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Tidigare forskning menar att kvinnor har lägre tilltro till sin förmåga att ta 
sig an organisatoriska roller än män (A. Dickerson & M. A. Taylor, 2000; 
K. S. Lyness & C. A. Schrader, 2006). Sveriges statistiska centralbyrå 
redovisade 2009 att färre kvinnor än män var representerade i ledartjänst. 
Studien har undersökt studenters nivå av akademisk self-efficacy och deras 
vilja att ha ledaransvar framledes. Resultat grundas på enkätdata från 78 
studenter. Män hade högre nivå av akademisk self-efficacy än kvinnor. Det 
fanns däremot inga könsskillnader gällande viljan att ha ledaransvar. 
Studien visar ett positivt signifikant samband mellan nämnda variabler. 
Även erfarenheter av att utöva ledarskap och pappans ledarposition tycks ha 
betydelse för deltagarnas vilja att ha ledaransvar i det framtida yrket. 
 

 Key words: academic self-efficacy, civil engineers, gender differences, 
leadership.  

 
 

Inledning 
 
Nyligen redovisade Sveriges statistiska centralbyrå (2009) att kvinnor är underrepresenterade 
inom ledartjänster i jämförelse med män. Tidigare studier har visat att det finns en klar 
skillnad mellan män och kvinnors engagemang för att ta sig an ledaruppgifter (Ohlott, 
Ruderman & McCauley, 1994; Van Velsor and Hughes, 1990; Woodall, Edwards & 
Welchman, 1997). Det har antytts att detta kan hänföras till tron på den egna förmågan 
(Dickerson & Taylor, 2000; Lyness & Schrader, 2006), även kallad self-efficacy. Generellt 
sett har det visat sig att män har högre self-efficacy än kvinnor (Buchanan & Selmon, 2008). 
Denna studie börjar med att presentera begreppet self-efficacy och ge en redogörelse för 
innebörden av ledarskap. Hur self-efficacy kan förvärvas och olika motiv för att bli ledare 
beskrivs närmare. Det centrala för denna studie är att undersöka huruvida det finns eventuella 
samband mellan self-efficacy och viljan att ha ledaransvar, i det framtida yrket. Även 
könsskillnader för begreppen diskuteras och undersöks. 
 
 
Self-efficacy 
 
Socialpsykologen Albert Bandura är upphovsmannen bakom begreppet self-efficacy. En 
direkt översättning till svenska av detta engelska ord tycks inte användas, det är dock vanligt 
förekommande att tron på den egna förmågan används i samma benämning som self-efficacy. 

Self-efficacy har från början utvecklats från den sociala kognitiva teorin, vilken klargör 
interaktionen mellan yttre och inre påverkan på människans beteende. Närmare bestämt att 
individen själv likväl miljön påverkar beteendet. Self-efficacy motsvarar den syn individen 
har på sig själv och den potential han eller hon anser sig ha för att utföra en särskild handling. 
Det påverkar i sin tur val av aktivitet samt mängden av engagemang och energi som läggs på 
uppgiften (Bandura 1997). Människor tenderar att minska sitt engagemang för uppgifter där 
deras tro på sig själv är låg samtidigt som de tar sig an uppgifter som de tror sig klara av 
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(Bandura 1986). Faktorer som dessa påverkar i sin tur hur de känslomässiga reaktionerna 
inför en viss aktivitet kommer att yttra sig (Bandura, 1977).  

Tron på den egna förmågan, så kallad self-efficacy, regleras av fyra informationskällor; 
mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion och physiological and affective 
states (Bandura, 1977, 1986, 1997). Mastery experience innebär att tidigare erfarenheter av en 
snarlik uppgift har inverkan på individens self-efficacy (Bandura, 1977). Framgång ökar self-
efficacy, likaså minskar self-efficacyn vid tidigare misslyckanden. Vicarious experience kan i 
enkla termer översättas till observationsinlärning. Ofta jämför sig en individ med en person 
som denne identifierar sig med. Genom att observera dennes beteende och konsekvenserna av 
detta stärks eller försvagas individens self-efficacy när denne ska genomföra liknande 
uppgifter (Bandura, 1977, 1997). Verbal persuasion innebär en påverkan som sker genom 
kommunikativ uppmuntran eller motverkan från andra personer (Bandura, 1977). Bandura 
(1997) menar att individens känsla av duglighet styrs av sociala påtryckningar, det vill säga 
att personer i individens närhet påverkar tron på kompetensen. Bandura (1977) menar att 
fysiska och emotionella tillstånd har rådande betydelse när individen står inför en uppgift. En 
individ som mår bra och känner lugn har högre self-efficacy än en stressad person, detta 
förklaras av informationskällan physiological and affective states (Bandura, 1997).  

Bandura (1994) sammanfattar self-efficacy som en process eller mekanism som har en 
effekt på både prestationsförmågan och den kognitiva utvecklingen. En svår uppgift uppfattas 
av en individ med hög nivå av self-efficacy som en utmaning, vilket Bandura menar skapar en 
engagemang, minskar stressen samt reducerar känsligheten för depression. En individ som 
undviker eller fruktar svåra uppgifter har lägre ambition, anstränger sig inte på samma sätt 
och ger lättare upp. Hög nivå av self-efficacy gynnar ambitionen att anta utmaningar och leder 
till att det analytiska tänkandet hos individen främjas. En person som tvivlar på sig själv och 
sin förmåga blir således oberäknelig i det analytiska tänkandet samtidigt som kvaliteten på 
prestationen av uppgiften minskar.  
 

Self-efficacy i arbets- och studiesammanhang. Både män och kvinnor anser att utmanande 
arbetsuppgifter är väsentligt för karriärutveckling (Van Velsor & Hughes, 1990) men studier 
har konstaterat att kvinnor har färre utmanande erfarenheter i arbetet än män (Ohlott et al., 
1994; Van Velsor & Hughes, 1990; Woodall et al., 1997).  

