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Attityder och ledarskap 

Bedöms kvinnliga chefers ledaregenskaper som sämre 

vid misstag? 

Kajsa Frisk och Anna Mattsson 

Stereotyper påverkar människors attityder och förväntningar. Människor 

identifierar sig lättare med personer av sitt eget kön. Chefsstereotypen gör 

det svårare för kvinnor att avancera. Vinjettstudien undersökte, i en neutral 

organisationskontext, om den kvinnliga chefens ledaregenskaper bedömdes 

sämre än den manliga vid misstag. Chefens kön och chefens agerande 

manipulerades för att upptäcka attityder. MellangruppsANOVOR testade 

Deltagarens kön x Chefens kön x Chefens agerande mot 

beroendevariablerna som var könsstereotypa egenskaper som manipulativ, 

omhändertagande, demokratisk och förebild. Sex items behandlades också i 

övriga resultat. I det tillgängliga urvalet fanns 269 deltagare, 148 var 

kvinnor. Deltagarens kön hade fler effekter där männen uppfattade chefen 

som mer demokratisk och bättre förebild än kvinnorna. Ingen statistisk 

skillnad avseende chefens kön beroende på misstag fanns. Männen hade 

lättare att relatera till chefsstereotypen än kvinnorna. Slutsatsen är att 

deltagarens kön har större påverkan hur chefens ledaregenskaper bedöms 

vid misstag än chefens egna kön.  

Keywords: leadership, gender, attitudes, stereotype, prejudice 

Inledning 

Attityder och stereotyper. Attityder är människors explicita och implicita mentala 

representationer (Greenwald & Banaji, 1995). Attityder formas av erfarenheter och är 

grunden till att människor snabbt tar ställning i positiv eller negativ bemärkelse. Attityder 

kommer från känslomässiga upplevelser eller omgivningens agerande och påverkar 

människor att tycka om eller ogilla ett särskilt objekt eller person. (Greenwald & Banaji). 

Stereotyper och attityder är delvis omedvetna antaganden som människor tenderar att använda 

för snabb organisering av intryck (Greenwald & Banaji, 1995). Stereotyp och attityd är nära 

sammankopplade. En stereotyp är en förenkling och ett tillskrivande av egenskaper eller en 

färdig bedömning baserat på en onyanserad uppfattning om en person eller specifik grupp. En 

fördom är till skillnad från en stereotyp negativt laddad, vilket en stereotyp inte behöver vara.   

Enligt Hamilton och Gifford (1976) definieras fördom som en omotiverad negativ inställning 

till en grupp och dess medlemmar på grund av grupptillhörighet. Attityder, stereotyper och 

fördomar skapas från socialt överförda levnadsmönster genom att vi påverkas av människor i 

vår närhet som föräldrar och vänner (Judd & Park, 1993). Könsstereotyper bygger på att 

människor tenderar att förvänta och tillskriva olika beteenden utifrån vad individen har för 
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kön (Eagly & Carli, 2003). Könsroller påverkar människors förväntningar på hur en kvinna 

respektive man ska bete sig. Människor kategoriserar kvinnor och män enligt vissa typiska 

drag. Kvinnor förväntas vara hjälpsamma, emotionella, förstående, medkännande och lyhörda 

inför andras behov. Män förväntas vara oberoende, tävlingsinriktade, beslutsamma, 

risktagande och dominanta (Spencer & Buckner, 2000). Attityder och inställningar skiljer sig 

åt för hur människor tolkar en ledares kompetens och ledaregenskaper.  En distinktion mellan 

chef och ledarskap görs, en chef anses ha en formell roll med ansvar för administration, 

planering och juridiskt ansvar. En ledare anses träda in en roll som skapar relationer och 

motiverar andra att uppnå organisationens visioner enligt Yukl (2013). Att attityder skiljer sig 

åt får betydelse för hur vi ser på olika fel och brister eller misstag hos ledare (Eagly & 

Chaiken, 2007).  

    Brambilla och Butz (2013) hävdade ett samband mellan attityder och sociala grupper så 

kallade in- och utgrupper. In- och utgrupper är ett sätt för individer att känna samröre och 

identifikation med andra individer. I en ingrupp finns individer med liknande preferenser och 

egenskaper; kvinnor kan se sig som en ingrupp och kan identifiera män som en utgrupp. 

Könsrollerna påverkar människors tillhörighet i in- och utgrupper och människor identifierar 

chefsrollen med manliga egenskaper (Haslam, 2001). 

   Kvinnor har svårare att identifiera sig som ledare i samma utsträckning som män. In- och 

utgrupper kan ha skilda värderingar, de kan även konkurrera om medel, makt och inflytande. 

Robbins och Kreuger (2005) pekade på att vi lättare skapar positiva attityder om personer 

liknar oss själva.  Stereotypa tankar och fördomar kan aktiveras av små subtila ledtrådar som 

finns i det undermedvetna. Kunskapen om användandet av stereotyper för att förstå andra är 

liten. Hur stereotyper används beror också på fördomar, mål, kognitiva lagringar och inlärda 

associationer. Stereotyper används som fördel för att uppnå egna ändamål när det behövs och 

negativt när det hindrar att uppnå ändamålet (Kunda & Spencer, 2003). Kunda och Spencer 

kunde visa att det går att undvika att stereotyper blir fördomar, genom att medvetandegöra 

sedan anstränga sig för att inte använda dessa. Powell och Butterfielid (1994) visade att 

chefsstereotypen har förändrats och varierat över tid på grund av att människors attityder i 

takt med samhällets förändring. Chefsstereotypen förknippas med manligt kön och liknande 

egenskaper som den manliga könsrollen.  

 Social identitetsteori och självkategorisering. Social identitetsteori och självkategorisering 

enligt Tajfel och Turner (1986) gjorde gällande att människor har ett grundläggande behov att 

förstärka sin självkänsla och att uppleva sin självbild positivt genom andra. 

Självkategoriseringen betyder att kvinnor respektive män identifierar sig med sin 

insocialiserade könsroll. Den förstärks av den sociala omgivningen genom att individen 

känner sig omtyckt och accepterad av människor. Enligt Högg och Williams (2000) kan 

social identitetsteori och självkategorisering bidra med en förklaring till varför kvinnor i 

mindre utsträckning blir chefer än män. 

   Perspektivet om självkategorisering hävdade Markus och Nurius (1986) är det som styr 

könens egna val av arbete och organisation, mer eller mindre medvetet efter hur arbetets 

karaktär förknippas med normativa manliga respektive kvinnliga yrkesroller. Män och 

kvinnor lockas därför till olika arbeten beroende på hur de anser att deras könsroll är 

kongruent med arbetsrollen. När arbetsplatser och roller domineras av män föredrar kvinnor 

andra typer av arbeten för att könsrollen inte överensstämmer med yrkesrollen (Kulik, 2000). 

