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Är chefen en kvinna? 

Högskolestudenters attityder till kvinnor som chefer 

 

Ellen Andersson 
 

 

Forskning har länge bedrivits inom området gällande kvinnors hinder att 

nå högre chefspositioner. Könsroller, stereotypiska egenskaper, 

kategoriseringar och negativa attityder tycktes vara centrala i 

problematiken. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur 

högskolestudenter skattade sina attityder till kvinnor som chefer (n = 193, 

varav 124 kvinnor). En vinjettstudie med experimentell 

mellangruppsdesign genomfördes där materialet analyserades med tvåvägs 

ANOVOR för oberoende mätningar. Resultatet visade att kvinnliga 

högskolestudenter hade en signifikant mer positiv attityd till kvinnor som 

chefer jämfört med manliga högskolestudenter. Det påvisades även en 

signifikant skillnad i skattad attityd till kvinnor som chefer beroende på 

läst vinjett där kvinnliga högskolestudenter skattade kvinnor som chefer 

mer positivt efter att ha läst en vinjett om en kvinna som chef. Dock hade 

utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen ingen signifikant inverkan 

på skattad attityd. Slutsatsen blev att kvinnor som chefer skattades mer 

positivt än förväntat, och att det tycks ha skett en attitydförändring.   

 

Keywords: attitudes, female leadership, gender roles, WAMS, role 

 congruity theory. 

 

 

Inledning 
 

År 2006 fanns i svensk jämställdhetspolitik en feministisk grundtanke om att det i samhället 

rådde ett visst socialt ordnat system vilket upprätthöll ojämlika maktförhållanden mellan män 

och kvinnor. Generellt hade kvinnor en lägre social, ekonomisk och politisk position i 

samhället jämfört med män. Enligt Statistiska Centralbyrån (2006) var dock avsikten med 

jämställdhetspolitiken att förändra och bryta den systematiska könsmaktsordningen. En 

undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån (2017) visade att år 2015 var andelen kvinnor 

som chefer inom privat och statlig sektor i Sverige markant lägre än andelen män som chefer i 

samma sektorer. Gällande den offentliga sektorn visades motsatt fördelning. Där var andelen 

kvinnor som chefer markant högre än andelen män som chefer (Statistiska Centralbyrån, 

2006).  

Forskning har bedrivits inom området beträffande orsaker till ojämn könsfördelning på 

chefspositioner. Stempel, Rigotti och Mohr (2015) hävdade att en av anledningarna till varför 

kvinnor var underrepresenterade som chefer var att kvinnans traditionella könsroll inte 

överensstämde med den traditionella chefsrollen. Vidare argumenterade Eagly och Karau 

(2002) för att könsstereotyper påverkade uppfattningen av de attribut som tillskrevs en 

individ, vilket i sin tur kunde påverka hur väl individens attribut ansågs överensstämma med 

vad som krävdes för en specifik arbetsroll. Således kunde en arbetsroll som tillskrivits typiskt 

manliga attribut, exempelvis chefsrollen, missgynna en kvinna om hon antog den rollen då 

hennes könsrollstypiska attribut inte överensstämde med chefsrollens typiska attribut.  
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Attityder 

 

Attityder var enligt Katz (1960) individers benägenhet att utvärdera andra individer, 

symboler, objekt eller aspekter av dennes liv positivt eller negativt. Attityderna fann sin grund 

i individens åsikter, övertygelser eller känslor och attityder tycktes inkludera både 

känslomässiga och kognitiva element (Greenwald & Banaji, 1995; Katz). Intensiteten av en 

attityd var relaterad till styrkan i den känslomässiga komponenten, hur stark känslan av 

gillande eller ogillande var. Den kognitiva komponenten innehöll två dimensioner. Dessa var 

bestämdheten i attityden och graden av differentiering i föreställningar. Ju enklare attityden 

var gällande kognitiv struktur, desto mer lättföränderlig var den (Katz). Således skulle en 

negativ attityd till kvinnor som chefer enklare kunna förändras ju färre antal föreställningar 

individen hade om dessa. Detta kunde då vara ett argument till att implementera utbildning 

inom området för att söka minska antalet föreställningar och därav även negativa attityder. 

Rosenberg och Hovland (i Bagozzi & Burnkrant, 1979) definierade, i enlighet med 

tidigare förklaring, att attityder innehöll diverse element. Deras definition kunde dock ses som 

en vidareutveckling av begreppet då de argumenterade för att attityder var en benägenhet att 

reagera på ett visst stimuli. Reaktionen utlöste sedan en respons av antingen kognitiv, 

känslomässig eller beteendemässig karaktär. Ett exempel på detta kunde vara att en individ 

inte ansåg kvinnor vara lämpade för chefsrollen, vilket i sin tur bidrog till att denne hyste 

negativa känslor om kvinnan. Slutligen kunde det skapa ett missgynnsamt agerande mot 

henne, på grund av individens initiala åsikt om kvinnor som chefer. Tillhörande detta kunde 

även priming kopplas. Priming uppstår när exponering för ett visst stimulus påverkar 

individens reaktion på kommande stimuli, medvetet eller omedvetet (Egidius, 2008). 

Innebörden av detta kunde till föreliggande uppsats tolkas som att priming var av vikt vid 

skattning av kvinnor som chefer. Detta då exponering för ett visst stimulus kunde påverka 

reaktionen på kommande stimuli, i detta fall attityden till kvinnor som chefer.  

 

Kategorisering skapade av attityder och stereotyper. En anledning till att kategorisering 

av individer existerar kan härledas till teorin om att stereotyper är funktionella för individen 

då det tillåter rationalisering av dennes fördomar mot en grupp. Stereotyper kan ses som en 

automatiserad funktion vilket appliceras på medlemmar av en stereotypiserad grupp. 

Fördomar och tillhörande attityder tycks vara en oundviklig konsekvens av 

kategoriseringsprocesser (Allport, 1979). Vidare forskning argumenterade för att människan 

hade en tendens att uppvisa olika typer av gruppbeteenden när det gällde kategorisering, och 

vid skapandet av ingrupper och utgrupper. Ingrupp definierades som den grupp individen 

identifierar sig med och är solidarisk mot, medan utgrupp var den grupp vilken uppfattades 

som ingruppens motsats (Egidius, 2008).  Beteenden såsom solidaritet och konformitet till 

den egna ingruppen och diskriminering mot utgruppen var en del av den sociala 

identitetsprocessen (Abrams & Hogg, 1988; Stein, 2017; Tajfel & Turner, 1979). Även 

Lorenz, Warner och VanDeursen (2015) argumenterade för att individer hade en större 

benägenhet att vilja stödja gruppen de tillhörde ju mer de identifierade sig med den. Således 

skulle män och kvinnor kunna vardera utgöra en ingrupp och en utgrupp där exempelvis 

kvinnor gynnar andra kvinnor i dess ingrupp, och således har en mer missgynnsam inställning  

till utgruppen män.  

 

 

Sociala roller och könsrollers sammankoppling 

 

En övergripande definition på begreppet social roll beskrevs som en uppsättning 

förväntningar mot människor vilka besitter en specifik position i ett socialt system eller grupp. 
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Termen position syftade till att beskriva individens sociala identitet vilken tilldelats av övriga 

medlemmar i det sociala systemet (Gouldner, 1959). Vidare hävdade Eagly och Karau (2002) 

att just kön var den personliga karaktäristika som utgjorde den primära basen för 

kategorisering av individer. Detta kunde innebära att den uppfattade skillnaden mellan 

grupperna kvinnor och män ökade medan de individuella skillnaderna inom gruppen 

minskade.  

För att möjliggöra en representation av människors uppfattning av manligt och kvinnligt 

ansåg Eagly och Karau (2002) att en teori om könsroller var nödvändig. Då sociala roller var 

delade förväntningar som kunde appliceras på individer vilka tillhörde en specifik social 

position eller var medlemmar av en specifik social kategori (Gouldner, 1959) var könsroller 

en överensstämmande tro om att specifika attribut tillskrevs antingen män eller kvinnor 

(Eagly & Karau). De skillnader som förekom i individers sociala beteenden kunde härledas 

till de karaktäristiska egenskaper kopplade könsstereotypa roller hos män och kvinnor. 

