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Manliga och kvinnliga studenters attityder gentemot kvinnliga ledare

Anna Caracolias och Nura Mohamed Ahmed

Mäns och kvinnors föreställningar om ledare skiljer sig, företag blir allt mer 
intresserade av kvinnliga ledare, men ändå är kvinnor underrepresenterade i 
ledarpositioner.  En  orsak  till  det  kan  vara  att  ledarens  roll  uppfattas  som 
manlig och könsstereotyper är då ett hinder för kvinnors framgång i ledarskap. 
Denna  kvantitativa  studie  har  som  syfte  att  undersöka  skillnader  mellan 
kvinnliga  och  manliga  studenters  attityder  till  kvinnligt  ledarskap  samt 
inställningar  till  ett  rättvist  och  socialt  ledarskap.  100  studenter  deltog  i 
undersökningen där 51 var kvinnor. Resultat visar på signifikanta skillnader 
mellan kvinnliga och manliga studenters attityder till kvinnligt ledarskap samt 
att  det  finns ett  samband mellan  inställningar  till  ett  rättvist  och stödjande 
ledarskap  och  ett  transformativt  ledarskap.  Kan  det  vara  så  att  attityder 
gentemot kvinnligt ledarskap har att göra med fördomar och stereotyper?

Key  words: WAMS,  female  leadership,  attitudes,  leadership, 
stereotypes

Inledning

Ledarskap har studerats från olika perspektiv och forskare har länge försökt att förstå faktorer 
för  effektivt  ledarskap  samt  medarbetares  arbetstillfredsställelse.  Ledare  bör  arbeta  både 
utifrån professionellt ledarskap, (det vill säga att ge riktningar, att skapa en process för att 
uppnå  organisatoriska  mål  och  att  fastställa  organisationens  vision),  samt  personligt 
ledarskap,  (att  visa  kompetens,  tillit,  omsorg  och  att  dela  moral).  Detta  för  att  öka  de 
anställdas tillfredställelse i arbetet (Mastrangelo, Eddy & Lorenzet, 2008). 
Forskning visar att (O´Rely,  Caldweel, Chatman, Lapiz & Self, 2010) en ledares beteende 
påverkar  gruppens  och  organisationens  beteende.  De  flesta  organisationer  har  flera  olika 
ledare vilket innebär att det endast inte är en ledare som styr. O´Rely et al. (2010) menar även 
att en ledare inte själv kan ta beslut som rör hela organisationen och att ha fler ledare eller 
underchefer som samarbetar är det mest effektiva. En ledare bör arbeta med sina medarbetare 
och inte ovanför dem för att nå bästa resultat.

Mäns och kvinnors föreställningar om ledare skiljer sig åt. Johnson, Murphy, Zewdie och 
Reichard (2008) menar att kvinnor förväntar sig att ledare är känsliga medan män förväntar 
sig att ledare är mer maskulina och starka. I deras studie var känslighet mer förknippat med 
kvinnligt ledarskap medan styrka och maskulinitet var mer förknippat med manligt ledarskap. 
Denna studie visade således att om kvinnor ska upplevas som effektiva ledare behövde de 
visa både styrka och känslighet medan män endast behövde visa styrka för att upplevas som 
effektiva ledare. 

Frågan om ledarstil och kvinnors utveckling har lyfts fram i tidigare studier, men kvinnors 
uppfattningar  om framgångsrika  ledarskapsstilar  är  också  viktiga.  Organisationer  hanterar 
oftast inte lösningen på frågan om hur företagsledningar hämmar utvecklingen av kvinnor till 
ledande  positioner.  Det  organisatoriska  sammanhanget  spelar  en  avgörande  roll  i 
utformningen  av  nästa  generation  av  chefer.  Om  kvinnor  känner  sig  främmande  för 
framstegsprocessen går organisationer miste om vad som kan vara en viktig resurs, alltså en 
pool av begåvade och ambitiösa kvinnor som vill utveckla sina egna karriärer till fördel för 
både dem själva och deras arbetsgivare (Vinnicombe & Singh, 2002).   
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Kvinnligt ledarskap och dess utveckling

Cooper och Kleiner (1993) skriver att när kvinnor började förekomma i ledarpositioner under 
1970-talet, var det män som var deras enda förebilder på hur man blir en bra chef. Det var 
bara naturligt då att de valde att leda precis som sina manliga motsvarigheter. I sin bok om 
Feminine Leadership or How to Succeed in Business Without Being One of the Boys, skriver 
Marilyn  Loden  (refererad  i  Copper  &  Kleiner,  1993)  att  kärnan  i  maskulinism  ligger  i 
konkurrens. Män har utbildats sedan de var pojkar att tävla i idrott. Som ett resultat av deras 
naturliga konkurrens, värdesätter män strikt kontroll, bestämdhet och analytiskt tänkande. De 
är bestämda och strategiska, men även aggressiva mot sina underordnade. En sista egenskap 
som Loden listar över manlig ledarstil är bristen på känslor.  Trinidad och Normore (2005) 
menar  att  då  ledarpositioner  dominerats  av  män  har  vissa  kvinnor  valt  män  som  sina 
förebilder. Andra kvinnor har valt att stå fast vid sin feminina sida och bli en bra ledare med 
hjälp av sig själv. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga ledarskapstilar är viktigt då det 
blir  allt  vanligare  med  platta  organisationer  och lagarbete  utan  tydliga  ledarroller.  Såsom 
organisationer ändras bör också ledarskapstilar ändras för att kunna passa in i organisationer. 
Trinidad och Normore (2005) menar även att kvinnligt ledarskap inte är sämre än manligt, 
bara annorlunda. 

