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Attityder till kvinnligt och manligt ledarskap 
– stereotyper och fördomar bland poliser och sjuksköterskor* 

 
Leily Maghdoori  

 
En mängd forskning har gjorts kring kvinnors hinder att nå chefspositioner 
och vilka fördomar kvinnliga chefer möter. Många studier visar att fördomar 
bottnar i bristande överensstämmelse mellan den kvinnliga könsrollen och 
ledarskapsrollen. Syftet med studien (n = 683) var att undersöka attityder till 
ledarskap och jämföra hur män och kvinnor inom två könssegregerade 
yrkesgrupper, sjuksköterskor och poliser, attribuerar manliga respektive 
kvinnliga egenskaper till ledaregenskaper. Hypoteserna baserades bland 
annat på social identitetsteori. Resultatet visade att bägge yrkesgrupper 
förknippade framgångsrikt ledarskap med både kvinnliga och manliga 
egenskaper. Dock var sjuksköterskors skattning av kvinnliga egenskaper 
kontra ledaregenskaper högre än deras skattning av manliga egenskaper i 
förhållande till ledaregenskaper. Signifikant högre grad av 
fördomsbenägenhet gentemot kvinnliga ledare kunde påvisas bland 
poliserna. 
 
Key words: female leadership, gender roles, SDI, BSRI, WAMS. 

 
 

Inledning 
 
Svensk jämställdhetspolitik utgår från den feministiska grundtanken att det finns en ordning 
eller ett socialt system i samhället som vidmakthåller ojämlika maktförhållanden mellan 
könen. I enlighet med detta är kvinnor underordnade och män överordnade som grupper i 
samhället och mannen eller det manliga utgör normen. Avsikten med jämställdhetspolitiken är 
att förändra denna könsmaktordning och bryta den systematiska underordningen. Detta 
betyder att kvinnor generellt har en svagare social, ekonomisk och politisk position i 
samhället än vad män har, även om det naturligtvis finns skillnader inom gruppen kvinnor 
respektive män. Trots att samhället är grupperat efter kön på ett strukturellt plan så tar sig 
könsmaktsordningen sig också faktiska uttryck i enskilda kvinnors och mäns, flickors och 
pojkars liv (SCB, 2006).  
     Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina 
egna liv och det är också det övergripande målet med svensk jämställdhetspolitik. Det 
förutsätter att kvinnor och män, inom alla livets områden, ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. Som delmål innebär detta bland annat att det ska råda en jämn 
fördelning av makt och inflytande i samhället.  Vidare innebär det att alla människor,  
___________________________________________________________________________ 
* Stort tack till Vårdförbundet samt till chefer på polismyndigheter och sjukhus i hela landet 
för hjälp med distribution av enkäten till undersökningsdeltagare. Tack även till Bo 
Ekehammar som försett studien med en översatt och förkortad version av BSRI. Slutligen vill 
jag rikta ett stort tack till företaget Entergate som sponsrat denna studie med enkätverktyget 
EsMaker NX.  
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oberoende av kön, skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattande. Ett annat delmål syftar till ekonomisk jämställdhet, 
vilket betyder att kvinnor och män skall ha samma förutsättningar och villkor vad gäller 
utbildning och arbete som ger ekonomisk självständighet hela livet (SCB, 2006). 
     Enligt Fagerfjäll (2003) tillhör Sverige, inom de flesta områden, de länder som kommit 
längst när det gäller jämställdhet. Men Sverige ligger inte i täten vad gäller kvinnor på 
chefspositioner inom den privata sektorn som man skulle kunna ha väntat sig. Trots att 
andelen kvinnor i chefspositioner under de senaste årtiondena ökat avsevärt så är det ändå 
männen som dominerar denna del av arbetsmarknaden. Detta bekräftas i en offentlig 
utredning av Socialdepartementet (SOU 1994:3). Där påpekas att även om Sverige har 
anledning att känna sig stolt över att på många sätt ha kommit långt med jämställdhet så 
innebär detta inte att man kan slå sig till ro i någon tro om att allt ordnar sig till det bästa utan 
ytterliggare ansträngningar. Det påstås fortfarande vara så att kvinnor och kvinnors 
kompetens inte, fullt ut, tas tillvara i arbetslivet. Vidare är det enligt denna offentliga 
utredning från Socialdepartementet så att kvinnor inte har lika lön för lika arbete och erbjuds 
inte heller lika möjligheter till utveckling och befordran som män. Kvinnor på chefspositioner 
i svenskt näringsliv är sällsynta (SOU 1994:3). Av den totala andelen chefer i Sverige är en 
fjärdedel kvinnor. I privat sektor är knappt en femtedel av cheferna kvinnor och i offentlig 
sektor är mer än hälften av cheferna kvinnor (SCB, 2004). Dessa siffror pekar på att 
jämställdhetspolitikens mål ännu inte är uppfyllda och det kan därför vara av värde att 
undersöka vilka bakomliggande eller bidragande faktorer som ur en psykologisk synvinkel 
kan ligga till grund för detta. Denna studie syftar till att studera kvinnliga och manliga 
könsroller i förhållande till ledarrollen i typiska kvinno- respektive mansdominerade 
yrkesgrupper.  
     Inom ramen för ledarskapsfrågor behandlas begreppen ”chef” och ”ledare” ofta som 
synonymer. Enligt Ahltorp (1998) har dock dessa begrepp olika innebörd. En ledare behöver 
inte ha några formella ansvarsområden eller befogenheter och dess legitimitet avgörs av dem 
som leds. Till skillnad från detta är en chef en person med en fast position i den hierarkiska 
ordningen som har formell makt med uttalade ansvars- och befogenhetsområden. För att utses 
till chef krävs därför en formell utnämning av överordnade chefer. I det följande kommer 
dock ingen åtskillnad att göras och båda begreppen syftar till en person med en formell 
funktion och position i en organisation.  
 
