
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attityder till ledarskap 

 

Effekten av chefens kön och etnicitet 
 
 

Helena Torresan Bergsell och Mathilda Haanpää 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C-uppsats i psykologi, VT 2014 

Kurskod: SPS126  

Program: Beteendevetenskapliga programmet  

Handledare: Jacek Hochwälder  

Examinator: Farah Moniri 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Avdelningen för psykologi 



 
 

 



1 
 

Attityder till ledarskap 

Effekten av chefens kön och etnicitet 

 

Helena Torresan Bergsell och Mathilda Haanpää 
 
 

Kön och etnicitet är två centrala variabler vid diskriminering på 

arbetsplatsen. Dock finns en dubbelsidighet i attityder till ledare där å ena 

sidan forskning visar på att den västerländska mannen ses som den 

självklara ledaren samtidigt som det pekar mot att det inte finns någon 

skillnad i ledarskap i avseende på kön och etnicitet. Studien undersökte 

attityder till ledarskap beroende på kön och etnicitet utifrån tre hypoteser. I 

studien deltog 158 högskolestudenter, varav 59 män och 99 kvinnor med en 

medelålder på 22.28 år. Deltagarna besvarade en enkät som bestod av frågor 

från the Empowering Leadersip Questionnaire  (ELQ) och Motivation To 

Controll Prejudice-scale (MTCP). Materialet analyserades med en 

korrelationsanalys och sex envägs variansanalyser för beroende mätningar. 

Resultatet visade på att den svenska kvinnan skattades bäst utifrån ELQ 

skalan. Slutsatsen drogs att kvinnor skattades bäst men att det inte råder 

någon statistisk skillnad i avseende på etnicitet. 
 

Keywords: attitudes, stereotype, gender, ethnicity, leadership 
 

 

Inledning 
 

Enligt en rapport från The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA (2010), 

redovisas att en av fyra som tillhör en minoritetsgrupp någon gång har upplevt sig blivit 

diskriminerade. Två av fyra kvinnor svarade att de någon gång upplevt sig blivit 

diskriminerad på grund av sitt kön. I Västvärlden är diskriminering av minoritetsgrupper på 

arbetsplatsen ett rådande problem (Derous, Nguyen, & Ryan, 2009). Arbetsplatsen är också 

en av de platser som undersöktes där personer upplevde diskriminering (FRA 2010). När 

diskriminering sker har variabler så som kön, ålder, sexualitet, religion och etnicitet ett starkt 

samband (Chao & Willaby, 2007). Begreppet etnicitet definieras genom identifikationen av 

människor utifrån ett flertal nämnare så som språk, religion, nation eller ursprungsregion, 

namn och utseende (Markus, 2008).  

Forskning visar på att människor tillhörande en social grupp med tydliga negativa 

stereotyper är mer benägna att utsättas för diskriminering (O'Brien, Kinias, & Major, 2008). 

Ett tydligt exempel på detta är att sedan terrorattacken i Amerika den 11 september, 2001, så 

har den negativa stereotypbilden mot, i detta fall, invånare i Mellanöstern vuxit sig allt 

starkare (Bushman & Bonacci, 2004) då media snabbt byggde upp en uppmaning till att agera 

med stor försiktighet mot personer med ett Mellanösternutseende efter vilken omgivningen 

agerade.  Namn är av stor betydelse för den personliga identiteten (Dinur, Beit-Hallahmi, & 

Hofman, 1996) och forskning visar på att etniska namn har en direkt koppling till 

diskriminering på arbetsplatsen (De Beijl, 2000).  

Baserat på den tidigare forskningen är förväntningen i denna studie att se en skillnad i 

bedömningen av olika personers ledarskapsförmågor, utifrån olika variabler så som kön och 

etnicitet. Det är av stor betydelse att få aktuell statistik kring denna företeelse med hjälp av 

begrepp som attityder och stereotyper då detta förhoppningsvis kan underlätta framtida arbete 

för att samhällets individer skall kunna arbeta under samma möjligheter och rättigheter samt 
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uppnå en ökad jämställdhet och jämlikhet. 

