snabb beslutsfattare”. Dessa var för männen viktiga egenskaper (se tabell 7-
10). Tre av fyra av dessa egenskaper kan ses som manligt betingade vilket kan tolkas som ett 
övervägande manligt ideal. Att männen i högre utsträckning väljer manliga egenskaper kan ses 
som ett uttryck för att de försöker vidmakthålla sin statusposition, så som Ridgeway menar att den 
högre statusgruppen har intresse av att göra. Det går inte med säkerhet att påstå att dessa män 
anser att egenskaperna endast går att finna hos män eller är svåra att finna hos kvinnor. Däremot, 
ihop med frågan om ”Passar män bättre som ledare?” där vi kan se att män i större utsträckning 
föredrar män som ledare (se tabell 6) kan vi ana ett samband. Å andra sida, att männen även i hög 
utsträckning valt egenskapen ”bra på att lyssna” är intressant eftersom att det kan tolkas som att de 
värdesätter ett mer relationsinriktat ledarskap. Förändring kan ha skett och kanske strävar männen 
efter en ombildning av ledarskapet?  
 
”Affärssinne” och ”snabb beslutsfattare” var som nämnts två manliga ledaregenskaper som män 
tyckte var extra viktiga men som dessutom verkade vara extra viktiga i privat sektor (bilaga 2, 
tabell 2.16 och 2.18). Män tenderar att befinna sig i privat sektor i högre utsträckning, vilket även 
SCB (2014 s.102) visar, kan också vara en anledning till detta resultat. Det är möjligt att dessa 
egenskaper värderas högt i den privata sektorn och att egenskaperna affärssinne och snabb 
beslutsfattare är mest användbara där. Att männen i större utsträckning jämfört med kvinnorna 
tycker att män passar bättre som ledare stärker denna hypotes (d.v.s. att det manliga ledaridealet är 
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mer användbart och därför råder i större utsträckning i privat sektor). Detta skulle i så fall visa på 
att chefskapet fortfarande är könsmärkt i viss utsträckning. Det tyder också på att de manliga 
egenskaperna fortfarande är tätt ihopkopplade med män, vilket då kan tyckas vara en logisk 
slutsats för respondenterna att tycka att män passar bättre som ledare eftersom det är denne som 
anses besitta de eftertraktade egenskaperna. Trots att urvalet är tunt och detta enbart är 
spekulationer så får våra funderingar ytterligare liv av svaren som framkommit ur frågan “På 
vilket sätt har diskriminering eller fördomar tagit sig i uttryck mot dig som ledare?”(se bilaga 1).  
 
Totalt svarade 50 respondenter på den här öppna frågan. Nästan alla kvinnor som svarat ”ja” på 
frågan om de upplevt diskriminering skrev på den öppna frågan om hur det tagit sig i uttryck (43 
av 45 respondenter). Männen som svarade på den öppna frågan var färre i förhållande till frågan 
om de upplevt diskriminering (7 av 16). Resultatet visar på att kvinnor upplever diskriminering 
och fördomar i större utsträckning (tabell 12) vilket leder oss till frågan om det faktiskt är så som 
respondenterna svarat i övriga frågor i enkäten. Det öppnar också upp för spekulationer kring 
huruvida det faktiskt finns ett manligt ideal eftersom fördomar och diskriminering kan tolkas som 
att individen inte accepteras eller ses som en likvärdig ledare. Det är då rimligt att tro att de som 
inte når upp till de manliga idealen bestraffas.   
   
De två mest framträdande teman som går att urskilja i svaren på den öppna frågan behandlar 
föreställningar om egenskaper och färdigheter i förhållande till dels könet och dels till åldern. 
Utöver detta fann vi föreställningar om egenskaper och färdigheter i förhållande till 
sysselsättning/kompetens samt etnicitet, men detta kommer vi inte att gå djupare in på. Således, 
det går det att sammankoppla resultatet till sådana svårigheter såsom teorin om statusövertygelser 
och könsstatusövertygelser förutspår att kvinnor och män kommer att ha i olika kontexter.  

  
Männen beskrev att förväntningar fanns på dem som just män, både till egenskaper och beteende. 

 
”Jag är man i kvinnodominerat yrke. Ifrågasättande av allt eftersom jag är man” 
Man 33 år. Arbetar i offentlig sektor och har varit ledare i 5 år. Närmast överordnad är en kvinna. 

”Att man inte antas ta åt sig av människoöden (är läkare) lika mycket som kvinnor men också eftersom 
(manliga ortopeder (är ortoped), antas ta åt sig mints av alla, på något märkligt sätt är det inte alltid fallet” 
Man 57 år. Arbetar i offentlig sektor och har varit ledare i 9 år. Närmast överordnad är en man. 
  