Kvinnliga ledare är något dagens företag blir allt mer intresserade av. I Kanada har antalet 
kvinnor som arbetar med finans och teknik dubblats under de senaste 10 åren samtidigt som 
kvinnliga ledare har ökat med 40 % (Holloway, 2006).  Enligt  Powell, Anthony och Parent 
(2002) har det i USA skett en omfattande ökning av kvinnliga ledare under de senaste åren. 
En orsak till att fler kvinnor blir ledare är att kvinnligt ledarskap har uppmärksammats och 
kvinnor uppmanas  att  bli  ledare av sin omgivning. Även om kvinnligt  ledarskap har ökat 
under de senaste åren, är kvinnliga ledare underrepresenterade. (Koch, Luft & Kruse, 2005). 
Enligt Holloway (2006) söker framtidstänkande företag inte den typiska ledaren som sitter 
bakom sitt skrivbord och ger direktiv utan dagens företag söker efter en ledare som är en 
lagspelare, och som skapar bra arbetsförhållanden för sina anställda. Denna typ av ledare är 
troligtvis mer en kvinna än en man, då kvinnor anses besitta dessa egenskaper i större grad än 
vad män gör.   

Arhén  och  Zaar,  (1997)  menar  att  det  är  viktigt  att  kvinnor  stöttar  andra  kvinnor  i 
ledarpositioner  så att  de fortsätter  att  producera bra resultat  och överlever  på sina poster. 
Dessa kvinnor är viktiga både som symboler och förebilder. Att vara högutbildad civilekonom 
eller civilingenjör räcker inte för att lyckas i näringslivet utan det krävs även förståelse för 
näringslivets outtalade regler och strukturer, samt att man fungerar som en medspelare i laget. 
Koch et  al  (2005)  skriver  att  ju  mer  framgångsrika  kvinnor  är  som ledare,  desto mindre 
uppfattas de som sympatiska. Framgångsrika kvinnliga ledare beskrivs som mer själviska och 
fientliga, än vad manliga ledare gör. 
    Powell et al. (2002) visar i sin studie att det inte läggs stor vikt vid manliga egenskaper när 
en ledare beskrivs men, att en bra ledare fortfarande uppfattas vara en manlig ledare. Baack, 
Car-Ruffino och Pelletier (1994) visar att det finns en likhet mellan manliga och kvinnliga 
ledare vad gäller de färdigheter som krävs av en ledare och menar att kvinnliga ledare kan 
hantera sina känslor under tryck eller stress i lika stor grad som manliga ledare. 
  Siffror från statistiska centralbyrån  visar att  under 2001 var  26 procent av alla  ledare i 
Sverige kvinnor och 74 procent var män. År 2008 ändrades siffrorna till 32 procent kvinnor 
och 68 procent män. Alltså har andelen kvinnliga ledare ökat med sex procentenheter under 
sju  år.  Fortsätter  denna  ökning  så  kommer  hälften  av  alla  ledare  år  2033 i  Sverige  vara 
kvinnor (SCB, 2008). Enligt Döös och Waldenström (2007) kommer det år 2030 finnas mer 
kvinnliga ledare än manliga då det utexamineras fler kvinnor än män inom höga utbildningar, 
samt  att  kvinnor  skaffar  sig  mer  arbetslivserfarenhet  än  de  tidigare  gjort.  Döös  och 
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Waldenström (2007) menar att det än så länge är färre kvinnliga ledare än män, och att de 
kvinnor som är ledare i genomsnitt har sämre lön än manliga ledare. Män och kvinnor är olika 
värderade  i  olika  sektorer.  Orsaken till  detta  är  att  ledarskap fortfarande  förknippas  med 
maskulint beteende och att kvinnliga ledare inte ses som kompetenta. 
   
Organisationskultur och ledarskapsstrategi

Manliga  och  kvinnliga  ledare  har  olika  strategier  enligt  vad  forskning  beskriver  kring 
kvinnor  och  ledarskap.  Män  är  inställda  på  formell  organisation,  ansvarsdelegering  och 
kontroll  medan kvinnor är  inställda  på kontakt  och relationer,  samarbete  och likvärdighet 
(Solberg, 1997). Chen och Silverthorne (2005) skriver att ledare inte ska arbeta utifrån endast 
en ledarskapsstil.  För att  som ledare  kunna uppnå bästa  resultat  bör  flera  ledarskapsstilar 
blandas, detta för att kunna nå varje medarbetare. Ledarskapet ska även kunna anpassas av 
ledaren beroende på verksamheten och dess medarbetare. Studien visar att när medarbetare 
har en effektiv ledare som kan blanda ledarskapsstilar ökar även deras trivsel och arbetsinsats 
positivt (Chen & Silverthorne, 2005). 

I  arbetslivet  är  organisationskultur  ett  kärnområde.  En  ledare  ska  kunna  styra  sina 
medarbetares  föreställningar  och  förslag,  och  då  krävs  det  att  medarbetarna  har  liknande 
föreställningar om hur en arbetsplats ska vara för att det ska kunna fungera. All ledning inom 
företag bör använda sig av en kulturell  ram (Alvesson, 2009). Cooper och Kleiner (1993) 
menar att det tydligaste exemplet på en organisation där maskulint ledarskap dominerar är den 
militära som inte godkände kvinnor i sina akademier förrän 1975. Cooper och Kleiner tar i sin 
studie upp en enkätundersökning som gjordes 1990, där 86 % av de nästan 2000 tillfrågade 
svarade att de inte skulle ha något emot att arbeta för en kvinna. De 13 % som hade något 
emot det hade reservationer såsom "Jag vill inte arbeta för kvinnor.” På frågan om en kvinna 
ska bete sig som en man, svarade 74 % av de tillfrågade nej och 24 % svarade att kvinnliga 
ledare måste agera mer som män. "Några manliga chefer borde agera mer som kvinnor" var 
en  typisk  reaktion. En bra chef  ska  värdesätta  de enskilda  personligheterna  hos  alla  sina 
underordnade.  Alla  chefer,  inte  bara  kvinnliga  sådana,  borde  vara  mer  empatiska  enligt 
Cooper och Kleiner (1993). 