Självkategoriseringen påverkar kvinnans självbild då hon väljer att göra självselektion och det 

påverkar yrkesvalet (Haslam, 2001). Van Vianen och Fischer (2000) bidrar med förklaringen 
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att kvinnors självkategorisering startar en själv-regulationsanpassning. Det betyder att 

de internaliserar omgivningen och medvetet eller omedvetet anpassar sitt beteende. 

Anpassningen ligger i linje med individens uppfattning av omgivningens förväntningar. När 

anpassningen sker tenderar kvinnor att bete sig mer kvinnligt könsstereotypiskt i 

mansdominerade organisationer. Effekten av självanpassnignen är att kvinnor inte strävar 

efter högre ledar- och chefsroller i manligt homogena organisationer enligt Van Vianen och 

Fischer.  

Rollkongruens och ledarskap. Eagly och Karaus teori (2002) om rollkongurens innebär att 

en kvinnas könsroll inte kongruerar med ledarrollen. Teorin beskriver två typer av fördomar 

a) kvinnor uppfattas mindre passande för ledarroller än män b) ledarbeteenden tillskrivs män 

och ses som opassande för en kvinna att använda. Fördomar uppkommer på grund av att den 

kvinnliga könsrollen inte kongruerar med chefsstereotypen. Chefsstereotypen påverkar 

människors attityder negativt mot en kvinna som gör anspråk på eller besitter chefsposition. 

Devalveringen av en kvinnlig chefs insats sker när omgivningens attityder om ledarskap 

kongruerar med chefsstereotypen. När könsstereotyper relateras till ledarskap förknippas 

könen med olika könstypiska ledaregenskaper. Kvinnligt ledarskap förknippas med 

”communal” beteende som består av egenskaper av känslomässiga drag; vänlighet, sympati, 

vårdande om andra och lugn. Manligt ledaregenskapsbeteende attribueras med mer kraftfullt 

målinriktat beteende, “agentic” som att vara; tävlingsinriktad, beslutsam, dominant, 

oberoende och risktagande. Enligt Heliman, Wallen, Fuchs & Tamkins (2004) resultat 

bedöms framgångsrika kvinnor ha brist på stereotypa kvinnliga egenskaper och attribueras 

istället med egenskaper som kall, självisk och manipulativ. Heilman och Eagly (2008) 

hävdade att när människors förväntningar på beteenden inte kongruerar med könet anser 

människor beteendet som olämpligt.  

  Stereotypa förväntningar påverkar människor att rekrytera människor som liknar bilden 

av en chef därför är det vanligt att män rekryteras till chefspositioner. In och utgrupper har 

också betydelse för rekryteringen då vi lättare knyter an till och gillar personer som vi kan 

identifiera oss med (Brambilla & Butz, 2013). I börsnoterade företag i Sverige arbetar 94 % 

män i VD-position, 71 % av dem är styrelseledamöter (SCB, 2015). Beteendet har blivit ett 

fenomen och kallas för glastakseffekten som är en osynlig strukturell diskriminering (Eagly & 

Karau, 2002). Enligt McCrady (2012) hindrar fenomenet kvinnor med likvärdig kompetens 

som män att avancera på grund av sitt kön.  Eagly och Karu (2002) visade att kvinnor har 

lättare att avancera i typiskt kvinnodominerade yrken, men generellt har män lättare att 

avancera till toppledarpositioner (Eagly & Karu, 2002). I Sverige är offentlig sektor 

kvinnodominerat med 74 % anställda kvinnor, där 62 % har chefsposition. I privat sektor är 

cheferna 70 % män (SCB, 2015).  

Genom starka informella nätverk kan individer dra nytta av andras positioner och klättra i 

yrkeslivet. Mäns formella och informella nätverk består till större del av män. Kvinnliga 

ledare är i minoritet och männens informella nätverk kan därför utgöra ytterligare en barriär, 

eftersom de bygger på informella likhetsprinciper (Ibarra & Andrews, 1993). Mendez och 

Busenbarks (2015) visade att även om en chefs intention är att behandla alla lika får män ändå 

mer informellt stöd av sina chefer. Sammantaget betyder det att när maskulina yrkesroller och 

ledarrollen kombineras och ställs mot stereotypen traditionell kvinnoroll minskar 

överensstämmelsen ytterligare. Om kvinnan dessutom använder sig av en manlig ledarstil 

som ”agentic” ges ytterligare negativa reaktioner, till större del av manliga bedömare (Eagly 

& Karau, 2002). 
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  Makt, inflytande och avkall på familjeliv. Enligt Powell och Butterfield (1994) värderas 

makt, inflytande och status högre av män än av kvinnor. Kvinnors motivation att avancera 

påverkas av att hon måste göra avkall från privatlivet eftersom en chefsposition ofta medför 

ökad fokusering och arbetsbelastning. Män visade sig mer benägna att  i högre utsträckning 

lägga mer tid på arbete och är mindre oroade av konflikter och att göra avkall på familjeliv. 

World economic forum (2014) beskrev att om kvinnor ska kunna vara likvärdiga män i 

ledarpositioner på arbetsmarknaden bör kvinnor och män dela lika på föräldraskapet. I 

Sverige tar kvinnor ut 62 % av vård av sjukt barn och 74 % av föräldraledigheten (SCB, 

2015). Fler kvinnor än män arbetar deltid när barnen är små (SCB, 2015). Internationellt tar 

svenska män ut flest föräldralediga dagar (Duvander, Ferrarini & Thalberg, 2005). Lyness och 

Thompson (1997) kunde visa att kvinnor som avancerat till höga chefspositioner liknade män 

på det sättet att de inte hade ansvar för familj och barn. Det fanns dock skillnader mellan höga 

manliga chefer respektive höga kvinnliga chefer, där män oftare var gifta och hade barn än 

kvinnliga chefer. 

    Tillit, förtroende och psykologiska kontrakt. I takt med att nya krav ställs på organisationer 

för att snabbare utvecklas till att vara adaptiva och innovativa ställs också nya krav på 

ledarskapet. Tillit är en enligt Seo, Shapiro, Shin och Taylor (2015) en viktig aspekt för ledare 

som vill skapa ett organisatoriskt klimat som främjar kreativitet och möjliggör innovation. 

Tilliten till ledaren handlar om att känna sig trygg, våga prova nya lösningar, känna sig 

rättvist behandlad och att ledaren är respektfull. Det kan beskrivas med begreppet 

psykologiska kontrakt (Anderson & Schalk, 1998). Psykologiska kontraktet skiljer sig från 

det konkreta kontraktet som ett anställningsbevis, där arbetsuppgifterna beskrivs tydligt. 

Psykologiska kontrakt är implicita förväntningar av relationell karaktär. Förväntningarna är 

individuella och utgår från normativa upplevelser enligt Anderson och Schalk (1998). 