Skillnaderna kunde vidare härledas till distinktionen gällande rollbundna aktiviteter kopplade 

till män och kvinnor. Män och kvinnor ägnade sig i större utsträckning åt de aktiviteter som 

var sammankopplade med dess könstillhörighet genom att skaffa sig de specifika kunskaper 

som krävdes för att utöva den könsstereotypa aktiviteten korrekt (Eagly, Wood & Diekman, 

2000). Män tenderade dessutom att specialisera sig i de aktiviteter som medförde högre status 

och makt (Eagly & Wood, 1999). Män och kvinnor in placerades således in i, och 

exponerades för, olika sociala sammanhang där de var bäst lämpade att passa in. Detta ledde 

till skillnader i beteenden och förväntningar på de olika könen i sina sociala roller (Carli & 

Bukatko, 2000; Eagly & Wood).  

Det fanns således en föreställning att vissa aktiviteter var mer effektivt utförda av det ena 

könet, och att könsrollsskillnader mellan kvinnor och män kunde anses vara till männens 

fördel (Eagly & Wood, 1999). En anledning till varför män hade en större tillgång till 

chefspositionen kunde därav vara på grund av det faktum att den specifika rollen stämde mer 

överens med männens könsrollsbundna aktiviteter (Koenig, Eagly, Mitchell & Ristikari, 

2011). I och med att män och kvinnor anpassade sina sociala beteenden efter den specifika 

rollens krav introducerades begrepp som agentiska egenskaper (agentic characteristics) och 

samverkansinriktade egenskaper (communal characteristics). Dessa beskrev psykologiska 

attribut och sociala beteenden hos män och kvinnor (Eagly & Karau, 2002; Eagly, Wood & 

Diekman, 2000).  

 

Kvinnliga och manliga karaktärsdrag. Enligt teorin om sociala roller förväntades det i 

större utsträckning att män uppvisade mer av ett agentiskt beteende, såsom exempelvis 

ledarskap och maktinfluens (Carli & Bukatko, 2000). Till de agentiska karaktärsdragen hörde 

egenskaper som bestämd, självsäker, kontrollerande, aggressiv, ambitiös, dominant, stark, 

självständig, och större benägenhet att agera som en typisk ledare (Eagly & Karau, 2002). I 

likhet med de typiskt agentiska egenskaperna hävdade Ayman och Korabik (2010) att män 

tillskrevs högre status och privilegier, vilket föranledde att de ansågs rimligare att anta 

chefsrollen då den rollens egenskaper överensstämde i högre grad med mannens 

könstillhörighet och dess egenskaper.  

      Kvinnor var i större utsträckning mer benägna att uppvisa samverkansinriktade 

karaktärsdrag, såsom hänsynstagande och värme, jämfört med män (Carli & Bukatko, 2000). 

Eagly och Karau (2002) beskrev de egenskaper som hörde till samverkansinriktade 

karaktärsdrag. Dessa var bland annat omhändertagande, relationsorienterad, tillgiven, 

hjälpsam, vänlig, sympatisk, ombesörjande och mjuk. Kvinnor ansågs även ha lägre status 

och privilegier jämfört med män. Det tycktes uppstå en diskrepans mellan den typiske 

ledarskapsrollen och kvinnorollen på grund av att rollerna innefattade skilda krav och 

förväntningar (Ayman & Korabik, 2010; Marongiu & Ekehammar, 1999).  
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Könsroller som en del i hindrandet av kvinnors tillgång till chefspositioner 

 

Role congruity theory fann sin grund i teorin om sociala roller och dess tankar kring 

könsroller och hur de etablerades i beteenden (Eagly, Wood & Diekman, 2000). Eagly och 

Karau (2002) hävdade att en central del i role congruity theory var att uppfattad diskrepans 

mellan den kvinnliga könsrollen och chefsrollen kunde leda till två former av fördomar. Dessa 

var att (a) se kvinnan som mindre önskvärd jämfört med män i en ledarskapsroll och (b) anse 

att beteenden direkt kopplade till framgångsrikt ledarskap var mindre önskvärt om det var en 

kvinna som uppvisade beteendet. I likhet med detta visade en studie av Koenig et al. (2011) 

att individer likställde ledare i större utsträckning med män än med kvinnor, och att 

ledarskapet förknippades mer med manliga egenskaper än med kvinnliga. Vidare hävdades att 

då en individ tillskrevs rollen som chef så ställdes de typiska ledaregenskaperna och de 

typiska egenskaperna baserat på kön emot varandra (Eagly & Karau). Detta talade således för 

att könsroller hade en central inverkan i organisationers miljö.  

Då könsroller var en central del av organisatoriska miljöer nämnde Eagly och Karau 

(2002) att kvinnor konformerade med de krav som ställdes på ledarrollen, vilket då rimligtvis 

fungerade som en hjälp i att motverka könsstereotypa attityder till kvinnor som chefer. 

Problematiken fastställdes dock då en kvinna som chef likställdes med en man som chef, och 

de egenskaper som tillhörde de båda. Att kvinnan antog maskulina, ledartypiska egenskaper 

var något som framställdes ogynnsamt för henne då det bröt mot normerna kring den 

kvinnliga könsrollen. Framgångsrika kvinnor som antog chefsrollen och uppvisade 

stereotypiskt manliga egenskaper åsidosatte således de kvinnliga egenskaperna. Slutligen 

kunde detta leda till att utvärderingar av kvinnan som chef missgynnade henne på grund av 

den anledningen att hon bröt mot typiska könsroller (Ayman & Korabik, 2010; Stempel et al., 

2015). Med kunskap om detta fanns ett intresse att till denna uppsats undersöka attityder till 

en fiktiv kvinna som chef i en typiskt manlig miljö genom en vinjettstudie. Kvinnan 

karaktäriserades med könsstereotypt manliga egenskaper och placerades in i en chefsroll då 

chefsrollen ansågs stämma mer överens med mannens könsrollstypiska karaktärsdrag och 

könsrollsbundna aktiviteter.  Detta för att vidare undersöka om kvinnor som brutit mot den 

könsstereotypa normen möttes med negativa attityder i rollen som chef.  

Även fast kvinnor kontinuerligt fick ökad tillgång till diverse fält inom arbetslivet tycktes 

chefsrollen fortfarande vara influerat och dominerat av manliga normer (Eagly & Karau, 

2002; Marongiu & Ekehammar, 1999; Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 1996; Stempel et al., 

2015). Detta trots forskning som påvisat att kvinnor som chefer var en tillgång till 

organisationers lönsamhet (Dreher, 2003; Johns, 2013). Tillhörande detta tycktes även män 

som chefer i större utsträckning vara villiga att favorisera andra män som kandiderade till 

chefsposter (Schein et al.). Ytterligare en anledning till varför karriärshinder för kvinnor 

uppstod kunde belysas utifrån två perspektiv: interna och externa kategorier. Den interna 

kategorin belyste, som namnet angav, interna faktorer hos kvinnan såsom personliga 

egenskaper. Den externa kategorin belyste situationella och strukturella förhållanden kvinnan 

befann sig i, vilket kunde exemplifieras med en problematik för kvinnor gällande att vara 

förälder eller framgångsrik i karriären (Marongiu & Ekehammar). 

Vidare påvisades att negativa utvärderingar av kvinnor som chefer skedde både bland 

kvinnor och män (Eagly & Karau, 2002; Jabes, 1980). Attityderna till kvinnor som chefer 

visade sig vara mindre fördelaktiga än attityderna till män som chefer, vilket kunde förklaras 

utifrån de olika könsrollsstereotyperna som existerade. Könet på chefen utgjorde således vilka 

attribut denne skattades med, och om attributen var av negativ eller positiv karaktär. Detta 

blev problematiskt då det verkade näst intill omöjligt för kvinnor att framgångsrikt anta 

chefsrollen utan att mötas av ett eller annat hinder. Ett centralt problem ansågs således vara att 

den typiske ledarrollen utgjordes av typiskt manliga egenskaper (Schein et al., 1996; Stempel 
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et al., 2015). För att möjliggöra en större tillgång till chefsrollen för kvinnor skulle en 

omdefinition av chefsrollen och dess tillhörande egenskaper vara nödvändig.  