 
Karriärshinder för kvinnor 
 
Som framgått av inledningen så råder det en underrepresentation av kvinnor på 
chefspositioner inom svenskt näringsliv. I följande avsnitt presenteras några karriärshinder 
som bidrar till denna ojämställdhet. Presentationen har gjorts relativt bred och berör till vissa 
delar karriärshinder som inte kommer att undersökas inom ramen för denna studie. Avsikten 
är att ge läsaren en bakgrund och för att belysa att förevarande studie inte gör anspråk på att 
ensam förklara underrepresentationen av kvinnor på chefspositioner. 
     Kvinnors hinder att nå chefspositioner kan enligt Marongiu och Ekehammar (1999) 
belysas utifrån två, till viss del kompletterande, perspektiv som förklaras utifrån interna och 
externa faktorer. Interna faktorer belyser hinder som finns inom individen, såsom kvinnans 
personlighet, egenskaper och motivation. Tidigare forskning har enligt Greene och DeBacker 
(2004) visat att kvinnor har en lägre motivationsnivå än män avseende karriär. Men Greene 
och DeBackers studie pekar på att kvinnors motivationsnivå och förväntningar på framtiden 
avseende karriär börjar bli alltmer lik männens. Enligt författarna kan detta möjligen bero på 
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att skolan kan uppmuntra studenter att inte föreställa sig en framtid som är bunden till kön, ras 
eller andra stereotyper. 
     Externa faktorer pekar på situationsbundna hinder som existerar utanför individen. 
Exempel på detta är rollkonflikter som kan uppstå mellan att vara förälder och karriärkvinna 
(Marongiu & Ekehammar, 1999). Cinamon och Rich (2002) undersökte kombinationen av att 
vara både förälder och karriärist och pekade på skillnaden både mellan och inom könen. De 
fann som förväntat att fler män än kvinnor prioriterade arbetsrollen före familjerollen medan 
kvinnor lade större vikt vid familjerollen. Däremot skattade kvinnor oväntat både föräldraskap 
och arbete högre än männen. Författarna menade att en förklaring till dessa resultat kan ligga i 
att kvinnor inte kan förverkliga sina arbetsvärderingar till fullo eftersom deras känsla av 
ansvar och åtaganden gentemot familjen är starkare. Följaktligen kan detta resultera i att 
kvinnors karriärsutveckling begränsas av dem själva. Andra exempel på externa faktorer är 
hinder i form av diskriminering på organisationsnivå såsom könsstereotyper och förutfattade 
meningar i utvärderingar av kvinnliga chefers potential och effektivitet (Marongiu & 
Ekehammar, 1999). 
     För att utröna förhållandet mellan interna och externa faktorer jämförde Marongiu och 
Ekehammar (2001) en grupp kvinnor med chefsbefattning och en grupp kvinnor utan 
chefsbefattning i syfte att undersöka vilka faktorer som bäst predicerar en chefsbefordran. I 
linje med studiens hypotes uppvisade gruppen kvinnor med chefsbefattning en 
personlighetsprofil som i högre grad karakteriserades av typiskt maskulina egenskaper, hög 
prestationsnivå och hög motivationsnivå än gruppen kvinnor utan chefsbefattning. Resultatet 
visade att dessa interna faktorer, till skillnad från de externa faktorerna, predicerade 
chefsbefordran. De externa faktorerna, såsom konflikten mellan att vara förälder och 
karriärist, visade sig vara ett större problem i gruppen kvinnor utan chefsbefattning än i 
gruppen kvinnor med chefsbefattning. Författarna menar att detta tyder på att kvinnor som 
upplever denna rollkonflikt som ett stort problem ofta själva väljer att avstå i konkurrensen 
om chefstjänsterna. 
     Ytterliggare externa hinder som det forskats omkring är det omtalade ”glastaket” som 
syftar till att det finns osynliga barriärer i kvinnors karriärutveckling som hindrar dem att 
avancera till de högre chefsposterna. Glastakseffekten tyder alltså på att det finns 
könsrelaterade nackdelar som är större i toppen av organisationens hierarkiska struktur än på 
de lägre nivåerna samt att dessa nackdelar blir tydligare med tiden i kvinnors karriär (Cotter, 
Hermsen, Ovadia, & Vanneman, 2001; Frankforter, 1996). Frankforter (1996) fann att 
glastaket inte har lika stor effekt i yngre organisationer då dessa både var mer positivt 
inställda till och hade fler kvinnliga chefer än äldre organisationer. 
     Enligt Fagerfjäll (2003) finns tre delförklaringar till fenomenet att kvinnor stöter i 
glastaket. Första förklaringen ligger i manliga attityder och det faktum att män och kvinnor 
faktiskt skiljer sig från varandra biologiskt och kulturellt. Det är därmed svårt för en kvinna 
att ta sig igenom ett sammansvetsat manligt kollektiv. I anslutning till detta kan Hultins 
(2003) studie nämnas vars resultat motsäger den första av Fagerfjälls delförklaringar. Detta då 
Hultin fann att kvinnor faktiskt har störst möjlighet att avancera i just mansdominerade 
företag. Fagerfjälls andra delförklaring ligger inom kvinnorna själva och det faktum att 
kvinnor ibland upplever att det centrala inom ett företag, såsom teknik och affärer, är tråkigt. 
Slutligen handlar Fagerfjälls sista delförklaring till glastakseffekten om kvinnors 
arbetsbelastning och det faktum att kvinnor föder barn. Detta leder ofta till en lång paus på 
hel- eller deltid i karriären.  
     Fagerfjäll hävdar trots sina ovan nämnda delförklaringar att glastakseffekten inte riktigt är 
bevisad. För att testa tesen om glastaket menar Fagerfjäll att man måste studera dagens 
kvinnliga chefer som närmar sig femtio då de flesta manliga toppcheferna slog igenom strax 
före eller efter femtio års ålder. 
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     Det ovanstående pekar på att karriärshinder föreligger för personer med en 
personlighetsprofil som i hög grad karakteriseras av typiskt feminina egenskaper men också 
av det faktum att personen i fråga är av det kvinnliga könet. Det är av stort intresse att utröna 
hur dessa karriärshinder förhåller sig till varandra. Av de karriärshinder som behandlats i det 
ovanstående kommer därför könsstereotyper, förutfattade meningar samt prototypen av en 
ledare, det vill säga kvinnliga och manliga egenskaper i förhållande till önskvärda 
ledaregenskaper, att undersökas. 
 
 
Könsstereotyper och förutfattade meningar 
 
Genom att kategorisera omgivningen underlättar människor tänkandet och gör omvärlden mer 
hanterbar. Kategoriseringsprocessen leder till att man uppfattar och tolkar individers beteende 
i enlighet med de förväntningar man har på hela den gruppen. Eftersom en individs 
könstillhörighet omedelbart uppmärksammas så är det också en vanlig grund för 
kategorisering. Detta innebär att skillnaderna mellan gruppen män och kvinnor förstärks 
medan de individuella skillnaderna inom gruppen minskar och detta resulterar i 
könsstereotyper. Dessa könsstereotyper leder till förutfattade meningar och fördomar som 
alltså inte grundar sig i vem individen egentligen är eller vad individen faktiskt gjort utan 
enbart på i vilken grupp de blivit kategoriserade (Heilman, 1995).  
     Heilman (2001) menade att bristen av kvinnliga chefer på högre positioner är en 
konsekvens av könsstereotyper. Könsstereotyper kan enligt Heilman delas in i två typer; den 
deskriptiva stereotypen handlar om människors förväntningar på hur kvinnor faktiskt är 
medan den preskriptiva stereotypen syftar till hur kvinnor bör vara. Den deskriptiva aspekten 
av könsstereotyper får till följd att en diskrepans uppstår mellan hur kvinnor faktiskt är och 
vad en position som chef kräver. Detta leder i sin tur till fördomen att kvinnor, till skillnad 
från männen, inte kan utföra chefsarbete på ett effektivt sätt. Konsekvensen av detta blir att 
kvinnors kompetens inte erkänns, antingen genom att arbeten gjorda av kvinnor nedvärderas 
eller att orsaken till kvinnors lyckade prestationer tillskrivs till externa faktorer. 
     Den preskriptiva aspekten ledde enligt Heilman (2001) till helt andra fördomar. De 
kvinnor som visar sig vara minst lika kompetenta som män och därmed lyckas bryta den 
preskriptiva normen om hur de bör vara, bedöms sämre än sina manliga kollegor som agerar 
på precis samma sätt. Dessutom bemöts de många gånger med motvilja. Eagly och Karau 
(2002) bekräftade dessa fördomar mot kvinnliga chefer som de menar bottnar i bristande 
överensstämmelse mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen. Detta får till 
konsekvens att det dels blir svårare för kvinnor att få ledande positioner men också svårare att 
bli erkända som effektiva ledare. 
     Men den socialt utbredda könsstereotypa synen på kvinnan verkar i vissa fall även 
accepteras av kvinnorna själva. Tidigare forskning har visat att kvinnor tenderade att 
nedvärdera sig själva och sin arbetsinsats. Generellt trädde kvinnor in i positioner och 
arbetsuppgifter med lägre grad av tilltro till sin förmåga att prestera än vad män gjorde 
(Lenney, 1981). Kvinnor höll sig själva som ansvariga för negativa men inte för positiva 
arbetsresultat. Framgång förklarades till exempel som tur eller som följden av en lätt uppgift. 
Däremot accepterade kvinnor själva ansvaret för misslyckanden (Heilman & Kram, 1978). 
     Ett schema är en kognitiv struktur, ett nätverk av associationer som organiserar och guidar 
en individs perception. Teorin om scheman analyserar perceptionen som en konstruktiv 
process där det som uppfattas är ett resultat mellan inkommande information samt 
iakttagarens redan existerande scheman. Teorin om könsschema ser kön som något socialt 
konstruerat där könssterotypisering är en den process där samhället omvandlar egenskaper hos 
män och kvinnor till manligt och kvinnligt. Könsstereotypiseringen kan enligt denna teori 
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delvis härledas till könsbaserade schematiska bearbetningar, det vill säga från en generaliserad 
färdighet att bearbeta information baserad på de könslänkade associationerna som bildar 
könsschemat. Särskilt föreslår teorin att könsstereotypisering härleds från det faktum att 
självkonceptet assimilerats i könsschema. Emedan barn lär sig vad samhällets könsscheman 
innehåller, lär de sig även vilka attribut som är sammanlänkade till deras kön och därmed med 
sig själva. Barnet lär sig att utvärdera sin egen person i termer av könsscheman och att matcha 
sina preferenser, attityder, beteenden och personliga egenskaper i förhållande till 
prototyperna. Härmed tar en internaliserad motivationsfaktor vid som driver individen till att 
reglera sitt beteende sitt beteende så att det överensstämmer med samhällets definition av 
manligt och kvinnligt (Kagan, 1964; Kohlberg, 1966). 
     Sandra Bem (1981) genomförde två studier för att testa teorin om könsschema. Som 
mätinstrument användes Bem´s Sex Role Inventory (BSRI), (Bem, 1974) som är checklista 
innehållande 60 maskulina, feminina samt neutrala karaktärsdrag. Egenskaperna är noga 
utvalda eftersom de anses spegla hur det amerikanska samhället som helhet definierar män 
respektive kvinnor och BSRI därmed är särskilt lämplig att använda för att identifiera 
könsstereotypiserade individer. Resultatet från de bägge studierna bekräftar teorins hypotes: 
könsstereotypiserade individer har en större färdighet att bearbeta information, även den som 
handlar om självkonceptet relaterat till könsschemat. Detta visades sig genom att 
könsstereotypiserade individer i signifikant högre grad kunde minnas ordpar som dels var 
relaterade till könsschemat än icke- könsstereotypiserade individer och dels ordpar som inte 
var relaterat till könsschemat. Vidare visade det sig även könsstereotypiserade individer var 
betydligt snabbare på att bedöma om de olika egenskaperna i BSRI beskrev dem själva eller 
inte. 
 