Ovan citat visar på dessa förväntningar som könsstatusövertygelserna beskriver. Mannen upplever 
att han inte tas för att ha något att säga till om i en situation som är sammankopplad med kvinnor 
och han blir ifrågasatt när han uttrycker sig. Han ska dessutom inte vara känslig, så som en kvinna 
kan tolkas vara. Utöver detta framkom att mannen blir vänd till med uttryck som ”du som är man” 
eller "du vet inte hur vi kvinnor har det”. Könsstatusövertygelserna både uppmärksammar och 
straffar med sina föreställningar liksom förväntningar. 
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Kvinnorna får höra att de i princip inte ses som ledare. Trots bättre meriter och kompetens har hon 
svårigheter att bli respekterad, lyssnad på och hennes förmåga, förslag liksom prestation 
ifrågasätts. Kvinnan kan bli förminskad till en liten docka (med sexuella antydningar) som inte tål 
att vara ledare eller så händer det att hon anses som känslokall när hon egentligen bara försöker 
vara i ledarrollen. Könsstatusövertygelserna finns där i förgrunden och genussystemets strukturer 
lägger grunden för interaktionerna. 

”Man förväntas klara och tåla mer som chef. Som kvinna förväntas jag vara en varm, omhändertagande och 
förstående chef. En man i samma roll hade inte haft samma förväntningar. Jag får inte samma service som 
manliga chefer. Förväntas ordna uppgifter som administrativa uppgifter själv.” 
Kvinna 54 år. Arbetar i offentlig sektor och har varit ledare i 10 år. Närmaste överordnade är en man.   

”Är kort, smal, söt och blond och ser yngre ut än vad du är, ingen bra kombo som ledare. Har fått 
kommentarer som "du som är så liten och späd- hur får du med dig människor?" "Du ser ju ut som en dum 
blondin men du är ju riktigt smart." Sökte en annan chefstjänst tidigare och motiveringen till att jag inte fick 
den av facket var "Du såg så ung ut och du var så liten". 
Kvinna 47 år. Arbetar inom offentlig sektor och har varit ledare i 3 år. Närmast överordnad är en kvinna.   
  
”Fast jag är bättre meriterad och har mer erfarenhet så har en man valts att utföra uppdraget. I de fallet har 
männen nätverket/haft en koppling till varandra” 
Kvinna 49 år. Arbetar i offentlig sektor och har varit ledare i 20 år. Närmast överordnad är en man. 

”Att man väljer bort mig att ta vissa uppdrag för att man bedömer det vara för "hårt" klimat (=manligt, 
skrikigt, osv). Att man inte är "rakt på" för att man inte vill göra mig ledsen 
Att jag fått ett viss jobb (avancerat en nivå) för att jag varit "nära" den rekryterande chefen (antytt sexuell 
relation). Att man upplevt mig som omständlig för att jag vill diskutera mig fram till ett beslut” 
Kvinna 45 år. Arbetar i privat sektor och har varit ledare i 21 år. Närmast överordnad är en man. 

 
Föreställningarna om kvinnan, att hon är känslig, omhändertagande och ska klara det 
administrativa helt själv, som kanske anses lite som hushållet eller som ett sekreterararbete som är 
”kvinnogöra”, och vice versa att hon är för manlig och bryter mot det som anses kvinnligt.  
Wahl skulle troligen tolka dessa kvinnors upplevelser av fördomar och diskriminering som ett 
uttryck för att chefskapet är könsmärkt. Genom att anta en ledarroll bryter kvinnan mot dikotomins 
logik och även könsstatusövertygelserna. Vi frågar oss om kvinnor har svårare att uppfattas som 
ledare och bli tagna på allvar som det. Kanske även av kvinnor i närheten? Elsesser & Lever 
(2011) fann att kvinnor nedvärderade det egna könet för att öka sitt eget värde i jämförelse med 
andra kvinnor. Kan det vara så att kvinnliga ledare behöver nedvärdera andra kvinnliga ledare för 
att uppvärdera sig själva, för att i överhuvudtaget vinna legitimitet? 
  
Respondenterna uttryckte att de hade svårt att bli accepterade och trodda på eftersom att de var 
unga. Individer runtom kunde ha svårigheter att tro på att de faktisk hade kompetensen som 
krävdes för att vara ledare. 

  
”I början var det svårt att få personal som är äldre än mig att förstå att jag hade kompetens nog att kunna leda 
dem. Det blir, av naturliga skäl, enklare ju äldre jag blir och ju tryggare jag blir i min roll.” 
Kvinna 40 år. Arbetar i offentlig sektor och har varit ledare i 10 år. Närmast överordnad är en kvinna. 
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”Jobbade tidigare inom försvarsindustrin och fick där ibland ta emot "klappar på huvudet" eftersom jag var så 
otroligt ung (35 år) och kvinna” 
Kvinna 51 år. Arbetar i offentlig sektor och har varit ledare i 8 år. Närmast överordnad är en kvinna. 