 

 

Utbildnings inverkan på attityder till kvinnor som chefer 

 

En central faktor gällande attitydforskning tycktes vara just utbildning. Utbildning ansågs 

vara en indikator på social klass, och med detta följde diverse attityder. Det argumenterades 

för att med högre utbildning följde även en övergång till en högre klass. Resultatet av detta 

blev att den högutbildade förändrades gällande normer, regler, värderingar och attityder. 

Utbildningens inriktning tycktes även vara av vikt då detta kunde påverka attitydförändringar 

på olika sätt. Beroende på utbildningsprogram lyftes diverse faktorer fram som mer eller 

mindre centrala. Detta kunde gälla exempelvis vilka beteenden som premierades, vilka 

samhälleliga frågor som lyftes eller vilka attityder som ansågs korrekta (Zakrisson & 

Ekehammar, 1998).  

I vidare forskning ansågs även den akademiska utbildningen vara en viktig del i 

främjandet av ett mer jämställt ledarskap hos morgondagens ledare. Akademiska utbildningar 

tycktes vara ett steg i rätt riktning för att rusta studenter till att ta itu med problem gällande 

social rättvisa, mångfald och kön. Möjligheten till akademisk utbildning, och implementering 

av ledarskapsutbildning, tycktes vara en nödvändighet för att möjliggöra en förändring av 

fördomar och stereotyper gällande kvinnors förmågor som chefer (Johns, 2013).   

I en av de få studier som gjorts gällande utbildnings inverkan på attityder till specifikt 

kvinnor som chefer ansågs faktorer såsom kön, typ av anställning och position i 

organisationen var centrala. Utbildning tycktes även här vara en betydelsefull faktor. Det 

argumenterades för att en hög utbildning hade en positiv inverkan på attityder till kvinnor som 

chefer, och detta gällde främst kvinnor med hög utbildning (Terborg, Peters, Ilgen & Smith, 

1977).  

Då få studier tidigare gjorts om attityder till kvinnor som chefer sammankopplat med 

utbildning fanns till denna uppsats ett intresse av att även undersöka vilken inverkan 

utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen hade på dessa attityder. Detta på grund av att 

kurser inom beteendevetenskapliga ämnen berörde dels psykologi, sociologi och pedagogik i 

stort, men även områden såsom ledarskap och arbetsliv ur ett beteendevetenskapligt 

perspektiv. Då den studie som tidigare undersökt utbildnings inverkan på attityder till kvinnor 

som chefer var gammal (Terborg et al., 1977) ansågs här ny forskning relevant.  

 

 

Syfte 
 

Studiens syfte var att undersöka uttalade attityder till kvinnor som chefer bland svenska 

högskolestudenter, samt om det förelåg skillnader i attityder till en chef med könsstereotypt 

manliga egenskaper i en könsrollstypisk manlig roll beroende på om chefen var man eller 

kvinna. Tidigare forskning menade att män och dess könsrollstypiska egenskaper 

överensstämde mer med den typiske chefsrollen jämfört med kvinnors könsrollstypiska 

egenskaper (Ayman & Korabik, 2010; Eagly & Karau, 2002). Frågeställningarna och 

hypoteserna i denna studie baserades på den forskning som påvisat hinder för kvinnor att 

framgångsrikt nå en chefsposition. Resultaten kunde dels bidra till teoretisk nytta i form av ny 

kunskap och möjliggöra för vidare forskning inom området. Resultaten kunde även lyfta 

ämnet till diskussion visa på betydelsen av exempelvis högre utbildning gällande positiva 

attityder till kvinnor som chefer. Följande frågeställningar undersöktes: 
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Hur skattar högskolestudenter sina attityder till kvinnor som chefer enligt WAMS? 

Hypotes 1a. Baserat på tidigare forskning om funktioner i ingrupper och utgrupper 

(Abrams & Hogg, 1988; Stein, 2017; Tajfel & Turner, 1979) gjordes antagandet att 

högskolestuderande kvinnor uppvisar en mer positiv attityd till kvinnor som chefer 

enligt WAMS jämfört med högskolestuderande män. 

Hypotes 1b. Då Zakrisson och Ekehammar (1998) hävdade att utbildningens 

inriktning var en central del gällande attityder gjordes följande antagande: 

högskolestuderande kvinnor som läst kurser i beteendevetenskapliga ämnen uppvisar 

en mer positiv attityd till kvinnor som chefer enligt WAMS, jämfört med 

högskolestuderande kvinnor som inte läst kurser i beteendevetenskapliga ämnen. 

 

Föreligger det skillnader i skattade attityder till vinjetten med avseende på 

högskolestudenternas kön och könet på vinjettens fiktiva person?  

Hypotes 2. Med hänvisning till tidigare forskning om ingrupper och utgrupper 

(Abrams & Hogg, 1988; Stein, 2017; Tajfel & Turner, 1979) samt forskning som 

påvisat att könsrollstypiska aktiviteter möts med positiva attityder (se exempelvis 

Eagly & Karau, 2002; Eagly & Wood, 1999; Eagly, Wood & Diekman, 2000) 

gjordes följande antagande: högskolestuderande kvinnor uppvisar en mer positiv 

attityd till kvinnan som chef i vinjetten än till mannen som chef i vinjetten. 

Högskolestuderande män uppvisar en mindre positiv attityd till kvinnan som chef i 

vinjetten, och således en mer positiv attityd till mannen som chef i vinjetten.  

 

Föreligger det skillnader i skattning av attityder till kvinnor som chefer enligt WAMS 

beroende på vilken vinjett högskolestudenterna läst?  

Hypotes 3. Baserat på tidigare forskning angående favorisering av ingruppen 

(Abrams & Hogg, 1988; Stein, 2017; Tajfel & Turner, 1979) samt det faktum att 

kvinnor kan mötas av negativa attityder om hon antar en roll som inte 

överensstämmer med hennes könsrollstypiska egenskaper (se exempelvis Eagly & 

Karau, 2002; Jabes, 1980) gjordes följande antagande: högskolestuderande kvinnor 

uppvisar en mer positiv attityd till kvinnor som chefer då de läst en vinjett om en 

kvinna, medan högskolestuderande män uppvisar en mindre positiv attityd till 

kvinnor som chefer då det läst en vinjett om en kvinna.  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Undersökningens deltagare var studenter vid en högskola i Mellansverige. Både klasser där 

beteendevetenskapliga kurser ingick och klasser där kurserna inte ingick valdes ut för att söka 

utröna om utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen hade en positiv inverkan på skattade 

attityder. Studenterna befann sig på grundnivå när studien genomfördes under vårterminen 

2017. Det totala antalet deltagare var 193 högskolestudenter, varav 124 kvinnor (64.3 %), 67 

män (34.7 %) samt 2 deltagare (1 %) som inte angivit kön. Deltagarnas ålder varierade mellan 

19-46 år (M = 24.07, SD = 5.37, Mdn = 22.00). Av deltagarna hade 115 läst 

beteendevetenskapliga kurser (62.8 %) och 68 hade inte läst beteendevetenskapliga kurser 

(37.2 %). Undersökningen hade totalt 21 interna bortfall i form av enkäter med icke besvarade 

centrala frågor varav två bortfall där inget kön angivits, och tio bortfall där utbildning inom 

beteendevetenskapliga ämnen inte angivits. Undersökningen hade även 13 externa bortfall. 
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De enkäter med interna bortfall valdes att inkluderas i analyserna trots att det var enstaka 

frågor som inte besvarats. Utöver de 21 interna bortfallen framkom även 21 bortfall i ålder 

efter första datainsamlingstillfället vilket verkade bero på otydlighet i enkätkonstruktionen. 

