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Olika trots identiska? 

Stereotypa könsrollers påverkan på attityder till chefers agerande 

 
Karin Paulsson och Emilia Rydberg 

 

 

Ledarrollen definieras ofta stereotypiskt manligt vilket kan vara en möjlig 

förklaring till det låga antal kvinnor i höga ledarpositioner. Kvinnor anses 

vara mindre lämpade på grund av den stereotypa kvinnliga könsrollen. 

Studien undersökte om manliga och kvinnliga mellanchefer skulle bedömas 

olika beroende på om de visade stereotypiskt manligt (agentic) eller kvinnligt 

(communal) beteende. De 176 högskolestudenter, varav 80 kvinnor, som 

deltog läste en vinjett där chefsagerande utifrån könsstereotypa egenskaper 

samt chefernas kön varierades. Därefter skattade de chefernas grad av 

communal och agentic egenskaper, samt hur positivt de uppfattade cheferna. 

Trevägs-ANOVOR visade att kvinnor, till skillnad från män, skattade 

manliga chefer mer positivt än kvinnliga chefer. Communal chefer bedömdes 

generellt vara bättre chefer och mer lämpade för rollen än agentic chefer. 

Resultaten gick emot tidigare studier samt studiens hypoteser, vilket tyder på 

att en eventuell förändring av den traditionella synen på ledarskap kan vara 

på gång.  

 

Keywords: role congruity theory, gender roles, leadership, gender 

differences, think manager-think male 

   

 

Inledning 

  
I Sverige har antalet kvinnor i arbete ökat sedan 1970-talet och idag är den procentuella andel 

av Sveriges kvinnor och män som är sysselsatta i arbete 80 respektive 84%. Kvinnor är 

överrepresenterade inom vård och skola och männen inom industri och hantverksyrken (SCB, 

2018). Kvinnornas yrkesroller är till stor del de som kan associeras till det traditionella 

hushållsarbetet (Eagly, Diekman, Johannesen-Schmidt & Koenig, 2004). Trots tillväxten av 

kvinnor på arbetsmarknaden ser fördelningen mellan könen i chefspositioner inte lika jämn ut. 

Generellt sitter kvinnor på 37% av chefsposterna medan männen dominerar med 63%. Inom 

offentlig sektor är främst kvinnor chefer, 65%, men inom privat sektor är det främst män, 69% 

(SCB, 2018). Trots kvinnornas dominans på chefspositioner inom offentlig sektor finns de 

generellt i första linjen, utan några underställda chefer. Ju högre upp i hierarkin av 

chefspositioner desto färre kvinnor. Generellt är enbart 16% av cheferna på nivån som 

verkställande direktörer kvinnor (Ledarnas jämställdhetsbarometer, 2017). 

Kvinnors frånvaro på högre poster på arbetsmarknaden har sedan 1980-talet beskrivits med 

begreppet glastaket vilket beskrivs som en osynlig, men stark, barriär för kvinnor som 

förhindrar dem att avancera i ledarskapspositioner. De kvinnor som tagit sig genom barriären 

och avancerat är minoritet jämfört med de som stannar av i första linjen chefer, medan männen 

klättrar högre (Chisholm-Burns, Spivey, Hagemann & Josephson, 2017; Morrison & Glinow, 

1990). Glastakets existens kan bero på ett flertal faktorer. Olika frågor har lyfts som exempelvis 

om huruvida kvinnor inte vill uppnå högre ledarpositioner eller om de har andra ledarstilar än 

män och därför inte passar (Donnell & Hall, 1980). Brist på resurser och stöd i ledarrollen har 

tagits upp som förklaringar, likväl som det faktum att kvinnor på höga positioner tenderar att 
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minska sina arbetstimmar under någon punkt i sin karriär medan män i högre grad upprätthåller 

sina arbetstimmar (Chisholm-Burns et al., 2017). En återkommande förklaring är att det i 

samhället finns gemensamma förväntningar och uppfattningar om individer i olika sociala 

positioner och grupper, vilket utgör sociala roller. Förväntningarna byggs upp av normer som 

dels är beskrivande uppfattningar om hur individer i olika sociala grupper är och vad de gör, 

och även förbudsföreläggande normer om hur individer i olika sociala grupper idealt borde 

vara och agera. De sistnämnda blir som ett ramverk inom vilka gränser en individ kan agera 

utan att bryta mot sin stereotypa könsroll. Då sociala roller är de normativa förväntningarna på 

individer i olika sociala grupper är således könsroller uppfattningen om egenskaper och 

agerande hos kvinnor respektive män (Eagly & Karau, 2002; Prentice & Carranza, 2002; 

Rudman & Glick, 1999). Uppdelningen mellan män och kvinnor i olika sociala roller gör att 

attityder kring könsskillnader fortskrider, dels på grund av att individer tenderar att arbeta där 

det egna könet dominerar vilket reproducerar uppfattningen att det beror på att könen innehar 

egenskaper som leder dem till skilda branscher (Eagly, Diekman, Johannesen-Schmidt & 

Koenig, 2004). 

Eagly och Karau (2002) har lyft två typer av stereotypa egenskaper som tillskrivs kvinnor 

respektive män som är av särskilt stor betydelse för fördomar. Dessa egenskaper benämns 

communal och agentic. Communal egenskaper tillskrivs kvinnor och beskriver omtanke om 

andras välbefinnande. De förväntas vara exempelvis hjälpsamma, snälla, sympatiska och 

milda. Män tillskrivs agentic egenskaper vilka beskriver självsäker dominans. De förväntas 

vara exempelvis självständiga, aggressiva och benägna att leda andra (Eagly & Karau, 2002; 

Rudman, Moss-Racusin, Phelan & Nauts, 2012; Steinmetz, Bosak, Sczesny & Eagly, 2014). 

Genom stereotyperna förutsätts även att kvinnor och mäns mål i arbetslivet är att nyttja sina 

communal respektive agentic egenskaper; att kvinnor osjälviskt vill vårda och att män är 

självframhävande och vill leda andra (Eagly & Steffen, 1984). Rudman och Glick (1999) har 

argumenterat för att de normativa ramarna inom vilka kvinnor ska handla är mer begränsande 

än männens. Det är av större vikt att kvinnor agerar communal än att män agerar agentic. 

 Madera, Hebl och Martin (2009) har funnit att i rekommendationsbrev som använts som 

anställningsunderlag vid rekrytering till akademiska positioner har kvinnor beskrivits som mer 

communal än män, och män som mer agentic än kvinnor. Kvinnornas rekommendationsbrev 

innehöll procentuellt högre andel communal ord än männens och även procentuellt högre andel 

ord kopplade till relationer som exempelvis man, fru, barn, familj och kollegor. Däremot 

innehöll brev för en kvinnlig arbetssökande skrivet av en man fler agentic termer än när en 

kvinna skrivit rekommendationsbrevet. Den procentuella andel communal egenskaper i brevet 

visades ha ett negativt samband med chansen att bli anställd till den akademiska positionen. 

Enligt författarna kan detta resultat även ha betydelse för kvinnor som söker sig till ledarroller. 