    Schalk, Campell och Freese (1998) hävdade ett samband mellan kommunikationen från 

ledaren och anställdas attityder till organisationsförändring. Anställdas upplevelser av 

upplevda brott mot psykologiska kontrakt påverkar hur organisationen lyckas med 

förändringar. Förtroende och psykologiska kontrakt är nära sammankopplade.  Förtroende för 

ledaren är enligt Lewicki, Tomlinson och Gillespie (2006) hur ledaren hanterar aspekterna 

rättvisa, tilltro, förväntningar, sårbarhet och osäkerhet. Mishra (1996) skrev att en ömsesidig 

tvåvägskommunikation mellan ledaren och den anställde bygger upp ett förtroende. Misstro 

till ledaren och negativa effekter på organisationsklimatet uppstår när psykologiska kontrakt 

bryts. För att ledaren ska lyckas i sin roll är tillit och förtroende från medarbetarna viktiga 

aspekter. (Elsbach, Stigliani & Stroud 2012; Jafri, 2012).  

Transformativt och transaktionellt ledarskap. Transformativt ledarskap har identifierats av 

omfattande forskning (García-Morales, Gutiérrez-Gutiérrez & Jiménez-Barrionuevo, 2012; 

Men, 2014; Piccolo & Colquitt, 2006; Seo, Shapiro, Shin & Taylor, 2015) och har visat sig 

vara en framgångsrik ledarstil för att möta utmaningar och nya krav. Ledarstilen har ett 

inspirerande och motiverande förhållningssätt till anställda så att de utvecklar och innoverar. 

Ledaren stärker teamkänslan, målar upp visioner som motiverar och utmanar. Ledarstilen 

uppmuntrar de anställda att arbeta kreativt och ifrågasätta stagnerade rutiner. Ledaren visar 

omtanke för enskilda individers framgång och behov (Eagly, Johannesen-Schmidt & van 

Engen, 2003). De anställda respekterar, beundrar och ser ledaren som en förebild. 

Definitionen på transaktionellt ledarskap är prestationsinriktad belöning. Ledaren bestämmer 

arbetsuppgifterna och om de är uppnådda. Bonus delas ut till de anställda om de bedöms ha 
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presterat. Ledaren korrigerar misstag i efterhand (Yukl, 2013). Transformativt ledarskap har 

förmåga att skapa ett kreativt klimat som främjar innovation enligt Jaiswal och Dhar (2015); 

Khalili (2016). Enligt Antonakis, Avolio och Sivasubramaniam (2003); Men (2014) 

kännetecknas transformativt ledarskap av att ledaren är en positiv förebild. Forskningsresultat 

(Eagly & Carli, 2003; Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003) pekade på att kvinnor 

var mer benägna att använda transformativt ledarskap och att män är mer benägna att använda 

transaktionellt ledarskap. Enligt Eagly och Carli (2003) är kvinnliga ledare mer demokratiska 

i sitt förhållningssätt. Den kvinnliga ledarskapsstilen är mer benägen att vara en stöttande 

mentor till anställda och inklundera medarbetarna i arbetsuppgifter (Eagly & Carli, 2003; 

Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003). Kvinnliga ledare anses vara mer stöttande 

och inkluderande mentorer för de anställda med hjälp av ett transformativt ledarskap (Eagly 

& Carli, 2003; Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003). 

 Det finns två typer av misstag relationsfel och sakliga uppgiftsfel.  Relationsfel är ett 

misstag av relationell karaktär där psykologiska kontraktet bryts. Sakliga uppgiftsfel är att 

misslyckas med kvantitativa mål eller konkreta arbetsuppgifter (Biernat & Kobrynowicz, 

1997; Foschi, 1996; Foschi, Lai & Sigerson, 1994). Brescoll, och Uhlmann (2008) kunde visa 

resultat i linje med Eagly och Karus rollkongurensteori (2002) att när en kvinnlig ledare visar 

aggressivitet begår hon ett relationsfel, eftersom aggressivitet står i motsats till det förväntade 

kvinnliga beteendet. Hon bedöms därför ha sämre ledaregenskaper än män med samma 

beteende. Män förväntas prestera bättre med mål- och resultatinriktade sakliga uppgifter och 

bedöms ha sämre ledaregenskaper om de misslyckas. Det är dock mindre allvarligt om män 

begår relationsfel och bryter mot det psykologiska kontraktet än om kvinnor gör det. 

Syfte, hypoteser och frågeställningar  

Steriotyper gör att människor bedömer könens ledaregenskaper enligt “agcentic” och 

“comunical”. Kvinnliga chefer använder i högre grad transformativt ledarskap (Eagly & Carli, 

2003; Eagly & Carli, 2003; Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003) och måste 

prestera bättre och lägga fler timmar på arbetsuppgifter än manliga chefer för att anses 

likvärdiga (Eagly & Karu, 2002). Kvinnliga chefer bedöms hårdare än manliga chefer oavsett 

misstag (Foschi, 1996). Syftet med studien var att undersöka, i en neutral 

organisationskontext, om den kvinnliga chefens ledaregenskaper bedömdes sämre än den 

manliga vid misstag.  

   

H1; Den kvinnliga chefen anses mer manipulativ än den manliga chefen, när de ljuger. 

H2; Den kvinnliga chefen anses som mer omhändertagande än den manliga chefen när de 

erkänner. 

H3; Män och kvinnor uppfattar den kvinnliga chefen som mer demokratisk än den manliga 

chefen, när hon erkänner.  

H4; Män anser att manliga chefer är bättre förebilder än vad kvinnor gör.  

F1; Uppfattas den kvinnliga chefen som mindre lyhörd än den manliga chefen när de 

erkänner? 

F2; Uppfattas den kvinnliga chefen som mer ambitiös än den manliga chefen när de erkänner? 
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F3; Uppfattas den manliga chefen svårare att påverka än den kvinnliga chefen när de ljuger? 

F4; Uppfattas den manliga chefen bättre på att sätta gränser än den kvinnliga chefen när de 

erkänner? 

F5; Respekterar män chefen mer än kvinnor? 

F6; Behöver män i större utsträckning än kvinnor vara kompis med chefen för att känna sig 

trygg i företaget? 

Metod 

Deltagare 

Deltagare till studien valdes genom ett tillgänglighetsurval. Totalt delades 278 enkäter ut, av 

dessa togs 269 enkäter med i urvalet med en svarsfrekvens på 96.7%. Deltagarna i studien var 

studenter från en högskola i mellan Sverige och anställda verksamma i arbetslivet på ett flertal 

företag i mellan Sverige.  Deltagande personer var n = 269, där av 121 män (43.7 %), 148 

kvinnor (53.4 %) och vill inte uppge var 8 (3.3%). De som svarade att de inte vill uppge kön 

hanterades som partiellt bortfall eftersom de var för få att kunna använda som grupp i 

analysen. Ålder varierade från 18-68 år, (M = 32.55, SD = 13.38). Inmatningsfel i 

programmet var 0.4 %. Det var 75.1 % av deltagarna som arbetade och 24.9 % studerande 

som valt att inte arbeta. Deltagare uppgav att 46.8 % arbetade i stort företag och 24.9 % i litet 

företag. I privat företag arbetade 29.4 %, i offentligt företag arbetade 39.8 %, i både privat och 

offentligt företag arbetade 4.5 % och 1.1 % arbetade i annat företag. Av de anställda hade 58 

% tillsvidareanställning och 16 % hade tidsbegränsad anställning.  