På grund av förändringar i arbetsmiljön måste individer numera ta mer ansvar för sina 
lärandemöjligheter (Gherardi, Nicolini & Odella, 1998), utveckling (Hall, 2002 enligt De 
Pater, Van Vianen, Fischer & Van Ginkel 2008), och framtidskarriärer (Arthur, Khapova & 
Wilderom, 2005). I en studie av Van Velsor och Hughes (1990) visade det sig att kvinnors 
arbeten, jämförelsevis med mäns arbeten, innebar färre risker och möjligheter. Även Ohlott et 
al. (1994) påvisade att kvinnor hade färre utmanande erfarenheter som tillgodoser anställda 
med styrka och möjligheter, såsom högre ansvar, risktagande och hantering av yttre press. 
Dessa studier antog att könsskillnaderna i utmanande arbetserfarenheter var en konsekvens av 
differentiell tilldelning av arbetsuppgifter, det vill säga att skillnaden beror på hur ledaren 
delar ut arbetsuppgifter. Det ska dock klargöras att detta endast var ett antagande som inte 
testades i dessa studier. En alternativ förklaring är att kvinnor är mindre villiga att engagera 
sig i utmanande uppgifter (Dickerson & Taylor, 2000) eller söka sig till utmanande 
organisatoriska roller (Lyness & Schrader, 2006). En förklaring till detta kan vara att kvinnor 
har lägre self-efficacy än män när det gäller att ta sig an organisatoriska roller (Dickerson & 
Taylor, 2000; Lyness & Schrader, 2006). Dickerson och Taylors studie (2000) visade att 
kvinnors self-efficacy i fråga om att ta sig an utmanande uppgifter var relaterad till deras val 
att genomföra samma uppgift. En individs uppfattning av sin kompetens, är alltså relaterad till 
deras preferenser att genomföra särskilda uppgifter, vilket Bandura (1986) diskuterar. 
Bergman och Scott (2001) gjorde en studie där resultatet antydde att kvinnor generellt sett har 
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mer negativ tilltro till sin kompetens än vad män har. Ett annat sådant exempel kan tas från 
Johnsson, Stone och Phillips studie (2008) där amerikanska kvinnor visade sig ha en lägre tro 
på sin förmåga än män inom ämnet IT.  

I studien av De Pater, Van Vianen, Fischer & Van Ginkel (2008) kunde det påvisas att män 
tar sig an uppgifter som innebär en utmaning oftare än vad kvinnor gör. Generell self-efficacy 
och motiv för val av uppgift är relaterad till antalet utmanande uppgifter som väljs. Inga 
könsskillnader påvisades för generell self-efficacy, kvinnor angav däremot högre värden 
gällande att välja uppgift utifrån motivet att undvika misslyckanden och angav samtidigt lägre 
värden än män i motivet att närma sig framgång.  

Scott och Ciani (2008) har genom sin studie kunnat visa att studenter uppvisar mer 
anpassningsbar tro på sig själv för sådant som hänger ihop med efterföljande karriärval. I en 
undersökning där barn har studerats har det konstaterats att pojkar har en högre förväntad tro 
på sig själva inom framtidsyrkena militär, teknologi, vetenskap och polis än vad flickor har. 
Samtidigt visar studien att flickor har högre förväntad self-efficacy för utbildning och 
hälsorelaterade områden (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 2001). I en annan 
studie har det konstaterats att trots hög begåvning underskattar unga flickor sin förmåga att 
prestera (Pajares, 1996). Fortsättningsvis skriver Bandura et al. (2001) att mycket av detta är 
anmärkningsvärt då flickor och pojkar presterar lika bra i skolan. Socialiseringsprocessen tros 
ha en större inverkan på kvinnors self-efficacy än vad akademisk prestation och andra 
bakgrundsfaktorer har (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 2001).  

Högre betyg och akademisk self-efficacy ökar en individs chanser att efter avslutade 
studier hitta jobb. Samtidigt påverkar akademisk self-efficacy karriärmål och utveckling inom 
arbetslivet. Det har visats att individer med hög akademisk self-efficacy mer aktivt söker jobb, 
strävar efter att göra karriär och utvecklas inom arbetslivet till skillnad från studenter med 
lägre self-efficacy (Pinquart, Juang & Silbereisen, 2002).  
 
 
Ledarskap 
 
Syftet med en chefsbefattning är att utöva ledarskap (Lennerlöf, 1969, enligt Lennéer Axelson 
& Thylefors, 2005). Ledarskap handlar i sin tur om socialt inflytande (Lennéer Axelson & 
Thylefors, 2005). Det väsentliga i ledarskap är att bygga upp och bibehålla ett högpresterande 
team (Furnham, 2006). Furnham menar att ledarskap är direkt kopplat till 
organisationseffektivitet. En effektiv organisation är således uppbyggd av högpresterande 
team. En ledare kan vara formellt eller informellt utsedd i en särskild grupp. Detta synliggörs 
genom att han eller hon utövar mer inflytande än övriga gruppmedlemmar (Furnham, 2006; 
Lennerlöf, 1969, enligt Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Med det menas att ledaren har 
mer inflytande men att ledaren tillsammans med gruppen arbetar mot samma mål. Ahrenfelt 
(2001) har en mer melodisk liknelse när han skriver att ”Regissörens arbete består i att 
tillsammans med skådespelarna skapa en pjäs utifrån en målbild, teaterföreställningen.” (s. 
25).  

House (enligt Furnham, 2006) har skapat åtta definitioner av ledarskap. Återkommande 
termer inom dessa definitioner är att leda gruppaktiviteter, initiera och bibehålla förväntningar 
och interaktioner. Att med hjälp av kommunikation nå mål, skapa en gemensam vision, bygga 
upp ett förtroende och arbeta för en kollektiv ansträngning är ytterligare begrepp inom 
definitionerna.  
 

Ledarskapsstilar. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) tar upp fyra olika ledarskapsstilar 
som innefattar auktoritär, demokratisk, låt-gå och karismatisk styrning i ett ledarskap.  
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Skillnaden mellan att ha auktoritet och att vara auktoritär diskuteras. Lennéer Axelson och 
Thylefors (2005) menar att vara auktoritär är något som präglar en auktoritär styrning medan 
att ha auktoritet är något som en ledare bör råda över. En auktoritär ledare har ingen tillit till 
sina medarbetares kompetenser och omdömen, vilket leder till att de anställdas kunskaper, 
erfarenheter och kreativitet inte utnyttjas eller uppmuntras. Denna typ av ledare, oavsett 
personalens kompetens har pretentioner på att veta bäst, oliktänkande anses därför vara 
ogynnsamt och avvisas (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005).  