För att synliggöra relationen mellan önskvärda egenskaper för en mellanchef och stereotypa 

könsroller lät Schein (1973) manliga mellanchefer delta i hennes studie. Deltagarna tillhörde 

tre olika grupper där de antingen skulle tillskriva egenskaper till kvinnor, män eller 

mellanchefer med hjälp av ett index innehållande 92 egenskaper. Karaktärsdrag, attityder och 

temperament som traditionellt anses vara manliga var också de som ansågs lämpliga och 

associerades till framgångsrika mellanchefer. De egenskaper och beteenden som är 

stereotypiskt kvinnliga ansågs inte eftertraktade för en mellanchef. Dessa associationer leder 

till att kvinnor har mindre chans att bli anställda till chefspositioner. Resultaten har gett upphov 

till fenomenet Think manager - Think male. År 2001 gjorde Schein en översikt av replikeringar 

av sin studie från 1973. Fenomenet har visats förekomma även på global nivå, och det är 

framför allt män som upprätthåller fenomenet. 

Eagly och Karau (2002) har presenterat Role Congruity Theory med syfte att undersöka till 

vilken grad fördomar och stereotypa könsroller kan vara en orsak till kvinnors frånvaro i högre 

ledarpositioner. Då kvinnor bedöms som mindre lämpade för ledarpositioner än vad män gör 
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leder det till negativa attityder till kvinnliga chefer. Det gör att kvinnor har svårare att bli chefer 

samt svårare att lyckas i rollen. De kvinnor som antar en ledarroll bedöms som sämre och 

mindre effektiva än män när de är i ledarrollen. Fördomarna som kvinnor blir utsatta för kan 

göra att de visar lägre självförtroende och beteenden som konfirmerar den negativa stereotypa 

bilden av dem som ledare. En faktor som kan påverka hur starka fördomarna kring kvinnor i 

ledarpositioner är vilket kön den som bedömer har. Män beskriver ledarrollen som mer 

maskulin och de bedömer kvinnliga ledare mindre fördelaktigt än kvinnliga bedömare. Detta 

bland annat eftersom män inte i lika hög grad haft kvinnliga chefer och därför inte utmanat sina 

fördomar. Vidare har författarna lyft att definitioner av ledarroller också kan spela in i 

fördomarna. Ledarrollen definieras generellt i manliga termer vilket gör att det råder 

inkongruens mellan ledarrollen och den kvinnliga könsrollen; ju mer agentic rollen definieras 

desto större inkongruens. När ledarroller beskrivs mindre agentic, desto mindre inkongruens 

blir det vilket skapar möjlighet för kvinnors kvalifikationer att anses mer likvärdiga med 

männens. Däremot anses de då ha bristfällig social kompetens. Detta leder till en paradoxal 

situation för kvinnor. De möter motstånd när de uppvisar agentic egenskaper eftersom de då 

bryter mot sin könsroll, men i och med antagandet att de har communal egenskaper riskerar de 

att bedömas som inkompetenta i jämförelse med männen om de inte uppvisar agentic 

egenskaper. Män däremot kan genom uppvisandet av agentic egenskaper uppfylla både 

kriterierna för framgångsrikt ledarskap och den stereotypa manliga könsrollen.  

Offerman och Gowing (1990) har undersökt de utmaningar och förändringar som 

organisationer skulle kunna komma att möta. En del de lyfte var vikten i ett ledarskap som 

introducerar ett klimat av delade värderingar och engagemang. Chefer behöver fokusera mer 

på kontakt med personal och stärka relationer för att arbetsstyrkan ska stå enade inför de 

organisatoriska förändringar som följer av samhällsförändringar. Detta beteende kan liknas 

med en transformativ ledarstil, vilken fått stort utrymme inom forskningen och bevisats vara 

en effektiv stil för chefer att använda för att klara av utmaningarna som moderna organisationer 

möter (Nielsen & Cleal, 2011). Transformativt ledarskap karaktäriseras av fyra aspekter; 

Chefen agerar som förebild för önskvärt beteende i arbetet, chefen skapar en vision för de 

anställda och tydliggör vägen dit. Chefen bidrar till de anställdas intellektuella stimulans och 

chefen tar hänsyn till personalens olikheter och justerar sitt förhållningssätt till var och en. 

Trots att den transformativa ledarstilen inte är direkt kopplad till könsroller har Eagly och 

Johannesen-Schmidt (2001) menat att den har communal aspekter, vilket tyder på att 

communal egenskaper börjat få utrymme i frågor om effektivt ledarskap. Eagly och Karau 

(2002) har dessutom beskrivit att chefer själva på olika nivåer inom chefshierarkin beskrivit att 

viktiga egenskaper inom mellanchefspositioner bland annat är de som räknas som communal 

egenskaper. På högre position anses däremot agentic egenskaper vara de mest åtråvärda.  

Rudman och Glick (1999) har framfört att genom att tillskriva fler communal egenskaper 

till yrkesbeskrivningar för mellanchefer skulle fler kvinnor ha möjlighet att få sådana 

anställningar. De har däremot lyft att detta enbart skulle gälla de kvinnor som faktiskt besitter 

de stereotypa egenskaper som anses tillhöra kvinnor, med fortsatt exkludering av agentic 

kvinnor. Trots att communal egenskaper efterfrågas anses inte heller communal män passande 

på grund av den manliga stereotypen (Moss-Racusin, Phelan, & Rudman 2010). Ryan, Haslam, 

Hersby och Bongiorno (2011) har bekräftat att feminisering av mellanchefspositioner ger 

kvinnor chans att bli mellanchefer, med tillägget att det beror på hur framgångsrikt företaget 

är. Den kvinnliga stereotypa könsrollen anses passande i ledarpositioner när ett företag 

upplever motgång. Detta främst för att kvinnor anses besitta relationsorienterade egenskaper 

och tar på sig ansvar för företagets motgångar. Trots öppningen för communal kvinnors 

möjlighet att uppta chefspositioner är det beaktansvärt att möjligheten begränsas till företag i 

kris. 
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Rudman (1998; Rudman & Glick, 1999; Rudman et al., 2012) har myntat begreppet 

backlash effect. Detta syftar till den effekt som blir till genom att kvinnors uppvisande av 

agentic egenskaper å ena sidan bidrar till uppfattningen att de är kompetenta i en yrkesroll, men 

å andra sidan minskar uppfattningen att de innehar social kompetens. De blir därför mindre 

omtyckta och har mindre chans att bli anställda i jämförelse med män som uppvisar samma 

egenskaper. Kvinnor med agentic egenskaper anses lika kompetenta som agentic män främst i 

arbeten med maskulina yrkesbeskrivningar, men fallerar i bedömningar kring hur omtyckta 

samt anställningsbara de är. Likaså har Moss-Racusin et al., (2010) menat att effekten av 

backlash även drabbar män som bryter sin könsroll genom att uppvisa communal egenskaper. 

Män som har en blygsam uppsyn och inte framhäver sig själva anses skända sin könsroll och 

därför bedöms vara svaga och osäkra. De bryter den manliga könsrollen och tillskrivs 

egenskaper som ger låg status i en könshierarki där den manliga stereotypen står högre än den 

kvinnliga. De anses inte heller ha egenskaper kopplat till högre status som ambition och 

självförtroende. Blygsamma kvinnor och män möter identiska fördomar när de söker 

chefspositioner; de anses mindre önskvärda och inte omtyckta. 

Goldberg (1968) har gjort en studie där kvinnor fick bedöma artiklar signerade av “John T. 

McKay” eller “Joan T. McKay” för att undersöka kvinnors fördomar gentemot det egna könet. 