Av de anställda hade 51.1 % heltidstjänst, 43.1 % hade deltidstjänst och 4.1 % hade ingen 

anställning. I Tabell 1 presenteras hur många deltagare som besvarade varje betingelse, hur 

många av varje kön, medelålder och spridningen av åldern. 
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Tabell 1 

Fördelningen av besvarade enkäter i kön och ålder visas i de fyra betingelserna: 

Enkät version                  Ålder 

  Antal   Kvinnor Män      M Sd 

Maria ljuger 53 32 21 31.54 12.84 

Maria erkänner 69 29 40 30.48 11.85 

Erik ljuger 73 41 32 32.90 13.67 

Erik erkänner 74 46 28 34.40 14.54 

Chef Maria 122 61 60 30.90 12.26 

Chef Erik 147 86 59 33.65 13.33 

Hela stickprovet 269 148 121 32.55 13.38 

 

Material 

Undersökningen till studien var baserad på en vinjett med efterföljande enkätfrågor. Historien 

som vinjetten beskrev handlade om en chef och en anställd och den fanns i fyra versioner då 

chefens kön och agerande manipulerades. Frågorna och påståendena avsåg att relatera till 

olika aspekter som anses tillskrivas respektive kön (Spencer & Buckner, 2000; Eagly & Carli, 

2003). Deltagarna ombads att svara på enkäten och föreställa sig att de arbetade för chefen i 

vinjetten på det företaget. Nedan finns en version av vinjetten med den informationen som 

skilde versionerna åt inom parentes. 

Erik [Maria] är chef på ett medelstort företag och har lång erfarenhet som chef. 

Han [hon] har ansvar för 60 personer och deras arbetsprocesser. Hans [hennes] 

sätt att leda är att ge tydliga arbetsinstruktioner. Erik [Maria] har en bestämd 

uppfattning om hur saker ska gå till. Inför ett kommande projekt skickar Erik 

[Maria] ut arbetsinstruktioner. En medarbetare kommer till Erik [Maria] och 

berättar om en tidigare erfarenhet, att arbetsinstruktionen inte kommer att fungera. 

Medarbetaren säger: Utifrån mina erfarenheter kommer din arbetsinstruktion att 

bli mycket kostsam för företaget. Jag har ett förslag på ett annat upplägg som jag 

tror kan fungera bättre. 

Erik [Maria] säger: Jag hör vad du säger men jag har planerat det här i detalj. Se 

till att följa instruktionerna noggrant bara. 
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Medarbetaren säger: Jag skulle lyckas bättre med att hålla ner kostnaden om jag 

fick vara med och påverka instruktionen. Jag upplever att andra får vara med att 

påverka. 

En månad senare inser Erik [Maria] att medarbetaren hade rätt, kostnaderna har 

mycket riktigt dragit iväg. Erik [Maria] förstår att det är hans [hennes] 

arbetsupplägg som har orsakat problemet. När Erik [Maria] redovisar 

avdelningens resultat för ledningsgruppen blir de förvånade över den ökade 

kostnaden. 

Han [hon] väljer att ljuga och skyller på att den anställde inte följde hans 

arbetsinstruktioner [ta på sig problemet och erkänner sitt misstag att inte ha 

lyssnat på medarbetarens varning]. 

Egenkonstruerade skalor användes för att mäta uppfattningen av chefen och dennes agerande. 

Enligt Foschi, (1996); Foschi, Lai och Sigerson, (1994); Brescoll och Uhlmann (2008) fanns 

det två typer av misstag, relationsfel och sakliga uppgiftsfel där kvinnor utvärderas mindre 

fördelaktigt. Chefens ledaregenskaper bedöms olika på grund av könsstereotypa 

förväntningar, kön och typ av misstag (Brescoll & Uhlmann, 2008). För att kunna undersöka 

om kvinnor bedöms med sämre ledaregenskaper än män manipulerades chefens agerande. Ett 

beteende beskrevs som kunde anses bättre eller sämre. Påståendena och frågorna var 

uppdelade i två avsnitt. I första delen 1-18 fanns påståenden som kongruera med 

könsstereotypa egenskaper (Spencer & Buckner, 2000). Den andra delen 19-36 fanns 

könstypiska ledaregenskaper från ”communal” och “agentic” (Eagly & Karau, 2002). 

Deltagarna fick kryssa i på en sjugradig skala (1 Håller inte med, 4 vet inte och 7 Håller med 

helt) totalt fanns 36 frågor med. Fem index byggdes (demokratisk, manipulativ, förebild, 

omhändertagande och tillit) för att testa hypoteserna om eventuella skillnader i uppfattning av 

chefen. Tillits indexet hade för dålig Cronbachs alfa och plockades bort. Tio av frågorna 

användes inte på grund av dålig reliabilitet och presenteras inte i studien. Omvända frågor 

fanns med i enkäten och markeras med *. 

     Första indexet mätte uppfattningen om hur manipulativ chefen verkade. När kvinnliga 

chefer använder en mer transaktionell ledarstil tillskrivs de med egenskaper som kall, självisk 

och manipulativ enligt Heliman et al. (2004). Författarna ville undersöka om den egenskapen 

tillskrevs den kvinnliga chefen i en neutral organisationskontext. Indexet bestod av fyra 

påståenden och en egenskap ”Jag tycker att chefen har tendenser att attackera de anställda”, 

”*Jag tycker att chefen går rakt på sak”, ”*Jag tycker att chefen verkar ärlig”, ” *Jag tycker 

att chefen tar ansvar för sina handlingar” och ”Självsäker” Ju högre skattning desto mer 

manipulativ var chefen (Cronbachs alfa = .777). 

   Andra indexet mätte om chefen uppfattades vara omhändertagande. Kvinnor förväntas vara 

hjälpsamma, emotionella, förstående, medkännande och lyhörda inför andras behov. (Spencer 

& Buckner, 2000) Kvinnliga ledare tillskrivs egenskaper som att vara mer stöttande och 

inkluderande mentorer för de anställda med hjälp av ett transformativt ledarskap (Eagly & 

Carli, 2003; Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003).  Författarna ville undersöka om 

den egenskapen tillskrevs den kvinnliga chefen i en neutral organisationskontext. Indexet 

bestod av tre egenskaper ”förstående”, ”Hjälpsam” och ”Omhändertagande” Ju högre 

skattning desto mer omhändertagande var chefen (Cronbachs alfa = .853). 

    Tredje indexet mätte hur demokratisk chefen uppfattades. Enligt Eagly och Carli (2003) 

anses kvinnor vara mer demokratiska än män i sitt förhållningssätt. Författarna ville 
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undersöka om den egenskapen tillskrevs den kvinnliga chefen i en neutral 

organisationskontext. Indexet bestod av fyra påståenden ”Jag tycker att chefen ger 

medarbetarna utrymme för att uttrycka sina åsikter”, ”Jag tycker att chefen behandlar alla 

rättvist”, ” Jag tycker att chefen tar sig tid att lyssna på medarbetarnas idéer” och ”Jag 

tycker att chefen har förståelse för hur dennes beslut påverkar andra”. Ju högre skattning 

desto mer demokratisk var chefen (Cronbachs alfa = .806). 