”Började arbeta som chef väldigt ung. Den första tiden var min kompetens ifrågasatt av äldre.” 
Kvinna 35 år. Arbetar i offentlig sektor och har varit ledare i 12 år. Närmast överordnad är en kvinna. 

  
Frågan är om detta (ålder) sammanfaller med könsstatusövertygelsers liksom genussystemet 
också? Skulle en ung man få klappar på huvudet och lite nedvärderande frågor om han klarar 
ledarskapet eller skulle han bli påhejad och anses som målinriktad kanske till och med bli coachad 
av en äldre man? Detta är en fråga som är intressant att spekulera i eftersom att endast kvinnor 
uttryckt sig om detta. Dock ska vi ha i åtanke att slumpen kan ha gett oss detta resultat och att fler 
kvinnor än män deltagit i denna studie. Trots detta ger följande citat oss fog för denna spekulation:  

  
”Yngre mindre kvalificerade manliga kollegor har prioriterats före vid tillsättande av tjänst. På tidigare 
arbetsplatser har det varit svårt att få gehör för idéer. När en manlig kollega lämnat samma förslag har det 
mottagits väl och fått genomslag i organisationen” 
Kvinna 51 år. Arbetar inom offentlig sektor och har varit ledare i 15 år. Närmast överordnad är en man. 

Kvinnan uttrycker inte bara att hon har svårt att bli hörd av manliga kollegor, såsom teorin om 
könsstatusövertygelser förutspår, och att yngre män får uppmärksamhet. Dessutom beskriver hon 
en upplevelse av homosocialitet.  
 

6.3 Homosocialitet 
 
Som vi såg i tabell 13 har respondenterna överlag samma kön som deras närmast överordnade 
chef. Det kan möjligen visa på att vi “gillar lika” åt båda hållen. Män kanske gillar män och 
tenderar att anställa män i större utsträckning och vice versa för kvinnor, vilket är en av 
komponenterna i det homosociala fenomenet. Vi kan dock inte vara speciellt säkra på om det är ett 
kausalt samband. Beror denna uppdelning av män och kvinnor verkligen på homosocialitet och att 
vi gillar lika? Huruvida uppdelningen är mellan män och kvinnor när det gäller jobbsökande i 
olika sektorer och förmedling av privata kontakter har inte undersökts i denna studie. För att kunna 
vara mer säker på den homosociala kopplingen bör ett sådant samband kontrolleras för eftersom 
denna faktor kan ha ett större förklaringsvärde. Det finns alltså risk för att närmast överordnad 
chef och kön är ett skensamband. Detta hänger då tätt ihop med sektor och kön (tabell 14). 
Eftersom vi ser en ojämn könsfördelning mellan könen kan vi spekulera i vad detta beror på. 
Varför verkar kvinnliga ledare i större utsträckning befinna sig i offentlig sektor? Och varför 
verkar manliga ledare i större utsträckning befinna sig i privat sektor, som även SCB (2014 s.102) 
tydligt visar? Dels kan det kanske ligga något i att vi är homosociala av oss och drar oss till det 
egna könet, där det egna könet dominerar, där verkar ledarna trivas. Dels kan det också vara så att 
uppdelningen beror på våra könsstatusövertygelser. Som kvinna eller man vill vi omedvetet 
uppfylla omvärldens förväntningar på vårt kön. Förväntningarna kan vi koppla till olika branscher. 
En kvinna som förväntas vara omhändertagande och bra på att lyssna kanske exempelvis söker sig 
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till vårdyrket för att hon där troligtvis kan ge uttryck för dessa egenskaper i högre grad, än på ett 
byggföretag, eftersom yrket är “omhändertagande i sig”. En man har istället förväntningar på sig 
att vara teknisk och händig vilket enligt teorin om könsstatusövertygelser såväl som genussystemet 
kan leda till att mannen försöker uppnå dessa förväntningar. Ett sätt att göra det är genom ett yrke 
som innehåller dessa teman, t ex byggbranschen. Byggföretag finns i sin tur mestadels inom privat 
sektor medan vårdyrket mestadels förekommer i offentlig sektor. Därav är det troligt att sambandet 
mellan sektor och kön går att härledas till detta. 
 