Kvinnorna tenderade att bedöma andra kvinnors verk som sämre än de identiska verk som 

påståtts vara skapade av män. Studien har gett upphov till en metod som etablerats och kommit 

att kallas Goldberg-paradigmet. Metoden innebär att material bedöms, och är identiskt med 

undantag för ett signalement som symboliserar en viss grupptillhörighet. Paradigmet kan 

synliggöra fördomar och hur dessa ger upphov till att vissa grupper eventuellt missgynnas. 

Pheterson, Kiesler och Goldberg (1971) har lyft att den ofördelaktiga bedömningen av kvinnor 

sträcker sig till de kvinnor som försöker uppnå viss framgång. Bedömningen blir mer 

fördelaktig för de som redan visat framgång genom exempelvis ett pris eller hög status. Eagly 

och Karau (2002) har lyft att metoden använts i ett flertal studier, bland annat där 

arbetsansökningar bedömts utifrån könstillhörighet. Det har i sådana studier bland annat visats 

att män ansetts mer eftertraktade än kvinnor till stereotypiskt manligt definierade arbeten, trots 

identiska ansökningar. Samma sak gällde för kvinnor; de var mer eftertraktade än män för jobb 

som definierades stereotypiskt kvinnligt. Enligt författarna ger detta stöd för deras teori om 

kvinnors exkludering från ledarpositioner eftersom ledarpositioner ofta i hög grad definieras i 

maskulina termer. De har även diskuterat att paradigmet diskret och enkelt kan belysa fördomar 

gentemot könen, främst för att den experimentella kontrollen är hög när verken är identiska 

och endast en könstillhörighet manipuleras. Trots att metoden har fördelar och torde vara enkel 

att genomföra har dock Kasof (1993) menat att de olika namnen på det annars identiska 

materialet förmedlar mer än bara ett kön. Namnet kan associeras med bland annat intellektuell 

kompetens, klasstillhörighet, etnicitet, ålder och attraktivitet, vilket gör att bedömningar kan 

påverkas av fler faktorer än den könstillhörighet som avsågs att förmedlas. Att med paradigmet 

mäta fördomar mot endast kön kan därför bli problematiskt vilket bör tas i beaktande dels vid 

genomförandet av studier och även vid bedömning av resultatens generaliserbarhet. Swim, 

Borgida, Maruyama och Myers (1989) har ifrågasatt styrkan i Goldbergs (1968) resultat på 

grund av att replikeringar av studien som påståtts bekräfta Goldbergs initiala fynd har gjorts 

utan att forskarna tagit hänsyn till att ett flertal analyser i originalstudien inte visat på 

signifikant skilda bedömningar. Dessutom har resultaten fått stor uppmärksamhet trots att 

effektstyrkan i de signifikanta resultaten varit små. Vissa resultat som styrker Goldbergs fynd 

har hittats, dessa är dock små i relation till hur starkt inflytande originalresultaten fått. 

Paradigmet kan vara till stor användning vid mätning av attityder och fördomar, men de 

situationella faktorerna kring den situation i vilken fördomarna mäts kan i hög grad spela in i 

bedömningarna. Liksom associationer förknippade med namnen kan påverka bedömningar 

(Kasof, 1993) kan även situationen bära med sig en rad associationer vilka bör tas i beaktande 
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(Swim et al. 1989). Av de replikeringar som gjorts genom åren har ett flertal inte kunnat visa 

på några skillnader i bedömningar mellan män och kvinnors identiska verk. Resultaten behöver 

inte nödvändigtvis tyda på att metoden är felaktig, även om Goldbergs resultat i vissa fall kan 

ha fått överdriven styrka. Pirri, Eaton och Durkin (1995) har lyft att de senare studierna som 

inte fått liknande resultat som originalstudien kan tyda på en samhällsförändring. 

Bedömningarna mot kvinnor kan snarare handla om förändrade attityder än att fördomarna 

aldrig skulle funnits. De har dessutom diskuterat att det återstår för forskningen att finna var i 

män och kvinnors arbetsliv som snedvridna fördomar och andra socialpsykologiska processer 

har och inte har påtaglig inverkan. 

 

Sammanfattningsvis kan kvinnors frånvaro på högre ledarpositioner förklaras med glastaket. 

Samma egenskaper som tillskrivs män tillskrivs också framgångsrika mellanchefer till skillnad 

från kvinnliga egenskaper som inte associeras till chefer, Think manager - Think male. (Schein, 

1973). Role Congruity Theory innefattar dels att kvinnor anses mindre lämpade för 

chefspositioner och de kvinnor som antar en chefsposition bedöms därför mindre fördelaktigt 

än männen. Kvinnorna som har ledarroller har svårare att övervinna de hinder som de möter 

på grund av inkongruensen mellan den stereotypa ledarrollen och kvinnliga könsrollen. Kön 

hos bedömare kan vara en påverkande faktor då män tenderar att bedöma kvinnliga chefer som 

sämre än vad kvinnor gör (Eagly & Karau, 2002).  Communal egenskaper har fått större 

utrymme inom ledarskap (Nielsen & Cleal, 2011), särskilt på mellanchefsnivå och inom företag 

i kris (Ryan et al. 2011). De som inte följer sin könsroll upplever motstånd, backlash effect 

(Rudman, 1998). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

  
Studiens syfte var att med hjälp av Goldberg-paradigmet undersöka bedömningar och attityder 

mot chefer utifrån communal och agentic beteenden, deras kön, samt om kvinnor och män 

skiljer sig åt i sina bedömningar. Varierande resultat om bedömarens kön som påverkande 

variabel gjorde att detta var av intresse att inkludera. I och med motsägande forskning kring 

communal egenskaper inom mellanchefspositioner var det av intresse att genom en 

vinjettstudie undersöka om det skett någon förändring i attityder, normer och stereotypa 

könsroller gentemot mellanchefer. Följande frågeställningar med tillhörande hypoteser ställdes 

upp: 
1. Kan förväntningarna om könsstereotypa egenskaper påverka att manliga och kvinnliga 

chefer bedöms ha olika grad av agentic och communal egenskaper när de agerar identiskt? 

2. Uppfattar kvinnliga och manliga deltagare chefer olika?  

3. Råder den traditionella uppfattningen om att män är mer lämpade att vara 

chefer? 

Hypotes A. Manliga chefer anses mer lämpade än kvinnliga chefer. 

4. Påverkas bedömningar av en chef av att chefen agerar i linje med, eller bryter mot, sin 

stereotypa könsroll? 

Hypotes B. Agentic män bedöms vara bättre chefer än communal män. 

Hypotes C. Communal kvinnor bedöms vara bättre chefer än agentic kvinnor. 
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Metod 

 

Deltagare 

 
Enkäten delades ut till totalt 193 studenter på en högskola i Mellansverige genom ett 

tillgänglighetsurval. Av de enkäter som delats ut kunde 181 enkäter återfås, vilket gav ett 

externt bortfall på 6%. Av de 181 enkäter som samlats in exkluderas fem på grund av partiellt 

bortfall (2.7%), vilket slutligen gav ett deltagarantal på 176 personer. Av deltagarna i studien 

identifierade sig 80 som kvinnor (45.5%), 93 som män (52.8%), två som annat (1.1%) och en 

person uppgav “vill ej ange” (0.6%). Deltagarna varierade i åldrarna 19 till 43 (Mdn = 23.00, 

M = 24.15, SD = 4.53). Av studiens deltagare hade 165 (93.8%) haft en chef och 11 (6.3%) 

hade inte haft en chef. Deltagarna studerade program på grundläggande nivå där 26 av dem 

studerade program inriktade mot hälsa och vård (15.2%), 79 inom ekonomi och teknik (46.2%), 

63 inom design och innovation (36.8%) samt tre inom utbildning och kultur (1.8%). En klass 

på 32 studenter som studerade program inom design och innovation fick ersättning för sitt 

deltagande efter förfrågan av föreläsaren. De fick efter sitt deltagande ta del av en presentation 

på 10 minuter om hur databearbetning kan gå till i en psykologisk studie som denna. Resterande 

deltagare i studien fick ingen ersättning för sitt deltagande. 
  