 
Prototypen av en ledare 
 
Schein undersökte kvinnliga mellanchefers könsrollsstereotyper i förhållande till nödvändiga 
ledaregenskaper. Som mätinstrument användes Schein Descriptive Index (SDI), (Schein, 
1975) som är en checklista innehållande karaktärsdrag som undersöker vilka egenskaper 
människor tillskriver män i allmänhet, kvinnor i allmänhet och slutligen en framgångsrik 
mellanchef i allmänhet. Resultatet visade att kvinnliga mellanchefer tillskriver en 
framgångsrik mellanchef de egenskaper, attityder och temperament som generellt förknippas 
med män (Schein, 1975). Denna studie gjordes som en replikation på en tidigare genomförd 
studie av Schein (1973) där man fann att även manliga mellanchefer ansåg att en 
framgångsrik mellanchef innehar karaktärsdrag, attityder och temperament som generellt 
främst tillskrivs män snarare än kvinnor. 
     Även Deal och Stevenson (1998) använde sig av mätinstrumentet SDI med huvudsyfte att 
ge en uppdaterad och mer omfattande inblick över män och kvinnors uppfattning av ledare. 
Resultatet pekade i samma riktning; både män och kvinnor likställde prototypen av en chef 
med en manlig chef. Däremot tenderade männen mer än kvinnorna, att ha en negativ syn på 
en kvinnlig chef. Detta är enligt författarna snarare beroende av vilket kön observatören har 
än vilket kön den utvärderade chefen har. Denna slutsats får sin bekräftelse i den sociala 
identitetsteorin (Turner, Brown och Tajfel, 1979) . Enligt denna teori kategoriseras alla 
individer till olika grupper för att det säger något om personen. Människor identifierar sig 
själv med olika grupper (ingruppen) för att det stärker den egna självkänslan. Vidare jämförs 
den egna gruppen med andra grupper (utgruppen) och detta görs till fördel för den egna 
gruppen. Sociala kategorier eller grupper – från stora, som en nation till små, som en förening 
– förser alltså sina medlemmar med en social identitet och det är den sociala identiteten och 
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grupptillhörigheten som enligt denna teori skapar fördomar och motsättningar mellan grupper 
(Ekehammar, 2005) 
  Nyligen genomförda replikationer i USA visar att denna syn, än idag, håller i sig bland 
manliga chefer (Brenner, Tomkiewiez & Schein, 1989) och manliga managementstudenter 
(Schein, Mueller & Jacobson, 1989). Däremot så tillskriver inte längre kvinnliga chefer 
(Brenner et al., 1989) och kvinnliga managementstudenter (Schein et al., 1989) en 
framgångsrik chef de karaktärsdrag som generellt främst tillskrivs män snarare än kvinnor. De 
ansåg att det är lika troligt att för kvinnor som för män att inneha egenskaper som krävs av en 
framgångsrik chef. Enligt Brenner et al. (1989) beror detta på en förändrad syn på kvinnor, 
snarare än en förändrad uppfattning av män eller av önskvärda egenskaper för framgångsrikt 
ledarskap. 
     Scheins studier har även replikerats bland managementstudenter i Kina, Japan, 
Storbritannien och Tyskland. Trots de många historiska, politiska och kulturella skillnader 
som finns emellan de fem länderna så pekar samtliga resultat i samma riktning. 
Uppfattningen, bland manliga managementstudenter runtom världen, är att kvinnor i lägre 
grad än män innehar de karaktärsdrag som förknippas med en framgångsrik chef. Författarna 
drar slutsatsen att uppfattningen ’think manager – think male’ � är ett globalt fenomen, 
särskilt bland män (Schein, Mueller, Lituchy och Liu, 1996; Schein, 2001). 
     Die, Debbs och Walker (1989) baserade sin undersökning på Women As Manager Scale 
(WAMS) som innehåller olika påståenden som undersöker människors allmänna attityder 
gentemot kvinnliga ledare. Höga poäng pekar på hög fördomsbenägenhet gentemot kvinnliga 
ledare (Terborg, Peters, Ilgen, & Smith, 1977). Die et al. hade sin utgångspunkt i några av 
dessa påståenden när de utformade sin enkät som sedan i olika betingelser delades ut till 
manliga respektive kvinnliga ledare inom samma organisation och på samma hierarkiska nivå. 
Författarna drog bland annat slutsatsen att män skattade manliga och kvinnliga ledare 
likadant. Däremot upplevde kvinnliga ledare att deras förmågor och färdigheter inte 
uppskattades av deras manliga kollegor. Om denna upplevelse av diskriminering faktiskt ägde 
rum eller om det var en känsla utan fog besvarades inte i denna studie (Die et al., 1989). I en 
metaanalys av Eagly, Makhijani och Klonsky (1992) fann man endast små tendenser till att 
människor utvärderade kvinnliga ledare sämre än manliga ledare.  
 
 
Ledaregenskaper som tillskrivs män respektive kvinnor 
 
Män och kvinnor anses många gånger ha olika egenskaper och förmodas därför skilja sig åt 
väsentligt. Denna föreställning delas av många människor oavsett kön, ålder, religion och 
bakgrund. Män anses vara väldigt prestationsinriktade och tillskrivs egenskaper som 
självständig, ambitiös och beslutsam. Kvinnor anses däremot vara mer av en 
omhändertagande natur och tillskrivs egenskaper som öm, förstående och hjälpsam 
(Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson & Rosenkrantz, 1972). Det är inte bara att bilden 
av kvinnor och män är olika utan många uppfattar dem även som varandras totala motsatser 
där de egenskaper som karakteriserar det ena könet är de som är bristfälliga hos det andra 
könet. Studier rapporterade i organisationspsykologisk litteratur pekar indirekt på att dessa 
typiskt manliga och kvinnliga egenskaper påverkar karakteriseringen av manliga och 
kvinnliga ledare och detta har bekräftats i studier som utformats just för att undersöka detta 
(Heilman, Block & Martell, 1995). 
     Under mitten av 1900-talet genomfördes ett stort forskningsprojekt i USA som hade som 
målsättning att identifiera de mest centrala delarna av ledarskapbeteende. En lista över 1800 
beskrivningar av typiskt ledarbeteende utformades som sedan reviderades till 150 olika 
beskrivningar i ett frågeformulär som delades ut till tusentals arbetare. Analyser av det stora 
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materialet visade att de flesta former av ledarbeteende kunde delas in i två kategorier; att visa 
hänsyn eller att skapa struktur. Att visa hänsyn handlade om att skapa och bibehålla sociala 
relationer till medarbetare genom att till exempel ge beröm, visa uppskattning, vara hjälpsam 
och vänlig. Att skapa struktur syftar till ett ledarbeteende som mer hänger samman med 
effektiv problemlösning och effektivitet i form av till exempel planering, måldefiniering och 
beslutsfattande. Denna forskning utgör grunden för det författare idag refererar till 
relationsinriktat och uppgiftsinriktat ledarbeteende. Den relationsinriktade ledarformen 
fokuserar på goda sociala relationer till medarbetare för att nå uppsatta mål medan den 
uppgiftsinriktade ledarformen endast fokuserar på prestationen i sig (Kaufmann & Kaufmann, 
1998). Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) pekar på att det i populärvetenskapliga böcker 
om ledarskap ofta hänvisas till att egenskaper som här benämns som relationsinriktade oftare 
tillskrivs kvinnor än män medan de egenskaper som tillskrivs den uppgiftsorienterade 
ledarformen oftare tillskrivs män än kvinnor. 
     Eagly och Johnson (1990) genomförde en jämförande studie på kön och ledarskapstilar. I 
en naturlig organisationsmiljö fann de inga könsskillnader i förhållande till uppgifts- och 
relationsinriktat ledarskap men resultatet visade att kvinnor hade en tendens att leda mer 
demokratiskt och indirekt till skillnad från männen som ledde mer autokratiskt och 
direktivgivande. 
     Studier har visat att män förväntas använda sig av en direkt påverkandestil när de utövar 
sitt ledarskap. Detta kan te sig i form av skämt, påtryckningar och hot. Tills skillnad från detta 
förväntas kvinnor, i enlighet med könsrollsförväntningar, använda sig av en indirekt 
påverkandestil i sitt ledarskap. Enligt författarna innebär detta att kvinnor förväntas använda 
sig av sitt utseende, smicker, charm och inställsamhet för att nå uppsatta mål. Författarna drog 
dock slutsatsen att när män och kvinnor använde samma påverkandestil, det vill säga direkt 
påverkandestil, värderas deras ledarförmåga lika. Författarna menar således att uppfattningen 
och utvärderingen av individen snarare påverkas av i vilken position i organisationen och 
vilken påverkandestil individen använder än vilket biologiskt kön denne ha (Aguinis & 
Adams, 1998). 
     Eagly, Makhijani och Klonsky (1992) studerade i sin metaanalys utvärderingar av chefer i 
relation till kön. Resultatet pekade på att män och kvinnor som utövade en kvinnlig 
demokratisk ledarskapsstil utvärderades lika. Däremot när en kvinnlig ledare utövade en 
maskulin autokratisk ledarskapsstil så utvärderades de något lägre i förhållande till sina 
manliga kollegor. Författarna drog dock slutsatsen att skillnaden stod i relation till vilket sorts 
ledarstil kvinnorna använde sig utav och därmed alltså inte bunden till ledarens kön. Detta 
innebar att när en kvinnlig ledare anammat en mer maskulin autokratisk stil så utvärderades 
de som något sämre ledare än om de använde sig av en mer kvinnlig demokratisk ledarstil. 
     I en metaanalys av Eagly, Karau och Makhijani (1995) studerades effektiviteten hos män 
och kvinnor i chefspositioner och författarna drog slutsatsen att kvinnor och män skattades 
som lika effektiva. I enlighet med studiens antagande, att en överensstämmelse mellan 
ledarskapsrollen och ledarens kön ökar effektiviteten, visade det sig att män var mer effektiva 
än kvinnor i roller som definierades i mer maskulina termer, där förmågan att leda andra 
människor var det centrala. Kvinnor var mer effektiva än män i roller som definierades i mer 
feminina termer, det vill säga där fokus låg på förmåga att samarbeta och komma överens 
med andra människor. Vidare visade det sig att män ansågs mer effektiva inom 
mansdominerade yrkesområden, till exempel inom det militära, medan kvinnor ansågs mer 
effektiva i roller inom kvinnodominerade yrkesområden som till exempel sjukvårds- och 
utbildningsväsendet. 
 