Resultatet visar också på att de kvinnliga cheferna upplever att de får ett bättre bemötande av 
kvinnor än av män (tabell 15). Detta kan liksom föregående resonemang kopplas till både 
homosocialitet och könsstatusövertygelser men även till genussystemet. Homosocialitet för att de 
på det sättet premierar varandra och lyfter de som talar samma “språk” som dem. 
Könsstatusövertygelser för att kvinnor förväntas ta på sig sådana attribut som lyssnande och 
hjälpsam och därför uttrycker dessa saker i större utsträckning än männen vilket kan sammanfattas 
med att de ger ett “bättre” bemötande. Det kan också kopplas till genussystemet och hierarkins 
logik då resultatet skulle kunna tolkas utifrån detta. Att kvinnorna upplever att kvinnor ger ett 
bättre bemötande, är lyssnande och i större utsträckning ger en hjälpande hand kan möjligen bero 
på att männen förhåller sig till kvinnorna utifrån hierarkins logik, och är därför inte lika benägna 
att hjälpa kvinnorna upp till samma nivå och maktposition. Detta förhållningssätt kvinnor och män 
emellan, att könen hela tiden står i förhållande till varandra kan ges i uttryck på ett sådant sätt.  
  
Sammantaget framstår det som att en homosocial tendens finns. Dock finns det inte tydliga 
indikatorer på att respondenterna själva upplever detta som ett som ett problem. Homosocialitet 
kan därför tolkas som en till synes fortsatt osynlig faktor i det sociala samspelet män och kvinnor 
emellan.    
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7. Slutsats och diskussion  
 
Det finns inte någon skillnad mellan män och kvinnor i upplevelsen av tillräcklighet i ledarrollen. 
Det som påverkar denna upplevelse är huruvida individen arbetar lika mycket som anställningen 
avser eller inte, om denne känner att han/hon har kompetensen som krävs för att vara ledare och 
grad av trivselnivå. Dessa tre utgör också hinder för upplevelsen av tillräcklighet. En låg 
trivselnivå kan ge en mindre tillräcklighetskänsla, likaså om individen arbetar mindre och om 
han/hon upplever att hon inte har kompetensen som krävs till fullo.   
 
Traditionella ledarideal (d.v.s. manliga attribut) finns till viss del kvar, när vi ser till vårt 
urvalsunderlag. Dessa attribut/egenskaper förefaller vidmakthållas i större utsträckning av män än 
av kvinnor och påverkar de kvinnliga ledarnas vardag när det kommer till upplevelsen av 
diskriminering och fördomar.  
 
Homosocialiteten visar sig i huvudsak genom tendenserna att män verkar föredra och framhålla 
män och likaså föredrar och framhåller kvinnor det egna könet i överlag. Det visar alltså på att 
ledarna gärna håller sig till könsbetingade kontexter i många avseenden.  
 
Vi är medvetna att regressionsdiagnostiken visar på att resultatet inte är fullt tillförlitligt. Det 
föreligger en risk att våra skattningar är osäkra och därför förbehåller vi oss med försiktighet till 
ovan nämnda slutsatser. Detta är endast troliga tendenser. Vi är också medvetna om att vi genom 
denna studie är delaktiga i en reproduktion och befästning av könsstereotyper. Om detta 
argumenterar Alvesson & Billing (2011), se även Alvesson & Billing (2000). 

“Men för att förstå könsuppdelningen måste man vara uppmärksam på det komplexa samspelet mellan yttre 
och in tryck och internaliserade subjektiva inriktningar. Det dikotoma sättet att tänka kön reproducerar 
könsuppdelningen och döljer den inre differentieringen inom varje begrepp och hur de interagerar med andra 
kategorier, till exempel etnicitet, ålder och andra former av åtskillnad som skär igenom kön. Risken är stor att 
stereotypa föreställningar om vad som betraktas som maskulint eller feminint reproduceras och förstärks” 
(Alvesson och Billing 2011 s.137).  

De poängterar således även att vi inte får fastna i att det bara är kön som påverkar utan att det finns 
andra kanske minst lika viktiga faktorer som påverkar strukturen, så som etnicitet och ålder. Men 
samtidigt menar Wahl (1998) att:  

“För att utforma ett nytt ledarskap för kvinnor, och därmed också för män, krävs kunskap om könsordningen 
i organisationer. Endast genom att bryta mot könsordningen kan kvinnliga ledare utforma ett ledarskap utan 
att förneka sin könstillhörighet, ett ledarskap som också banar väg för andra kvinnor. I ett ledarskap där hela 
personen kan bekräftas och uttryckas blir också den sexuella identiteten en självklar del för kvinnor som för 
män.” (Wahl 1998 s.109) 

Det är alltså nödvändigt att söka kunskap om könsordningen i organisationer för att chefskapet ska 
kunna omkonstrueras, därför måste könsstrukturerna blottläggas och typifieras för att uppnå sådan 
kunskap. Vår studie är således en av många nödvändiga studier som kan bidra till ny kunskap om 
könsordningen i organisationer i dagens samhälle. Utöver detta grundar vi vår huvudsakliga 
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utgångspunkt i kön eftersom Eagly & Karau (2002 s.574) och Ridgeway (2001 s.639) menar att 
kön är det som är av störst vikt vid kategorisering av individer och att stereotyper om kvinnor och 
män är mer lättaktiverade i sociala kontexter i jämförelse med etnicitet, ålder och sysselsättning. 
 