 

Design och material 

 
Studien hade en 2 x 2 x 2 faktoriell design med chefsagerande (communal/agentic), chefskön 

(kvinna/man) samt deltagarkön (kvinna/man) som mellangruppsfaktorer. Beroende variabler 

var communal och agentic egenskaper samt hur cheferna bedömdes. 
Materialet bestod av ett missivbrev där de blev informerade om att studiens syfte var att 

undersöka individers attityder gentemot en chef utifrån dennes egenskaper och agerande i en 

specifik situation. Missivbrevet följdes av korta instruktioner om hur enkäten skulle 

genomföras. Därefter följde en fiktiv vinjett som dels bestod av en bakgrundsbeskrivning om 

en situation som orsakat missnöje bland anställda på ett företag, och dels av ett mejl som en 

avdelningschef skickat ut till sina anställda som svar på missnöjet. Vinjetten utformades i fyra 

versioner där chefens agerande utifrån egenskaper (agentic/communal) och kön (man/kvinna) 

manipulerades. Manipulering av kön framgick genom att cheferna benämndes som antingen 

Mikael eller Susanne. Namnen valdes utifrån att en pilotstudie med sex personer visat att 

namnen uppfattades vara i samma ålderskategori. För att ytterligare försäkra att namnen inte 

skulle associeras med olika åldrar beskrevs chefens ålder. Bakgrundsbeskrivningen fick 

samtliga deltagare läsa och den var identisk med undantag för chefens namn: 

  

Mikael (Susanne) är 45 år och är avdelningschef på kundtjänstavdelningen på ett 

företag i Sverige sedan 6 år tillbaka. Kundtjänstavdelningen är uppdelad i två delar; en 

som har hand om ärenden från företag, och en för privatpersoner. De två avdelningarna 

sitter i samma byggnad, men på olika våningar. Den senaste tiden har många sagt upp 

sig på företagssidan vilket lett till personalbrist. De hinner inte ta emot så många 

ärenden de ska så kunderna har börjat klaga på dålig service. För att lösa problemet 

vill Mikael (Susanne) att två personer från privatsidan ska flytta upp en våning för att 

börja jobba på företagssidan. Efter att Mikael (Susanne) meddelat beslutet om vilka 

anställda som ska byta avdelning och därmed arbetsstation samt kollegor har missnöje 

utbrutit. Medarbetarna menar att de som ska förflyttas till företagssidan lika gärna kan 
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ta emot dessa ärenden på sin gamla arbetsstation på privatsidan där de är vänner med 

kollegorna. Mikael (Susanne) skriver därför ett mail till de anställda på privatsidan. 

  

Mejlen som följde syftade att visa agentic eller communal egenskaper, och signerades av 

antingen Mikael eller Susanne. Det agentic mejlet var:          

 

Hej! 

Det har kommit till min kännedom att det råder missnöje angående två medarbetares 

förflyttning till våning 2. Det är tråkigt att beslutet fått dålig respons, men nu har jag 

bestämt så här. Beslutet har tagits på grund av att företagssidan inte når upp till uppsatta 

mål och behöver förstärkning. Att de som förflyttats inte sitter kvar på sina tidigare 

arbetsstationer är helt enkelt på grund av att effektivisera arbetet så att dessa inte ska 

springa upp för trappan för att kunna konsultera med sin teamledare. De minuter det 

tar att springa upp en våning kan istället nyttjas för att ta emot ett kundärende. Det är 

viktigt att ni har hjälpen nära till hands så arbetet blir så effektivt som möjligt. Se det 

som en möjlighet till att bidra till företagets framgång och att uppnå de mål jag satt 

upp. Jag förstår att ni skapat nära band till varandra vid era stationer. Ni är dock 

anställda för att jobba - umgås kan ni göra på rasten i det gemensamma fikarummet. 

Ni ska hålla en hög standard gentemot kunderna. Ni ska hinna ta 70 samtal om dagen. 

Genom förflyttning av personal till våning 2 riskerar inte statistiken att sjunka på grund 

av att personalen inte snabbt kan få hjälp av sin teamledare. Jag vill att ni trivs, men 

också att vi håller statistiken uppe så vi är konkurrenskraftiga. Mitt beslut angående 

förflyttningen står fast. Jag utvärderar efter en testperiod om hur effektivt det blev och 

det kommer inte påverkas av ert gnäll. 

 

Jag ser det här som en utvecklingsmöjlighet. 

 

    Hälsningar/ 

    Mikael (Susanne) 

Avdelningschef Kundtjänst 

Företaget AB 

  

Det communal mejlet var: 

 

Hej! 

Det har kommit till min kännedom att det råder missnöje angående två medarbetares 

förflyttning till våning 2. Det är tråkigt att beslutet fått dålig respons, och jag vill därför 

förklara varför jag tagit beslutet. Företagssidan har svårt att nå upp till uppsatta mål på 

grund av personalbristen och vi behöver därför hjälpa dem. Att de som förflyttats inte 

sitter kvar på sina tidigare arbetsstationer beror på att dessa inte ska bli tvungna att 

springa upp för trappan för att kunna rådfråga sin teamledare och få stöd i arbetet. De 

minuter ni sparar när ni slipper springa upp en våning kan istället ägnas åt att ge våra 

kunder bättre service. Det är viktigt att ni känner er trygga i arbetet och har hjälpen 

nära till hands. Genom att hjälpa varandra kan vi tillsammans uppnå de uppsatta målen. 

Jag förstår att ni skapat nära band till varandra vid era stationer. Som tur är har vi ju 

ett gemensamt fikarum där alla kan umgås på rasten! Vi önskar hålla en god standard 

gentemot våra kunder. Ni ska hinna och orka ta emot 70 samtal om dagen. Genom 

förflyttning av personal till våning 2 riskerar inte statistiken att sjunka på grund av att 

personalen inte enkelt kan få stöd av sin teamledare. Självklart är det viktigt att alla 

trivs, och även att vi håller statistiken uppe så vi hänger med i konkurrensen. Beslutet 
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om förflyttningen står fast, men vi ser det som en testperiod och jag tar gärna emot era 

synpunkter! 

 

      Vi ser det här som en utvecklingsmöjlighet! 