Låt-gå ledaren ger varken klara direktiv eller sätter gränser. Problem förhalas på framtiden 
och beslutsfattande blir en långdragen process. En sådan passiv ledare har många gånger 
blivit utsedd till positionen eller tillträdde endast för statusen eller pengarna och har därmed 
inga ambitioner att leda arbetsgruppen eller företaget framåt. Brist på motivation och 
personlig osäkerhet samt osäkerhet i ledarrollen kan vara några skäl till låt-gå ledarens 
passivitet (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

Den tredje av de fyra ledarstilarna, så kallad demokratiskt eller flexibelt ledarskap är 
lyhörd och tar till sig av andras synpunkter samtidigt som denna typ av ledare kan vara 
självständig och gå sin egen väg. Beslutsfattande för den demokratiska ledaren innebär 
reflektion med organisationens bästa i åtanke, ledarens personliga behov är därmed åsidosatta. 
Beslut görs först efter diskussioner med och hög delaktighet från medarbetarna, detta tyder på 
ömsesidig tillit. Det innebär således att demokratiskt ledarskap är den mest effektiva av de 
fyra ledarstilarna (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

Den ledare med starkast personlighet är den karismatiska ledaren som har lätt för att 
engagera, inspirera och motivera människor. Ledarens karisma baseras även på en viss 
auktoritet samtidigt som humor utgör en stor del av de personliga egenskaperna (Webers, 
enligt Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Många gånger anses karismatiska ledare 
tillkomma i kristider, i den mening att de kan få upp medarbetarnas tro och förhoppningar i 
sådana situationer. En sådan här ledare kan i förening med kompetens och kunskap lyfta 
arbetsgruppen och organisationen till höga höjder. Det ska dock nämnas att denna ledartyp, i 
likhet med låt-gå ledaren, sällan sitter i ledarposition under en längre period.  

Ytterligare typer av ledarskap är transformativt och transaktionellt ledarskap. En ledare kan 
ha inflytande på sina medarbetare genom att förankra sina värderingar på medarbetarna, så 
kallat transformativt ledarskap (Alvesson & Sveningsson 2007). Transformativt ledarskap 
beskrivs även i den mening att det handlar om att skapa inspirerande och visionärt 
engagemang, främst i förändringssituationer (Alvesson & Sveningsson, 2007). 
Huvudkomponenterna för en ledare av detta slag är karisma och inspiration (Lowe, Kroeck & 
Sivasubramaniam, 1996; Waldman, Ramirez, House & Puranam, 2001), ledaren använder sig 
alltså av ett karismatiskt beteende och inspirerar andra (Jansen, Vera & Crossan, 2009). 

Ett transaktionellt ledarskap utövas genom att ledaren ger ut måttliga belöningar med 
förhoppningen att medarbetaren ska uppnå ett målinriktat handlande. Detta betyder att ledaren 
delar ut materiella förutsättningar såsom lön och trygghet, i utbyte mot lydnad och utförande 
av rutinmässiga arbetsuppgifter (Alvesson & Sveningsson, 2007; Avolio, Bass & Jung, 1999).  

En studie klargör skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap där det 
senare förklaras som att det ska tillfredställa ett kortsiktigt självintresse för både ledaren och 
medarbetarna. I kontrast till detta förklaras transformativt ledarskap som ett långsiktigt 
tillfredsställande för arbetsgruppen eller kollektivet (Bass, enligt Jansen et al., 2009).    

Vidare har studier konstaterat att socialiseringsprocessen har ett inflytande på 
ledarskapsutveckling generellt, och att kvinnor har utvecklat värderingar och övertygelser 
som tillämpas på specifika beteenden i deras ledarskapstil (Trinidad & Normore, 2005). 
Kvinnor blir uppfostrade att visa känslor, empati, tålamod och intuition (De Matteo, 1994) för 
att vårda relationer och hjälpa medmänniskor (Oakley, 2000). Dessa värderingar och sociala 
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normer och roller kan vara ett hinder för kvinnor när de ska sträva efter ledarpositioner 
(Pounder & Coleman, 2002).    
 
 
Ojämn könsfördelning inom ledartjänster 
 
Sveriges statistiska centralbyrå redogör i ett statistisktmeddelande (2009) att männen utgör 37 
procent av det totala antalet chefstjänster inom kommunalsektorn, trots att enbart 20 procent 
av det totala antalet anställda utgörs av män.  

I samma meddelande ges information om att andelen kvinnliga chefer är betydligt färre 
jämförelsevis med den totala andelen anställda kvinnor, detta uppges gälla för samtliga 
branscher. Inom branscher så som utbildning och forskning uppges kvinnor utgör 74 procent 
av det anställda men de besitter enbart 55 procent av cheftjänsterna. Statistiken visar även att 
71 procent av de anställda i någon form av ledningstjänst bland chefer, ämbetsmän och 
politiker år 2007 utgjordes av män. Inom byggbranschen uppges det vara minst skillnad där 
andelen kvinnliga chefer enbart är en procentenheter lägre än den totala andelen kvinnliga 
anställda. Värt att tillägga är att det enbart var en mindre andel anställda kvinnor inom 
branschen (Statistiska centralbyrån, 2009).  

 Statistiken talar sitt tydliga språk, inom flertalet branscher är kvinnor något 
underrepresenterade i ledartjänst i förhållande till andelen kvinnliga anställda. Samtidigt visar 
den att det sakta sker en könsutjämning inom detta område, mellan åren 2002 och 2007 har 
skillnaden mellan andelen manliga och kvinnliga chefer minskat. I takt med att fler 
nyanställningar sker med jämnare könsfördelning än tidigare minskar skillnaderna ytterligare 
(Statistiska centralbyrån, 2009).  

Tidigare forskning har, som det har konstaterats, visat att kvinnor inom många områden 
har lägre tro på sin förmåga än män. Studien ämnar öka förståelsen för tänkbara skäl till 
varför fler män än kvinnor arbetar i ledande position.  
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Denna studie syftar till att undersöka manliga och kvinnliga studenters tro på sig själva i 
studiesammanhang och deras vilja, att i deras framtida yrke ha ledaransvar. Dessutom ska 
studien undersöka huruvida det finns ett samband mellan dessa företeelser. Studien arbetar 
utifrån tre hypoteser. 
  