En framtida studie skulle kunna studera arbetsplatser och ledarnas olika sysslor kopplat till 
tillräckligheten. Detta genom att låta ledarna rangordna vilka sysslor som den tycker att den 
bemästrar bäst. Likaså skulle man kunna låta ledarna rangordna samma sysslor och fråga efter 
vilka ledarsysslor som en manlig respektive kvinnlig ledare passar bäst för. Idén kommer från 
teorin om statusövertygelser (expectancy states theory) då de förutspår att män kommer “blomma 
ut” mer i sammanhang där manliga uppgifter utförs och vice versa för kvinnor. Men, i neutrala 
miljöer kommer männen ändå ha lite större övertag eftersom män tillskrivs större generell 
kompetens än kvinnor (Ridgeway 2001 s.646).  
 
Slutligen vill vi uppmärksamma läsaren att enligt Wahl finns det i huvudsak två aspekter när 
kvinnligt ledarskap ska studeras “[...] dels de strategier som varje enskild kvinna använder, och 
dels de tolkningar av henne som görs av omgivningen.” (Wahl 1998 s.110). Värt att nämna är att 
denna studie har tagit fasta på den sistnämnda aspekten, d.v.s. tolkningar av henne som görs av 
omgivningen men också tolkningar av honom som görs av omgivningen. 
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Rollen som ledare 
 

 

 
Bilaga 1 

 
Rollen som ledare 
Vi är två studenter vid Örebro Universitet som heter Louise Brunnegård och Paula Säker. Vi skriver nu 
vårt examensarbete inom sociologi. Denna webbenkät utgör grunden för vår studie som handlar om hur 
manliga och kvinnliga ledare upplever sig själva i sin yrkesroll, som just ledare. Deltagandet är frivilligt, 
du har alltid möjlighet att avstå från att svara. Du är anonym, vilket innebär att vi inte kan veta vad just du 
svarat eller var du jobbar någonstans och de uppgifter som lämnas kommer endast användas i 
forskningssyfte. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. 

 
 

1. Kön 
Markera endast en oval. 

 
Kvinna 

Man 

 
2. Vilket årtal är du född? 

(OBS! Fyra siffror) 
 
 

 

 

3. Vilken är din högsta utbildning? 
Markera endast en oval. 

 
Grundskola 

Gymnasium/komvux 

Eftergymnasial utbildning kortare än tre år 

Högskola/Universitet 3 år Högskola/Universitet 

mer än 3 år Forskarutbildning 

 
4. Inom vilken sektor arbetar du? 

Markera endast en oval. 
 

Privat 

Offentlig 

 
5. På vilket sätt fick du din anställning? 

Markera endast en oval. 
 

Personliga  kontakter 

Intern rekrytering 

Extern rekrytering 

Övrigt 



Rollen som ledare 
 

 

 
6. Hur många timmar arbetar du en vanlig 

arbetsvecka? 
Ange i siffror. 

 
 

 

 

7. Fyll i det påstående som passar in bäst på dig. 
Markera endast en oval. 

 
Jag lägger ner mer tid på mitt arbete än vad min anställning avser    Jag lägger 

ner ungefär den tid på mitt arbete som min anställning avser Jag lägger ner 

mindre tid på mitt arbete än vad min anställning avser 

 
8. Hur många arbetar på din arbetsplats?   Om du 

inte vet exakt, uppskatta ett ungefärligt antal. 
 
 

 

 

9. Vilket kön har din närmsta överordnade chef? 
Markera endast en oval. 

 
Man 

Kvinna 

 
10. Hur många personer har du ledaransvar 

för? 
Ange i siffror. 

 
 

 

 

11. Hur länge har du haft en arbetsledande 
position i ditt yrkesverksamma liv 
(sammanlagt)? 
Ange i siffror antal påbörjade år som ledare. 

 
 

 

 

12. Hur bra trivs du på din nuvarande arbetsplats? 
Uppskatta på en skala från 1-5 där 1 är dåligt och 5 är bra. 
Markera endast en oval. 

 

1 2 3 4 5 
 

 

 

     
 

 



Rollen som ledare 
 

 

 
13. Upplever du att du har den kompetens som krävs för att vara ledare? 

Markera endast en oval. 
 

Ja 

Ja, till viss del Nej 

 
14. Jag känner mig självsäker i min leddarroll. 

Markera endast en oval. 
 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 
15. Jag känner mig tillräcklig i min ledarroll. 

Tillräcklighet innebär att jag uppfyller de förväntningar som jag och andra har på ledarrollen. 
Markera endast en oval. 