 

   Vänliga hälsningar/ 

   Mikael (Susanne) 

Avdelningschef Kundtjänst 

Företaget AB 

  

Communal och agentic egenskaper mättes av 20 items som följde efter vinjetten. Dessa 

items avsåg att mäta i vilken grad communal och agentic egenskaper kunde associeras till 

chefen baserat på hur deltagarna uppfattade chefen i mejlet. Egenskaperna skattades utifrån en 

sjugradig skala från 1 (stämmer dåligt) till 7 (stämmer bra). Egenskaperna härstammade från 

Eagly och Karau (2002), Steinmetz et al., (2014) samt Rudman et al., (2012). Professorerna 

Alice Eagly och Laurie Rudman kontaktades via mejl och de gav tillåtelse för användning av 

begreppen från deras forskning. Samtliga begrepp översattes från engelska till svenska genom 

back translation av den befintliga studiens författare och en amerikansk universitetslektor i 

Sverige. Communal egenskaper var “ödmjuk”, “hjälpsam”, “sympatisk”, “stöttande”, 

“samarbetsvillig”, “mild”, “varsam om andras känslor”, “varm”, “omsorgsfull” och 

“uppmuntrande”, (Cronbachs alfa = .94). Agentic egenskaper var “självsäker”, “dominant”, 

“tävlingsinriktad”, “aggressiv”, “ambitiös”, “självständig”, “har affärssinne”, “övertygande”, 

“analytisk” och “objektiv”. Skalans Cronbachs alfa uppmättes till .56 och sedan till .64 när 

egenskapen “aggressiv” exkluderades. Initialt skulle materialets agentic index användas som 

beroende variabel för att mäta huruvida cheferna bedömdes besitta olika grad av agentic 

egenskaper. Då skalan inte uppnådde det tillfredsställande värdet .70 för Cronbach alfa 

användes istället enstaka agentic egenskaper, som var framträdande för den agentic chefen i 

mejlet. De ord som fick representera agentic var “självständig”, “dominant” och “självsäker”. 

Dessa tre egenskaper hör till de som Eagly och Karau (2002) har lyft vid beskrivningen av 

agentic egenskaper.  

  

Bedömning av chefen mättes med ett index bestående av 12 items skapat med inspiration 

från Yukl och Kaulio (2012). Påståenden i detta index avsåg att mäta vad deltagarna tyckte om 

chefen utifrån ledaregenskaper och hantering av det aktuella missnöjet (Cronbachs alfa .91). 

Även för detta index användes en sjugradig skala, från 1 (stämmer dåligt) till 7 (stämmer bra), 

för att skatta dessa påståenden. Dessa påståenden var: “Mikael/Susanne är en chef som 

hans/hennes anställda tycker om”,  “Jag skulle vilja ha Mikael/Susanne som chef”, 

“Mikael/Susanne är inte lämpad att vara chef” (skalvänd), “Mikael/Susanne har goda chanser 

att bli befordrad till en högre chefsposition”,  “Mikael/Susanne kan tillgodose sina anställdas 

behov”,  “Mikael/Susanne är en chef som hans/hennes anställda respekterar”, “Mikael/Susanne 

är en chef hans/hennes anställda inte kan lita på” (skalvänd), “Mikael/Susanne kan göra sina 

anställda engagerade i uppgifterna de blir tilldelade”, “Mikael/Susanne bemötte missnöjet på 

ett lämpligt sätt genom sitt mejl”, “Mikaels/Susannes mejl kommer göra att de anställdas 

missnöje minskar”, “Mikaels/Susannes mejl kommer göra att de anställda accepterar 

förändringen”,  “Mikaels/Susannes mejl kommer göra de anställda mindre motiverade till att 

arbeta” (skalvänd). Vid databearbetningen exkluderades “Mikael/Susanne är inte lämpad att 

vara chef” (skalvänd) från detta index för att enskilt användas som variabel. Denna döptes till 

“lämpad att vara chef”. 
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Bakgrundsvariabler utgjorde enkätens sista del. Där efterfrågades deltagarnas könsidentitet 

(kvinna, man, annat, vill ej ange), ålder (antal år), akademitillhörighet samt huruvida de haft 

en chef eller inte. De fick kryssa i alla bakgrundsvariabler utom ålder som de fick fylla i. 

Könsidentitet användes i analysen som oberoende variabel medan resterande variabler 

efterfrågades för att beskriva studiens deltagare. 

 

 

Procedur 

  
Studenterna tillfrågades vid sex olika föreläsningstillfällen om att delta i studien. De lärare som 

höll i föreläsningarna hade två veckor innan föreläsningstillfällena blivit kontaktade via mejl 

där de fick ge sitt godkännande till en enkätutdelning till studenterna under deras föreläsning. 

Ytterligare tillfrågades 19 kvinnor, inte bundna till ett föreläsningstillfälle, att delta. Detta för 

att uppnå en jämnare könsfördelning bland deltagarna. Deltagarna informerades muntligt och 

skriftligt om studiens syfte samt om Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. De informerades 

om att det var frivilligt att delta, att de kunde avsluta sitt medverkande under tidens gång, att 

materialet endast skulle användas i forskningssyfte samt att inga obehöriga kunde ta del av 

materialet. De studenter som genom att påbörja enkäten gett sitt samtycke fick fylla i enkäten 

under föreläsningstiden, och de som tillfrågades utanför föreläsningstillfällen fyllde i enkäten 

på övrig plats i skolans lokaler. Enkäterna hade innan utdelning ordnats med hjälp av 

blockrandomisering. Då deltagarna inte var medvetna om att olika versioner av enkäten delats 

ut informerades de skriftligt om de verkliga förhållandena efter att enkäterna samlats in. I 

informationen beskrevs att kön och beteende manipulerats på cheferna för att kunna undersöka 

attityder gentemot ledare, samt det förväntade utfallet. De fick även ta del av kontaktuppgifter 

och uppmanades att ta kontakt vid eventuella frågor eller för att ta del av resultatet.  

  

 

Resultat 

  
Samtliga hypoteser och frågeställningar analyserades med hjälp av 2 x 2 x 2 faktoriella 

variansanalyser för oberoende mätningar med chefsagerande (agentic/communal), chefskön 

(man/kvinna), och deltagarkön (man/kvinna) som mellangruppsfaktorer. Gränsen för 

signifikans som tillämpades i samtliga analyser var 5%. 

 Beträffande frågeställning 1 och 2 genomfördes en trevägs-ANOVA först med communal 

index som beroende variabel. Den visade en huvudeffekt av chefsagerande där de communal 

cheferna skattades mer communal (M = 4.36, SD = 0.89) än de agentic cheferna (M = 3.02, SD 

= 1.14), F(1, 157) = 69.81, p < .001, η2
ρ = .308. Inga andra signifikanta effekter kunde påvisas, 

samtliga p > .05. Detta visar att cheferna som agerat identiskt inte bedömdes ha olika grad 

communal egenskaper. Vidare för agentic egenskaper gjordes tre separata trevägs-ANOVOR 

med självständig, självsäker och dominant som beroende variabler. Den första med självständig 

som beroende variabel visade att det förelåg en signifikant huvudeffekt av chefsagerande där 

de agentic cheferna ansågs mer självständiga (M = 5.45, SD = 0.12) än de communal cheferna 

(M = 5.09, SD = 0.13), F(1, 164) = 4.27, p = .04, η2
ρ = .025. Det förelåg även en Chefsagerande 

x Chefskön x Deltagarkön interaktion (se Figur 1), F(1, 164) = 7.94, p = .005, η2
ρ = .046. Inga 

andra signifikanta effekter för självständig kunde påvisas, samtliga p > .05. För att reda ut 

interaktionen gjordes två Chefskön x Deltagarkön variansanalyser separat för varje version av 

chefsagerande. När chefen agerade agentic förelåg endast en signifikant enkeleffekt av 

deltagarkön där kvinnor bedömde den agentic chefen som mer självständig (M = 5.73, SD = 

1.13) än vad männen bedömde (M = 5.20, SD = 0.99), F(1, 85) = 4.53, p = .026, η2
ρ = .057. 
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När cheferna istället agerade communal fanns en Chefskön x Deltagarkön interaktion, F(1, 79) 