Transformativt och transaktionellt ledarskap

Bass (1990) har utvecklat två typer av ledarskap, transformativt samt transaktionellt. Enligt 
Bass är transformativt  ledarskap en överlägsen form av ledarskap som inträffar när ledare 
höjer  intressen  för  sina  anställda,  när  de  skapar  medvetenhet  och  när  de  motiverar  sina 
anställda att engagera sig i grupper och inte enbart ägna sig åt sina egna intressen. En person 
som arbetar utifrån ett transformerat ledarskap arbetar som en karismatisk ledare och har en 
förmåga att behandla sina anställda på ett bra sätt. Arbetar en ledare utifrån ett transformativt 
ledarskap tar denne hjärtat framför hjärnan. 

Det transaktionella ledarskapet är ett ledarskap där medarbetare får belöningar mot att de 
arbetar. Medarbetare och ledare har ett förhållande i form av en social transaktion. Presterar 
medarbetare  bra i  organisationen erhåller  de belöningar  i  form av till  exempel  bonus och 
bättre lön. Så länge både parterna tjänar på detta fungerar relationen men om det kommer 
bättre erbjudande till någon utomstående kan denna relation lätt brytas och uppfattas som svag 
(Jacobsen & Thorvik, 2002).
     I en undersökning gjord av Eagly, Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) visade det 
sig  att  kvinnliga  ledare  förknippades  med  transformellt  ledarskap  och  att  manliga  ledare 
förknippades med transaktionellt ledarskap (Eagly et al. 2003). Studier visar att transaktionellt 
ledarskap är viktigt för att nå effektivitet men att en transformativ ledarskapstil innehåller de 
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viktigaste  ledarskaps  egenskaper  för  att  nå en effektiv  organisation  (Jacobsen & Thorvik, 
2002). 

Könsstereotyper och attityder till kvinnligt ledarskap

Vetenskapliga studier av könsskillnader i ledarskap började på 1970-talet och är fortfarande 
ett  vitalt  forskningsområde.  Könsstereotyper  är  genomträngande  kognitiva  genvägar  som 
påverkar hur människor bearbetar information om män och kvinnor. Män är både tänkta och 
förväntade  att  vara  "agentliknande"  med  egenskaper  såsom självsäkerhet,  självständighet, 
rationalitet  och beslutsamhet,  medan kvinnor tros och förväntas ge upphov till  egenskaper 
såsom, omtanke, värme och hjälpsamhet.  Könsattityder aktiveras automatiskt och kan vara 
särskilt skadliga för kvinnor i ledande roller där maskulina, i motsats till  kvinnliga attribut 
ofta anses viktigare (Hoyt,    Simon   & Reid, 2009).    Schyns, Neff, Bosak och Sczesny (2004)   
undersökte i sin studie kulturella skillnader i ledarskap vad gäller kön.   Det vill säga att ledare   
uppfattas besitta egenskaper som är en del av de manliga attributen. Deltagarna i denna studie 
var  ekonomistudenter  av  båda  könen från  Australien,  Tyskland  och  Indien.   Studien  ger 
antydningar  om att  könsstereotyper  fortfarande påverkar uppfattningen av ledarskap då de 
manliga deltagarna i  samtliga länder samt de kvinnliga tyska deltagarna angav att  de alla 
föreställde sig manliga chefer som ledare i allmänhet.
     Powell et al. (2002) beskriver stereotyper som ett mänskligt varaktigt fenomen. Det kan 
vara bekvämt att använda sig av stereotyper och de används när människor kan identifieras 
som  medlemmar  av  en  större  grupp,  till  exempel  det  manliga  eller  kvinnliga  könet. 
Stereotyper  gör  det  lättare  för  en  att  minnas  och  kategorisera  grupper.  Enligt  Hoyt  och 
Blascovich (2010) skiljer sig stereotypiska attribut för manliga respektive kvinnliga ledare. 
Attribut  för män inkluderar  bland annat  självförtroende,  kontroll  och självsäkerhet  medan 
attribut för kvinnor är, att bry sig om sin omgivning och sociala egenskaper. Empiriska studier 
visar  att  framgångsrikt  ledarskap  associeras  med  attribut  för  män.  Kvinnligt  ledarskap 
förknippas  med  icke  effektivt  ledarskap och  det  är  svårare  för  kvinnor  att  nå  topp chefs 
positioner  (Hoyt  & Blascovich,  2010). Enligt  Döös och Waldenström (2007) är  de största 
förklaringarna gällande synen på vilket kön som är en duglig ledare, kulturella skillnader och 
stereotyper. Johnson et al. (2008) tar upp att trots att kvinnor gör framsteg på arbetsplatser 
uppfattas  kvinnliga  ledare  ändå  mer  annorlunda  än  manliga  ledare.  När  kvinnor  upptar 
ledande befattningar visar undersökningar att de ändå inte får samma ansvar som sina manliga 
motsvarigheter,  trots  att  det  finns  få  skillnader  mellan  manliga  och  kvinnliga  ledares 
beteenden. En förklaring till  detta enligt  Johnson et al.  (2008) är att  samma beteenden av 
manliga ledare och kvinnliga uppfattas annorlunda på grund av attityder.  Enligt Fernandes 
och Cabral-Cardoso (2003) har kvinnor fortfarande svårt  att  accepteras  och erkännas som 
chefer trots de framsteg som gjorts under de senaste årtiondena. Chefens roll har uppfattats 
som manlig och könsstereotyper är därför ett hinder för kvinnors tillgång till ledarskap. Enligt 
Kets de Vries,   Miller och   Noel (1993)  är det ledare-strategi-miljön som komplicerar frågan 
om ledarskapet  ytterligare.  Det  har  blivit  allt  tydligare  att  en  ledares  förmåga att  hantera 
komplexa beslut är förenat med vissa kognitiva förmågor. Trots att kvinnor har flyttat upp i 
den  hierarkiska  stegen  vad  gäller  organisationer  under  de  senaste  decennierna  är  de 
fortfarande underrepresenterade i chefspositioner i förhållande till män över hela världen.