 

 

Attityder  
 

Attityder definieras av Eagly och Chaiken (2007) som en psykologisk företeelse vilken 

uttrycks genom en persons benägenhet att utvärdera ett särskilt objekt eller person med en 

viss grad av gillande eller ogillande (se även Greenwald & Banaij, 1995). Att ha fasta 

attityder mot ett visst objekt eller person hjälper hjärnan att sortera information på så sätt att 

det underlättar vid nästa bedömning av ett likande objekt eller person då hjärnan på förhand 

vet huruvida det finns ett gillande eller ett ogillade mot objektet eller personen. Tidigare 

erfarenheter är alltså en viktig faktor som påverkar kommande attityder (Eagly & Chaiken, 

2007). Exempelvis så kan en person som ogillar ormar, det vill säga ha en negativ attityd mot 

ormar, instinktivt ha samma negativa attityd för det objekt som påminner om ormen när denna 

ser något som påminner om ormen. 

Enligt Greenwald och Banaij (1995) är benägenheten att utvärdera en person eller objekt 

implicit, alltså omedveten. Denna process går så fort att personen ifråga inte hinner bli 

medveten om vad som händer. Ytterligare en faktor som talar för att attityder sker omedvetet 

är att det finns spår i vår hjärna från tidigare erfarenheter som också omedvetet påverkar oss. 

Däremot är det fullt möjligt att bli medveten om attityderna som en person har. Om en person 

har medvetna negativa attityder mot exempelvis en minoritet så har personen i fråga oftast 

också omedvetna negativa attityder mot andra minoriteter (Cunningham, Nezlek, & Banaij, 

2004; Greenwald & Benaij, 1995). I tidigare forskning finns en fråga gällande var attityder 

kommer ifrån. Allport (1979) var den första att föreslå att attityder kan härstamma ur vår 

personlighet, något som Cunningham et al. (2004) också har funnit stöd för i sin forskning.  

Greenwald och Banaij’s (1995) visade att det finns ett samband mellan hur mycket 

exponering och attityd som finns för ett objekt eller person. Det går alltså att påverka attityder 

genom utsättning för objektet flera gånger. Det finns flera faktorer som avgör vilka attityder 

en person har mot ett annat objekt eller en person. I dessa faktorer spelar medvetna och 

omedvetna sociala grupperingar in. Forskning (Brambilla & Butz, 2013; Riek, Mania, & 

Gaertner, 2006) har visat ett samband mellan attityder och vad som benämns som in och 

utgrupper. Det är de sociala grupper som vi tillhör och de grupper som vi står utanför. En 

faktor som påverkar attityden mot en utgrupp är hur hotbilden mot ingruppen ser ut Enligt 

Riek et al. (2006) finns det olika hottyper som har ett samband med negativa attityder mot 

utgruppen. Det finns realistiska hot där in- och utgrupper tävlar om samma resurser för 

gruppens överlevnad. Dessa resurser kan handla om arbeten och pengar. Det finns också 

symboliska hot där det finns en skillnad mellan in- och utgruppernas värderingar som även 

kan resultera i ett hot mot ingruppens självupplevda värde. Hotbilden kan även skapas genom 

medlemmarnas, i ingruppens, oro som i sin följd skapas av negativa stereotyper och 

förväntningar på utgruppen. Cottrell och Neuberg (2005) stödjer teorin om att olika utgrupper 

kan väcka olika känslor och hottyper mot ingruppen. 

Forskning inom psykologin (Robbins & Kreuger, 2005) pekar på att när det gäller 

människor gäller uttrycket ”lika barn leka bäst”, det vill säga att människor har lättare att ha 

positiva attityder mot personer som är lika dem själva. Detta gör att en person tenderar till att 

värdera medlemmar i ingruppen som bättre och attribuerar mer positiva känslor mot 

ingruppen än vad samma person gör för medlemmar i utgruppen. Detta är något som kan 

förklaras genom att individen identifierar sig mer med ingruppen, det vill säga att ingruppen 

är mer lik individen själv än vad utgruppen är (Leyens et al., 2000). Det är även lättare att 

omformulera och se över sina attityder mot någon i ingruppen än vad man kan göra mot 
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någon i utgruppen. Det är också så att människor är mer benägna att acceptera och applicera 

stereotypiska tankar i enighet med attityden mot utgruppen (Park & Rothbart, 1982). 
 