 
Arbetsmarknadens könsmönster 
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Dahlerup (hämtat i Åberg, 2001) menar att arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad, 
vilket bland annat innebär att kvinnor och män väljer, erbjuds och utövar yrken som gör att de 
hamnar i specifika yrken och näringsgrenar. Konsekvensen av detta blir att kvinnor i hög grad 
arbetar med kvinnor medan män arbetar med män. Arbetsmarknadens systematiska 
könsmönster benämns horisontell könssegregering. De kvinnliga yrkena återfinns framförallt 
inom sektorerna utbildning, vård och omsorg, medan de manliga yrkena återfinns inom 
industri och privat tjänstesektor. 
     Mot denna bakgrund valde Arvidsson (2003) att undersöka polisers och sjuksköterskors 
attityder till kvinnliga ledare genom att studera sambandet mellan vilka egenskaper de båda 
yrkesgrupperna förknippade med framgångsrikt ledarskap samt hur dessa egenskaper 
förhåller sig till typiskt manliga respektive kvinnliga egenskaper. Vidare undersöktes även 
vilken ledarskapstil som ansågs vara mest effektiv i en kvinno- respektive mansdominerad 
organisation. Slutligen undersöktes även deltagarnas fördomsbenägenhet gentemot kvinnliga 
ledare. Resultatet från Arvidssons undersökning visade att det fanns ett starkt samband i båda 
yrkeskårerna mellan de egenskaper som förknippas med ett framgångsrikt ledarskap och de 
egenskaper som förknippas med kvinnor. Till skillnad från bland poliserna så fanns också 
bland sjuksköterskorna ett samband mellan framgångsrikt ledarskap och manliga egenskaper. 
Gällande ledarskapstil så ansågs den mer feminina demokratiska ledarskapstilen vara mer 
effektiv och föredrogs framför den mer maskulina autokratiska ledarskapstilen i båda 
organisationerna. Inga skillnader i fördomsbenägenhet kunde uppmätas emellan deltagarna i 
den kvinnliga respektive den manliga organisationen. Författaren är dock något restriktiv i 
sina slutsatser delvis beroende på det relativt låga deltagarantalet och dels för att det fanns en 
relativt stora andel kvinnor inom polisgruppen, vilken representerar ett traditionellt 
mansdominerat yrke. 
     Arvidsson studie (2003) replikerades av Loy och Maghdoori (2005). I denna studie 
representerades den kvinnodominerade yrkesgruppen av socionomer (eller personer med 
likvärdig utbildning) och den mansdominerade yrkesgruppen av ingenjörer (eller personer 
med likvärdig utbildning).  I motsats till resultatet i Arvidssons undersökning visade det sig i 
denna studie att medan socionomerna förknippade framgångsrikt ledarskap med kvinnliga 
egenskaper attribuerade ingenjörerna framgångsrikt ledarskap med både manliga och 
kvinnliga egenskaper. När samma analyser genomfördes men med kön som utgångspunkt 
förändrades resultatet delvis. Det visades sig att kvinnliga deltagare, oavsett yrkestillhörighet, 
förknippade både manliga och kvinnliga egenskaper med framgångsrika ledare och att detta 
samband var signifikant. Detta till skillnad från socionomer som inte förknippade manliga 
egenskaper med ledaregenskaper men detta samband var inte signifikant vilket innebär att 
slutsatsen att det föreligger en faktisk skillnad mellan de båda grupperna inte kunde dras. 
Författarna menar att en möjlig förklaring till att resultatet till viss del förändrades i 
förhållande till när samma skattningar gjordes men med yrke som utgångspunkt skulle kunna 
vara att när de kvinnliga socionomerna slogs samman med de kvinnliga ingenjörerna så 
förändrades inte det faktum att de kvinnliga ingenjörerna kommer från en mansdominerad 
yrkeskår. Kanske kan detta resultat hänga samman med att dessa kvinnor bar med sig de 
föreställningar om ledarskapsprototyper som återfinns inom just mansdominerade yrken De 
manliga respondenternas skattningar förhöll sig dock på samma vis som ingenjörernas 
skattningar; både manliga och kvinnliga egenskaper förknippades med ett framgångsrikt 
ledarskap. Vad gäller ledarskapsstil bekräftade Loy och Maghdooris studie Arvidssons 
(2003) resultat. Både ingenjörer och socionomer ansåg en demokratisk 
ledarstil vara den mest effektiva. Även gällande deltagarnas fördomsbenägenhet gentemot 
kvinnliga ledare pekade resultatet i samma riktning; inga skillnader i deltagarnas 
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fördomsbenägenhet kunde påvisas, varken i analyser med yrke som utgångspunkt eller i 
analyser med kön som utgångspunkt. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Med utgångspunkt i Arvidssons (2003) samt i Loys och Maghdooris studie (2005) var 
intentionen med denna undersökning att närmare studera kvinnliga och manliga könsroller i 
förhållande till ledarrollen i typiska kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper.  
     Enligt den senast tillgängliga statistiken representeras sjuksköterskor till 91 % av kvinnor 
och är därmed ett av de vanligaste yrken bland kvinnor. Polisen består till 78 % av män och 
visar på en kraftigt ojämn könsfördelning (SCB, 2004). Respektive yrkesgrupps fördelning av 
kön samt medelålder presenteras i Tabell 1.  
     Huvudsyftet med denna studie var att undersöka vilka egenskaper sjuksköterskor 
respektive poliser tillskriver män respektive kvinnor samt hur dessa egenskaper förhåller sig 
till de egenskaper som tillskrivs en framgångsrik mellanchef. Ytterligare ett syfte var att mäta 
graden av fördomsbenägenhet gentemot kvinnliga chefer bland kvinno- respektive 
mansdominerade yrkesgrupper.  
    Hypoteserna i denna studie baseras på att människor i allmänhet tenderar att favorisera dem 
som, i enlighet med social identitetsteori (Turner et al., 1979), tillhör den egna gruppen. I 
detta fall är antagandet att det egna könet är den främsta identifieraren för den sociala 
identiteten och grupptillhörigheten. Studien hade följande hypoteser som sin utgångspunkt: 
 
Hypotes A: De egenskaper som poliser tillskriver män i allmänhet överensstämmer i hög grad 
med de egenskaper som de tillskriver en framgångsrik chef, medan de egenskaper som 
sjuksköterskor tillskriver kvinnor i allmänhet överensstämmer i hög grad med egenskaper 
som de tillskriver en framgångsrik chef. 
 