   Fjärde indexet mätte om chefen uppfattades vara en förebild. Powell och Butterfielid (1994) 

visade att chefsstereotypen förknippas med manligt kön och liknande egenskaper som den 

manliga könsrollen och uppfattas då som en förebild. Många manliga chefsförebilder finns 

också i mäns nätverk och fungerar som stöd (Ibarra & Andrews, 1993).  Författarna ville 

undersöka om den egenskapen tillskrevs den manliga chefen i en neutral 

organisationskontext.  Indexet bestod av tre påståenden och fyra egenskaper ”Jag tycker att 

chefen verkar ha goda kvalitéer”, ”Jag tycker att chefen skötte sig bra”, ”Jag skulle kunna 

lära mig mycket av den här chefen”,” *Jag tycker att chefen är en dålig förebild ” ”Schysst”, 

”Självständig”, ”Ödmjuk” och ”Duktig”. Ju högre skattning desto bättre förebild var chefen 

(Cronbachs alfa = .823). 

    Det fanns sex items som inte passade in i något index men som togs med i övriga resultat 

då de betraktas som intressanta för att enskilt kunna mäta uppfattningen av chefens kön och 

dennes agerande.  

   Enligt forskning anses kvinnor vara mer lyhörda än män (Eagly, Johannesen-Schmidt & 

van Engen, 2003), antagandet var att undersöka om män ansågs mer lyhörda när de ljög. 

Enligt Eagly och Karu (2002) måste kvinnliga chefer med likvärdig kompetens som manliga 

chef prestera bättre för att uppfattas som lika eller mer ambitiösa.  Antagandet var att se om 

skillnad fanns även i en neutral organisationskontext. Manligt ledaregenskapsbeteende 

attribueras med mer kraftfullt målinriktat beteende som, svår att påverka (Eagly & Karu, 

2002). Undersökningen var menad att undersöka om skillnad fanns mellan könen i en neutral 

organisationskontext. Bra på att sätta gränser ingår i transaktionellt ledarskap som är 

prestationsinriktad belöning där ledaren bestämmer arbetsuppgifterna och om de är uppnådda 

(Yukl, 2013). Undersökningen var menad att se om skillnad fanns mellan könen när de begår 

ett misstag och finns i en neutral organisationskontext. Män respekterar chefer mer än 

kvinnor. Undersökningen syftade till att se om skillnad fanns mellan en kvinnlig och manlig 

chef. Män bygger nätverk av chefer och andra personer med avancerade poster därför känner 

män sig tryggare på företaget om de är kompis med chefen för att det är så män avancerar till 

bättre positioner (Ibarra & Andrews, 1993). Undersökningen var menad att bekräfta Ibarra 

och Andrews resultat även i en neutral organisationskontext. Ju högre skattning desto mer av 

respektive påstående var chefen.  

   En mindre pilotstudie utfördes innan datainsamlingen med 10 deltagare som fick svara på 

enkäten och återkomma med feedback hur de uppfattat enkätens innehåll. En del frågor togs 

bort, andra ändrades och den slutgiltiga enkäten blev som beskrevs ovan. 

Procedur 

En lärare informerades om undersökningens syfte och tillfrågades i god tid om enkäten kunde 

delas ut i klassen och gav sitt medgivande. Arbetsverksamma deltagare tillfrågades på ett 

flertal företagskontor muntligt samtidigt som de fick information om studiens syfte. I fler av 

fallen delades enkäten ut samtidigt som medgivandet gavs. Ett företag kontaktades via mail 
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där tid och datum bestämdes för att dela ut enkäter. För en del företag var det enklare för 

chefen att ta en bunt enkäter och dela ut. De hämtades sedan efter en veckas tid. De chefer 

som hjälpt till att ta ansvar, informerades om de manipulerade variablerna för att föra 

informationen vidare. Sammanlagt deltog tio företag i undersökningen. Deltagarna 

informerades om deras etiska rättigheter, undersökningens syfte och att ingen obehörig 

kommer att ta del av de enskilda svaren, genom ett missivbrev som var första sidan på 

pappersenkäten som delades ut (Vetenskapsrådet, 2002). Enkäten delades ut i fyra versioner; 

lika många versioner kopierades upp och blandades randomiserat av en utomstående person. 

Deltagarna informerades i efterhand om de manipulerade variablerna för att hålla ett etiskt 

riktigt förhållningssätt. Om deltagare skulle vilja kontakta studiens författare fanns 

kontaktuppgifter på första sidan med missivbrevet. Vid förfrågan om att medverka i studien 

gavs ingen ersättning. 

Databearbetning 

Interna bortfall som fanns hanterades med att ersättas av aktuella medelvärdet för frågan. 

Samtliga analyser genomfördes med Deltagarens kön: (kvinna, man) x Chefens kön: (kvinna, 

man) x Chefens agerande: (ljuger, erkänner) faktoriell mellangruppsANOVOR. 

Beroendevariablerna för hypoteserna var manipulativ, omhändertagande, demokratisk, 

förebild och tillit (som togs bort på grund av dålig Cronbachs alfa). För de sex items var 

beroende variablerna lyhörd, ambitiös, svår att påverka, bra på att sätta gränser, respekt och 

vara kompis med chefen för att känna trygghet. Signifikansnivån som tillämpades var .05. 

Signifikanta interaktioner följdes upp med enkeleffektanalyser. 

Resultat 

Huvudresultat 

  Den första analysen testade H1, Den kvinnliga chefen anses mer manipulativ än den manliga 

chefen, särskilt när den ljuger. Hypotesen fick inget stöd då det inte fanns en signifikant 

huvudeffekt av chefens kön, F(1, 261) = .152, p = .942. Förväntningen att effekten skulle vara 

större när chefen ljög fick inte stöd då interaktionen av Chefens kön x Chefens agerande inte 

var signifikant, F(1, 261) = 0.331, p = .562. Det fanns däremot en signifikant huvudeffekt av 

deltagarens kön, F(1, 261) = 9.24, p = .003, partiella η
2
 = .034. Kvinnor ansåg att chefen var 

mer manipulativ (M = 4.41, SD = 1.53) än vad män ansåg (M = 3.92, SD = 1.42). Chefen som 

erkände sitt misstag uppfattades som mindre manipulativ (M = 3.11, SD = 0.89) än chefen 

som ljög och skyllde på en anställd (M = 5.41, SD = 1.04), F(1, 261) = 361.33, p < .001, 

partiella η
2
 = .0581. Inga andra effekter fanns angående uppfattningen av manipulativ. 