 

Stereotyper  
 

Begreppet stereotyper har en lång historia och kan definieras som uppsättningar av attribut 

vilka kan ses som de ”mest typiska” för den gruppen man avser. Det handlar mer om en 

personlig skattning om någon grupp snarare än ren kunskap. Dessa stereotyper behöver 

varken vara negativa eller sanningsenliga men däremot måste stereotyper skilja en grupp från 

en annan. Dessa grupper kan vara allt från etniska grupper eller yrkestitlar och andra sociala 

grupper (Judd & Park, 1993). Sociala bedömningar sägs ofta vara orienterade i den 

stereotypiska processen (Manis, Paskewitz, & Cotler, 1986). Om man exempelvis associerar 

att kvinnor är mer undergivna än män så kommer man anta att en specifik kvinna är mer 

undergiven än en specifik man trots att mannen ifråga kanske uppvisar samma stereotypiska 

beteendemönster som kvinnan. Definitionen av sociala bedömningar berör enligt Robbins och 

Kreuger (2005) den enskilda processen, eller flera processer, som enligt vilken gör att en 

person förväntar sig att andra personer är lika den själv.  

Attityder och stereotyper hör ihop då de båda har att göra med mentala representationer. 

En likhet mellan de båda begreppen är att företeelsen kan ske omedvetet (Greenwald & 

Benaji, 1995). Huruvida företeelsen sker automatiskt eller inte är något som forskningen är 

oense om.  Stereotyper skiljer sig från attityder då stereotyper handlar om att tillskriva en 

individ de egenskaper som förknippas med tillexempel den samhällsklass eller nationalitet 

som individen tillhör. Devine (1989) menar att stereotypbildningen sker automatiskt och att 

stereotyper aktiveras automatiskt i närvaron av en medlem tillhörande en stereotypgrupp. 

Denna automatiska aktivering sker oavsett om personen ifråga har höga eller låga fördomar 

från början då ytterligare resultat visade på att personer har lika hög grad av kunskap om den 

kulturella stereotypen oavsett hur mycket denna person ifråga själv har för grad av fördomar. 

Däremot visar Kunda och Spencer (2003) genom sin studie att det går att hindra stereotyper 

att framträda om man inte vill se sig själv som fördomsfull genom att inte applicera 

stereotyper på personen. Deras studie visar också tillskillnad från Devine (1989) att det inte 

sker en automatisk applikation av stereotypen utan att man kan aktivera stereotypen men inte 

applicera den.  

Sammanfattningsvis kan det talas för att attityder är en produkt av inlärda beteenden eller 

erfarenheter (Eagly & Chaiken, 2007) medan en stereotyp är något som en person eller en 

social grupp tillskriver någon annan och som är kopplade till en annan samhällsgrupp (Judd & 

Park, 1993). Ett tydligt exempel på detta är den stereotyp som den amerikanska median 

målade upp genom sin uppmaning till att agera med stor försiktighet gentemot personer från 

Mellanöstern efter terrorattacken mot World Trade Center, 2001 (Bushman & Bonacci, 2004) 

där omgivningen övertog medias redan ”färdiga” attityd.  
 
 

Attityder mot kvinnliga chefer 
 

Idag besitter män ledarpositioner i en högre utsträckning än kvinnor. Detta fenomen kallas för 

glastakseffekten. En förklaring till varför det finns så få kvinnliga chefer är enligt Lyness och 

Thompson (1997) det faktum att karriärvägen för en kvinnlig chef inte är lika rak som för en 

man, det finns fler avvikelser på vägen. En annan möjlig förklaring till varför kvinnor utgör 

en minoritet på höga ledar- och chefspositioner sägs vara bristande mentorskap, för få 

förebilder, uteslutning från nätvärkande och begränsade möjligheter för att kunna synliggöra 
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sig själva (Wellington, Kropf, & Gerkovich, 2003). Ytterligare förklaring till varför det finns 

så få kvinnliga chefer är att det råder mycket fördomar mot kvinnligt ledarskap (Eagly & 

Karau, 2002). 

Inom ledarskapsforskningen är genus ett väldigt populärt ämne och ett flertal forskare 

(e.g., Hyde, 2005) har försökt kartlägga manligt och kvinnligt ledarskap samt dess likheter 

och skillnader. Det existerar en väldig stark åsikt som talar för att mäns och kvinnors 

psykologiska förmåga är väldigt olika, detta trots att flertalet forskare säger motsatsen. Hyde 

(2005) menar istället att män och kvinnor är mer lika än olika på flera psykologiska plan.  