= 6.99, p = .015, η2
ρ = .073. Enkeleffektanalysen fortsatte genom att testa effekten av chefskön 

separat för kvinnliga och manliga deltagare. Kvinnor bedömde en manlig communal chef som 

mer självständig (M = 5.58, SD = 1.22) än en kvinnlig communal chef (M = 4.64, SD = 1.32), 

F(1, 34) = 6.11, p = .034, η2
ρ =.125. Manliga deltagare däremot uppfattade en commual chef 

som lika självständig oavsett om den var en man (M = 4.88, SD = 1.21) eller kvinna (M = 5.27, 

SD = 1.08), F(1, 45) = 1.42, p = .247. Beträffande frågeställning 1 bedömdes cheferna med 

identiskt agerande ha olika grad självständighet, en agentic egenskap. Manliga communal 

chefer hade högre grad självständighet än kvinnliga communal chefer. Beträffande 

frågeställning 2 fanns här en könsskillnad då det var kvinnor som gjorde skillnad mellan 

cheferna, men inte männen.  

 

 

  

   
  

 

Figur 1. Signifikant Chefsagerande x Chefskön x Deltagarkön med avseende på chefernas grad 

av självständighet. 

  

Den andra analysen för agentic egenskaper, beträffande frågeställning 1 och 2, med självsäker 

som beroende variabel visade att det förelåg en Chefsagerande x Chefskön x Deltagarkön 

interaktion (se Figur 2), F(1, 165) = 13.47, p < .001, η2
ρ = .075. För att reda ut 

trevägsinteraktionen utfördes två Chefskön x Deltagarkön variansanalyser för varje version av 

chefsagerande. För cheferna som agerade agentic förelåg inga signifikanta effekter, samtliga p 

> .05. För cheferna som agerade communal förelåg det en Chefskön x Deltagarkön interaktion, 

F(1, 80) = 9.95, p < .001, η2
ρ = .135. Enkeleffektsanalysen av chefskön separat för kvinnliga 

och manliga deltagare visade att kvinnor bedömde en manlig communal chef som mer 

självsäker (M = 6.00, SD = 0.82) än en kvinnlig communal chef (M = 5.00, SD = 1.22), F(1, 

34) = 7.95, p = .006, η2
ρ = .20. Manliga deltagare däremot uppfattade en communal chef som 

lika självsäker oavsett om den var en man (M = 5.52, SD = 0.96) eller en kvinna (M = 6.00, SD 

= 0.79), F(1, 46) = 2.44, p = .068. Beträffande frågeställning 1 och 2 gjordes skillnad mellan 

chefer som agerat identiskt, och det fanns en skillnad beträffande deltagarnas kön. Kvinnor 

gjorde skillnad mellan de communal cheferna och bedömde männen som mer självsäkra än 

kvinnorna.  
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 Figur 2. Signifikant Chefsagerande x Chefskön x Deltagarkön med avseende på chefernas 

grad av självsäkerhet. 

  

Den tredje analysen för agentic egenskaper, beträffande frågeställning 1 och 2, med dominant 

som beroende variabel visade på en huvudeffekt av chefsagerande där den agentic chefen 

skattades mer dominant (M = 5.70, SD = 1.14) än den communal chefen (M = 4.63, SD = 1.27), 

F(1, 165) = 31.43, p < .001, η2
ρ = .16. Inga andra effekter kunde påvisas, samtliga p > .05. 

Beträffande frågeställning 1 och 2 fanns ingen skillnad i grad av denna agentic egenskap mellan 

kvinnliga och manliga chefer som agerat identiskt, och inte heller gjordes skillnad i 

bedömningen beroende på deltagarkön.  

Beträffande frågeställning 2 och för att undersöka hypotes A genomfördes en trevägs-

ANOVA med variabeln lämpad att vara chef som beroende variabel. Det förelåg en 

huvudeffekt av chefsagerande där de agentic cheferna ansågs mindre lämpade att vara chefer 

(M = 4.46, SD = 1.47) än de communal cheferna (M = 4.88, SD = 1.59), F(1, 165) = 6.57, p = 

.011, η2
ρ = .038. Det förelåg även en huvudeffekt av deltagarkön där kvinnorna bedömde 

cheferna överlag som mer lämpade (M = 5.40, SD = 1.54) än vad männen gjorde (M = 4.96, 

SD = 1.56), F(1, 165) = 4.05, p = .046, η2
ρ= .024. Dessutom förelåg det en Chefskön x 

Deltagarkön interaktion (se Figur 3), F(1, 165) = 8.01, p = .005, η2
ρ = .046. För att reda ut 

interaktionen genomfördes enkeleffektsanalysen av chefskön separat för kvinnor och män. 

Kvinnor bedömde de manliga cheferna som mer lämpade (M = 5.85, SD = 1.35) än de kvinnliga 

(M = 4.97, SD = 1.65), F(1, 78) = 6.66, p = .011, η2
ρ = .081. Männen bedömde däremot cheferna 

som lika lämpade oavsett om det var en man (M = 4.75, SD = 1.65) eller kvinna (M = 5.20, SD 

= 1.44), F(1, 91) = 2.07, p = .167. Inga andra signifikanta effekter kunde påvisas angående hur 

lämpade cheferna ansågs vara, samtliga p > .05. Beträffande frågeställning 2 och hypotes A 

fick hypotesen till viss del stöd, men var beroende av deltagarkön då enbart kvinnor bedömde 

manliga chefer som mer lämpade än kvinnliga chefer.  
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Figur 3. Signifikant Chefskön x Deltagarkön interaktion med avseende på hur lämpade 

cheferna är att vara chefer.  

 

Beträffande frågeställning 2 samt för att undersöka hypotes B och C genomfördes en trevägs-

ANOVA med bedömning av chefen som beroende variabel. Den visade enbart på en 

huvudeffekt av chefsagerande, där den communal chefen bedömdes mer positivt (M = 4.35, 

SD = 1.01) än den agentic chefen (M = 3.35, SD = 0.98), F(1, 155) = 39.28, p < .001, η2
ρ = 

.202. Det förelåg ingen effekt av chefskön. Agentic män bedömdes inte vara bättre chefer (M 

= 3.38, SD = 0.91) än communal män (M = 4.51, SD = 0.93) och communal kvinnor (M = 4.17, 

SD = 1.09) bedömdes inte vara bättre chefer än agentic kvinnor (M = 3.32, SD = 1.04), F(1, 

155) = 1.82, p = .179. Hypotes B och C fick inte stöd. Deltagarnas kön påverkade inte 

beträffande frågeställning 2.  

  

 

Diskussion 

  
Syftet med studien var att undersöka attityder mot chefer utifrån deras egenskaper och kön, 

samt om deltagarnas kön kunde vara påverkande faktorer i bedömningarna. Som svar på 

frågeställning 1 och 2 visade resultaten dels att cheferna bedömdes besitta olika grad av agentic 

egenskaper när de agerat identiskt, och deltagarnas kön var en påverkande faktor. De bedömdes 

dock inte ha olika grad communal egenskaper, men de communal cheferna bedömdes ha högre 

grad av communal egenskaper än de agentic cheferna. Detta resultat var förväntat utifrån att de 

communal cheferna syftade att framhäva just communal egenskaper, vilket visar att 

manipulationen av detta chefsagerande var lyckad. Stereotyper om vilka egenskaper kvinnor 

förväntas ha skulle kunna göra att de communal egenskaperna syns tydligt på grund av att de 

egenskaperna också är de som kvinnorna borde agera i linje med (Rudman & Glick, 1999). 