Varför finns det ett så kallat glastak som hindrar kvinnor att nå höga positioner om de ändå 
kan leda lika bra som män? Enligt Schein (refererad i Bolman & Deal, 2005) har människor 
en tendens att tro att män har de egenskaper som förknippas med framgångsrika ledare medan 
kvinnor saknar dem. En annan bidragande faktor är att för att ha en hög befattning måste man 
ha  stor  makt  och  det  ses  om  opassande  med  kvinnor  som  har  stor  makt.  Att  kvinnor 
diskrimineras är även en faktor som bidragit till att de hindras från att nå högre positioner 
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(Bolman & Deal, 2005). Duehr och Bono (2006) skriver att  kvinnliga ledare blir allt  mer 
vanligare i dagens samhälle och en positiv förändring av synen på kvinnliga ledare förväntas, 
men ändå har inte manliga studenters syn på kvinnligt ledarskap ändrats under de senaste 15 
åren. Manliga studenter menar att kvinnliga ledare inte är lika starka som manliga ledare. 
Kvinnor  går  ut  med  allt  högre  utbildningar,  ändå  är  ledarpositioner  mansdominerade. 
Könsattityder är ett möjligt hinder för kvinnor att göra framsteg i ledarroller. Efter att frågan 
om bristande  jämställdhet  i  ledarroller  togs  upp för  30  år  sedan har  en  förbättring  skett. 
Manliga och kvinnliga attityder om ledare skiljer sig åt och det är de manliga egenskaperna 
som anpassats  till  ledarskap.  Det tar  tid för stereotyper  att  ändras,  ändå har attityder  mot 
kvinnliga ledare ändrats under de senaste årtionden. Det finns två orsaker till förändringen. 
Den ena är att sociala rollerna har ändrats, det är mer kvinnor på arbetsplatser och i ledande 
befattningar. Den andra är att utbildningar har förändras, det finns allt mer kvinnor med högre 
utbildningar och det minskar fördomsfulla attityder gentemot kvinnor (Duehr & Bono, 2006).

Kvinnor  är  kraftigt  underrepresenterade  i  företagens  Grekland.  En  allmänt  accepterad 
förklaring till denna situation är de negativa attityder som finns om kvinnor som chefer. Att 
grekiska  kvinnor  är  underrepresenterade,  inte  bara  i  höga  chefsbefattningar  utan  även  i
maktpositioner  i  allmänhet  har  dokumenterats  av  internationella  organisationer.  The
International  Labour  Office har  rapporterat  uppgifter  om  kvinnors  ställning  i
arbetsmarknader  i  60  länder.  Mot  denna  bakgrund  ledde  studien  fram  till  en  empirisk 
undersökning  som grundar  sig  på att  mäta  uppfattningar  som ekonomistudenter  har  mot 
kvinnor som chefer. Ekonomistudenternas attityder anses avgörande eftersom de representerar 
en  uppfattning  av framtida  ledare  i  morgondagens  näringsliv  som eventuellt  kommer  att 
forma karriärvägar för kvinnor (Dimitrios, 2006).
I en studie av Okhakhume (2008) där det undersöktes hur kvinnliga ledare uppfattades och 
accepterades av sina anställda visade det sig att anställda med en högre examen hade en mer 
positiv inställning till kvinnliga ledare. 
En undersökning som gjorts av Chen och Silverthorne (2005) med 64 000 underordnade visar 
att synen på manliga och kvinnliga ledare inte skiljer sig åt i alla västerländska samhällen. 
Detta  motsäger  de  klassiska  stereotyper  som  finns  om  kvinnlig  och  manlig 
ledarskapsbeteenden. Den kulturella skillnaden är det som har mest inflytande på ledarens 
beteende, inte ledarens kön. Ett lands kultur hjälper till att förklara ledarens beteende, i vissa 
kulturer kan det behövas en ledare som är sträng och överlägsen medan det i andra kulturer 
behövs  en  demokratisk  ledare.  Synen  på  kvinnliga  ledare  varierar  i  olika  kulturer  och 
kvinnligt  ledarskap är mer accepterat  i  det  västerländska samhället  vilket enligt  Chen och 
Silverthorne (2005) har att göra med den kulturella bakgrunden. 

Syfte och hypoteser

Denna studie syftade till att undersöka om det fanns en skillnad mellan manliga och kvinnliga 
studenters attityder till kvinnligt ledarskap. Studien undersökte även om det fanns ett samband 
mellan  inställningen  till  ett  stödjande  och  rättvist  ledarskap  och  inställningen  till  ett 
transformativt ledarskap. Utifrån detta har två hypoteser tagits fram.
Hypotes  1:  Det  finns  en  skillnad  mellan  manliga  och  kvinnliga  studenters  attityder  till 
kvinnligt ledarskap.
Hypotes  2:  Det  finns  inget  samband  mellan  ett  stödjande  och  rättvist  ledarskap  och 
inställningen till ett transformativt ledarskap.
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Metod