Enkäten korrigerades därefter för att minimera detta, och bortfallet minskade. Ingen 

kompensation utdelades för deltagande i studien.   

 

 

Material 
 

Enkäten var uppdelad i två delar där den första delen bestod av en egenkonstruerad 

vinjettstudie med tillhörande 14 påståenden som var avsedda att mäta attityder till den fiktiva 

personen i vinjetten. Den första delen av enkäten inleddes med tre bakgrundsfrågor. Dessa var 

ålder, kön och om deltagaren läst beteendevetenskapliga kurser (sociologi, psykologi och/eller 

pedagogik). Åldern angavs i antal år. För kön gavs tre alternativ för deltagaren att välja. Dessa 

var man, kvinna, och annat. Gällande om deltagaren läst kurser inom beteendevetenskapliga 

ämnen gavs två svarsalternativ: ja och nej. Efterföljande bakgrundsfrågorna var vinjetten. 

Vinjetten varierades gällande kön på den fiktiva personen (kvinna och man), således fanns två 

versioner av den. Vinjetten skapades med basis på en stereotypiskt manlig situation och 

stereotypiskt manliga egenskaper. Den stereotypiskt manliga situationen grundades dels på 

det faktum att män var högt uppsatta chefer i en större utsträckning jämfört med kvinnor 

(Statistiska Centralbyrån, 2017) samt att mäns könsrollstypiska egenskaper och aktiviteter var 

mer samstämmiga med chefsrollen jämfört med kvinnors (se exempelvis Eagly & Karau, 

2002; Koenig et al, 2011; Stempel et al., 2015). Den fiktiva personen karaktäriserades med 

egenskaper som bland annat auktoritär, självsäker och maktinfluerad. Den fiktiva personen 

placerades sedan in en chefsroll för att undersöka attityden till chefen, och om attityden skilde 

sig åt beroende på dennes kön.  

 

Den fiktiva personbeskrivningen av chefen: 

En man [kvinna] har nyligen blivit befordrad efter en tids anställning vid en 

respekterad advokatbyrå i en stor stad i Mellansverige och får därmed en markant 

högre position på byrån. I och med befordringen blir mannen [kvinnan] numer 

partner i firman och får en tydligare och mer inflytelserik roll i bolagets styrelse. 

Hans [hennes] nya arbetsuppgifter innebär, utöver ökat arbete i styrelsen, ett 

närmare samarbete med VDn där bland annat frågor rörande finansjuridik, 

obligationslån och lånefinansiering kommer ta stort fokus. I lunchrummet 

skvallras det mellan medarbetare om att mannen [kvinnan] styrs av egenintressen 

och ofta styr och ställer över andra medarbetare.  

Under ett möte tillsammans med möjliga investerare, representanter från 

byrån och styrelseledningen fick mannen [kvinnan] i uppdrag att hålla en 

presentation gällande förhållningssätt till nya riktlinjer angående obligationslån. 

Trots att mannen [kvinnan] haft många och långa dagar på firman efter sin 

befordran förberedde han [hon] sig inför presentationen noga. För att hinna med 

förberedelserna delegerade han [hon] ut många av sina egna arbetsuppgifter till 

medarbetare under honom [henne], till stort missnöje bland de underordnade då de 

inte förstod varför de skulle göra arbetet åt mannen [kvinnan]. Mannen [kvinnan] 

visste att detta möte var en viktig chans för honom [henne] att visa framfötterna. 

När mötesdagen kom genomförde mannen [kvinnan] presentationen väl, han [hon] 

var förberedd, stod rakryggad, talade högt och tydligt och kunde svara på de svåra 

frågor som ställdes. Efter presentationen fick han [hon] gott bemötande av såväl 

ledningen som representanterna och investerarna. Styrelsens ledning lovordade 
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honom [henne] högt och de möjliga investerarna insisterade på att hålla god 

kontakt gällande kommande affärer. Mannen [kvinnan] lämnade rummet nöjd och 

såg fram emot att fortsatta möjligheter att klättra på karriärstegen. 

  

Attityd till person i vinjett. Vinjetten inleddes med en fråga där deltagarna fick ange 

uppskattad ålder på den fiktiva personen. Åldersgrupperna var 19 år eller yngre, 20-30 år, 31-

40 år, 51-60 år samt 61 år eller äldre. De följande 13 påståendena tillhörande vinjetten 

baserades bland annat på egenskaper forskning påvisat vara typiskt manligt och typiskt 

kvinnligt. Påståendena hade en femgradig likertskala där deltagarna fick skatta sina personliga 

attityder till den fiktiva personen och kryssa i det alternativ de själv tyckte stämde in bäst. 

Svarsskalan var utformad där 1 motsvarade (instämmer inte alls), 2 (instämmer i låg grad), 3 

(instämmer delvis), 4 (instämmer i hög grad) och 5 (instämmer helt). I enkäten fanns items 

som angav positiv attityd och items som angav negativ attityd till den fiktiva chefen. De items 

där höga värden angav en positiv attityd var: någon jag vill ha som chef, någon jag skulle vilja 

arbeta med, en möjlig vän till mig, någon som är osjälvisk, någon jag skulle lita på, någon 

med god ledarskapsförmåga, någon som fungerar bra i grupp, någon som tillför glädje på 

arbetsplatsen och någon jag skulle vända mig till vid problem. De påståenden där ett högt 

värde angav negativ attityd var: någon som sätter sig själv i första hand, någon som är 

obeslutsam, någon som är opålitlig och någon jag upplever som otrevlig. Dessa påståenden 

skalvändes därefter. Denna variabel namngavs APV (Attityd till Person i Vinjett) och syftade 

till att mäta den beroende variabeln attityd till den fiktiva personen. Ett endimensionellt index 

skapades för denna del av enkäten. Ett test för Cronbachs alpha genomfördes sedan för denna 

del av enkäten på den totala datainsamlingen där värdet blev .866. 

 

Attityd till kvinnor som chefer enligt WAMS. Den andra delen av enkäten bestod av 21 

frågor vilka utgick från den etablerade skalan Women as Manager Scale, WAMS. Skalan var 

framtagen för att identifiera och mäta stereotypiska attityder till kvinnor i chefsposition 

(Terborg et al., 1977). En av upphovsmännen kontaktades för godkännande till användning av 

skalan i denna studie. Skalans originalspråk var engelska men hade tidigare av studenter vid 

Mälardalens Högskola översatts till svenska. Deltagarna fick i skalan skatta sina personliga 

attityder till vardera påstående. Påståendena i skalan rörde både positiva och negativa attityder 

till kvinnor som chefer, och besvarades enligt en sjugradig likertskala från 1 (tar helt 

avstånd), 2 (tar avstånd till största delen), 3 (tar delvis avstånd), 4 (varken för eller emot), 5 

(instämmer delvis), 6 (instämmer till största delen) och 7 (instämmer helt). Av påståendena 

var 11 stycken utformade som positiva påståenden där en hög skattning således påvisade 

positiv attityd till kvinnor som chefer. Denna del av enkäten innehöll även tio omvända 

påståenden där en hög skattning istället påvisade en negativ attityd till kvinnor som chefer. 

Svarsskalan för dessa items skalvändes därefter. Varibeln i denna del av enkäten namngavs 

WAMS och syftade till att mäta den beroende variabeln attityd till kvinnor som chefer. WAMS 

var en endimensionell skala, och en endimensionellt index skapades för denna del av enkäten. 

Även för denna del av enkäten genomfördes ett Cronbachs alpha-test på den totala 

datainsamlingen där värdet blev .816. 

 

 

Procedur 

 

För att testa reliabiliteten på enkäten genomfördes ett pilottest. Tio bekanta fick besvara 

enkäten, ge kommentarer och beskriva om det var någonting som var svårt att förstå eller 

behövdes omformuleras. Följande detta genomfördes för pilotstudien även ett Cronbachs 

alpha test i SPSS för vardera av enkätens två delar. Värdet för enkätens första del, vinjetten, 
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var .905. Värdet för enkätens andra del, WAMS, var .595. Detta värde var under den 

vedertagna gränsen .70. Då WAMS var en väletablerad skala samt att den ansågs vara en 

central del av studien valdes den att behållas, men några små väsentliga korrigeringar 

genomfördes. Under pilotstudien framkom förslag att formulera om vissa påståenden 

tillhörande WAMS för att underlätta förståelsen av innebörden. Dessa påståenden korrigerades 

därefter. Mindre korrigeringar genomfördes även i vinjetten och för några av de tillhörande 

påståendena.  