Därför syns egenskaperna tydligt för deltagarna för att de bekräftar normen. Då männen inte 

förväntas uppvisa communal egenskaper skulle också dessa kunna bedömas som mer 

framträdande eftersom de bryter mot den sociala rollen och då istället sticker ut (Eagly & 

Karau, 2002). Detta kan därmed förklara att de kvinnliga och manliga communal cheferna 

bedömdes ha lika hög grad communal egenskaper. Resultaten visade även att när de agentic 

egenskaperna dominant och självständig var beroende variabler bedömdes de agentic cheferna 

ha högre grad av dessa egenskaper än de communal cheferna. Eftersom egenskaperna 

analyserades separat istället för i ett index går det inte med säkerhet att säga att det agentic 

chefsagerandet uppfattades som just agentic, men däremot att de uppvisade just dessa agentic 
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egenskaper. Kvinnliga och manliga deltagare skiljer sig åt i sina bedömningar. Kvinnor 

skattade den agentic chefen som mer självständig än vad männen gjorde trots att cheferna 

agerade identiskt. De kvinnliga deltagarna gjorde även skillnad på den manliga och den 

kvinnliga communal chefen. De tyckte att den manliga chefen var mer självständig än den 

kvinnliga, till skillnad från männen som inte gjorde någon skillnad. Detta innebär att kvinnorna 

associerade en stereotypiskt manlig egenskap starkare till just den manliga chefen än till den 

kvinnliga, trots att båda chefer syftade att uppvisa stereotypiskt kvinnliga egenskaper. 

Kvinnorna bedömde mannen utifrån den stereotypa könsrollen (Eagly & Karau, 2002) istället 

för det faktiska beteendet. Detta resultat kan visa på hur starka stereotyper är; eftersom chefen 

är en man förväntas den ha manliga egenskaper och borde därför visas i agerandet. Vad gäller 

variabeln självsäker tyckte kvinnorna att den manliga communal chefen var mer självsäker än 

den kvinnliga communal chefen, medan de manliga deltagarna inte gjorde någon skillnad. 

Chefer som agerade identiskt bedömdes därmed ha olika grad självständighet och 

självsäkerhet, och deltagarnas kön var en påverkande faktor. Eagly och Karau (2002) menar 

att män har mer fördomar mot kvinnliga chefer än vad kvinnor har vilket inte var fallet här. 

Kvinnor var de som i större utsträckning tyckte att de manliga och kvinnliga cheferna hade 

olika grad agentic egenskaper trots att de agerat identiskt. 

De communal cheferna bedömdes mer lämpade att vara chefer än de agentic cheferna. Det 

visar att bedömarna kan ha definierat den specifika chefsrollen utifrån situationen som mer 

passande för communal egenskaper. En förändrad syn på eftertraktade egenskaper hos ledare 

har gjort att communal egenskaper blivit mer eftertraktade hos mellanchefer (Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001; Eagly & Karau, 2002; Nielsen & Cleal, 2011; Offerman & 

Gowing, 1990). Detta skulle kunna förklara resultatet då cheferna i materialet är 

avdelningschefer vilket inte kräver agentic egenskaper i lika hög grad som högre 

chefspositioner. Haslam et al. (2011) menar att commual egenskaper eftertraktas när ett företag 

är i kris. Missnöjet som chefen mött av personalen kan tänkas vara en smärre kris som en 

communal chef är passande för att hantera. Kvinnliga chefer bedömdes generellt inte som 

mindre lämpade i ledarrollen, kanske på grund av att inkongruensen mellan ledarrollen och den 

kvinnliga könsrollen minskar när rollen definieras som communal (Eagly & Karau, 2002). 

Kvinnorna var mer generösa än männen i sina bedömningar och skattade cheferna som mer 

lämpade än vad männen gjorde, oberoende av chefsagerande och chefskön. Kvinnorna 

bedömde dessutom de manliga cheferna som mer lämpade än de kvinnliga vilket innebär att 

de upprätthåller Think manager- Think male (Schein, 1973), medan männen inte gjorde någon 

skillnad. Resultatet går därmed emot att män skulle vara de som främst upprätthåller fenomenet 

(Eagly & Karau, 2002; Shein, 2001). Goldberg (1968) menar att kvinnor bedömer andra 

kvinnor mindre fördelaktigt än vad de bedömer män. Den aktuella studiens resultat liknar dock 

Goldbergs resultat endast på variabeln lämpad att vara chef och effektstyrkan är under 10%. 

Resultatet går i linje med Goldbergs slutsatser om kvinnors fördomar mot kvinnor, men bör 

inte ges för mycket utrymme då fler andra faktorer spelar in i bedömningen. Att hävda att 

resultatet endast skulle bero på kvinnors fördomar mot andra kvinnor vore att felaktigt förflytta 

ansvaret för kvinnors frånvaro på chefspositioner från stereotypa könsroller som samhällelig 

struktur till kvinnor som grupp. Resultatet visade att kvinnorna däremot skattade cheferna 

överlag som bättre än vad männen gjorde. Kvinnornas bedömning om män som mer lämpade 

kan ge visst stöd till hypotes A, dock med tillägget att bedömarens kön påverkar i linje med 

frågeställning 2. Det ska dock tilläggas att skillnaden i skattningarna av chefernas lämplighet 

är liten. Skillnaden skulle kunna bero på att mejlen skiljts sig åt på fler sätt än stereotypiskt 

kvinnligt och manligt beteende. Det skulle likväl kunna bero på att det agentic mejlet 

exempelvis uppfattats som otrevligare. Detta delvis eftersom ordet ”gnäll” nämns i slutet av 

det agentic mejlet vilket i sig kan bidragit till negativ bedömning utan könsrollernas betydelse.  
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Resultaten att communal chefer ansågs mer lämpade som chefer stärks även av att de 

communal cheferna ansågs vara bättre chefer än de agentic cheferna. Därmed fick varken 

hypotes B eller C stöd eftersom bedömningarna inte påverkades av huruvida cheferna följde 

sin könsroll eller inte. Resultatet går emot Eagly och Karau samt Rudman och Glick (1999) att 

bedömningar av chefer är påverkade av om de följer sin könsroll. Resultatet går även emot den 

traditionella synen på att agentic egenskaper skulle vara mer eftertraktade för chefer (Schein, 

1973). Vidare har communal egenskaper traditionellt ansetts olämpliga för chefer och därmed 

även kvinnor i ledarroller, vilket inte stämmer här. De kvinnliga och manliga cheferna bedöms 

lika positivt, det visar inte på att kvinnorna skulle anses mindre effektiva i rollen (Eagly & 