Hypotes 1:  Män antas ha högre akademisk self-efficacy än kvinnor.  
Hypotes 2:  Män tros även ha en större vilja att utöva ledaransvar i det framtida yrket än 

kvinnor.  
Hypotes 3:  Ett positivt samband antas finnas mellan akademisk self-efficacy och viljan att 

ha ledaransvar i det framtida yrket. Sambanden antas även gälla för respektive 
kön. 
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Metod 
 
 
Deltagare 
 
Studiens deltagare har varit civilingenjörsstudenter som studerat med inriktningen innovation, 
produktion och logistik samt innovation och produktdesign vid en högskola i Mellansverige. 
Deltagarna valdes genom ett tillgänglighetsurval utifrån kriterierna utbildning och framtida 
yrkesmöjligheter, i och med variationen av arbetspositioner som ingår i civilingenjörsyrken.  
Studenterna har varit i en varierande ålder mellan 18 och 61 år. 69 deltagare var mellan 18-28 
år, fem deltagare var mellan 29 och 39 år, tre deltagare var mellan 40 och 50 år. Enbart en 
deltagare var mellan 51 och 61 år. Deltagarna studerade sitt första eller tredje år på 
utbildningsprogrammet.  

Det har förekommit ett internt bortfall på en deltagare. Det uppkom på grund av att denna 
deltagare inte bidragit med tillräcklig mängd information för att kunna jämföras med studiens 
andra deltagare. Efter bortfallet var studiens deltagare 78 stycken, av dessa var 43 män och 35 
kvinnor. Under databearbetningens gång förekom det även slumpmässiga interna bortfall, 
vilket gör att viss data har analyserats utifrån ett färre antal deltagare.  

Tio manliga deltagare angav att de efter sin utbildning skulle besitta en kandidat- eller 
högskoleexamen, 15 av de kvinnliga deltagarna uppgav att de skulle få samma examen. 24 
män uppgav att de skulle inneha en civil- eller doktorsexamen, 19 kvinnor angav samma 
svarsalternativ. Totalt hade fem deltagare angivit att de efter sin utbildning skulle få en 
magister- eller masterexamen, fyra av dessa var manliga deltagare.   
 
 
Material  
 
För studien har det genomförts en enkätundersökning. Enkäten bestod av tre ämnesområden. 
Den inledande delen av enkäten bestod av allmänna bakgrundsfrågor, deltagarens kön och 
ålder, vidare fick deltagarna ange sina föräldrars utbildning. Deltagarna fick ta ställning till 
huruvida respektive förälder hade en högskole- eller universitetsexamen, magister eller 
masterexamen, yrkesutbildning eller annan utbildning. Det fanns även möjlighet att ange 
svaret vet ej om deltagaren inte hade kunskap om sin respektive förälders utbildning. För att 
det skulle vara möjligt att utföra regressionsanalyser för datan kodades svarsalternativen vid 
databearbetning efter ordinalnivå. Detta innebär att svarsalternativen annan utbildning, vet ej 
och ingen utbildning kodades till den lägsta gruppen på ordinalskalan. Yrkesutbildning var en 
egen kategori, högskole- och universitetsutbildning utgjorde den högsta separata indelningen 
och det högsta värdet på ordinalskalan. En bakgrundsfråga berörde också huruvida 
deltagarnas mamma respektive pappa arbetar i ledarposition, dessa frågor besvarades med 
jakande eller nekande svar. Enkätens bakgrundsfrågor fanns med i enkäten av två 
anledningar, frågorna kunde visa på skillnader mellan de manliga och kvinnliga deltagarna 
och dessutom kunde det analyseras om några av dessa variabler samvarierade med studiens 
övriga faktorer. Efter dessa frågor följde påståenden som berörde deltagarnas akademiska 
self-efficacy. Dessa påståenden formulerades med utgångspunkt från ett tidigare 
enkätinstrument som Loeb (2001) formulerat utifrån etablerade mätinstrument för generell 
self-efficacy (GSES), mätinstrument som Loeb studerat för denna utformning var 
konstruerade av Källmen (2000), Koskinen-Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999). Loeb 
designade mätinstrumentet för att kunna mäta personers arbetsrelaterade self-efficacy men för 
denna studie har formuläret omarbetats för att istället mäta akademisk self-efficacy. Ett 
påstående från denna del av enkäten var formulerat på följande vis: När jag ställs inför 
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problem i mina studier löser jag dem på egen hand. Avslutningsvis innehöll enkäten 
påståenden där deltagaren fick ta ställning till olika arbetsuppgifter för sitt framtida yrke. 
Dessa påståenden bestod av uppgifter vilka klassificeras som typiska för en ledare, påståenden 
skulle svara mot deltagarnas vilja att ha ledaransvar. Påståendena formulerades med bakgrund 
från tidigare teorier som studerats för studien, bland annat utifrån de kännetecken som 
karakteriserar de olika ledarskapsstilar auktoritär, karismatisk, demokratisk, låt-gå, samt 
transformativt och transaktionellt ledarskap (Alvesson & Sveningsson 2007; Lenéer Axelson 
& Thylefors 2005; Lowe et al., 1996; Waldman et al., 2001). Ett påstående som är formulerat 
med utgångspunkt från dessa teorier är: I mitt framtida yrke vill jag gärna uppmuntra andra 
till att göra bra prestationer. Flera av påståendena bygger även på kunskapen om att 
ledarskap innebär socialt inflytande (Alvesson & Sveningsson 2007; Jansen, Vera & Crossan, 
2009; Lennéer Axelson & Thylefors, 2005), ett påstående som svarar mot denna teori är: I 
mitt framtida yrke är det viktigt för mig att kunna påverka andra människors arbete. Tre av 
enkätens påståenden är också inspirerade ifrån Harms, Roberts och Woods studie (2007). Ett 
av påståendena vars formulering utgår från denna studie var uttryckt på följande vis: När jag 
intar rollen som ledare för en grupp brukar jag prestera bra.  