   Den andra analysen testade H2, Den kvinnliga chefen anses som mer omhändertagande än 

den manliga chefen särskilt när de erkänner. Hypotesen fick inget stöd då det inte fanns en 

signifikant huvudeffekt av chefens kön, F(1, 258) = 0.035, p = .853. Förväntningen att 

effekten skulle vara större när chefen ljög fick inte stöd då interaktionen av Chefens kön x 

Chefens agerande inte var signifikant, F(1, 258) = 0.449, p = .503. Det fanns däremot en 

signifikant huvudeffekt av deltagarens kön där män tyckte att chefen var mer 
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omhändertagande (M = 3.03, SD = 1.37) än vad kvinnor tyckte (M = 2.42, SD = 1.32), F (1,  

     258) = 11.57, p < .001, partiella η
2
 = .043. Chefen uppfattades som mer omhändertagande 

(M = 3.17, SD = 1.29) när den erkände sitt misstag än när den ljög och skyllde på en anställd 

(M = 2.15, SD = 1.27), F(1, 258) = 38.57, p < .001, partiella η
2
 = .130. Inga andra effekter 

fanns angående uppfattningen av omhändertagande. 

   Den tredje analysen testade H3, Män och kvinnor uppfattar den kvinnliga chefen som mer 

demokratisk än den manliga chefen särskilt när de erkänner.  Hypotesen fick delvis stöd då 

det fanns en signifikant huvudeffekt av deltagarens kön där män uppfattade chefen som mer 

demokratisk (M = 3.03, SD = 1.34) än vad kvinnor gjorde (M = 2.36, SD = 1.33), F(1, 261) = 

15.59, p < .001, partiella η
2
 = .056. Förväntningen att effekten skulle vara större när chefen 

erkände fick inte stöd då interaktionen av Chefens kön x Chefens agerande inte var 

signifikant, F(1, 261) = 0.49, p = .825. Det fanns även en signifikant huvudeffekt av chefens 

agerande då den uppfattades som mer demokratisk (M = 3.10, SD = 1.31) när den erkände sitt 

misstag än när den ljög och skyllde på en anställd. (M = 2.17, SD = 1.27) F(1, 261) = 31.63, p 

< .001, partiella η
2
 = .108. Inga andra effekter fanns angående uppfattning om hur 

demokratisk chefen var. 

   Den fjärde analysen testade H4, att män anser att chefer är bättre förebilder än vad kvinnor 

gör. Hypotesen fick stöd då det fanns en signifikant huvudeffekt av deltagarens kön där män 

ansåg att chefen var en bättre förebild (M = 3.65, SD = 0.98) än vad kvinnor ansåg (M = 3.13, 

SD = 1.02), F(1, 261) = 18.13, p < .001, partiella η
2
 = .065. Chefen som erkände sitt misstag 

ansågs vara en bättre förebild (M = 3.85, SD = 0.93) än chefen som ljög och skyllde på en 

anställd (M = 2.81, SD = 0.85), F(1, 261) = 86.23, p < .001, partiella η
2
 = .248. Inga andra 

effekter fanns angående uppfattningen om bra förebild. 

Övriga resultat 

   F1; Uppfattas den kvinnliga chefen som mindre lyhörd än den manliga chefen när de 

erkänner? Frågeställningen bekräftades ej då det inte fanns en signifikant huvudeffekt på 

chefens kön angående lyhörd, p = .680. Förväntningen att effekten skulle vara större när 

chefen ljög fick inte stöd då interaktionen av Chefens kön x Chefens agerande inte var 

signifikant, F(1, 257) = 1.823, p = .178. En huvudeffekt fanns på chefens agerande, F(1, 261) 

= 16.329, p = .000, partiella η
2
 = .068. chefen som erkände uppfattades som mer lyhörd (M = 

4.18, SD = 1.68) än chefen som ljög (M = 5.02, SD = 1.33) Inga andra effekter fanns 

angående uppfattningen om lyhörd. 

   F2; Uppfattas den kvinnliga chefen som mer ambitiös än den manliga chefen när de 

erkänner? Frågeställningen blev ej bekräftad då det inte fanns en signifikant huvudeffekt av 

chefens kön, p = .258. Förväntningen att effekten skulle vara större när chefen erkände fick 

inte stöd då interaktionen av Chefens kön x Chefens agerande inte var signifikant, F(1, 258) = 

1.528, p = .217. En signifikant interaktionseffekt fanns av Chefens kön x Deltagarens kön i 

avseendet ambitiös, F(1, 258) = 3.91, p = .049, partiella η
2
 = .015. Enkeleffektsanalyser 

genomfördes av chefens kön separat för att se var interaktionen fanns mellan deltagande män 

och kvinnor. Kvinnor tyckte att den kvinnliga chefen var mer ambitiös (M = 4.60, SD = 1.54) 

än den manliga chefen (M = 4.54, SD = 1.65), men skillnaden var inte signifikant, F(1, 145) = 

0.50, p = .821. Det fanns däremot en marginellt signifikant tendens för män att tycka att den 

manliga chefen var mer ambitiös (M = 4.94, SD = 1.57) än den kvinnliga chefen (M = 4.45, 

SD = 1.43), F(1, 117) = 3.29, p = .072. Vidare, fanns det en signifikant huvudeffekt av chefen 
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som erkände sitt misstag som uppfattades som mer ambitiös (M = 5.02, SD = 1.33) än chefen 

som ljög och skyllde på en anställd (M = 4.18, SD = 1.68), F(1, 260) = 19.42, p < .001, 

partiella η
2
 = .070. Inga andra effekter fanns angående uppfattningen om ambitiös. 

   F3; Uppfattas den manliga chefen svårare att påverka än den kvinnliga chefen när de ljuger? 

Frågeställningen bekräftades ej då det inte fanns en signifikant huvudeffekt på chefens kön i 

avseende svårare att påverka, p = .396. Förväntningen att effekten skulle vara större när 

chefen ljög fick inte stöd då interaktionen av Chefens kön x Chefens agerande inte var 

signifikant, F(1, 259) = 2.174, p = .142. Det fanns en huvudeffekt av deltagarens kön, F(1, 

259) = 6.15, p =.014, partiella η
2
 = .023. Kvinnorna tyckte att chefen var svårare att påverka 

(M = 2.79, SD = 1.50) än vad männen tyckte (M = 5.28, SD = 1.68). Inga andra effekter fanns 

angående uppfattningen svår att påverka. 

   F4; Uppfattas den manliga chefen bättre på att sätta gränser än den kvinnliga chefen när de 

erkänner? 

Frågeställningen bekräftas delvis då det fanns en signifikant huvudeffekt av chefens kön, där 

den manliga chefen uppfattas bättre på att sätta gränser (M = 4.02, SD = 1.85) än den 

kvinnliga chefen (M = 3.59, SD = 1.60), F(1, 260) = 4.85, p = .029, partiella η
2
 = .018.  

Förväntningen att effekten skulle vara större när chefen erkände fick inte stöd då interaktionen 

av Chefens kön x Chefens agerande inte var signifikant, F(1, 260) = 1.126, p = .5. Det fanns 

en huvudeffekt av chefens agerande, F(1, 260) = 11.63, p = .001, partiella η
2
 = .043. Chefen 

som erkände sitt misstag ansågs bättre på att sätta gränser (M = 4.17, SD = 1.39) än den chef 

som ljög och skyllde på en anställd (M = 3.50, SD = 1.77). Inga andra effekter fanns angående 

uppfattningen bra på att sätta gränser. 