Karau 2002). Även dessa resultat kan bekräfta att avdelningschefsrollen i vinjetten uppfattades 

passa för communal chefer, och det går i linje med att communal egenskaper har blivit allt mer 

eftertraktade hos mellanchefer och för företag som är i kris.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Enkäten var egenkonstruerad och således inte ett etablerat mätinstrument vilket gjorde att det 

inte i förväg gick att förutsäga om mätinstrumentet mätte det som det avsåg att mäta. Det kan 

ha inverkat på att resultaten inte gick i linje med studier nämnda i inledningen samt haft 

påverkan på att hypoteser inte fått stöd. Cronbachs alfa för skalan med agentic egenskaper 

uppnådde inte ett tillfredsställande värde. Det går inte att säga att skalans items mäter samma 

bakomliggande koncept - agentic egenskaper. Det skulle kunna vara en bristfällig skala utifrån 

att de items som valdes ut inte ansågs passande till vinjetten, medan andra agentic termer 

eventuellt skulle kunnat ge andra resultat. Begreppet aggressiv var exempelvis ett sådant 

begrepp som exkluderades ur skalan då detta höjde värdet för Cronbachs alfa, om än inte 

tillräckligt. Kanske är ett sådant begrepp så pass värdeladdat att deltagarna tenderar att ange 

låga värden på detta, medan ett annat agentic begrepp som exempelvis objektiv har mindre 

negativ klang och är mindre värdeladdat, vilket kan göra att deltagarna är mer generösa i sin 

bedömning. Även situationen i vinjetten kan ha inverkan på oklarheterna kring vad den agentic 

skalans låga reliabilitet beror på. Eventuellt kunde skalan fått ett högre värde om situationen 

hade varit en annan och de agentic begreppen i skalan tydligare kunde associeras till den 

situationen. Om chefen hade haft en högre position skulle eventuellt de agentic egenskaperna 

framgått tydligare och inkongruensen mellan den ledarrollen och kvinnliga könsrollen varit 

större (Eagly & Karau, 2002). Det går inte med säkerhet att säga att versionerna som 

manipulerats till att vara agentic och communal uppfattats som just det utifrån mejlet från 

chefen. Det kan åtminstone konstateras att en skillnad mellan de två typerna av chefsagerande 

i vinjetterna uppnåtts. Analyserna visar att just versionerna av chefsagerande haft effekt; 

cheferna i de olika versioner har uppfattats vara olika. De agentic orden som valdes ut för 

analys associerades starkare till den version som avsåg att vara agentic. Dock hade det varit 

mer fördelaktigt att använda sig av ett reliabelt agentic index då de tre utvalda egenskaperna 

inte med säkerhet kan sägas mäta samma bakomliggande koncept. Det går enbart att säga att 

den agentic versionen uppvisar dessa specifika egenskaper, men eftersom de inte ingår i ett 

index går det inte att uttala något om inre konsistens. Det försvårar möjligheten att reda ut om 

stereotypa manliga egenskaper påverkar bedömningarna. Att använda tre egenskaper i separata 

analyser ansågs dock mer fördelaktigt än att använda sig av ett icke-reliabelt index då detta 

åtminstone bidrog till klarhet kring bedömningarna av de specifika egenskaperna.  

De communal och agentic orden i materialet har översatts med hjälp av back translation, 

från engelska till svenska vilket kan ha gjort att ordens innebörd och laddning kommit att 

ändras i översättningen. De eventuella nyanser som förlorats eller ändrats i översättningen kan 
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ha påverkat bedömningarna. Eventuellt skulle bedömningen av chefernas grad av egenskaper 

kunnat vara annorlunda om de framställts i originalspråket. 

Namnen på cheferna i vinjetten valdes ut för att representera en person med manlig 

respektive kvinnlig könstillhörighet. Det kvinnliga och manliga namnet skapar utöver deras 

könstillhörighet andra associationer, där ytterligare värderingar läggs in av deltagarna kring 

hur cheferna är, som attraktivitet, ålder och intelligens (Kasof, 1993). Deltagarna kan ha 

associationer till namn baserat på personer som de mött som förknippas med antingen positiva 

eller negativa känslor som påverkar deras bedömning om hur chefen skulle vara. För att minska 

dessa bakomliggande associationer till namnen, tydliggjordes chefens yrkeserfarenhet och 

ålder där medelåldern på de som heter Mikael och Susanne är båda mellan 45 och 55 år (SCB, 

2018). För att kontrollera associationer av etnicitet valdes Susanne och Mikael som båda är 

namn som är med bland de 20 vanligaste tilltalsnamnen i Sverige (SCB, 2018). 

Att använda högskolestudenter i urvalet kan ha inverkan på möjligheten att generalisera 

resultat till en större population. Den aktuella studiens deltagare studerar alla ett program på 

grundläggande nivå, och deras resultat kan eventuellt skilja sig från exempelvis individer med 

lägre eller högre utbildningsgrad. Fördelningen av studenter mellan olika program var ojämn. 

Studenternas olika kunskapsområden kan inverka på deras medvetenhet om forskningsområdet 

och om sina egna värderingar. Det som talar för urvalets fördel är att studenterna kommer 

befinna sig på arbetsmarknaden och därmed ha chefer, alternativt själva vara chefer samt 

anställa chefer. Att undersöka deras attityder till ledarskap är därmed i högre grad aktuellt än 

om exempelvis pensionärer inkluderats i urvalet. Det är studenterna som ska komma att träda 

in på arbetsmarknaden och som kan komma att reproducera ofördelaktiga bedömningar av 

chefer. Studenterna i studien hade en medianålder på 23 år, och de representerar en annan 

generation än de som lagt grunden för forskningen om kvinnors frånvaro i chefspositioner. 

Deras attityder är därför av intresse för att se en eventuell förändring i attityder. Den tidigare 

forskning som den aktuella studiens hypoteser grundas på har i hög utsträckning genomförts 

med studenter som deltagare. Att studenter även i den aktuella studien varit deltagare kan 

möjliggöra eventuella jämförelser mellan gruppernas resultat. Trots att urvalsgruppen studenter 

genererats med tillgänglighetsurval var dessa initialt därför ett önskvärt urval. 

 

 

Slutsats 

 

Den forskning som lägger grund för hypoteserna i den aktuella studien får inte stöd vilket kan 

tyda på att det har skett en förändring i attityder, normer och stereotypa könsroller vilket även 

Pirri et al. (1995) lyfter. Med studiens metodologiska brister i beaktning är det ändå ett positivt 

resultat att hypoteserna enbart delvis fått stöd. En attitydförändring som gynnar jämställdhet 

och minskar negativ behandling på grund av stereotyper kring könens egenskaper kan ha börjat 

ta form bland studenterna.  

Studiens resultat motbevisar inte Role Congruity Theory (Eagly & Karau, 2002), fenomenet 

Think manager-Think male (Schein, 1973) eller effekten av backlash (Rudman & Glick, 1999). 

De kan istället visa på att bedömningar påverkas av ett flertal faktorer och att anledningen till 

kvinnors frånvaro på chefspositioner är komplex. Studiens svagheter bidrar till osäkra 

slutsatser och vidare forskning med korrigering av de metodologiska bristerna skulle kunna 

bidra till mer klarhet. Vidare forskning är relevant för att reda ut var fördomar uppstår, dess 

konsekvenser samt hur dessa ska förebyggas. Förändringar i en liknande studie skulle kunna 

vara att tydligare koppla situation och beteende i vinjetterna till de agentic och communal 

egenskaper som syftas att uppvisas. Det skulle även kunna vara lämpligt att använda ett 

etablerat mätinstrument, såsom Scheins (1973) 92 items. Det är av intresse att se om vår 

samtids intresse för jämställdhet skapar en medvetenhet. För framtida forskning är det även av 
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intresse att undersöka en situation där en mellanchef inte bemöter missnöje. Skulle communal 

egenskaper anses fördelaktiga även när ett företag är framgångsrikt? Attityder är inte konstanta 

vilket gör det till ett ständigt aktuellt forskningsområde. 
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