Påståenden för akademisk self-efficacy och viljan att ha ledaransvar besvarades på en 
sjugradig skala som löpt mellan instämmer inte och instämmer helt. Dessa påståenden har 
även grupperats till separata index. Samtliga påståenden för akademisk self-efficacy utgör 
Index self-efficacy. Tolv påståenden från enkätens tredje och avlutande del ordnades till ett 
index, vidare nämnt som Index ledaransvar. Det utfördes även ett eget index för två items från 
enkätens tredje del (Index ledarerfarenhet). Dessa påståenden berörde en förvärvad 
ledarerfarenhet, därför ingår de inte i Index ledaransvar som istället fokuserar på framtida 
ledarambitioner. Ytterligare ett index utfördes för tre påståenden från enkätens senare del. 
Dessa ämnade fokusera på frågan om tillit mellan medarbetare och ledare, vidare är detta 
index nämnt som Index ledartillit. Frågorna för enkätens tredje ämnesområde grupperades 
med andra ord till totalt tre olika Index. Det genomfördes tester för att mäta reliabiliteten av 
studiens samtliga index. Reliabilitetstest utfördes för varje index. För Index self-efficacy var 
Cronbachs’ alpha .73, för Index ledaransvar .86, för Index ledarerfarenhet gäller värdet .72 
och slutligen för Index ledartillit .85. 
 
 
Procedur  
 
För att komma i kontakt med studiens deltagare upprättades en telefonkommunikation med de 
ansvariga lärarna för dessa studenter. Dessa fick förfrågan om det fanns möjlighet att 
genomföra studiens enkätundersökning vid ett föreläsningstillfälle. När de givit sitt samtycke 
beslutades om en lämplig tidpunkt för att besöka studenterna och dela ut enkäten. Det kom att 
vara tre olika tillfällen med nya deltagare för varje tillfälle. 

Vid de olika tillfällena då enkätundersökningen genomfördes presenterade sig 
studieledarna, därefter underrättades deltagarna sina rättigheter som de hade i och med sitt 
deltagande i studien. Denna information byggde på de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet 
beslutat för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, så som att deltagandet var anonymt 
och frivilligt samt kunde avbrytas när som. Dessutom upplystes deltagarna om hur lång tid 
enkäten skulle ta att besvara, samt hur data skulle komma att användas och att deltagarna hade 
möjlighet att ta del av studiens resultat. Deltagarna delgavs denna information muntligen men 
sedan även skriftligt i samband med att de tilldelades enkäten. De upplystes om att syftet med 
enkätundersökningen var att kartlägga män och kvinnors framtida planer inom arbetslivet och 
upplevd studiesituation. Deltagarna fick tio minuter till sitt förfogande för att besvara enkäten.  
Det fullständiga syftet med studien delgavs deltagarna först efter att de besvarat enkäten.  
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Resultat 
 
Tabell 1 redovisar korrelationer mellan studiens olika variabler, signifikanta samband som är 
intressanta för studiens syfte diskuteras vidare i resultatet. Notera även att de genomförda 
testerna kan baseras på olika mängd data på grund av slumpmässiga interna bortfall av 
deltagare för enkätens olika frågor och påståenden. Totala antalet deltagare är 78 men kan 
därmed vara färre i vissa tester.  
 
Tabell 1   
Pearsonkorrelationer mellan variablerna i studien  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1            
2 -.20           
3 -.14 .05          
4 .15 .15 -.09         
5 .23* -.16 -.16 .69**        
6 -.09 .15 .01 -.15 -.06       
7 .05 -.06 .08 -.23* -.11 .16      
8 -.25* .05 -.06 .11 .00 -.11 -.20     
9 -.18 -.04 -.09 .01 .00 -.25* -.33** .35**    
10 .04 .14 -.06 -.12 -.07 -.09 -.13 .39** .38**   
11 .08 -.11 -.12 .16 .21 -.27* -.20 .22 .39** .17  
Not. 1. Kön: 2. Ålder: 3. Examen: 4. Mammas utbildning: 5. Pappas utbildning: 6. Mamma i ledarposition: 7. 
Pappa i ledarposition: 8. Index self-efficacy: 9. Index ledaransvar: 10. Index ledartillit: 11. Index ledarerfarenhet 
* p < .05, ** p < .01 
 
Tabell 1 visar att det fanns ett signifikant samband mellan Index self-efficacy och kön.  Efter 
ett utfört t-test visade resultatet att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna män och 
kvinnor för Index self-efficacy F (1, 76) = 4.87; p<.05. Medelvärdena visade att män hade 
högre värden för Index self-efficacy än kvinnor, detta redovisas i Tabell 2.  

Det fanns inget signifikant samband mellan Index ledaransvar och kön.  
 
Tabell 2 
Medelpoäng (och standardavvikelse) för Index self-efficacy 
 
Test  n M SD 
 
Index self-efficacy  
 Män 43 5.17 (0.70)  
 Kvinnor 35 4.83 (0.69) 
Not. Testpoängens variationsområde 1-7 
 
Då Tabell 1 visar på ett signifikant samband mellan Index self-efficacy och Index ledaransvar, 
var det av intresse för studiens syfte att se om dessa samband kvarstod vid tester för vardera 
kön. Testerna visar att sambandet kvarstod, dock endast för de manliga deltagarna (p < .05). 
 
Tabell 1 visar att det inte fanns ett signifikant samband mellan Index self-efficacy och 
pappans utbildningstyp. Det fanns heller inte något signifikant samband mellan Index self-
efficacy och pappans utbildningstyp (r = 0.377; p = .013) för något av könen. Men 
medelvärdena visar att de deltagare som angett svarsalternativen högskole- eller 
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universitetsutbildning, ingen, annan eller vet ej visar på högre värden för Index self-efficacy 
än deltagarna vilka har en pappa med yrkesutbildning.  
Tabell 1 visar också på signifikanta samband mellan Index self-efficacy och Index 
ledaransvar utan att titta på könsskillnader. Även variablerna för frågan om föräldrarnas 
eventuella ledarposition korrelerade med viljan att ha ledaransvar, svarsfrekvensen för frågan 
återfinns i Figur 1. Variablerna som signifikant korrelerade med Index ledaransvar användes i 
en regressionsanalys.  