Deltagare

Deltagarna  i  studien  var  ekonomistudenter  på  en  högskola  i  Mellansverige.  Ett 
tillgänglighetsurval  gjordes  bland  101  studenter,  av  dessa  var  49  män  och  51  kvinnor  i 
åldersgruppen 18-39 år. Deltagarna delades in i fem åldersgrupper, 44 deltagare var mellan 
18-22 år, 43 deltagare var mellan 23-27 år, 10 deltagare var mellan 28-32, en deltagare var 
mellan 33-37 år och två deltagare var mellan 38-42 år. Deltagarna fick även svara på frågan 
om deras civilstånd. Av alla deltagare var 52 stycken singel, 23 stycken var i ett förhållande, 
20  stycken  var  sambos  samt  fem  av  deltagarna  var  gifta.  I  frågan  om  hur  många 
högskolepoäng  deltagarna  hade  uppgav  22  stycken  att  de  hade  1-60  högskolepoäng,  40 
stycken hade mellan 60-120 hp, 22 stycken hade mellan 120-180 hp och 16 stycken hade 
mellan 180-300 hp. Av 100 deltagare hade 12 stycken aldrig haft en anställning, 61 deltagare 
hade arbetat  mellan 1-5 år,  23 deltagare hade arbetat  6-11 år,  fyra  deltagare hade arbetat 
mellan 12-18 år. Deltagarnas fick även svara på vad de hade arbetat med. Deras svar delades 
upp i  sju yrkesgrupper.  I Gruppen Ekonomi,  finans och IT hade nio deltagare arbetat  i.  I 
Service, handel och butik hade 25 deltagare arbetat  i.  Kundtjänst och callcenter hade fyra 
deltagare  arbetat  i.  Hälsa,  sjukvård  och  omsorg  hade  sex  deltagare  arbetat  i.  Bygg, 
anläggning, lager och logistik hade sju deltagare arbetat i. Försäljning, marknad och reklam 
hade fyra deltagare arbetat i. Den sista yrkesgruppen döptes till övrigt, då deltagarna inte hade 
svarat i vilken bransch de arbetat i, denna grupp bestod av 33 stycken deltagare. Det interna 
bortfallet bestod av en enkät. 

Material

Materialet  bestod  av  en  enkät  som  innehöll  frågor  om  ledarskap.  Enkäten  innehöll  fyra 
ämnesområden där den inledande delen av enkäten bestod av åtta bakgrundsfrågor som kön, 
ålder, civilstånd, utbildning, högskolepoäng, yrke, anställning samt antal år i arbetslivet. Den 
andra  delen  baserades  på  Women  As  Managers  Scale  (WAMS),  vilken  innehåller  21 
påståenden som undersöker människors attityder till kvinnliga ledare (Terborg, Peters, Ilgen 
&  Smith,  1977).  Några  påståenden  som deltagarna  fick  svara  på  var:  ”Kvinnor  har  den 
förmåga  som  krävs  för  att  skaffa  sig  de  färdigheter  som  är  nödvändiga  för  att  bli 
framgångsrika  ledare”.  ”Det  är  acceptabelt  för  kvinnor  att  konkurrera  med  män  om 
verkställande toppositioner”. ”En kvinna behöver inte offra en del av sin femininitet för att bli 
framgångsrik som verkställande chef”. I originalet av WAMS skalan angavs svaren utifrån en 
7-gradig skala, detta gjordes om till en 5-gradig skala där 1 innebar  tar helt avstånd och 5 
innebar instämmer helt. Detta gjordes om för att underlätta för deltagarna samt för det skulle 
stämma  överens  med  den  andra  skalan  som  var  5-gradig. WAMS  är  en  enkät  som 
ursprungligen var på engelska, denna har översatts av en lektor på Mälardalens högskola (Eric 
Hansen, 2002). För att undvika att deltagare endast svarade med låga eller höga siffror på 
skalan hade tio påståenden på WAMS skalan gjorts  om så de var omvända.  De två sista 
delarna av enkäten baserades på det allmänna nordiska frågeformuläret QPS Nordic (Döös & 
Waldenström, 2007) som mäter sociala och psykologiska faktorer i arbetslivet. QPS Nordic är 
ursprungligen en enkät som består  av 123 frågor,  18 av dessa frågor valdes ut  till  denna 
studie. Sju av frågorna mätte inställningar till ett rättvist och stödjande ledarskap, två mätte 
samband mellan arbete och privatliv och de resterande nio mätte inställningar till hur viktigt 
ett transformativt samt transaktionellt ledarskap är. Frågorna gjordes om till påståenden och 
formulerades även om då originalfrågorna undersökte medarbetare syn på olika arbetsplatser 
samt  ledarskap  medan  denna  studie  syftade  till  att  undersöka  studenters  inställningar  till 
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ledarskap. Ett exempel på en originalfråga såg ut på följande sätt: ”Hjälper din närmaste chef 
dig att utveckla dina färdigheter”? Den gjordes om till följande: ”Att närmaste chef hjälper en 
att utveckla sina färdigheter”, där deltagarna fick skatta på en 5-gradig skala där 1 innebär 
inte alls viktigt och 5 innebar  mycket viktigt. För att testa reliabiliteten användes Cronbachs 
alfa  i  indexen:  Synen  på  kvinnligt  ledarskap,  inställningar  till  ett  rättvist  och  stödjande 
ledarskap, och inställningar till hur viktigt ett transformativt samt transaktionellt ledarskap är. 
Attityder  till  kvinnligt  ledarskap  (WAMS)  visade  ett  Chronbachs  alfa  på  .88,  indexet 
inställningar  till  ett  rättvist  och  stödjande  ledarskap  (ledarskap)  visade  ett  värde  på  .84. 
Transformativt ledarskap fick värdet .83 och transaktionellt ledarskap fick ett värde på .46. Då 
indexet transaktionellt ledarskap visade på ett alltför lågt Cronbachs alfa, tog detta index bort 
från studien då det kunde skada studiens reliabilitet. 