 
Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

 
16. Jag känner mig uppskattad i min ledarroll. 

Markera endast en oval. 
 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 



Rollen som ledare 
 

 

 
17. Vilka egenskaper anser du är viktiga hos en ledare? 

Kryssa tre alternativ. 
Markera alla som gäller. 

Omhändertagande 

Bra på att lyssna 

Teknisk 

Kan ta för sig 

Strukturerad 

Affärssinne 

Tydlig 

Uppmärksam 

Målinriktad 

Flexibel 

Moderlig 

Bestämd 

Relationsorienterad 

Eftertänksam Känslosam 

Snabb beslutsfattare 
 
 

18. Finns det någon ledare på din arbetsplats som inte har samma kön som du? 
OBS! Det frågas om ledare. 
Markera endast en oval. 

 
Ja 

Nej 

 
19. Finns det någon på din arbetsplats som inte har samma kön som du? 

OBS! Det frågas om hela arbetsplatsen. 
Markera endast en oval. 

 
Ja 

Nej 

 
20. Jag upplever att jag behöver anstränga mig... 

Markera endast en oval. 
 

mer än de kvinnliga ledarna på min arbetsplats 

lika mycket som de kvinnliga ledarna på min arbetsplats mindre än 

de kvinnliga ledarna på min arbetsplats 



Rollen som ledare 
 

 

 
21. Mina kollegor bedömer mina prestationer... 
Med kollegor avses alla individer, inom olika nivåer, på arbetsplatsen 
Markera endast en oval. 
 

hårdare i jämförelse med de kvinnliga ledarnas prestationer          

lika hårt som de kvinnliga ledarnas prestationer 

        "snällare" än kvinnliga ledares prestationer 
 
 

22. Jag tycker att jag presterar... 
Markera endast en oval. 

 
sämre än de kvinnliga ledarna på min arbetsplats lika bra 

som de kvinnliga ledarna på min arbetsplats bättre än de 

kvinnliga ledarna på min arbetsplats 

 
23.     Jag tycker att jag utför mitt jobb.. 
Markera endast en oval. 

 
sämre än de kvinnliga ledarna på min arbetsplats lika bra 

som de kvinnliga ledarna på min arbetsplats bättre än de 

kvinnliga ledarna på min arbetsplats 

 
24.      Jag upplever att jag behöver anstränga mig... 
Markera endast en oval. 

 
mer än de manliga ledarna på min arbetsplats 

lika mycket som de manliga ledarna på min arbetsplats mindre än 

de manliga ledarna på min arbetsplats 

 
25. Mina kollegor bedömer mina prestationer... 
Med kollegor avses alla individer, inom olika nivåer, på arbetsplatsen 
Markera endast en oval. 

 
hårdare i jämförelse med de manliga ledarnas prestationer lika hårt 

som de manliga ledarnas prestationer 

"snällare" än manliga ledarnas prestationer 
 
 

26. Jag tycker att jag presterar... 
Markera endast en oval. 

 
sämre än de manliga ledarna på min arbetsplats lika bra 

som de manliga ledarna på min arbetsplats bättre än de 

manliga ledarna på min arbetsplats 



Rollen som ledare 
 

 

 
27. Jag tycker att jag utför mitt jobb.. 

Markera endast en oval. 
 

sämre än de manliga ledarna på min arbetsplats lika bra 

som de manliga ledarna på min arbetsplats bättre än de 

manliga ledarna på min arbetsplats 

 
28. I vilken utsträckning upplever du att dina kollegor lyssnar på dig? 

Markera endast en oval per rad. 
 
 
 
 
 
 

Överordnade 
kollegor 
Underordnade 
kollegor 
Kollegor på 

    samma nivå  

 
Har inga kollegor på 

denna nivå/nivån 
saknar det ena könet 

Män 
lyssnar 
mer än 
kvinnor 

Kvinnor 
lyssnar 
mer än 

män 

Män och 
kvinnor 

lyssnar lika 
mycket 

Jag blir 
aldrig 

lyssnad 
på 

 
29. I vilken utsträckning känner du dig respekterad som ledare av dina kollegor? 

Markera endast en oval per rad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Överordnade 
kollegor 
Underordnade 
kollegor 
Kollegor på 

    samma nivå  

Har inga 
kollegor på 

denna 
nivå/nivån 
saknar det 
ena könet 

 
Män 

respekterar 
mig mer än 
vad kvinnor 

gör 

 
Kvinnor 

respekterar 
mig mer än 
vad män gör 

 
Män och 
kvinnor 

respekterar 
mig lika 
mycket 

 
 

Jag blir 
aldrig 

respekterad 

 
30. Hur ofta får du stöd och uppmuntran i ditt arbete av dina kollegor? 

Markera endast en oval per rad. 
 