Modell 1 i Tabell 3 visar att pappans eventuella ledarposition är starkast prediktor för att 
vilja ha ledaransvar. Totalt förklarar modellen 15 procent av variansen. Modell 2 redovisar att 
Index self-efficacy predicerar viljan att ha ledaransvar i större utsträckning än de övriga 
prediktorerna i modellen. Modellen förklarar ytterligare sju procent av variansen i jämförelse 
med modell 1. I Modell 3 försvagas Index self-efficacy som prediktor, istället är Index 
ledarerfarenhet starkast prediktor för viljan att ha ledaransvar. Modellen förklarar 28 procent 
av variansen.         
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Figur 1. Föräldrar i ledarposition.  

 
Tabell 3 
Enter regressionsanalys med Index ledaransvar som beroende variabel  

 
Test/Variabel R² ß t p sig F change  
 
Modell 1 .15    .00 
 Mamma ledare   -.21 -1.92 .06 
 Pappa ledare  -.30 -2.76 .01 
   
Modell 2 .22    .01  
 Mamma ledare   -.18 -1.76 .08 
 Pappa ledare  -.25 -2.34 .02 
 Index self-efficacy  .27 2.61 .01 
  
Modell 3 .28    .02 
 Mamma ledare   -.12 -1.19 .24 
 Pappa ledare  -.21 -2.07 .04  
 Index self-efficacy  .23 2.25 .03 
 Index ledarerfarenhet .26 2.44 .02 
 
Då studien syftar till att undersöka könsskillnader för sambandet mellan nivå av akademisk 
self-efficacy och viljan att ha ledaransvar, utfördes separata regressionsanalyser för könen. 
För män visade Modell 1 i Tabell 4 att pappans eventuella ledarposition är starkast prediktor, 
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modellen förklarar 18 procent av variansen för viljan att ha ledaransvar. Modell 2 är också 
signifikant. Starkast prediktor är fortfarande pappans eventuella ledarposition men Index self-
efficacy har inte långt ifrån samma inverkan på modellen. I Modell 3 är den starkaste 
prediktorn fortsättningsvis pappans eventuella ledarposition. Även deltagarnas tidigare 
ledarerfarenheter predicerar viljan ha ledaransvar. Modell 3 förklarar 35 procent av variansen. 

Samma utförda regressionsanalys för kvinnor visade att resultat inte var signifikant för 
någon av modellerna, däremot fanns det en tendens till att Modell 1 hade inverkan på viljan 
att ha ledaransvar i det framtida yrket (p <.10). 
 
Tabell 4 
Enter regressionsanalys med Index Ledaransvar som beroende variabel för män 

 
Test/Variabel R² ß t p sig F change  
 
Modell 1 .18    .02 
 Mamma ledarpos.   -.18 -1.26 .21 
 Pappa ledarpos.  -.37 -2.60 .01 
 
Modell 2 .26    .05 
 Mamma ledarpos.  -.09 -.61 .55 
 Pappa ledarpos.  -.33 -2.38 .02 
 Index self-efficacy  .30 2.05 .05 
  
Modell 3 .35    .03 
 Mamma ledarpos.  -.07 -.48 .64 
 Pappa ledarpos.  -.35 -2.61 .01  
 Index self-efficacy  .18 1.24 .22 
 Index ledarerfarenhet .32 2.27 .03 
 
 

Diskussion 
 
Studien har kunnat visa att män har signifikant högre akademisk self-efficacy än kvinnor, 
första hypotesen var därmed bekräftad. Det fanns däremot inga signifikanta samband mellan 
faktorn kön och viljan att ha ledaransvar i det framtida yrket, resultatet säger emot hypotes 2. 
Resultatet visar även att nivån av akademisk self-efficacy har signifikant inverkan på viljan att 
ha ledaransvar. Deltagarnas tidigare erfarenheter av att ha intagit ledarrollen och anse sig ha 
presterat bra utgör större inverkan på viljan att ha ledaransvar i framtiden än akademisk self-
efficacy, detta utan att titta på könskillnader. Vid separata korrelationer för könen kvarstod det 
signifikanta sambandet mellan akademisk self-efficacy och viljan att ha ledaransvar i det 
framtida yrket för männen. Dessa resultat innebär att studiens sista hypotes delvis var 
bekräftad. Separat för de manliga deltagarna gäller dock att huruvida pappan arbetar som 
ledare eller inte utgör störst inverkan på viljan att ha ledaransvar i framtiden. För kvinnor 
kunde inga signifikanta resultat visas för samband mellan akademisk self-efficacy och viljan 
att ha ledaransvar i det framtida yrket. Inte heller när andra faktorer så som föräldrars 
eventuella ledarposition eller tidigare erfarenheter av ledarrollen analyserades tillsammans 
med akademisk self-efficacy kunde modellerna visa på signifikanta resultat för viljan att ha 
ledaransvar i det framtida yrket.   
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Den signifikanta skillnaden för män och kvinnors nivå av akademisk self-efficacy går i 
linje med studiens hypotes att männen har högre nivå av akademisk self-efficacy än kvinnor. 
Detta resultat går även i samma riktning som tidigare studier har presenterat, vilka visat att 
män har högre self-efficacy än kvinnor (Buchanan & Selmon, 2008; Bergman & Scott, 2001). 
Vidare finns inget signifikant samband för deltagarnas nivå av akademisk self-efficacy och 
pappans utbildning. Men intressant är att de deltagare som uppgett att deras pappa har 
högskole- eller universitetsutbildning eller ingen, annan eller vet ej uppvisar något högre 
medelvärden för self-efficacy än de deltagare som angett att deras pappa har en 
yrkesutbildning. För svarsalternativet högskole- eller universitetsutbildning kan paralleller 
dras till Banduras teori (1986, 1997) om observationsinlärning. För studien skulle det 
innebära att deltagarna identifierar sig med sin pappa och tar sig an liknande uppgifter och 
tror sig kunna prestera bra, alltså en hög nivå av self-efficacy. De deltagare som uppgav 
svarsalternativen ingen, annan eller vet ej för pappans utbildning hade också något högre 
värden på nivå av self-efficacy än de som uppgav att deras pappa har en yrkesutbildning. I 
och med att svarsalternativen ingen, annan och vet ej har klassats till en grupp i 
databearbetningen, kan det betyda att annan utbildning och vet ej möjligen innebär att pappan 
har goda studieerfarenheter, men att detta inte kommer till utryck i grupperingen. Med andra 
ord kan det tyda på att de deltagarna som angett dessa svar likväl har en pappa som påverkat 
dem eller som de kan identifiera sig med i studiesammanhang så som de deltagare som svarat 
att deras pappa har högskole- eller universitetsutbildning. Det kan även vara på så vis att 
dessa deltagare har uppnått hög nivå av akademisk self-efficacy tack vare någon av de andra 
tre informationskällorna som påverkar nivån av self-efficacy. Det skulle till exempel kunna 
tolkas som så att de som svarat ingen, annan eller vet ej har tillräckligt med goda erfarenheter 
(mastery experience) för att kunna bygga upp sin tro på sig själva (Bandura, 1977, 1997) i 
studiesammanhang, utan att för den skull identifiera sig med sin pappa.  