 Datainsamlingen genomfördes sedan i sex omgångar. Ansvariga lärare för de klasser där 

datainsamlingen skulle ske kontaktades för att få ett medgivande. Utdelningen av enkäterna 

skedde i anslutning till ordinarie undervisningstillfälle. Via missivbrevet informerades 

deltagarna skriftligt om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, konfidentiellt, att de när 

som helst kunde avbryta studien och att insamlad data enbart skulle användas till föreliggande 

studie. För att garantera att samtliga deltagare tagit del av informationen gavs även muntlig 

information om syftet och etiska förhållningssätt vid datainsamlingstillfället. Därefter delades 

enkäterna ut till de studenter som var närvarande. Efter avslutad utdelning och insamling av 

data tackades deltagarna för sin medverkan. 

 

 

Databearbetning 
 

Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av det statistiska dataprogrammet SPSS. 

Gränsen för signifikans sattes till p < .05 och gränsen för tendens till signifikans sattes till p < 

.10. Kodningen av enkätens bakgrundsvariabler var för kön: man (kodades med 0), kvinna 

(kodades med 1), annat (kodades med 2). Gällande om deltagaren läst kurser i 

beteendevetenskapliga ämnen gjordes kodningen: ja (kodades med 0), nej (kodades med 1). 

Kodningen för skattad ålder av person i vinjett var: 19 eller yngre (kodades med 1), 20-30 år 

(kodades med 2), 31-40 år (kodades med 3), 41-50 år (kodades med 4), 51-60 år (kodades 

med 5) och 61 år eller äldre (kodades med 6). För den initiala deskriptiva statistiken togs 

medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) fram, samt korrelationer för att utröna hur de 

centrala variablerna samvarierade. Detta för att undersöka om variablerna WAMS och ålder 

kunde användas som kovariat till analyserna. För vardera frågeställning genomfördes tvåvägs 

ANOVOR för oberoende mätningar. Till hypotes 2 och 3 genomfördes även 

enkeleffektsanalyser med hjälp av t-test för oberoende mätningar.  

 

 

Resultat 
 

 

Deskriptiv statistik 

 
Ett Pearsonkorrelationstest utfördes för att ta fram deskriptiv statistik samt söka finna stöd till 

användningen av WAMS eller ålder som kovariat. I tabellen visas även medelvärden och 

standardavvikelser för samtliga variabler (se Tabell 1). Då varken WAMS eller ålder 

korrelerade signifikant med centrala variabler såsom APV kunde dessa inte användas som 

kovariat för studiens andra hypotes. Som påvisat i tabellen var medelvärdet för WAMS högt 

bland deltagarna vilket innebar en positiv attityd till kvinnor som chefer. Genom att analysera 

frekvenstabeller påvisades att endast nio deltagare (4.7 %) hade angett svar som fanns på den 

lägre delen av svarsskalan (svarsalternativ 1-5). Resterande 184 deltagare (95.3 %) placerade 

sig på den högre delen av svarsskalan (svarsalternativ 6-7). Detta påvisade en takeffekt för 

WAMS. Möjlig anledning till detta diskuteras vidare i studiens avsnitt för metoddiskussion.  
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Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan samtliga variabler samt medelvärden (M) och 

standardavvikelser (SD) 

Not. * p < .05, ** p < .01. 
aMän kodades med 0, kvinnor med 1 och annat med 2. 
b ia: Icke applicerbart. 

 

 

Test av studiens hypoteser 
 

Resultat, första frågeställningen. För att undersöka hur högskolestudenter skattade sina 

attityder till kvinnor som chefer genomfördes en tvåvägs faktoriell ANOVA.  Deltagarens kön 

(man, kvinna) och typ av utbildning (utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen samt 

ingen utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen) var analysens mellangruppsfaktorer och 

WAMS var den beroende variabeln (se Tabell 2). Analysen visade en signifikant huvudeffekt 

för kön där kvinnliga studenter skattade kvinnor som chefer enligt WAMS mer positivt (M = 

6.44, SD = 0.63) än vad de manliga studenterna gjorde (M = 6.08, SD = 0.86), F(1, 179) = 

6.51, p = .012, 𝜂2 = .035. Genom detta fick hypotes 1a stöd. Angående analysens andra 

variabel, utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen, påvisades ingen signifikant 

huvudeffekt F(1, 179) = 2.24, p = .136. Gällande interaktionen kunde heller inget signifikant 

resultat påvisas F(1, 179) = 0.09, p = .766. Hypotes 1b gavs således inget stöd. 

 

Tabell 2 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för skattning av attityd till kvinnor som chefer 

enligt WAMS baserat på typ av utbildning och deltagarens kön 

 

Not. Testpoängens variationsvidd 1-7.  

 

Resultat, andra frågeställningen. För att undersöka om det förelåg skillnader i skattade 

attityder till vinjetten med avseende på högskolestudenternas kön och könet på vinjettens 

fiktiva person genomfördes ytterligare en tvåvägs faktoriell ANOVA. Deltagarens kön (man, 

kvinna) och könet på vinjettens fiktiva person (man, kvinna) utgjorde analysens 

mellangruppsfaktorer och APV var den beroende variabeln. Analysen påvisade ingen 

signifikant huvudeffekt för variabeln kön på deltagare F(1, 185) = 0.06, p = .805. Ingen 

signifikant huvudeffekt påvisades heller gällande analysens variabel kön på den fiktiva 

Variabel 1. 2. 3. 4. M SD 

1. Ålder - 
   

24.07  5.37 

2. Köna   .09 - 
  

 iab ia 

3. Utbildning -.14     -.33** - 
 

ia ia 

4. APV   .04 -.02  .07 - 2.99 0.50 

5. WAMS   .02       .23**   -.18* -.13 6.31 0.74 

       

  
  

   Män (n = 67)        Kvinnor (n = 116) 

Variabel M SD 

 

M SD 

 

Utb. inom beteendevetenskapliga ämnen 6.21 0.58 

 

6.47 0.62 

      Ingen utb. inom beteendevetenskapliga 

ämnen 5.99 1.01 

 

6.33 0.67 
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personen i vinjetten F(1, 185) = 1.55, p = .214. Beträffande interaktionen kunde en tendens 

till signifikans påvisas F(1, 185) = 2.90, p = .090, 𝜂2 = .015 (Se Figur 1). Vid utförandet av en 

enkeleffektsanalys med hjälp av t-test för oberoende mätningar visades att den signifikanta 

skillnaden i skattade attityder återfanns hos kvinnliga studenter där de tenderade att skatta den 

fiktiva kvinnan som chef mer positivt (M = 3.10, SD = 0.55) jämfört med den fiktiva mannen 

som chef (M = 2.87, SD = 0.50), t(121)= -2.481, p = .014, d = -0.45. För de manliga 

studenterna påvisades ingen signifikant skillnad i skattade attityder till den fiktiva mannen 

som chef (M = 3.01, SD = 0.41) och den fiktiva kvinnan som chef (M = 2.99, SD = 0.45), 

t(64) = 0.220, p =  .827. Sammantaget erbjöds inget signifikant stöd till hypotes 2.  

 

 
Figur 1. Skattad attityd till fiktiv person i vinjett bland manliga och kvinnliga 

högskolestudenter. Skalans variationsvidd 1-5.  