 
 
 
 
 

Överordnade 
kollegor 
Underordnade 
kollegor 
Kollegor på 

    samma nivå  

 
Har inga kollegor på 

denna nivå/nivån 
saknar det ena könet 

Oftare 
av män 

än 
kvinnor 

Oftare 
av 

kvinnor 
än män 

Lika ofta 
av män 

som 
kvinnor 

Jag får aldrig 
stöd och 

uppmuntran 



Rollen som ledare 
 

 

 
31. Hur ofta får du praktisk hjälp och vägledning i ditt arbete av dina kollegor? 

Markera endast en oval per rad. 
 
 
 
 
 
 

Överordnade 
kollegor 
Underordnade 
kollegor 
Kollegor på 

    samma nivå  

 
Har inga kollegor på 

denna nivå/nivån 
saknar det ena könet 

Oftare 
av män 

än 
kvinnor 

Oftare 
av 

kvinnor 
än män 

Lika ofta 
av män 

som 
kvinnor 

 
Jag får aldrig 

praktisk hjälp 
och vägledning 

 
32. Hur ofta känner du dig ifrågasatt av dina kollegor i din ledarroll? 

Det kan gälla dig som person, dina kompetenser eller arbetsprestation. 
Markera endast en oval per rad. 

 
 
 
 
 
 

Överordnade 
kollegor 
Underordnade 
kollegor 
Kollegor på 

    samma nivå  

 
Har inga kollegor på 

denna nivå/nivån 
saknar det ena könet 

 
Oftare av 
män än 
kvinnor 

 
Oftare av 
kvinnor 
än män 

Lika ofta 
av män 

som 
kvinnor 

 
Jag blir 
aldrig 

ifrågasatt 

 
33. Upplever du att det är okej för din omgivning om du visar känslor? 

(På arbetet) 
Markera endast en oval. 

 
Ja, i hög utsträckning   Ja, 

men i låg utsträckning Nej, 

aldrig 

 
34. Har du någon gång upplevt diskriminering eller fördomar mot dig som ledare? 

Markera endast en oval. 
 

Ja 

Nej 

 
35. På vilket sätt har diskriminering eller fördomar tagit sig i uttryck mot dig som ledare? 

Beskriv kortfattat. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
36. Vilken ledarstil upplever du som mest fördelaktig? 

Markera endast en oval. 
 

Manlig  

Kvinnlig  

Könsneutral 

Jag upplever inte att det finns ett kvinnligt eller manligt ledarskap 
 
 

37. Passar män bättre som ledare? 
Markera endast en oval. 

 
      

 

 
 
 

 

 
 

Tillhandahålls av 

 
  

Ja 

Nej 

Vet inte 



 

 

Bilaga 2 
 
Medelvärdesanalys - tillräcklighet 
 
Tabell 2.1 Medelvärdesanalys, Tillräcklighetsindex och ålder 

  Ålder Medelvärde N Eta Eta2 Sig.  
22-33 år 11,9265 68 

 
 

 34-43 år 11,4857 70 
 

 
 44-53 år 11,0408 49 

   54-65 år 11,3636 11       
Total 11,5202 198 0,248 0,061 0,006 
 
 

Tabell 2.2 Medelvärdesanalys, Tillräcklighetsindex och 
relativ arbetstid 

    Relativ arbetstid Medelvärde N Eta Eta2 Sig.  
mer tid än anställning avser 11,4393 107 

 
 

 lika mycket tid som anställning avser 11,6889 90 
 

 
 mindre tid än anställning avser 8,5000 2       

Total 11,5226 199 0,241 0,058 0,003 
 
 
 

Tabell 2.3 Medelvärdesanalys, Tillräcklighetsindex och relativ kompetens 
  Relativ kompetens Medelvärde N Eta Eta2 Sig.  

Ja 11,8079 151 
 

 
 Ja, till viss del 10,62,50 48       

Total 11,5226 199 0,37 0,137 0,000 
 
 

Tabell 2.4 Medelvärdesanalys, Tillräcklighetsindex och 
trivsel 

   Trivsel Medelvärde N Eta Eta2 Sig.  
Mindre bra/ganska bra 10,4167 36 

 
 

 Bra 11,4891 92 
 

 
 Mycket bra 12,1594 69       

Total 11,5279 197 0,441 0,194 0,000 
  



 

 

Regressionsanalys av tillräcklighet – diagnostik 
 
Tabell 2.5 Scatterplot                Tabell 2.6  P-P-Plot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 2.7 Histogram 

 
 
 
Tabell 2.8 Normalitetstest, Shapiro- Wilk och Kolmogorov- Smirnov 

 

 



 

 

Frekvenstabeller 
 

Tabell 2.9, frekvenstabell  som visar fråga 28: I vilken utsträckning upplever du att dina kollegor lyssnar på dig? 