Hypotes B: De egenskaper som män, oavsett yrkestillhörighet, tillskriver män i allmänhet 
överensstämmer i hög grad med de egenskaper de tillskriver en framgångsrik chef medan de 
egenskaper som kvinnor, oavsett yrke, tillskriver kvinnor i allmänhet överensstämmer i hög 
grad med de egenskaper de tillskriver en framgångsrik chef.  
 
Hypotes C: Kvinnor är mindre fördomsbenägna mot kvinnliga ledare än vad män är.  

 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
Kriterierna för deltagande i studien var att respondenten var yrkesverksam sjuksköterska 
alternativt polis samt att denne, vid tillfället då enkäten besvarades, inte hade någon formell 
chefsbefattning. Sammanlagt deltog 683 personer i studien. Respektive yrkesgrupps 
könsfördelning samt medelålder presenteras i Tabell 1. Någon kompensation för deltagande i 
studien utgick ej. 
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Tabell 1 
Frekvenser och medelålder bland sjuksköterskor och poliser totalt samt per kön 
___________________________________________________________________________ 
 

 Populationen år 2004 Samplet år 2006______________ 
 
________________ n m n m sd_ 

 
Sjuksköterskor  
   Totalt                     62058              43 533* 44 12 
   Kvinnor 56334 44  489 43 11 
   Män 5724 42 43 40 12 
Poliser 
   Totalt                    15078               45 150 44 12 
   Kvinnor 3236  40 40 38 10 
   Män  11842  47 110 43 13 
___________________________________________________________________________. 
* 1 person har ej angivit kön  
 
 
Material 
 
Utöver demografiska frågor rörande respondenternas kön, ålder, utbildning samt 
arbetslivserfarenhet  så bestod studien av tre olika delar innehållande totalt 137 item.  
Studiens första del baserades på den standardiserade enkäten Schein Descriptive Index (SDI), 
(Schein, 1973; Schein, 1975). SDI är en adjektivchecklista som innehåller 92 individuella 
personlighetsegenskaper som undersöker vilka egenskaper människor tillskriver män i 
allmänhet, kvinnor i allmänhet och slutligen en framgångsrik mellanchef i allmänhet. Enkäten 
delas i någon av dessa tre betingelser och deltagaren ska markera huruvida de anser att en 
egenskap är karaktäristisk eller icke-karaktärisk på en 5-gradig skala där 1 står för icke-
karaktäristisk och 5 för karaktäristiskt drag.  
     Del två baserades på Bem´s Sex Role Inventory (BSRI), (Bem, 1974). Enkäten består 
ursprungligen av totalt 60 adjektiv, varav 20 anses vara maskulina, 20 feminina och 20 
androgyna. Deltagarna ska markera i vilken utsträckning de anser att en egenskap stämmer in 
på dem själva på en 7-gradig skala där 1 står för aldrig eller nästan aldrig sant och 7 som står 
för alltid eller nästan alltid sant. Respondenten instrueras att ta ställning till hur väl de anser 
att en egenskap stämmer överens med egenskaper som de anser att en framgångsrik chef bör 
ha.  Högre poäng på skalan indikerar högre grad av maskulinitet respektive femininet och 
höga poäng på bägge skalor visar på en psykologisk androgyn person.  Instrumentet behandlar 
maskulinitet och femininet som två oberoende dimensioner snarare än två motpoler av samma 
dimension och begränsar därmed inte varandra. För denna studie användes en förkortad och 
översatt version konstruerad av professor Bo Ekehammar (personlig kommunikation, 10 
oktober 2006). Denna version av BSRI består av 12 feminina och 12 maskulina egenskaper 
och av dessa skapades två olika index. I respektive index beräknades påståendenas inbördes 
homogenitet med hjälp av Cronbachs alpha som gav värdet 0.88 för det feminina indexet samt 
0.78 för det maskulina indexet. 
     Både BSRI och SDI är instrument som mäter hur manliga respektive kvinnliga egenskaper 
förhåller sig till egenskaper som tillskrivs en framgångsrik chef, men skillnaden är att 
respondenten i SDI är mer fri att välja egenskaper själv medan i BSRI ska respondenten skatta 
i vilken grad man instämmer i fasta egenskaper enligt Bem´s teori (1974).     
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     Studiens avslutande del baserades på Women As Manager Scale (WAMS), (Terborg et al., 
1977). Den standardiserade enkäten WAMS innehåller 21 påståenden som undersöker 
människors allmänna attityder gentemot kvinnliga ledare. I enkäten anges svaren utifrån en 7-
gradig skala, om man tar avstånd från eller instämmer helt med olika påståenden där 1 innebär 
tar helt avstånd och 7 innebär instämmer helt. Höga poäng visade på låg grad av 
fördomsbenägenhet men för att undvika fenomenet att en del människor konsekvent svarar 
med höga eller låga siffror hade tio påståenden konstruerats så att de var omvända. I dessa 
påståenden innebar siffran 1 låg benägenhet för fördomar och siffran 7 hög benägenhet för 
fördomar. Dessa transformerades om så att samtliga påståenden gick i samma riktning och ett 
WAMS-index skapades och påståendenas inbördes homogenitet beräknades med hjälp av 
Cronbachs alpha som gav värdet .73. 
     WAMS och SDI var ursprungligen på engelska och har översatts till svenska av en tidigare 
student (Flyborg, 2002) på Mälardalens högskola. För att kvalitetssäkra de svenska 
översättningarna så översattes de återigen till engelska av lektor Eric Hansen. Efter detta 
gjordes en jämförelse av de ursprungliga engelska enkäterna mot de av lektor Eric Hansen 
översatta engelska versionerna och det konstaterades då att de svenska översättningarna var 
korrekta. Detta tillvägagångssätt i enlighet med Back translation metoden som Brislin (1970) 
beskriver. Här skall dock påpekas att de ursprungliga engelska enkäterna är konstruerade efter 
amerikanska förhållanden och förutsättningar. Detta innebär att de svenska översättningarna 
inte är validerade, trots att de rent språkligt sett med största sannolikhet är korrekt översatta. 
 
 
Procedur     
 
För att minimera bortfallet av respondenter efterstävades att enkäten skulle vara så enkel som 
möjlig att besvara och kräva så lite tid som möjligt av respondenterna. Det var även av stor 
vikt att kunna garantera undersökningsdeltagarna anonymitet. Av dessa anledningar valdes 
internetbaserade enkäter vilket också medförde att kostnaderna för studien hölls nere.  
     Initialt skickades en förfrågan via e-post angående deltagande i studien dels till 21 sjukhus 
spridda i Sverige och dels till samtliga landets 21 polismyndigheter. Förfrågan skickades även 
till Vårdförbundet samt till Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan.  I denna förfrågan 
förklarades studiens syfte, urval, behandling av material samt framtida återkoppling. I de fall 
där de valde att medverka fick ansvarig själv avgöra om de ville lämna ut e-postadresser till 
sin personal som uppfyllde studiens kriterier eller om de föredrog att själva distribuera 
information om studien samt länken till webbenkäten.  
     11 chefer vid sjukhusen meddelade sitt intresse att medverka och av dessa tillhandahöll 4 
chefer studien med totalt 14 e-postadresser. 7 chefer valde att själva distribuera enkäten till 
totalt 439 sjuksköterskor.  För att nå ännu fler sjuksköterskor kontaktades Vårdförbundet, som 
är ett yrkesförbund för sjukvårdspersonal. Genom ett slumpmässigt urval gjordes ett utskick 
till 1200 av förbundets yrkesverksamma sjuksköterskemedlemmar. 
     7 av de tillfrågade polismyndigheterna meddelade sitt intresse att deltaga i 
undersökningen. Samtliga valde att själva distribuera missivbrev samt länken till 
webbenkäten till totalt 721 poliser. Tekniska problem med att nå det externa nätet från 
polisens datorer försvårade dock möjligheterna att nå ut till aktuella poliser och detta sänkte 
svarsfrekvensen från denna yrkesgrupp drastiskt. För att försöka balansera antal svar och få en 
jämnare fördelning mellan yrkesgrupperna så delades 61 enkäter ut i pappersformat. Dessa 
överlämnades till 2 ansvariga chefer som delade ut, samlade in och returnerade totalt 21 
ifyllda enkäter till mig. 
     Samtliga respondenter fick ett e-post meddelande innehållande ett missivbrev samt en länk 
till hemsidan med enkäterna. För att inte påverka respondenternas svar informerades de inte 
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om studiens huvudsakliga syfte utan endast att avsikten var att undersöka attityder till 
ledarskap. Respondenterna försäkrades även om att deltagandet var helt frivilligt, kunde 
avbrytas när som helst samt att alla svar var fullkomligt anonyma. Dessutom förklarades att 
datamaterialet endast skulle användas i forskningssyfte. Respondenterna uppmanades i e-post 
meddelandet att klicka på länken för att besvara enkäten. En startsida visades då där 
anonymiteten än en gång försäkrades och instruktioner gavs. De uppmanades att trycka på 
knappen för att starta enkäten. För varje gång en respondent startade enkäten aktiverades en 
egenkonstruerad slumpgenerator som slumpvis tilldelade respondenten någon av de tre 
enkätbetingelserna. När de var klara ombads respondenterna att trycka på ”klar-knappen” för 
att sända in sina färdigbesvarade enkäter. De fick då ett meddelande om att sändningen gått 
bra och att deras enkätsvar mottagits. Dessutom informerades undersökningsdeltagarna om att 
de via e-post skulle meddelas när resultatet och den slutliga rapporten skulle finnas 
tillgänglig.  
 