 

Resultat, tredje frågeställningen. För att undersöka om det förelåg skillnader i skattning 

av attityder till kvinnor som chefer enligt WAMS beroende på vilken vinjett deltagarna läst 

genomfördes en sista tvåvägs faktoriell ANOVA. Mellangruppsfaktorer var i analysen könet 

på vinjettens fiktiva person (man, kvinna) och deltagarens kön (man, kvinna). Den beroende 

variabeln i analysen var WAMS. Analysen visade ingen signifikant huvudeffekt för variabeln 

kön på fiktiv person i vinjett F(1, 187) = 1.11, p = .293.  I linje med hypotes 1a kunde en 

signifikant huvudeffekt för variabeln kön på deltagare påvisas där kvinnliga studenter 

skattade kvinnor som chefer mer positivt (M = 6.44, SD = 0.64) jämfört med manliga 

studenters skattning av kvinnor som chefer (M = 6.08, SD = 0.86), F(1, 187) = 9.67, p = .002, 

𝜂2 = .049. Vidare i analysen framkom även en signifikant interaktionseffekt för variablerna 

kön på fiktiv person i vinjett och kön på deltagare F(1, 187) = 5.71, p = .018, 𝜂2 = .030 (se 

Figur 2). Vid utförandet av en enkeleffektsanalys med hjälp av t-test för oberoende mätningar 

påvisades att den signifikanta skillnaden återfanns bland de studenter som läst vinjetten om 

den fiktiva kvinnan som chef. De kvinnliga studenterna som läst vinjetten om den fiktiva 

kvinnan som chef skattade kvinnor som chefer enligt WAMS mer positivt (M = 6.52, SD = 

0.53) jämfört med de manliga studenternas skattning av kvinnor som chefer efter att ha läst 

samma vinjett (M = 5.92, SD = 1.01), t(48.57) = -3.315, p = .002, d = -0.95. Beträffande 

vinjetten om den fiktiva mannen som chef påvisades ingen signifikant skillnad i skattade 

attityder till kvinnor som chefer enligt WAMS mellan manliga studenter (M = 6.29, SD = 0.56) 
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och kvinnliga studenter (M = 6.37, SD = 0.71), t(93) = -0.527, p = .559. Sammantaget gav 

detta stöd till hypotes 3.  

 

 
 

Figur 2. Attityd till kvinnor som chefer baserat på vilken vinjett som lästes. Skalans 

variationsvidd 1-7.  

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka attityder till kvinnor som chefer bland svenska 

högskolestudenter, samt om det förelåg skillnader i attityder till en chef med könsstereotypt 

manliga egenskaper i en könsrollstypisk manlig roll beroende på om chefen var man eller 

kvinna. Detta skedde utifrån tre frågeställningar med tillhörande hypoteser. Den första 

frågeställningen beträffande attityder till kvinnor som chefer enligt WAMS påvisade en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor i deras skattade attityder. Analysen visade att 

kvinnliga studenter skattade kvinnor som chefer enligt WAMS mer positivt jämfört med 

manliga studenter. Resultatet skiljer sig åt från tidigare forskning om kvinnor som chefer 

vilket tydliggjort att både kvinnor och män uppvisar en mer negativ attityd till dessa (Eagly & 

Karau, 2002; Jabes, 1980). Dock kan resultatet anses gå i linje med forskning om 

kategorisering, ingrupper och utgrupper (Abrams & Hogg, 1988; Stein, 2017; Tajfel & 

Turner, 1979). Att kvinnliga studenter skattade kvinnor som chefer mer positivt jämfört med 

manliga studenter kan därav finna stöd i teorier om kategorisering. Genom detta kan då en 

slutsats bli att männen utgör en ingrupp vilket föranleder till att de har en mindre positiv 

inställning till utgruppen kvinnor.  Ett annat intressant perspektiv är det faktum att kvinnor 

fått en ökad tillgång till chefspositioner, vilket kan fungera främjande i att minska 

könsrollstereotypiska uppfattningar. Chefsroller idag tycks ha förändrats då de innefattar fler 

kvaliteteter som kan kopplas till kvinnors könsrollstypiska egenskaper såsom värme och 

förståelse. Detta möjliggör då för en breddad uppfattning om vad chefsrollen och dess 

tillhörande egenskaper innebär (Koenig et al., 2011). Resultatet att kvinnliga studenter 

skattade kvinnor som chefer enligt WAMS mer positivt kan då även anses gå i linje med denna 

argumentation.  

För att vidare undersöka studiens första frågeställning analyserades även om utbildning 

inom beteendevetenskapliga ämnen hade någon inverkan på skattade attityder. Zakrisson och 



 13 

Ekehammar (1998) redogjorde för att olika utbildningsprogram lyfte diverse faktorer som mer 

eller mindre centrala. Detta kunde då resultera i skillnader gällande beteenden, åsikter i 

samhälleliga frågor eller attityder. Denna kunskap, tillsammans med den forskning som 

påvisat att högutbildade kvinnor hade den mest positiva attityden till kvinnor som chefer 

jämfört med män (Terborg et al., 1977) utgjorde basen till antagandet i hypotes 1b. Det antogs 

att kvinnliga högskolestudenter med utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen hade en 

mer positiv attityd till kvinnor som chefer enligt WAMS jämfört med kvinnliga 

högskolestudenter utan utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen. Resultatet av analysen 

till hypotes 1b påvisade inga signifikanta resultat. Således kan inte sägas att utbildning inom 

beteendevetenskapliga ämnen påverkade skattade attityder till kvinnor som chefer enligt 

WAMS, oavsett könet på studenten. En möjlig anledning till detta utfall kan vara att deltagarna 

inte tillfrågades vilken termin de studerade för närvarande. Detta är centralt då det kan vara 

skillnad i vilka kurser studenten deltagit i beroende på om de går sin första eller sista termin. 

För att få en djupare förståelse för den beteendevetenskapliga utbildningens inverkan i 

attityder till kvinnor som chefer hade det varit mer lämpat att undersöka vilken termin 

studenterna går och om det fanns någon skillnad mellan dem. En ytterligare anledning till 

utfallet kan vara den relativt ojämna fördelningen mellan studenter som läst kurser inom 

beteendevetenskapliga ämnen och studenter som inte läst kurser inom beteendevetenskapliga 

ämnen. Till vidare forskning skulle en jämnare fördelning mellan de två grupperna vara att 

föredra. Vidare kan även det faktum att exempelvis ledarskapsutbildningar ingår i andra 

utbildningsprogram än det beteendevetenskapliga vara centralt gällande föreliggande studies 

utfall. Således kan kunskaper relaterade till ledarskap och chefskap ha en inverkan i 

studenternas skattade attityder, utan att de är kopplade till det beteendevetenskapliga fältet. 

Studiens andra frågeställning syftade till att undersöka skillnader i skattade attityder till 

vinjettpersonen mellan kvinnliga och manliga studenter samt den fiktiva kvinnan som chef 

och den fiktiva mannen som chef. Resultatet visade ingen signifikant huvudeffekt för 

deltagarens kön, och heller ingen signifikant huvudeffekt för könet på den fiktiva personen i 

vinjetten. Dock påvisades en tendens till signifikant interaktionseffekt. De kvinnliga 

studenterna skattade den fiktiva kvinnan som chef mer positivt än den fiktiva mannen som 

chef. Manliga studenter gjorde ingen signifikant skillnad i skattning av attityder beroende på 

om chefen var man eller kvinna. Överlag gick resultatet återigen i linje med teorier om 

ingrupper och utgruppers funktioner (Abrams & Hogg, 1988; Stein, 2017; Tajfel & Turner, 

1979), men de kvinnliga högskolestudenternas skattning skilde sig från forskning om role 

congruity theory, könsrollsbundna aktiviteter och könsrollstypiska egenskaper (Ayman & 

Korabik, 2010; Eagly & Karau, 2002). Då utfallet av analysen enbart visade en tendens till 

signifikans bör resultatet inte generaliseras till en större population. 