Procedur

För att komma i kontakt med ekonomistudenter kontaktades tre lärare i ekonomi via e-post 
där  studieledarna  beskrev  enkätundersökningen  i  korta  drag  och  frågade  om  det  fanns 
möjlighet att komma till en föreläsning och dela ut enkäterna till studenterna. Två av lärarna 
svarade på e-posten, den tredje läraren svarade aldrig. Den ena av de två lärarna svarade att 
det gick bra att komma och dela ut enkäterna samma vecka medan den andra läraren inte hade 
tid förrän två veckor senare. Enkäterna delades endast ut till första lärarens föreläsning som 
bestod av 31 studenter. Eftersom det inte fanns möjlighet att besöka fler föreläsningar för att 
dela  ut  resterande  enkäter  togs  beslutet  att  besöka  högskolans  bibliotek  för  att  komma  i 
kontakt  med  ekonomistudenter.  Efter  föreläsningen  fann  undersökningsledarna  32 
ekonomistudenter som var villiga att besvara enkäten, dessa hittades i högskolans bibliotek. 
Dagen efter besöktes högskolans andra bibliotek, grupprum samt cafeteria där resterande 38 
enkäter delades ut. Denna process tog två dagar, och samtliga tillfrågade ställde upp på att 
besvara enkäten. Vid varje tillfälle enkäten delades ut presenterade studieledarna sig. Samtliga 
deltagare upplystes  om att  enkäten skulle behandlas konfidentiellt,  att  det  var frivilligt  att 
delta samt att det skulle ta cirka fem minuter att besvara enkäten. Detta gjordes både muntligt 
och skriftligt via missivbrev där även författarnas samt handledarens kontaktuppgifter  stod 
skrivna.  I  missivbrevet  stod  det  att  uppsatsens  syfte  var  att  undersöka  studenters  syn  på 
ledarskap.  

Resultat

I  samtliga  tabeller  är  de  tre  indexen  döpta  till  WAMS,  Ledarskap  samt  Transformativt 
ledarskap. WAMS är det index som mäter attityder till kvinnligt ledarskap. Ledarskap indexet 
mäter inställning till ett stödjande och rättvist ledarskap och transformativt ledarskap mäter 
inställning till hur viktigt ett transformativt ledarskap är. 

Tabell 1. 
Medelvärden och standardavvikelse gällande variablerna WAMS,
Ledarskap och Transformativt Ledarskap uppdelat i kvinnliga och manliga studenter
___________________________________________________________________________

      WAMS      Ledarskap   Transformativt   
     Ledarskap

M sd M sd M sd
___________________________________________________________________________
Kön
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Man 3,96 0,74 4,42 0,76 4,33 0,70
   

Kvinna 4,51 0,33 4,66 0,34 4,67 0,29
Total 4,24 0,62 4,54 0,59 4,05 0,56
___________________________________________________________________________
Not. n=100

De kvinnliga deltagarna har ett högre medelvärde än de manliga på samtliga index. Tabellen 
visar att de kvinnliga deltagarna har en mer positiv syn på kvinnligt ledarskap än de manliga 
deltagarna.  De  kvinnliga  studenternas  medelvärde  var  högre  än  de  manliga  deltagarnas 
medelvärde. Även i indexet inställning till ett stödjande och rättvist ledarskap har de kvinnliga 
deltagarna ett högre medelvärde, dock inte lika stor skillnad som i det första indexet. Det visar 
på  att  de  kvinnliga  deltagarna  anser  att  det  är  viktigare  med  ett  stödjande  och  rättvist 
ledarskap än de manliga deltagarna. De manliga deltagarna har också ett lägre medelvärde i 
indexet inställning till hur viktigt ett transformativt ledarskap är. Det visar att de kvinnliga 
deltagarna anser att ett transformativt  ledarskap är viktigare än vad de manliga deltagarna 
anser.   Variationsvidden  för  WAMS  var  för  de  manliga  deltagarna  3,4  och  1,4  för  de 
kvinnliga deltagarna. Variationsvidden för Ledarskap var för de manliga deltagarna 3,4 och 
för de kvinnliga deltagarna 1. För transformativt  ledarskap var variationsvidden 2,8 för de 
manliga deltagarna samt 1,1 för de kvinnliga deltagarna.

Tre variansanalyser (ANOVA) gjordes med kön som oberoende variabel. De tre ANOVOR 
som genomfördes visade på att det finns signifikanta skillnader på de kvinnliga och manliga 
deltagarnas svar och deras inställningar till de tre indexen skiljer sig.

I den första variansanalysen (ANOVAN) undersöktes attityder  till  kvinnligt ledarskap som 
beroende variabel. En signifikant skillnad erhölls på F(1,97)= 24.292,  p=<.001. Eta² värdet 
blev 0,20. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga deltagares 
attityder till kvinnligt ledarskap. Eta² värdet 0,20 förklarar att den oberoende variabeln kön 
förklarar 20 % av variansen i beroende variabeln attityder till kvinnligt ledarskap. 

I  den  andra  variansanalysen  (ANOVA)  undersöktes  inställningar  till  hur  viktigt  ett 
transformativt ledarskap är som beroende variabel. En signifikant skillnad erhölls F (1,98)= 
4.398, p=.004. Eta² värdet blev 0,09. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan manliga 
och kvinnliga deltagares inställning till hur viktigt ett transformativt ledarskap är.  Eta² värdet 
0,09  förklarar  att  den  oberoende  variabeln  kön  förklarar  9  %  av  variansen  i  beroende 
variabeln inställning till hur viktigt ett transformativt ledarskap är. 

I den sista variansanalysen (ANOVA) undersöktes inställning till  ett stödjande och rättvist 
ledarskap som beroende variabel. En signifikant skillnad erhölls F (1,98)= 10.235, p=.039. 
Eta² värdet blev 0,04. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga 
deltagares inställning till ett stödjande och rättvist ledarskap.  Eta² värdet 0,04 förklarar att 
den oberoende variabeln kön förklarar 4 % av variansen i beroende variabeln inställning till 
ett stödjande och rättvist ledarskap. 