 
Databearbetning 
 
Syftet med att använda SDI var dels att studera till vilken grad de egenskaper som tillskrivs 
män respektive kvinnor i allmänhet överensstämmer med de egenskaper som förknippas med 
framgångsrikt ledarskap i allmänhet och dels att undersöka om dessa överensstämmelser 
skiljer sig åt i styrka.  För att undersöka dessa överensstämmelser beräknades intra-klass 
korrelationskoefficienter (ICC) fram. Detta gjordes genom att först för var och en av de fyra 
grupperna av undersökningsdeltagare (sjuksköterskor, poliser, kvinnliga respektive manliga 
respondenter) räkna fram medelvärden för var och en av de 92 egenskaperna i SDI. Alla 
individer i en och samma grupp tilldelades sedan detta gruppmedelvärde. På dessa 
gruppmedelvärden beräknades ICC fram för att därefter jämföra egenskaper som tillskrevs 
framgångsrika ledare med egenskaper som tillskrevs kvinnor respektive män i allmänhet. Ju 
högre ICC desto större var överensstämmelsen mellan de jämförande grupperna. ICC 
transformerades, via Fishers Z transformation, till z-värden för att kunna pröva nollhypotesen 
om lika korrelationer (Hays, 1963). Analyserna av SDI genomfördes i enlighet med de av 
Schein (1973; 1975) tidigare utförda databearbetningar. 
     Även med BSRI var intentionen att studera om feminina och maskulina egenskaper, som 
var förutbestämda enligt Bem’s teori (Bem, 1974), hade ett positivt samband med de 
egenskaper som förknippas med framgångsrikt ledarskap. Då de jämförande grupperna var 
olika stora analyserades materialet med hjälp av fyra icke-parametriska Mann- Whitney U-test 
med det kvinnliga respektive manliga indexet som beroende variabler och kön samt yrke som 
oberoende variabler. Tills skillnad från ICC som användes som analysmetod för SDI-delen så 
är det dock med Mann- Whitney U-test inte möjligt att studera graden av överensstämmelse. 
     Avsikten med instrumentets tredje del var att undersöka fördomar gentemot kvinnliga 
ledare dels utifrån yrkesgrupp och dels utifrån kön. Detta gjordes med hjälp av två Mann- 
Whitney U-test med WAMS-indexet som beroende variabel. 
      
 
 

Resultat 
 

Hypotes A och B studerades utifrån mätinstrumentet SDI och ICC beräknades fram för att 
mäta överensstämmelsen mellan de jämförande grupperna. ICC samt signifikansnivåer 
redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1 
Intraklasskorrelationskoefficienter (ICC) och signifikansnivåer för överensstämmelse mellan 
egenskaper karaktäriserade för kön och egenskaper associerade med framgångsrikt 
ledarskap.  
___________________________________________________________________________ 
 

  Män och chef  Kvinnor och chef_______ 
 

______________________ICC (r’) p  ICC (r’) p_________ 
 

Sjuksköterskor .22 *            .51 ** 
Poliser  .50 **  .32 ** 
Kvinnor  .31 **  .48 ** 
Män   .52 **  .43 ** 
___________________________________________________________________________. 
* p < .02, ** p < .001 
 
I enlighet med hypotes A skulle det finnas en hög överensstämmelse mellan de egenskaper 
som poliser tillskriver män och ett framgångsrikt ledarskap medan det skulle finnas en hög 
överensstämmelse mellan de egenskaper som sjuksköterskor tillskriver kvinnor och ett 
framgångsrikt ledarskap. Bland poliserna (n = 150) visade det sig att det fanns en signifikant 
överensstämmelse mellan manliga egenskaper och ledaregenskaper p < .001 men det var även 
en signifikant överensstämmelse mellan egenskaper som tillskrivs kvinnor och 
ledaregenskaper p < .001. Ingen signifikant skillnad erhölls mellan polisernas skattning av 
kvinnliga respektive manliga egenskaper kontra ledaregenskaper z = 1.45, p > .05. 
     Överensstämmelsen mellan sjuksköterskornas (n = 532) skattningar av kvinnliga 
egenskaper och ledaregenskaper var signifikant p < .001 i enlighet med hypotesen. Likaså 
erhölls en signifikant överensstämmelse mellan sjuksköterskornas skattningar av manliga 
egenskaper och ledaregenskaper p < .02. Det visade sig att skillnaden mellan 
sjuksköterskornas skattning av överensstämmelsen mellan kvinnliga egenskaper respektive 
manliga egenskaper kontra ledaregenskaper var signifikant z = -2.26, p < .05. Dock var 
överensstämmelsen mellan sjuksköterskors skattning av överensstämmelsen mellan kvinnliga 
egenskaper kontra ledaregenskaper högre än deras skattning av överensstämmelsen mellan 
manliga egenskaper i förhållande till ledaregenskaper.  
     Vid en jämförelse mellan sjuksköterskors och polisers skattningar av kvinnliga egenskaper 
i relation till ledaregenskaper erhölls ingen signifikant skillnad z = -1.54, p > .05 mellan de 
båda yrkesgrupperna. Överensstämmelsen manliga egenskaper kontra ledaregenskaper visade 
däremot en signifikans vid jämförelsen mellan yrkesgrupperna z = -2.17, p < .05. 
Överensstämmelsen mellan polisers skattning av manliga egenskaper i relation till en 
framgångsrik ledare var starkare än motsvarande överensstämmelse för sjuksköterskor.  
     I linje med antagandet i hypotes B visade det sig att överensstämmelsen mellan kvinnliga 
respondenters (n = 529), oberoende av yrkestillhörighet, skattningar av kvinnliga egenskaper 
och ledaregenskaper var signifikant p < .001. Det visade sig även finnas en signifikant 
överensstämmelse p < .001 mellan kvinnliga respondenters skattningar av manliga 
egenskaper och ledaregenskaper. Skillnaden mellan kvinnliga respondenters skattning av 
kvinnliga respektive manliga egenskaper kontra ledaregenskaper var inte signifikant z = – 
1.35, p > .05. 
     Överensstämmelsen mellan manliga respondenters (n = 153), oberoende av 
yrkestillhörighet, skattningar av manliga egenskaper och ledaregenskaper, visade det sig vara 
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signifikant p < .001. Vidare visade det sig att det även fanns en signifikant överensstämmelse 
p < .001 mellan manliga respondenters skattningar av kvinnliga egenskaper och 
ledaregenskaper. Skillnaden mellan männens skattning av kvinnliga respektive manliga 
egenskaper kontra ledaregenskaper var däremot inte signifikant z = 0.78, p > .05.  
     Jämförelsen mellan kvinnliga och manliga respondenters skattningar av kvinnliga 
egenskaper i relation till ledaregenskaper visade ingen signifikant skillnad z = 0.42, p > .05 
mellan könen. Inte heller uppmättes en signifikant skillnad i överensstämmelsen manliga 
egenskaper i förhållande till ledaregenskaper vid jämförelsen mellan könen z = -1.70, p > .05.   
     Hypotes A och B studerades även med hjälp av BSRI som mätinstrument. Två Mann- 
Whitney U-test med dels det feminina och dels det maskulina indexet som beroende variabel 
genomfördes för att undersöka sambandet mellan manliga respektive kvinnliga egenskaper i 
förhållande till önskvärda ledaregenskaper bland poliser respektive sjuksköterskor. I motsats 
till antagandet i hypotes A så erhölls ingen signifikant skillnad (U = 37157 p > .05.) mellan 
sjuksköterskors (Mean rank = 342.9) och polisers (Mean rank = 323.2) skattningar av 
feminina egenskaper som förknippas med en framgångsrik chef. Inte heller kunde en 
signifikant skillnad (U = 36683, p > .05.) uppmätas mellan sjuksköterskors (Mean rank = 
343.8) och polisers (Mean rank = 320.1) skattningar av maskulina egenskaper som förknippas 
med en framgångsrik chef. 
     Ytterliggare två Mann- Whitney U-test genomfördes med de olika indexen som beroende 
variabel men denna gång med respondenternas kön, oavsett yrkestillhörighet, som oberoende 
variabel. I enlighet med hypotes B visade det sig att det fanns en signifikant skillnad (U = 
37157, p < 0.002) mellan kvinnliga och manliga respondenters skattningar av feminina 
egenskaper som associeras med en framgångsrik chef. Kvinnliga respondenter (Mean rank = 
350.5) skattade feminina egenskaper i förhållande till ledaregenskaper högre än vad manliga 
respondenter (Mean rank = 295.4) skattade feminina egenskaper i förhållande till 
ledaregenskaper. Även skillnaden mellan kvinnliga och manliga respondenters skattningar av 
maskulina egenskaper som associeras med en framgångsrik chef visade sig vara signifikant 
(U = 32938, p < 0.001). I motsats till antagandet i hypotes B visade det sig dock att kvinnliga 
respondenter (Mean rank = 351.4) skattade maskulina egenskaper i förhållande till önskvärda 
ledaregenskaper högre än manliga respondenter (Mean rank = 292.3) skattade maskulina 
egenskaper i förhållande till önskvärda ledaregenskaper. 
     För att analysera BSRI genomfördes även fyra Independent-Samples t-test på motsvarande 
sätt som de fyra Mann- Whitney U-test genomfördes. Resultaten från de fyra Independent-
Samples t-testen visade samma signifikanser som resultaten från de fyra Mann- Whitney U-
testen.  
     I enlighet med antagandet i hypotes C så är kvinnor, och därmed sjuksköterskor, mindre 
fördomsbenägna gentemot kvinnliga ledare än vad män, och därmed poliser, är. Ett Mann- 
Whitney U-test med WAMS-indexet som beroende variabel genomfördes för att undersöka 
sjuksköterskors respektive polisers fördomar gentemot kvinnliga ledare. I enlighet med 
antagandet i hypotes A så uppmättes en signifikant skillnad (U = 33342, p < 0.003) mellan 
sjuksköterskors och polisers fördomar gentemot kvinnliga ledare och i enlighet med 
antagandet i hypotesen så hade sjuksköterskor (Mean rank = 351.4) lägre benägenhet för 
fördomar än poliser (Mean rank = 297.8) gentemot kvinnliga ledare. 
     Samma analys genomfördes med kön som oberoende variabel. Även här uppmättes en 
signifikant skillnad (U = 30790, p < 0.001) mellan kvinnliga respektive manliga 
respondenters fördomar gentemot kvinnliga ledare i enlighet med hypotes C. Liksom i 
föregående analys och i linje med antagandet i hypotesen så hade kvinnliga respondenter 
(Mean rank = 356.7) lägre benägenhet för fördomar än manliga respondenter (Mean rank = 
278.2). 
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Diskussion 