    F5; Respekterar män chefen mer än kvinnor? Frågeställningen bekräftades då det fanns en 

signifikant huvudeffekt på deltagarens kön, F(1, 261) = 4.88, p = .028, partiella η
2
 = .018. 

Män hade mer respekt (M = 3.59, SD = 1.95) för chefen än vad kvinnor hade (M = 3.01, SD = 

1.89). Det fanns även en signifikant huvudeffekt av chefens agerande då de hade mer respekt 

för chefen som erkände sitt misstag (M = 4.11, SD = 1.67) än den som ljög och skyllde på en 

anställd (M = 2.31, SD = 1.77), F(1, 261) = 73.05, p = .001, partiella η
2
 = .04. 

     F6; Behöver män i större utsträckning än kvinnor vara kompis med chefen för att känna sig 

trygg på arbetsplatsen? Frågeställningen bekräftas då det fanns en signifikant huvudeffekt av 

deltagarens kön, F (1, 261) = 8.89, p = .003, partiella η
2
 = .033. män vill i högre utsträckning 

(M = 3.52, SD = 2.01) än kvinnor (M = 2.80, SD = 1.93) vara kompis med chefen för att 

känna sig trygg i företaget. Inga andra effekter fanns angående uppfattningen om att vara 

kompis med chefen för att känna sig trygg i företaget. 

 Diskussion 

Oavsett misstag bedömdes inte den kvinnliga chefen som mer manipulativ eller 

omhändertagande än den manliga chefen. Männen uppfattade chefen som mer demokratisk 

och som en bättre förebild än vad kvinnorna gjorde oavsett om de gjorde ett misstag. Den 

kvinnliga chefen uppfattades inte som mindre lyhörd eller mer ambitiös än den manliga 

chefen. Den manliga chefen uppfattades inte som svårare att påverka men däremot bättre på 

att sätta gränser än den kvinnliga chefen. Männen respekterade chefen mer och behövde vara 

kompis med chefen för att känna trygghet på arbetet i större utsträckning än kvinnorna. 

   Den första analysen som testade om den kvinnliga chefen ansågs som mer manipulativ än 

den manliga chefen när hon ljög fick ingen signifikant skillnad varken på kön eller agerande. 
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Det var oväntat eftersom framgångsrika kvinnor enligt Heilman et al. (2004) ofta bedöms av 

människor att ha brist på stereotypa kvinnliga egenskaper och därför attribueras med 

egenskaper som kall, självisk och manipulativ. Utöver den uppställda hypotesen fanns en 

signifikant skillnad mellan deltagarens kön, där kvinnorna ansåg att chefen var mer 

manipulativ än vad männen ansåg oavsett om den ljög eller erkände ett misstag. Det stämmer 

med Helimans (2004) resultat. 

   Den andra analysen som testade om den kvinnliga chefen ansågs vara mer 

omhändertagande än den manliga chefen när hon erkände fick ingen signifikant skillnad 

varken på kön eller agerande. Det var oväntat då attityder, stereotyper och fördomar 

(Hamilton & Gifford, 1976) finns om att kvinnliga könsstereotyper ska vara hjälpsamma, 

emotionella, förstående, medkännande och lyhörda inför andras behov som inte män 

attribueras med (Eagly & Carli, 2003). Männen däremot tyckte att chefen var mer 

omhändertagande än vad kvinnorna tyckte därför att män kategoriserar chefer med vissa 

typiska manliga drag (Spencer & Buckner, 2000). Chefen uppfattades som mer 

omhändertagande när den erkände sitt misstag vilket överensstämmer med att attityder har 

betydelse för hur vi ser på olika misstag hos ledare (Eagly & Chaiken, 2007). 

    Den tredje analysen som testade om männen och kvinnorna uppfattade den kvinnliga 

chefen som mer demokratisk än den manliga chefen när hon erkänner fick delvis stöd då 

männen uppfattade chefen som mer demokratisk utan att chefen var ett specifikt kön. Det var 

oväntat då kvinnor tillskrivs det transformativa ledarskapet och är mer demokratisk i sitt 

förhållningssätt (Eagly, Johannesen-Schmidt & Van Engen, 2003). Kvinnor bedöms ha bättre 

ledaregenskaper än män när de hanterar ett relationsfel, men bedöms också hårdare när de 

begår relationsfel (Brescoll & Uhlmann, 2008). Chefen uppfattades som mer demokratisk när 

den erkände sitt misstag vilket överensstämmer med att attityder har betydelse för hur vi ser 

på olika misstag hos ledare (Eagly & Chaiken, 2007). 

    Den fjärde analysen som testade om männen ansåg att chefen är bättre förebild än vad 

kvinnorna ansåg fick stöd då männen ansåg att chefen var en bättre förebild än vad kvinnorna 

ansåg. Det var väntat eftersom att chefsstereotypen förknippas med ett manligt kön och 

liknande egenskaper som den manliga könsrollen (Powell & Butterfielid, 2002). Att män 

lättare ser den manliga chefen som förebild beror på likhetspincipen (Ibarra & Andrews, 

1993) och ingruppidentifikationen (Brambilla & Butz, 2013). Chefen som erkände sitt 

misstag ansågs vara en bättre förebild än chefen som ljög vilket överensstämmer med att 

attityder har betydelse för hur vi ser på olika misstag hos ledare (Eagly & Chaiken, 2007). 

Diskussion för övriga resultat 

 Frågeställningen om att den kvinnliga chefen uppfattas som mindre lyhörd än den manliga 

chefen när hon erkände bekräftades inte vilket var oväntat då Brescoll och Uhlmanns (2008) 

resultat visade att det var mindre allvarligt för en manlig ledare att bryta relationella 

psykologiska kontakt än om kvinnliga ledare gör det. Då den transformativa ledarskapsstilen 

anses kvinnlig och innefattar att ledaren visar omtanke för enskilda individers framgång och 

behov (Eagly, Johannesen-Schmidt & Van Engen, 2003) var antagandet att kvinnan skulle 

anses som mindre lyhörd eftersom att hon bröt mot det psykologiska kontraktet (Anderson & 

Schalk, 1998). Chefen som erkände sitt misstag ansågs vara mer lyhörd än chefen som ljög 

vilket överensstämmer med att attityder har betydelse för hur vi ser på olika misstag hos 

ledare (Eagly & Chaiken, 2007).   
    Frågeställningen om att den kvinnliga chefen uppfattas som mer ambitiös än den manliga 
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chefen när hon erkände bekräftades inte. Det var förväntat då kvinnliga chefer måste arbeta 

hårdare och lägga ner fler arbetstimmar än män för att anses som mer ambitiösa än manliga 

chefer (Foschi, 1996); (Foschi, Lai & Sigerson, 1994). Ett intressant resultat var att kvinnorna 

tyckte den kvinnliga chefen var mer ambitiös och tvärt om att männen ansåg att den manliga 

chefen var mer ambitiös. Resultatet överensstämmer med Robbins och Kreugers (2005) 

resultat som pekade på att vi lättare skapar positiva attityder om personer från vår ingrupp. 