Pearsonskorrelation utfördes med variablerna WAMS, ledarskap och transformativt ledarskap 
där sambandet mellan dessa tre undersöktes.  Resultatet visade på ett medel starkt positivt 
samband  mellan  attityder  till  kvinnligt  ledarskap  och  inställningar  till  hur  viktigt  ett 
transformativt  ledarskap  är  (r=.47,  n=99).  Det  betyder  att  ju  positivare  syn  på  kvinnligt 
ledarskap deltagarna hade desto högre var inställningarna till  hur viktigt  ett  transformativt 
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ledarskap är. Attityder till kvinnligt ledarskap och inställningar till ett stödjande och rättvist 
ledarskap visade på ett starkt positivt samband (r=.55, n=99). Det tyder på att de deltagare 
som hade  en  positiv  syn  på  kvinnligt  ledarskap  även  ansåg  att  ett  rättvist  och  stödjande 
ledarskap  var  viktigt.  Även  inställningar  till  hur  viktigt  transformativt  ledarskap  är  och 
inställningar  till  ett  stödjande  och rättvist  ledarskap visade  på  ett  starkt  positivt  samband 
(r=.69, n=100). Det visar att ju viktigare ett transformativt ledarskap anses desto viktigare är 
det med en stödjande och rättvis ledare.

Tabell 2.
Pearsonskorrelationskoefficienter mellan WAMS och bakgrundsvariabler

Index 1 2 3 4 5                6

1. Kön

2. Ålder .03

3. Högskolepoäng .05 .45**

4. Anställning -.13 -.10 -.18

5. Antal år .18 .43** .39** -.63**

6. WAMS .44** .12 .16 -.09 .11
Not. ** p <.01, n=100, man=1, kvinna=2

En Pearsonkorrelation utfördes även med variablerna WAMS och bakgrundsvariablerna kön, 
ålder, antal högskolepoäng, om deltagarna har haft en anställning samt antal år deltagarna har 
arbetat. Resultatet visade på ett medelstarkt positivt signifikant samband mellan attityder till 
kvinnligt  ledarskap  och  kön  (r=.44,  n=99).  Korrelationen  visade  inte  på  något  positivt 
signifikant samband mellan indexet WAMS och de andra bakgrundsvariablerna.

Diskussion

Resultaten ovan visar att det finns ett signifikant samband mellan index WAMS och kön. Det 
finns skillnader i manliga studenters och kvinnliga studenters attityd till kvinnligt ledarskap. 
Kvinnliga studenter har positivare attityd till kvinnligt ledarskap är vad manliga studenter har. 
De kvinnliga studenterna har även positivare inställningar  till  rättvist  och socialt  ledarskap 
samt till  transformativt ledarskap.  Alla tre index WAMS, ledarskap samt ett transformativt 
ledarskap korrelerar med varandra.
Studien  har  kunnat  visa  på  en  signifikant  skillnad  på  de  kvinnliga  respektive  manliga 
studenternas attityd till  kvinnligt  ledarskap. Kvinnliga studenter har en positivare attityd till 
kvinnligt ledarskap än vad manliga studenter har. Det visar att studien stödjer hypotes 1 om att 
det finns en skillnad på kvinnliga och manliga studenters attityder till kvinnligt ledarskap. Inga 
andra signifikanta skillnader på andra personliga egenskaper såsom arbetslivserfarenhet, ålder 
samt antal högskolepoäng hittades till attityder på kvinnligt ledarskap. Studiens resultat stödjer 
Dimitrios (2006) resultat, där ekonomistudenter i Grekland svarade på WAMS enkät. Manliga 
ekonomistudenter hade en negativ attityd till kvinnligt ledarskap. Okhakhumes (2008) resultat 
visar  att  de  yngre  deltagarna  hade  en  negativ  attityd  till  kvinnligt  ledarskap  samt  att  de 
deltagare  med  en  högre  utbildning  hade  en  mer  positiv  attityd  till  kvinnligt  ledarskap. 
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Okhakhume (2008) studies resultat motsäger den nuvarande studies resultat där det inte fanns 
något samband på attityder till kvinnligt ledarskap samt ålder och antal högskolepoäng. 
Medelvärden i studiens resultat skiljer sig. Det är en relativt stor skillnad mellan de kvinnliga 
och de manliga studenternas attityder till kvinnligt ledarskap. Även fast hypotes 1 bekräftades, 
ställs  frågan,  varför  är  fortfarande  manliga  studenters  attityder  till  kvinnligt  ledarskap mer 
negativ  än  de  kvinnliga  studenterna?  Som  Duher  &  Bono  (2006)  skriver  tar  det  tid  för 
stereotyper att ändras, detta kan vara svaret på varför manliga studenters attityder till kvinnliga 
ledare fortfarande är negativa.  Då andra bakgrundsfaktorer såsom ålder, arbetslivserfarenhet 
samt  antal  högskolepoäng  inte  visade  på  något  samband  mellan  attityder  till  kvinnligt 
ledarskap,  förklaras  resultatet  av  att  det  beror  på  könsstereotyper.  Chen  och  Silverthorne 
(2005) fick i sina resultat fram att attityder till kvinnligt ledarskap inte har något att göra med 
kön, utan att det handlar om kulturella skillnader. Det fanns ingen skillnad mellan de manliga 
och de kvinnliga deltagarnas attityder till kvinnligt ledarskap. I deras studie undersöktes 64 000 
underordnade. Det kan vara ytterligare ett bevis på att attityder till kvinnligt ledarskap kan ha 
att göra med fördomar och stereotyper. 
Studien visar även att det finns en signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga studenters 
inställningar till hur viktigt ett transformativt ledarskap är. De kvinnliga studenternas svar visar 
att de ansåg att ett transformativt ledarskap är viktigare än vad de manliga studenterna ansåg. 
Dock är det inte lika stor skillnad som i attityder till  kvinnligt ledarskap. Då transformativt 
ledarskap enligt Eagly et al. (2003) förknippas med kvinnligt ledarskap visar det även här att 
det finns en skillnad i attityder till kvinnligt ledarskap mellan manliga och kvinnliga studenter. 
Det är dock intressant att se att det inte skiljer mycket i medelvärde mellan de manliga och de 
kvinnliga studenterna i inställningar till  hur viktigt ett  transformativt  ledarskap är. De båda 
grupperna visar på att det är relativt viktigt.
Den andra hypotesen förkastades, då det fanns ett starkt positivt samband mellan ett stödjande 
och rättvist  ledarskap och inställningen till  ett  transformativt  ledarskap.  De deltagare  som 
ansåg att det var viktigt med ett transformativt ledarskap ansåg även att det var viktigt med en 
stödjande och rättvis ledare. Eagly et al. (2003) studie visade att manliga ledare förknippas 
med transaktionellt ledarskap och att kvinnliga ledare förknippas med transformellt ledarskap. 
Enligt Jacobsen & Thorvik (2002) visar studier att för att nå en effektiv organisation är det 
viktigare med ett transformativt ledarskap än ett transaktionellt ledarskap. 