I analysen av den tredje och sista frågeställningen visade sig först och främst, i enlighet 

med resultatet till hypotes 1a, en signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga 

högskolestudenter i skattning av attityder till kvinnor som chefer enligt WAMS. I motsättning 

till tidigare forskning som menat att både män och kvinnor har en negativ attityd till kvinnor 

som chefer (Eagly & Karau, 2002; Jabes, 1980) påvisar resultatet här att kvinnliga 

högskolestudenter har en mer positiv attityd till kvinnor som chefer jämfört med manliga 

högskolestudenter. Detta kan då anses vara mer överensstämmande med teorier om 

kategorisering, ingrupper och utgrupper. I analysen påvisades även en signifikant 

interaktionseffekt mellan könet på deltagaren och könet på den fiktiva personen i vinjetten. 

För att vidare undersöka i vilken vinjett den signifikanta skillnaden gällande skattning av 

attityder enligt WAMS fanns genomfördes en enkeleffektsanalys med hjälp av t-test för 

oberoende mätningar. Denna visade ingen signifikant skillnad i skattning för studenterna som 

läst vinjetten om mannen som chef, dock påvisades att den signifikanta skillnaden återfanns 

hos studenterna som läst vinjetten om kvinnan som chef. De kvinnliga högskolestudenter som 
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läst vinjetten om kvinnan som chef skattade kvinnor som chefer enligt WAMS mer positivt 

jämfört de manliga högskolestudenter som läst samma vinjett. Gällande männens skattning 

stämmer detta resultat dels överens med forskning om könsrollsbundna aktiviteter och 

könsrollstypiska karaktärsdrag, där kvinnan inte anses ha sin plats i en chefsposition (Ayman 

& Korabik, 2010; Eagly & Karau). Resultatet av enkeleffektsanalysen är intressant då det kan 

tolkas som att beroende på vilken priming individen utsätts för så skiljer sig attityderna till 

kvinnor som chefer åt, alltså om den fiktiva chefen var man eller kvinna. I likhet med det 

Rosenberg och Hovland (refererat i Bagozzi & Burnkrant, 1979) redogjorde för, kan resultatet 

även tolkas som en indikation på att attityder är en benägenhet att reagera på ett visst stimuli. 

Vinjetten med ett stereotypiskt manligt beteende kan då anses vara stimulit som orsakar en 

reaktion, vilken påverkar skattningen av kvinnor som chefer enligt WAMS.  Ett sätt att minska 

negativa attityder till kvinnor som chefer kan således vara att tidigt arbeta för att förändra 

kognitiva strukturer och känslomässiga element i attityder. Detta gäller både på en individuell, 

utbildnings- och samhällelig nivå. I enlighet med (Katz, 1960) skulle denna förändring av 

kognitiva strukturer möjliggöra för en minskad intensitet av attityden. Därav skulle negativa 

attityder till kvinnor som chefer istället börja gå mot positiva attityder till kvinnor som chefer.   

Sammantaget kan sägas att skattade attityder till kvinnor som chefer föreföll mer positiva 

än förväntat, i synnerhet bland de kvinnliga studenterna. Trots att resultatet gällande 

utbildning inom beteendevetenskapliga ämnen inte var signifikant kan det anses vara 

intressant till vidare forskning på området. Varför resultatet gällande utbildning inte blev 

signifikant i föreliggande studie kan bero på, som tidigare diskuterats, att studenterna inte 

ombads ange vilken termin de läste för närvarande eller den ojämna fördelningen.  Vidare kan 

detta resultat även bero på att studenterna möjligtvis läst kurser inom exempelvis ledarskap 

eller entreprenörskap utan koppling till det beteendevetenskapliga fältet. Dessa studenter får 

då ändå en kunskap om chefskap utan att nödvändigtvis vara kopplade till 

beteendevetenskapliga kurser, vilket i sin tur kan vara en bidragande orsak till utfallet. En 

annan möjlig anledning kan också vara det faktum att jämställdhetsfrågor blivit mer centrala i 

den samhälleliga debatten. Således kan studenter få tillgång till information och kunskap om 

ämnet, utan att det är kopplat till en specifik utbildning. Denna argumentation kan finna stöd i 

tidigare forskning som påvisat att kulturella förändringar ständigt pågår. Detta kan då vara en 

central faktor i bidragandet av en förändring gällande diskrepansen mellan kvinnans könsroll 

och den typiske ledarrollen (Koenig et al., 2011).  

 

 

Metoddiskussion 

 

Beträffande studiens första frågeställning noterades anmärkningsvärt höga skattningar av 

attityder till kvinnor som chefer enligt WAMS. Av deltagarna angav 94.4% svar som 

motsvarade instämmer till största delen eller instämmer helt. Detta påvisade då en takeffekt 

för enkätens andra del då frågorna kan ha ansetts vara för självklara. Möjliga anledningar till 

de höga medelvärdena på WAMS kan vara att anvisningarna till denna del av enkäten var 

utförligare beskrivna samt att det poängterades att enkäten var utformad för att mäta attityder 

till kvinnor som chefer. Detta var något som inte fanns med i anvisningarna för vinjettstudien. 

Av den anledningen kan agendan för WAMS tolkas som mer öppen och tydlig jämfört med 

vinjettstudien. Anvisningarna hade således kunnat korrigeras för att minska de höga värdena, 

men med detta följer då att syftet med skalan blir mer dolt. Den utförliga beskrivningen av 

anvisningarna till WAMS kan möjligtvis också ha utgjort en form av priming vilket påverkade 

studenterna i deras skattning av attityder till kvinnor som chefer. Dock är det svårt att göra ett 

korrekt uttalande om inverkan av priming i undersökningen då föreliggande studie inte hade 

någon kontrollgrupp för att vidare undersöka detta. De höga värdena kan även härledas till 
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social önskvärdhet. Deltagarna kan ha angett sina svar så som de trodde var önskvärt för 

studiens syfte. En möjlig anledning till social önskvärdhet kan ha varit att föreliggande studie 

genomfördes av en kvinna, och att det då ansågs tydligare att en positiv attityd till kvinnor 

som chefer var vad som eftersöktes.  

 Till föreliggande studie valdes även WAMS att läggas in som den sista delen av enkäten. 

Detta för att minimera risken för påverkan av bedömning i vinjetten. Med detta val följde en 

risk för att vinjetten å andra sidan kunde komma att påverka bedömningen av WAMS, vilket 

kan anses som en metodologisk brist för mätinstrumentet. Det var med detta faktum som 

hypotes 3 lades in för att se om vinjetten hade någon inverkan på bedömningen av WAMS.  

 

 Studiens styrkor och svagheter. En klar styrka med studien är användningen av ett 

väletablerat mätinstrument, WAMS. Trots att Cronbachs alpha för WAMS var lågt efter 

pilotstudien påvisades ett bra värde när testet genomfördes igen för den efterföljande 

datainsamlingen. Cronbachs alpha för den egenskapade vinjettstudien översteg den 

vedertagna gränsen på 0.70 både vid pilotstudien och den efterföljande datainsamlingen, 

vilket ansågs vara en styrka för studiens reliabilitet. En ytterligare faktor som kan anses tala 

för studiens styrka är det relativt höga deltagarantalet på 193 högskolestudenter. Fördelningen 

mellan de två olika vinjettstudierna var också jämna bland deltagarna där 95 deltagare 

skattade attityder till den fiktiva mannen som chef, och 96 deltagare skattade attityder till den 

fiktiva kvinnan som chef. Detta tolkas som något som styrker resultatets tillförlitlighet. Något 

som kan anses vara ett hot mot reliabiliteten är att enkätens andra del, WAMS, originalspråk 

var engelska. Enkäten hade tidigare översatts av studenter, men mindre korrigeringar utfördes 

till föreliggande uppsats för att minimera hot mot reliabiliteten. Tillhörande WAMS kan 

pilotstudiens låga värde för Cronbachs alpha anses vara en svaghet för studien. Dock utfördes 

korrigeringar och värdet för Cronbachs alpha översteg den vedertagna gränsen till studiens 

följande datainsamling. 