  Överordnad   Underordnad   Samma nivå 
  antal   antal   antal 

      Män mer än kvinnor 7 
 

9 
 

10 

      Kvinnor mer än män 28 
 

23 
 

19 

      Män och kvinnor lika mycket 116   136   138 

                  
 

Tabell 2.10, frekvenstabell som visar fråga 29: I vilken utsträckning känner du dig respekterad som ledare av dina 
kollegor? 
  Överordnad   Underordnad   Samma nivå 
  antal   antal   antal 

      Män mer än kvinnor 7 
 

5 
 

6 

      Kvinnor mer än män 9 
 

9 
 

11 

      Män och kvinnor lika mycket 131   153   152 

                  
 

Tabell 2.11. Frekvenstabell som visar fråga 30: Hur ofta får du stöd och uppmuntran i ditt arbete av dina kollegor? 

  Överordnad   Underordnad   Samma nivå 
  antal   antal   antal 

      Oftare av män  än kvinnor 6 
 

4 
 

7 

      Oftare av kvinnor än män 29 
 

34 
 

32 

      Lika ofta av män som kvinnor  103   118   118 

                  
 
  



 

 

Tabell 2.12  Frekvenstabell som visar fråga 31: Hur ofta får du praktisk hjälp och vägledning i ditt arbete av dina 
kollegor? 
  Överordnad   Underordnad   Samma nivå 
  antal   antal   antal 

      Oftare av män  än kvinnor 11 
 

14 
 

17 

      Oftare av kvinnor än män 27 
 

22 
 

27 

      Lika ofta av män som kvinnor  97   132   114 

                  
 
 

Tabell 2.13 Frekvenstabell som visar fråga 32: Hur ofta känner du dig ifrågasatt av dina kollegor i din ledarroll? 

  Överordnad   Underordnad   Samma nivå 
  antal   antal   antal 

      Oftare av män än kvinnor 7 
 

9 
 

6 

      Oftare av kvinnor än män 11 
 

24 
 

16 

      Lika ofta av män som kvinnor  80   95   93 

                  
 
 
Tabell 2.14. Frekvenstabell som visar vilken ledarstil som upplevs som mest fördelaktig.  



 

 

Tabell 2.15. Frekvenstabell som visar om män anses passa bättre som ledare. 

 
 
Tabell 2.16. Bivariat korstabell, Samband mellan ledaregenskapen affärssinne och sektor 

    Sektor     
    Offentlig Privat Total Sig.  
Affärssinne 

     Har valt ledaregenskapen 1,4% 26,4% 8,0% 
 Har inte valt   98,6% 73,6% 92,0%   

N 
 

147 43 200 
 Total   100% 100% 100% 0,000 

 
Tabell 2.17. Multivariat korstabell, Samband mellan ledaregenskapen affärssinne, kön och 
sektor. 
    Kön     
Offentlig sektor Kvinna Man Total Sig.  
Affärssinne         0,463 
Har valt ledaregenskapen 1,0% 2,6% 1,4% 

 Har inte valt   99,0% 97,4% 98,6%   

  
  

   Privat sektor           
Affärssinne 

 
  

  
0,401 

Har valt ledaregenskapen 36,4% 23,8% 26,40% 
 Har inte valt   63,6% 76,2% 73,6%   

N 
 

116 81 197 
 Total   100% 100% 100% 0,019 

       
Tabell 2.18. Bivariat korstabell, Samband mellan ledaregenskapen snabb beslutsfattare och 
sektor 
    Sektor     
    Offentlig Privat Total Sig.  
Snabb beslutsfattare 

    Har valt ledaregenskapen 2,7% 13,2% 5,5% 
 Har inte valt   97,3% 86,8% 94,5%   

N 
 

147 53 200 
 Total   100% 100% 100% 0,004 

  



 

 

Bilaga 3 
 
Här redovisas de databaser som använts i sökandet efter tidigare forskning med tillhörande  
sökord och olika kombinationer av dem.  
 
Libris och Summon 
Leader* + gender  
Role* leader*  
Leader* gender 
Organization* women  
Role* gender*  
Role congruity  
Role congruity gender* 
Fulfil* gender* leader*  
Fulfil* Sex* leader* 
 
Sociological Abstracts 
Leader* (gender* sex*)  
Leader* (woman* sex* role*)  
Leader* (woman* sex* rolefulfilement*)  
Role congruity (woman* sex* leader*) 
role (leader* woman* gender* management*)  
organization (leader* woman* gender* management*)  
satisfaction (leader* woman* gender* management*)  
Well-being (leader* woman* gender* management*)  
Sex stereotype* (leader* role*)  
Sex role* (gender identity* management*)  
 