Chen  och  Silverthorne  (2005)  upptäckte  i  sin  studie  att  förmåga  och  vilja  påverkar 
varandra.  En betydande  förändring  i  det  ena  påverkar  det  andra.  En  anställds  kunskap, 
erfarenhet  och  kompetens  gällande  vissa  uppgifter  kan  ofta  komma  att  påverka  dennes 
förtroende, engagemang och motivation. Detta fynd tyder enligt Chen och Silverthome på att 
organisationer ska anställa rätta personer som passar för jobbet samt ge de anställda lämplig 
utbildning för att öka deras förmåga. 
Vad gäller sambandet mellan attityder till kvinnligt ledarskap och inställningar till hur viktigt 
ett transformativt ledarskap är blev resultatet signifikant och visade på ett medel starkt positivt 
samband. De deltagare som hade positiv syn på kvinnligt ledarskap tyckte även att det var 
viktigt  med  ett  transformativt  ledarskap.  Även  attityder  till  kvinnligt  ledarskap  och 
inställningar  till  ett  stödjande  och  rättvist  ledarskap  visade  på  ett  signifikant  resultat  där 
sambandet  var  starkt  positivt.  Även här  ansåg de deltagare  som hade mer  positiv  syn  på 
kvinnligt ledarskap att det var viktigt med ett ledarskap som är stödjande och rättvist. Powell 
et al. (2002) menar att organisationer gynnas av chefer med kvinnliga egenskaper. Dagens 
arbetsplats  kännetecknas  av  en  ökad  betoning  på  självlärda  ledare,  delaktighet,  ständiga 
förbättringar och organisatoriskt lärande. Att vara en bra chef har kommit att handla mindre 
om konkurrenskraft och aggression och mer om god kommunikation, coaching, och att vara 
intuitiv  och  flexibel  vilket  ses  som  transformativt  ledarskap.  I  variansanalysen  som 
undersökte  de  kvinnliga  och  manliga  deltagarnas  inställning  till  ett  stödjande  och rättvist 
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ledarskap var det en signifikant skillnad. Resultatet visade att de kvinnliga deltagarna tyckte 
att  det  var  viktigare  än  de  manliga  deltagarna  med  ett  stödjande  och  rättvist  ledarskap. 
Resultaten i studien visar att kvinnor har positivare attityder till kvinnligt ledarskap samt att 
deras  inställningar  till  ett  rättvist  och  socialt  ledarskap  samt  transformativt  ledarskap  är 
positivare  än  de  manliga  deltagarna.  En  slutsats  som kan  dras  från  detta  är  att  manliga 
studenter  inte  föredrar  kvinnligt  ledarskap  och  att  kvinnliga  studenter  föredrar  kvinnligt 
ledarskap. Köns attityderna har inte ändrats i denna studie, fortfarande finns det attityder till 
kvinnligt ledarskap och det är de manliga studenterna som har mer negativa attityder än de 
kvinnliga studenterna. Då index transaktionellt  ledarskap inte kunde användas har det inte 
kunnat  tolkas  ifall  de  manliga  studenterna  hade  haft  en  positivare  inställning  till  ett 
transaktionellt ledarskap än de kvinnliga studenterna. Det hade varit intressant att se.

Metodkritik samt framtida forskning

Då studiens mätinstrument WAMS är väl beprövat i andra studier anses studien ha relativt 
god  reliabilitet  och  vara  trovärdig.  Tak  effekter  har  heller  inte  uppkommit  i  och  med 
omvändningen. Det hade varit optimalt att jämföra fler skolor eller studenter som studerar 
andra ämnen förutom ekonomi för att se om det fortfarande är en skillnad mellan kön.  Men 
på grund av tidsbrist kunde inte en sådan studie ske.  I framtida forskning skulle det vara 
intressant att  se hur anställda uppfattar  sin ledare,  att  göra jämförelser  mellan de som har 
kvinnliga  ledare  och  de  som  har  manliga  ledare,  för  att  kunna  se  vilken  attityd  de  har 
gentemot kvinnliga ledare. Det skulle vara intressant att se om anställda som har en kvinnlig 
ledare har andra attityder mot kvinnligt ledarskap än de som inte har en kvinnlig ledare. Att 
göra om denna studie om ca 15 år för att se ifall attityder till kvinnligt ledarskap har ändrats 
kan vara intressant. I studiens enkät fanns det en bakgrundsfråga om deltagarna hade haft en 
anställning,  det  hade varit  intressant  att  ställa  frågan ifall  de hade erfarenhet  av kvinnligt 
ledarskap.  Då skulle  det  varit  lätt  att  se  ifall  attityder  till  kvinnligt  ledarskap berodde på 
fördomar eller inte, i framtida forskning kan denna fråga ställas. 
Extern  validitet  är  inte  uppnådd  då  undersökningen  endast  innehåller  ett  stickprov  från 
ekonomistudenter från en högskola. För att nå extern validitet hade fler ekonomistudenter från 
andra högskolor behövts ha undersökts för att sedan kunnat generaliseras. Annars har studien 
reliabilitet då resultatet visar tydliga svar. Validitet är även uppnådd då studien har mätt det 
den är avsedd att mäta. ensidigt
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