 
Studiens syfte var att närmare studera kvinnliga och manliga könsroller i förhållande till 
ledarrollen i typiska kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper. Vidare skulle det 
även undersökas om det fanns någon skillnad i graden av fördomsbenägenhet gentemot 
kvinnligt ledarskap inom respektive yrkesgrupp. För detta ändamål valdes sjuksköterskor ut 
för att representera den kvinnliga yrkeskåren och poliser för att representera den manliga 
yrkeskåren.  
       I enlighet med studiens första antagande, och utifrån SDI som mätinstrument, så fanns en 
signifikant överensstämmelse mellan de egenskaper som poliser tillskrev män i allmänhet och 
de egenskaper som poliser tillskrev framgångsrika ledare i allmänhet. Resultatet visade att det 
även fanns en signifikant överensstämmelse mellan de egenskaper som poliser tillskrev 
kvinnor i allmänhet och framgångsrika ledare i allmänhet. Det visade sig dock att skillnaden 
mellan polisers skattning av manliga respektive kvinnliga egenskaper kontra ledaregenskaper 
inte var signifikant. Det går därför inte att, i enlighet med hypotesen, dra slutsatsen att poliser 
enbart förknippar ledaregenskaper med typiskt manliga egenskaper.  
     Vad gäller sjuksköterskorna så var antagandet att det skulle finnas en signifikant 
överensstämmelse mellan deras skattning av kvinnliga egenskaper och ledaregenskaper och 
detta fick starkt stöd i undersökningen. Vidare erhölls även en signifikant överensstämmelse 
mellan sjuksköterskornas skattning av manliga egenskaper och ledaregenskaper. Vid en 
jämförelse visade det sig dock att det var en signifikant högre överensstämmelse mellan 
kvinnliga egenskaper och ledaregenskaper än mellan manliga egenskaper ledaregenskaper. I 
enlighet med detta, och i linje med hypotesen, kan slutsatsen dras att sjuksköterskorna 
förknippar ett framgångsrikt ledarskap med företrädesvis kvinnliga egenskaper. Det faktum 
att den kvinnodominerade yrkesgruppen sjuksköterskor uppvisade en signifikant högre 
överensstämmelse mellan egenskaper som tillskrevs kvinnor kontra ledaregenskaper än 
mellan egenskaper som tillskrevs män i förhållande till ledaregenskaper stödjer den sociala 
identitetsteorin (Turner et al., 1979); människor i allmänhet tenderar att favorisera dem som 
tillhör den egna gruppen.   
     Inte heller när hypotes A testades med BSRI som mätinstrument kunde några signifikanta 
skillnader påvisas mellan polisers och sjuksköterskors attributioner av feminina respektive 
maskulina egenskaper i förhållande till en framgångsrik ledare.  I motsats till hypotesen går 
det därför inte att dra slutsatsen att det föreligger en faktisk skillnad mellan de båda 
yrkesgrupperna. 
     Dessa resultat bekräftar till viss del Arvidssons (2003) resultat. Även i den undersökningen 
erhölls ett starkt samband mellan de egenskaper som förknippas med ett framgångsrikt 
ledarskap och de egenskaper som förknippas med kvinnor bland både poliser och 
sjuksköterskor. Däremot förknippade sjuksköterskorna, till skillnad från poliserna, ett 
framgångsrikt ledarskap även med manliga egenskaper.  
     Beträffande studiens andra antagande då utgångspunkten var respondentens kön, oavsett 
yrkestillhörighet, visade det sig föreligga en signifikant överensstämmelse mellan kvinnliga 
respondenters attributioner av både kvinnliga och manliga egenskaper i förhållande till 
ledaregenskaper. Skillnaden mellan dessa attributioner av kvinnliga respektive manliga 
egenskaper kontra ledaregenskaper var dock inte signifikant. Det går därför inte att, i enlighet 
med hypotes B och i linje med resultaten i hypotes A, dra slutsatsen att kvinnor enbart 
förknippar ledaregenskaper med typiskt kvinnliga egenskaper. 
     De manliga respondenternas skattningar förhöll sig på samma vis som polisernas 
skattningar; både manliga och kvinnliga egenskaper förknippades med ett framgångsrikt 
ledarskap. Resultat verkar rimligt med tanke på att gruppen poliser har en klar dominans av 
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män vilket torde få till följd av gruppen poliser respektive gruppen manliga respondenter inte 
skiljer sig åt.  
     När hypotes B testades utifrån BSRI visade det sig, liksom resultatet utifrån SDI som 
mätverktyg, att kvinnliga respondenter skattade feminina egenskaper i förhållande till 
ledaregenskaper signifikant högre än vad manliga respondenter skattade feminina egenskaper 
i förhållande till ledaregenskaper. Även skillnaden mellan kvinnliga och manliga 
respondenters skattningar av maskulina egenskaper som associeras med en framgångsrik chef 
visade sig vara signifikant. I motsats till både antagandet i hypotes B och till resultatet utifrån 
SDI som mätinstrument visade det sig att kvinnliga respondenter skattade maskulina 
egenskaper i förhållande till önskvärda ledaregenskaper högre än manliga respondenter 
skattade maskulina egenskaper i förhållande till önskvärda ledaregenskaper. 
     Både BSRI och SDI är instrument som mäter hur manliga respektive kvinnliga egenskaper 
förhåller sig till egenskaper som tillskrivs en framgångsrik chef, men skillnaden är att 
respondenten i SDI är mer fri att välja egenskaper själv medan respondenten i BSRI ska skatta 
i vilken grad man instämmer i fasta egenskaper enligt Bem´s teori (1974). Fördelen med SDI 
som mätinstrument är att undersökningsdeltagarnas skattningar av kvinnliga och manliga 
egenskaper anpassas till de attitydförändringar som sker över tiden medan BSRI består av på 
förhand bestämda kvinnligt respektive manliga egenskaper. Resultat utifrån BSRI tar därmed 
inte hänsyn till eventuella attitydförändringar av vad som skattas som kvinnligt och manligt. 
Att samhällets attityder till en eftersatt grupp som kvinnor, vilken är på frammarsch, förändras 
över tiden är högst sannolik. 
      Resultat från tidigare forskning på området (Deal & Stevenson, 1998; Schein, 1973; 
Schein, 1975) visar att både män och kvinnor likställer prototypen av en chef med en manlig 
chef. Detta kunde varken bekräftas i denna, eller i Loy och Maghdooris (2005) studie. Deal 
och Stevensons (1998) studie pekar även på att männen mer än kvinnorna, tenderar att ha en 
mer negativ syn på en kvinnlig chef. Inte heller detta kan styrkas med resultatet från denna 
studie då manliga respondenter likställde kvinnliga och manliga egenskaper med 
ledaregenskaper. Visserligen indikerar resultatet att manliga respondenter, såväl som poliser, 
skattar en något högre grad av överensstämmelse mellan manliga egenskaper kontra 
ledaregenskaper men eftersom skillnaden inte var signifikant så kan inga slutsatser dras.  
     I enlighet med studiens tredje och sista hypotes skulle män vara mer fördomsbenägna mot 
kvinnliga ledare än vad kvinnor var. Därmed skulle det inom den manliga yrkesgruppen 
finnas en högre grad av fördomsbenägenhet i förhållande till den kvinnliga yrkesgruppen. 