 Ett hot mot studiens validitet kan anses vara andelen interna bortfall. Ett tydligt internt 

bortfall framkom vid första datainsamlingen där många deltagare inte angett ålder. Detta 

korrigerades sedan till de fortsatta datainsamlingarna, och bortfallet minskade. Dock visades 

även interna bortfall gällande centrala frågor i enkäten. Då de enkäter innehållande icke 

besvarade centrala frågor ändå lades in i analyser kan det också vara något som påverkade 

utfallet, och således fungerat som en svaghet. Till vidare studier skulle det interna bortfallet 

kunna minskas genom att exempelvis tydligare ange på enkäten hur många sidor den består 

av, eller hur många frågor enkäten totalt består av. Även det faktum att kvinnliga deltagare 

var en majoritet i studien kan ha påverkat resultatet. Trots att deltagarantalet generellt sett var 

relativt stort skulle en jämnare fördelning mellan män och kvinnor samt utbildning inom 

beteendevetenskapliga ämnen vara att föredra för resultatens generaliserbarhet.  

  

  

Slutsats  
 

Sammantaget visar resultatet av denna studie att attityder till kvinnor som chefer är mer 

positiva än vad som förväntades. De kvinnliga högskolestudenterna är i synnerhet mer 

positiva till kvinnor som chefer, jämfört med de manliga högskolestudenterna. Detta är något 

som går emot viss tidigare forskning om ämnet, men som går i linje med teorier om 

kategorisering och attityder till ingrupper och utgrupper. Resultatet kan tolkas som att det 

skett en attitydförändring gällande kvinnor som chefer. Totalt sett kunde två av studiens fyra 

hypoteser erbjudas stöd. Resultatet av studien kan fungera som en hjälp i att lyfta ämnet till 

diskussion samtidigt som den påvisar vilken betydelse kön har för skattade attityder till 

kvinnor som chefer. I och med detta kan studien även möjliggöra för ökad utbildning inom 
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området, vilket i sin tur kan vara en del av att få de negativa attityderna att gå mot positiva 

attityder.  

 

 Förslag till vidare forskning. Till vidare forskning kan det vara fortsatt intressant att 

undersöka studenters attityder till kvinnor som chefer. Detta för att vidare studera om 

utbildningsprogram, och möjligtvis utbildningsnivå, påverkar attityder till kvinnor på 

chefspositioner. En ytterligare intressant idé är att undersöka attityder till chefer baserat på 

både agentiska och samverkansinriktade beteenden. Detta kan då möjliggöra en djupare 

förståelse för attityderna till de båda, och om det förändras beroende på vilket beteende 

chefen uppvisar. Vidare kan dessa typer av studier förslagsvis även undersöka implicita 

attityder genom exempelvis andra former av experimentella metoder, istället för att även 

använda sig av en explicit form av attitydstudier som föreliggande studie gjort. Detta skulle 

då kunna möjliggöra för en mer djupgående bild av individers attityder till det berörda ämnet 

samt möjliggöra för prediktioner av beteenden gällande attityder till kvinnor som chefer 

(Greenwald & Banaji, 1995).  

 

 

Referenser 
 

Abrams, D., & Hogg, M. A. (1988). Comments on the motivational status of self-esteem in 

social identity and intergroup discrimination. European Journal of Social Psychology, 18, 

317-334. doi:0.1002/ejsp.2420180403 

Allport, G. W. (1979). The nature of prejudice. (25th ed.). New York: Basic Books.  

Ayman, R., & Korabik, K. (2010). Leadership: Why gender and culture matter. American 

Psychologist, 65, 157-170. doi:10.1037/a0018806  

Bagozzi, R. P., & Burnkrant, R. E. (1979). Attitude organization and the attitude-behavoiur 

relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 913-929. 

doi:10.1037/0022-3514.37.6.913 

Carli, L. L., & Bukatko, D. (2000). Gender, communication, and social influence: A 

developmental perspective. I T. Eckes., & H. M. Trautner (Eds.), The developmental social 

psychology of gender (ss. 293-331). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Dreher, G. F. (2003). Breaking the glass ceiling: The effects of sex ratios and work-life 

programs on female leadership at the top. Human Relations, 56, 541-562. 

doi:10.1177/0018726703056005002   

Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. 

Psychological Review, 109, 573- 598. doi:10.1037/0033-295X.109.3.573 

Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved 

dispositions versus social roles. American Psychologist, 54, 408-423. doi: 10.1037/0003-

066X.54.6.408 

Eagly, A. H., Wood, W., & Diekman, A. B. (2002). Social role theory of sex differences and 

similarities: A current appraisal. I T. Eckes., & H. M. Trautner (Eds.), The developmental 

social psychology of gender (ss. 123-174). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Egidius, H. (2008). Psykologilexikon. Stockholm: Natur & Kultur. 

Gouldner, A. W. (1959). Cosmopolitans and locals: Toward an analysis of latent social roles. 

Administrative Science Quarterly, 2, 281-306. doi:10.2307/2391000 

Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, 

and stereotypes. Psychological Review, 102, 4-27. doi:10.1037/0033-295X.102.1.4 

Jabes, J. (1980). Causal attributions and sex-role stereotypes in the perceptions of women 

managers. Canadian Journal of Behavioural Science/ Revue canadienne des sciences du 

comportement, 12, 52- 63. doi:10.1037/h0081044 



 17 

Johns, M. L. (2013). Breaking the glass ceiling: Structural, cultural, and organizational 

barriers preventing women from achieving senior and executive positions. Online 

 Research Journal: Perspectives in Health Information Management, 10, 1-11. Hämtad 

från: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3544145 

Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. The Public Opinion 

Quarterly, 24, 163-204. doi:10.1086/266945 

Koenig, A. M., Eagly, A. H., Mitchell, A. A., & Ristikari, T. (2011). Are leader stereotypes 

masculine? A meta-analysis of three research paradigms. Psychological Bulletin, 137, 616-

642. doi:10.1037/a0023557 

Lorenz, M. M., Warner, R. H., & VanDeursen, M. J. (2015). Stated goals and their influence 

on helping behaviour toward ingroups and outgroups. Journal of Applied Social 

Psychology, 45, 498-508. doi:10.1111/jasp.12315 

Marongiu, S., & Ekehammar, B. (1999). Internal and external influences on women’s and 

men’s entry into management. Journal of Managerial Psychology, 14, 421-433. doi: 

10.1108/02683949910277175 

Schein, V. E., Mueller, R., Lituchy, T., & Liu, J. (1996). Think manager – think male: A 

global phenomenon? Journal of Organizational Behavior, 17, 33-41. doi: 
10.1002/(SICI)1099-1379(199601)17:1<33::AID-JOB778>3.0.CO;2-F 

Statistiska Centralbyrån. (2006). På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet. 

Örebro: SCB-Tryck. Hämtad från:  

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0202_2006a01_br_x10st0601.pdf 

Statistiska Centralbyrån. (2017). Andel kvinnor och män i chefspositioner. Hämtad från: 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-

forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/tabell-och-

diagram/andel-kvinnor-och-man-i-chefspositioner/ 

Stein, R. (2017). “Trumping” conformity: Urges towards conformity to ingroups and 

nonconformity to morally opposed outgroups. Journal of Experimental Social Psychology, 

70, 34-40. doi:10.1016/j.jesp.2016.12.007  

Stempel, C. R., Rigotti, T., & Mohr, G. (2015). Think transformational leadership – think 

female? Leadership, 11, 259-280. doi:10.1177/1742715015590468 

Tajfel, H., & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. I W. G. Austin., 

& S. Worchel (Red.), The social psychology of intergroup relations (ss. 33-47). Monterey,  

 CA: Brooks/Cole Pub. Co. Hämtad från: 

https://www.researchgate.net/profile/Jonathan_Turner4/publication/226768898_An_Integr

ative_Theory_of_Intergroup_Conflict/links/568b161508ae051f9afa8d50.pdf 

Terborg, J. R., Peters, L. H., Ilgen, D. R., & Smith, F. (1977). Organizational and personal 

correlates of attitudes toward women as managers. Academy of Management Journal, 20, 

89-100. doi:10.2307/255464 

Zakrisson, I., & Ekehammar, B. (1998). Social attitudes and education: Self-selection or 

socialization? Scandinavian Journal of Psychology, 39, 117-122. doi:10.1111/1467-

9450.0006 

 

 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1086/266945