Chefen som erkände sitt misstag ansågs vara mer ambitiös än chefen som ljög vilket 

överensstämmer med att attityder har betydelse för hur vi ser på olika misstag hos ledare 

(Eagly & Chaiken, 2007).   

    Frågeställningen om att den manliga chefen uppfattas som svårare att påverka än den 

kvinnliga chefen när han ljuger bekräftades inte vilket var oväntat då egenskapen svår att 

påverka attribueras med den manliga ledarskapsstilen “agentic” (Eagly & Karau, 2002). Ett 

annat resultat var att kvinnorna upplevde chefen som svårare att påverka än männen, vilket 

kan ha att göra med Robbins och Kreugers (2005) resultat som pekar på att vi lättare skapar 

positiva attityder om personer som liknar oss själva. Det betyder att kvinnor har lättare att 

påverka chefer om de uppfattar dem som ”communal” och männen uppfattar chefen som 

“agentic” (Eagly & Karau, 2002). 

    Frågeställningen om att den manliga chefen uppfattas bättre på att sätta gränser än vad den 

kvinnliga chefen är, när de erkänner, bekräftades delvis då den manliga chefen uppfattas 

bättre på att sätta gränser än den kvinnliga, oberoende av misstaget. Resultatet var väntat då 

män förknippas mer med att vara tävlingsinriktade, beslutsamma, dominanta, oberoende och 

risktagande (Eagly & Karau, 2002). Chefen som erkände sitt misstag ansågs vara bättre på att 

sätta gränser än chefen som ljög vilket överensstämmer med att attityder har betydelse för hur 

vi ser på olika misstag hos ledare (Eagly & Chaiken, 2007).   

       Frågeställningen om att män respekterar chefen mer än kvinnor bekräftades, vilket inte 

var oväntat då chefsstereotypen förknippas med manliga egenskaper (Eagly & Karau, 2002) 

och människor som liknar en själv tenderar människor att se som förebilder (Powell & 

Butterfielid, 2002). Mäns nätverk består också av människor som inger respekt och den 

största andelen är manliga bekanta i chefspositioner (Ibarra & Andrews, 1993).  Chefen som 

erkände sitt misstag ansågs inge mer respekt än chefen som ljög, vilket överensstämmer med 

att attityder har betydelse för hur vi ser på olika misstag hos ledare (Eagly & Chaiken, 2007).   

       Frågeställningen om att män i större utsträckning än kvinnor behöver vara kompis med 

chefen för att känna sig trygg på arbetsplatsen bekräftas vilket var väntat för att män 

strategiskt använder sina nätverk för att avancera till högre chefspositioner. Nätverken bildas 

genom att män på arbetsplatser ibland finner ett fritidsintresse att utöva tillsammans (Ibarra & 

Andrews, 1993). 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Studiens styrka är spridningen av 269 deltagares bakgrundsvariabler och den höga 

svarsfrekvensen. Påståendena och frågorna konstruerades för att relatera till vinjettens 

innehåll vilket kan ha påverkat reliabiliteten. Beprövade skalor valdes bort då de var 

konstruerade att mäta verkliga kontextuella situationer. För att stärka validiteten pilottestades 

enkäten och arbetades om. Generaliserbarheten påverkas av det bristande instrumentet. Det är 

därför tveksamt om resultatet kan representera en större grupp. Tillgängligt urval ses som en 

mindre brist då vem som helst fick vara deltagare utan kriterier som bottnade i 
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undersökningens syfte. 

   Chefernas namn Maria och Erik som användes i vinjetten var Sveriges mest vanliga namn 

vid studiens genomförande. Till skillnad från flera andra vinjetters utformning beskrevs en 

könsneutral organisationskontext. Eagly och Chaiken (2007) beskrev att kvinnliga chefers 

misstag bedöms olika än manliga chefers därför manipulerades chefens beteende att ljuga 

eller erkänna ett misstag av ekonomisk karaktär. Anledningen till den neutrala kontexten, utan 

subtila signaler om könsstereotypa yrken (Eagly & Karau, 2002), var att undersöka om 

chefens misstag bedöms hårdare beroende på sitt kön. Vinjettmetoden är känd för att vara en 

konstlad form att undersöka attityder på. Metoden kan vara en styrka för att undvika socialt 

önskvärda svar då fördomar undersöks. Studiens svaghet är att tillitsindexet uteslöts på grund 

av låg reliabilitet. Chefen i vinjetten kan ha uppfattats utan tillit, respekt och rättvis 

behandling som är viktiga aspekter för tillit (Seo, Shapiro, Shin & Taylor, 2015). Kontexten 

kan ha gjort det svårt för deltagarna att “leva sig in i rollen som anställd”. Den neutrala 

kontexten och valet av misstag kan ha påverkat att resultaten inte visade signifikans på 

chefens kön. 

    En orsak till att hypoteserna H2 och H3 inte fick stöd kan ha varit att indexen innehöll få 

frågor och därför inte mätte hela dimensioner av fenomenen manipulativ och 

omhändertagande samt utformningen av undersökningen. Tidigare resultat har pekat på 

könsskillnader och att kvinnliga chefer anses som mer manipulativa vid en “agentic” ledarstil 

(Heliman et al, 2004). Hypoteserna kanske hade fått ett signifikant resultat om vinjetten 

tydligt beskrev stereotypa drag. 

    Genusforskning har en viktig roll för samhället därför föreslår författarna fortsatt forskning 

om en kvinnlig chefs ledaregenskaper uppfattas sämre vid misstag på grund av deltagarens 

kön. Vedertagna skalor kan då användas som inspiration. En undersökning kan vara om en 

neutral organisationskontext minskar tillskrivandet av könsstereotypa egenskaper. Forskning 

kan också bedrivas för att se om de stereotypa attributen tillskrivs beroende på deltagarens 

kön. Den fortsatta forskningen kan bedrivas i ett naturligt sammanhang med verkliga 

anställda och chefer. Den neutrala kontexten kan motsvara en arbetsplats med lika många 

anställda kvinnor som män. 

   Kunda och Spencer (2003) pekade på vikten av att skapa medvetenhet om hur människor 

använder stereotyper. Forskning kan bedrivas på hur attityder, fördomar och stereotyper kan 

undvikas på arbetsplatser för att sprida kunskap till unga människor i förberedande syfte för 

kommande yrkesliv.  

Slutsats  

Resultatet kan bero på att en chef inte tillskrivs könsstereotypa egenskaper i en neutral 

organisationskontext. Slutsatsen är att deltagarens kön har större påverkan av hur chefens 

ledaregenskaper bedöms vid misstag i en neutral organisationskontext än chefens egna kön. 
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