Att kvinnor visat sig ha en lägre nivå av akademisk self-efficacy än män kan diskuteras 
utifrån teorin om kvinnors socialiseringsprocess (Banduras et al., 2001). Enligt denna teori är 
det inte akademiska prestationer eller andra bakgrundsfaktorer som är avgörande för kvinnors 
nivå av akademisk self-efficacy. Istället är det inställningen till kvinnors roller i samhället 
som påverkas från tidig ålder, bland annat kan detta ha skett med informationskällan muntlig 
övertalning.   

Vidare visar studiens resultat att det inte finns någon signifikant korrelation mellan viljan 
att ha ledaransvar och kön. Därmed måste studiens hypotes att män skulle ha en starkare vilja 
att ha ledaransvar än kvinnor förkastas. Resultatet motsäger sig det faktum att kvinnor i andra 
studier visats ha lägre vilja för att engagera sig i utmanande uppgifter och organisatoriska 
roller (Dickerson & Taylor, 2000; Lyness & Schrader, 2006). Om ledaransvar skulle 
definieras som en utmanande uppgift finns det däremot likheter mellan denna studies resultat 
och det resultat som framkommit i studier av Van Velsor och Hughes (1990). Dessa resultat 
säger att både män och kvinnor anser att utmanande arbetsuppgifter är viktiga. Det är möjligt 
att resultat från denna studie i större grad inte kan jämföras med resultaten från Van Velsor 
och Hughes (1990) eftersom att studierna arbetat med olika stickprov och att stickprovet för 
denna studie är ett specifikt val av målgrupp. Samtidigt har det påvisats av Bandura et al. 
(2001) att pojkar har högre tro på sig själva än flickor inom framtidsyrken som berör 
teknologi. Banduras et al. studie baseras visserligen på barn men då denna studies deltagare 
var civilingenjörsstudenter och dessa kan antas arbeta med teknologi i någon mening i det 
framtida yrket, kan diskussioner mellan studiernas resultat föras. Om nu kvinnor i unga åldrar 
har lägre tro på sin förmåga för ämnet teknologi än män, är det troligt att dessa inställningar 
följer med i högre åldrar. Därför är det anmärkningsvärt att detta inte visas i resultatet, för kön 
och viljan att ha ledaransvar i det framtida yrket. Detta eftersom att det krävs en viss tro på sig 
själv och sin kompetens för att kunna hantera ledaransvar. 
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Studiens tredje hypotes gällande eventuella samband mellan nivån av akademisk self-
efficacy och viljan att ha ledaransvar visades få ett positivt signifikant samband. Det innebär 
att desto högre nivå av akademisk self-efficacy deltagarna besitter än starkare är deras vilja att 
ha ledaransvar i det framtida yrket. Studiens hypotes för denna frågeställning var därmed 
bekräftad. Resultatet stödjer samtidigt tidigare studier (Pinquart et al., 2002) som visar att 
self-efficacy påverkar strävan efter karriärmål och att utveckling inom arbetslivet. Efter 
separata korrelationer för respektive kön återstod enbart signifikanta samband mellan 
variablerna för de manliga deltagarna. Detta resultat bekräftar De Paters et al. studie (2008) 
vilka menar att self-efficacy utgör motiv för val av uppgift och att män tog sig an uppgifter 
som innebar en utmaning oftare än vad kvinnor gjorde.  

Vidare tester visade ändock att det fanns andra variabler som hade ett starkare samband 
med viljan att ha ledaransvar än akademisk self-efficacy. Deltagarnas erfarenhet av att ha 
intagit ledarrollen och anse sig ha presterat bra är en av dessa faktorer. Denna erfarenhet är 
någonting som är förvärvat och även bygger upp akademisk self-efficacy genom 
informationskällan vicarious experience. Resultatet kan därför bero på att Index 
ledarerfarenhet minskar Index self-efficacys inflytande på viljan att ha ledaransvar eftersom 
att variablerna är närbesläktade. För männen visade resultatet att pappans eventuella 
ledarposition påverkar viljan att ha ledaransvar i framtiden i större utsträckning än variablerna 
mammans eventuella ledarposition, akademisk self-efficacy och tidigare erfarenheter av 
ledarrollen. Värt att notera är att de tredje modellerna i både Tabell 3 och 4 förklaras 
variansen av 28 respektive 35 procent, detta är en relativ låg procentandel vilket talar för att 
ytterligare variabler förklarar större delen av variansen. Då resultaten inte var signifikanta för 
kvinnor kan en av dessa variabler tänkas vara socialiseringsprocessen. I och med att 
värderingar och sociala normer och roller ibland hindrar kvinnor att sträva efter 
ledarpositioner (Pounder & Coleman, 2002) kan detta ha varit en förbisedd variabel i studien. 