Detta styrktes i denna studie då poliser, såväl som manliga respondenter, hade en signifikant 
högre grad av fördomsbenägenhet gentemot kvinnliga ledare i förhållande till sjuksköterskor, 
såväl som kvinnliga respondenter. Det förefaller inte helt orimligt att anta att respondenterna 
inom den mansdominerade yrkesgruppen inte har någon stor erfarenhet av kvinnliga chefer 
och därför till stor del grundar sin uppfattning om kvinnliga chefer på könsstereotyper. 
Tidigare forskning visar att könsstereotyper får till följd att en diskrepans uppstår mellan hur 
kvinnor faktiskt är och vad en position som chef kräver. Detta leder i sin tur till fördomen att 
kvinnor, till skillnad från männen, inte kan utföra chefsarbete på ett effektivt sätt (Heilman, 
2001; Eagly och Karau, 2002) och detta får i denna undersökning stöd. 
     Resultatet från denna studie motsäger resultaten från både Arvidssons (2003) och Loy och 
Maghdooris (2005) studie där inga skillnader i fördomsbenägenhet kunde påvisas; varken i 
analyser utifrån yrkestillhörighet eller utifrån kön. Några säkra slutsatser synes inte gå att dra 
av den nu synliggjorda avvikelsen från tidigare studier. Anmärkas bör dock att förevarande 
studie hade ett större stickprov än Arvidssons studie, som också omfattade poliser och 
sjuksköterskor. Loy och Maghdooris undersökning avsåg andra yrkesgrupper, varför 
betydelsen av avvikelser mot den studien synes något svårare att bedöma. Att dra någon 
slutsats om ändrade attityder till kvinnligt ledarskap låter sig inte göras. 
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     Sammanfattningsvis uppvisade undersökningen två resultat som pekar i olika riktningar 
avseende polisers och sjuksköterskors attityder till kvinnligt ledarskap. Det första 
undersökningen tyder på är att båda yrkeskårerna har en snarlik inställning till önskvärda 
ledaregenskaper. Båda yrkeskårerna förknippade framgångsrikt ledarskap med både kvinnliga 
och manliga egenskaper. Dock var sjuksköterskors skattning av kvinnliga egenskaper kontra 
ledaregenskaper högre än deras skattning av mellan manliga egenskaper i förhållande till 
ledaregenskaper. Detta stödjer sociala identitetsteorin (Turner et al., 1979) som studiens 
hypoteser baserades på. Detta innebär, något förenklat, att såväl kvinnor som män inom 
könssegregerade yrkesgrupper har en positiv inställning till kvinnliga egenskaper hos ledare. 
Det sagda torde innebära att det finns ett stort samhälleligt behov av ledare med dessa 
egenskaper. Det samhälleliga behovet torde således kunna tillgodoses genom att fler kvinnor 
når ledande ställning och i och med det även komma jämställdhetsmålen ett steg närmare. 
     Det andra undersökningen tyder på är att det finns en skillnad mellan den 
kvinnodominerade och den mansdominerade yrkesgruppens fördomsbenägenhet gentemot 
kvinnliga ledare. Poliser tenderade att ha en signifikant högre grad av fördomar mot kvinnliga 
chefer än sjuksköterskorna. Detta visar, förenklat och jämfört med inställningen till kvinnliga 
egenskaper hos chefer, att poliser har fördomar mot kvinnliga chefer som inte stämmer 
överens med deras inställning till önskvärda ledaregenskaper. Den diskrepans som finns 
mellan den positiva inställningen till kvinnliga egenskaper hos chefer och fördomar mot 
kvinnor i ledande ställning synes bero på, i enlighet med vad Heilman (2001) påvisat, 
konsekvenser av könsstereotyper. Eagly och Karau (2002) bekräftade dessa fördomar mot 
kvinnliga chefer som de menar bottnar i bristande överensstämmelse mellan den kvinnliga 
könsrollen och ledarskapsrollen. Konsekvensen av det ovanstående blir att det är svårare för 
kvinnor att nå chefspositioner och väl där är det svårare för kvinnor att bli erkända som bra 
ledare. 
     Studien får anses vara trovärdig med tanke på att mätinstrumenten som använts är väl 
beprövade genom tidigare genomförda studier och kan därför anses ha god reliabilitet. Viss 
försiktighet bör dock iakttas för att generalisera samtliga resultat till övriga populationen då 
det rådde stora skillnader i deltagarantalet mellan grupperna sjuksköterskor respektive poliser. 
Det hade varit att föredra en jämnare fördelning då säkrare slutsatser hade kunnat dras.  
     Ett slumpmässigt urvalsförfarande användes i undersökningen, vilket innebär att 
undersökningsdeltagarna från respektive yrkeskategori valdes ut slumpmässigt. Det uppstod 
dock tekniska problem med att nå det externa nätet från polisens datorer och därför delades ett 
antal enkäter ut i pappersformat till två tillgängliga chefer för distribution till 
undersökningsdeltagare. Detta innebär att det slumpmässiga förfarandet inte följdes för hela 
gruppen poliser och man kan därför inte med säkerhet uttala sig om att stickprovet är 
representativt för hela populationen poliser. 
     Det vore intressant att bedriva ytterliggare forskning gällande attityder till manligt och 
kvinnligt ledarskap bland kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper genom en replikation av 
denna studie men med kvinnliga respektive manliga chefer som undersökningsdeltagare. 
Detta för att få en mer heltäckande bild och bättre kunna bidra till diskussionen om varför 
jämställdhetsmålen i Sverige ännu inte är uppfyllda. Ett annat sätt att angripa det hela vore att, 
med denna studie som utgångspunkt, genomföra en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa 
forskningens induktiva resonemang och dynamiska genomförande skulle kunna komplettera 
bilden av manligt och kvinnligt i förhållande till framgångsrika ledaregenskaper som här vuxit 
fram. Genom exempelvis intervjuer med sjuksköterskor och poliser, både med formell 
chefsbefattning och utan, skulle kanske en - i förhållande till denna studie - ny bild av 
kvinnligt och manligt ledarskap framträda. 
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Attitudes towards female and male leadership 
– stereotypes and prejudice’s among polices and nurses 

 
Leily Maghdoori  

 
It has been shown that barriers and prejudice’s impede women’s progress to 
managerial levels. Studies show that prejudice’s derives from perceived 
sextyping of the managerial role. The aim of the present (n = 683) study was 
to examine attitudes towards leadership and compare how men and women 
within two gender segregated occupational groups, nurses and polices, 
attributes male and female characteristics to successful management. The 
hypotheses were based on social identity theory. Results revealed that both 
occupational groups associate successful management with both male and 
female characteristics. However, nurses’ valuation of female characteristics 
counter managerial characteristics was higher than their valuation of male 
characteristics versus managerial characteristics. A significant higher level 
of prejudice towards female leaders was found among polices.   

 
 
Key words: female leadership, gender roles, SDI, BSRI, WAMS. 

 