Studien presenterar inledningsvis att kvinnor är underrepresenterade inom ledartjänster i 
Sverige, denna studies resultat visar samtidigt att kvinnor har signifikant lägre akademisk self-
efficacy än män men att båda könen vill ha ledaransvar i framtida yrke i lika stor utsträckning. 
Dessa konstateranden har en stor betydelse för arbetet att få en mer jämställd könsfördelning 
inom ledartjänster i Sverige. Resultatet kan motivera åtgärder för att stärka kvinnors tro på sin 
egen förmåga i studier. En hög tro på den egna förmågan från ung ålder kan ge fortsatt hög 
och växande tro på den egna förmågan. Detta kan bidra till en starkare handlingskraft hos 
kvinnor när det gäller att ta för sig utmanande arbetsuppgifter, så som ledaransvar. 
 
 
Kritisk granskning och framtida forskning 
 
Det hade varit av intresse för studien att i enkäten utöka de demografiska frågorna, bland 
annat genom att efterfråga deltagarnas familjeförhållanden vidare. Det hade varit av värde att 
till exempel fråga deltagaren om denne har erfarenhet av föräldraansvar och om deltagaren 
har syskon. Det hade kunnat ge möjliga indikationer på huruvida någon form av 
föräldraansvar påverkar viljan att satsa på utökat ansvar inom arbetet. Att ha syskon skulle 
även kunna ha påverkat omständigheterna för viljan att ha ledaransvar. Ytterligare 
förbättringar av studien hade varit att undersöka om deltagarna hade erfarenheter av 
ledarpositioner från tidigare arbeten. Sådan information hade kunnat jämföras med studiens 
resultat som visar på ett signifikant samband mellan viljan att ha ledaransvar och tidigare 
erfarenheter av att ha intagit ledarpositionen. Dessa efterforskningar skulle kunna diskuteras 
vidare med Banduras teori om mastery experience (Bandura, 1977, 1986), det vill säga att 
tidigare erfarenheter styr framtida åtaganden.  
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Studien har även haft en ojämn spridning vad gäller deltagarnas ålder, detta kan vara 
orsaken till att inga signifikanta samband med variabeln ålder och Index self-efficacy 
påvisats. För vidare forskning i ett annat stickprov är det av värde att eftersträva en jämnare 
spridning på deltagarnas ålder, det skulle underlätta analyser om ålderns inverkan på studiens 
övriga variabler.   

Resultatet för studien visar även ett signifikant samband mellan variablerna Index 
ledarerfarenhet och Index ledartillit, detta resultat diskuteras inte vidare i studien då det ligger 
utanför studiens syfte. I framtida forskning kan det däremot vara intressant att resonera kring 
detta samband ytterliggare. Då Lennéer Axelson och Thylefors (2005) diskuterar att tillit 
karakteriserar en demokratisk ledare kan det undersökas huruvida studenter utövar ett 
demokratiskt ledarskap, då medelvärdena för Index ledartillit var högt.  

Studien har kunnat påvisa ett samband mellan viljan att ha ledaransvar i det framtida yrket 
och self-efficacy, vilket tyder på intern validitet. Resultatet gäller då enbart för stickprovet 
civilingenjörsstudenter och kan inte generaliseras till hela populationen 
civilingenjörsstudenter. Studien uppnår därmed inte extern validitet. För att detta ska vara 
möjligt krävs ett större stickprov och annan demografisk spridning. I sin helhet har studien 
ändå lyckats uppnå en hög reliabilitet och lyckats besvara frågeställningarna genom tydliga 
resultat. 
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Appendix 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
• Vilken typ av utbildning har din mamma? 
• Vilken typ av utbildning har din pappa? 
• Har din mamma någon typ av ledarposition inom sitt arbete? 
• Har din pappa någon typ av ledarposition inom sitt arbete? 
 
 
Index self-efficacy 
 
• När jag sätter upp mål i mina studier är det sällan jag verkligen når upp till dem. 
• När jag sköter mina studier är jag alltid framgångsrik i det jag gör. 
• När jag ställs inför problem i mina studier löser jag dem på egen hand. 
• Jag känner mig ofta osäker när jag fattar viktiga beslut i mina studier. 
• Om någon skulle motarbeta mig i mina studier hittar jag ändå alltid sätt att nå dit jag 

vill med mina studier. 
• Anstränger jag mig tillräckligt kan jag lösa studieuppgifter oavsett svårighetsgrad. 
• Om jag upplever att en studieuppgift är väldigt besvärlig lämnar jag gärna ifrån mig 

den. 
• Jag har svårt att hantera oväntade händelser som dyker upp i mina studier. 
• Jag utför mina studieuppgifter på ett mycket bra sätt.  
• Jag känner mig tveksam till min förmåga att hantera helt nya studieuppgifter. 
• Jag känner mig ofta osäker när jag fattar viktiga beslut i mina studier. 
 
 
Index ledaransvar 
 
• I mitt framtida yrke vill jag ha kontroll över mitt eget arbete. 
• I mitt framtida yrke vill jag inte delegera arbetsuppgifter till andra människor. 
• I mitt framtida yrke är det viktigt för mig att kunna påverka andra människors arbete.  
• I mitt framtida yrke vill jag kunna delegera arbetsuppgifter till andra människor. 
• I mitt framtida yrke vill jag ha ansvar över andra människor. 
• I mitt framtida yrke strävar jag inte efter att ha inflytande över andra människor. 
• I mitt framtida yrke vill jag kunna utöva kontroll över andra människors arbete. 
• I människor. 
• I mitt framtida yrke vill jag ha ledaransvar i form av att ansvara för den övergripande 

arbetssituationen på arbetsplatsen jag jobbar på.  
• I mitt framtida yrke vill jag ha ledaransvar i form av att ha ansvar över andra  
• I mitt framtida yrke vill jag gärna uppmuntra andra till att göra bra prestationer. 
• Jag är inte en ledare av naturen. 
• I mitt framtida yrke vill jag sträva efter att inspirera andra människor.  
• I mitt framtida yrke vill jag stödja andra människor i deras arbete. 
 
 



  

Index ledarerfarenhet 
 
• Jag brukar inta rollen som ledare då uppgifter ska lösas i grupp. 
• När jag intar ledarrollen brukar jag prestera bra. 
 
Index ledartillit 
 
• I mitt framtida yrke vill jag att mina medarbetare ska känna tillit till mig 
• I mitt framtida yrke vill jag kunna känna tillit till mina medarbetare 
• I mitt framtida yrke vill jag att beslut fattas efter diskussioner med mig och mina 

medarbetare.  
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