En rådande stereotypbild kring manligt och kvinnligt ledarskap är att kvinnor är mer 

relationsorienterade medan män är mer uppgiftsorienterade (Eagly & Johnson, 1990). De 

vanligaste fördomar och hinder för kvinnliga ledare är att de upplevs som mindre önskvärda 

än män i ledarskapssituationer och att en chef utvärderas som sämre när det är en kvinna än 

när det är en man som leder en arbetsgrupp (Eagly & Karau, 2002). Detta är intressant då 

Eagly, Mladinic, och Otto (1991) visar i sin forskning att om man tar bort 

ledarskapsperspektivet och bara ser till genus, så utvärderas kvinnor generellt mer positivt än 

män. Detta blir ännu mer intressant då man även har visat att kvinnor i högre utsträckning än 

män besitter ledarskapsförmågor som associeras till effektivitet (Eagly & Chaiken 2007). 

Vidare visar forskningen att ledarskapstypen tillsammans med genus påverkar vår utvärdering 

av ledaren. I Bartol och Butterfields (1976) forskning visades att kvinnor utvärderas mer 

positivt i hänsynstagande än män, men mindre positivt gällande strukturering. Det har gjorts 

flera studier som visar på samma resultat vad gäller beteende som är utmärkande för vad som 

definieras som kvinnligt och manligt. I en tidigare studie av Prime, Carter, och Welbourne 

(2009) definierade man det typiska kvinnliga ledarbeteendet som omhändertagande, 

inspirerande, belönande och konsulterande medan det typiska manliga ledarbeteendet 

definierades som en högre förmåga att vara problemlösande, delegerande och ha en bättre 

förmåga att påverka på högre positioner.  

Så var kommer fördomarna mot kvinnligt ledarskap från? Den populärkultur som existerar 

idag kan ses som en orsak till den rådande uppfattningen att det finns skillnader i vad som 

bedöms som kvinnligt och manligt beteende (Prime & Carter, 2009). Till de faktorer som 

påverkar vårt beteende är inverkan av media, reklam, tecknade serier, barnböcker och 

komedier. Vad som avgör hur fördomsfull en person är förklarar Eagly och Karau (2002) med 

att det beror främst på maskuliniteten i ledarrollen tillsammans med personens kön. 

Exempelvis så upplevs män oftast som mer fördomsfulla mot kvinnliga ledare än hur kvinnor 

upplevs till sitt sätt att vara. Resultatet för om man föredrar en kvinnlig eller manlig chef har 

förändrats över tid men det är fortfarande så att män föredras med ca 50 % framför kvinnor, 

även där kvinnliga respondenter är inkluderade.  

Hyde (2005) pekar även på att inom ledar- och chefpositioner tror kvinnor själva att det 

kan vara just den självklara stereotypbilden av kvinnan som är hindret för dem att klättra i sin 

karriär på samma sätt som män. Koening, Eagly, Mitchell, och Ristikari (2011) menar att 

stereotypbilden gällande kvinnligt ledarskap varierar över tid. Den maskulina 

ledarskapskonstruktionen har minskat över tid (se även Powell & Butterfield, 2001) men det 

finns fortfarande komponenter inom ledarskap som påvisar en maskulinitet över 

ledarstereotypbilden. Schein (1973) visade att framgångsrika mellanchefer upplevs besitta 

karaktärsdrag och attribut vilka klassificeras som maskulina. Någonting som Koening et al. 

(2011) påvisade som fortfarande aktuellt. 

 

 

Attityder mot chefer med utländsk bakgrund 
 

I dagens arbetsliv sker utvecklingen i en rasande takt och företag måste idag globaliseras för 
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att hålla sig kvar på marknaden. Denna ökade kommunikation mellan kulturer har visat att 

olika kulturer skiljer sig mycket ifrån varandra. För att undersöka detta fenomen närmre 

startades GLOBE-projektet (Global Leadership and Organization Behaviour Effectivness) 

vars mål var att kartlägga kulturens påverkan på ledarskapet (House, Javidan, Hanges, & 

Dorfman, 2002). Projektet visade att ledarskap inom olika kulturer skiljer sig åt i följande 

dimensioner: osäkerhetsundvikande, maktdistans, individualism, maskulinitet, jämställdhet 

mellan könen och lång/korttidsorientering. Koopman, Den Hartog, Konrad et al. (1999) 

visade att det råder kulturella skillnader i ledarskapet mellan länder i Europa där man i 

Sverige värderade ledarskapsegenskaper som inspirerande och integritet högst. I Norden är 

det också viktigt med jämställdhet mellan könen och osäkerhetsundvikande, något som i 

Mellanöstern ses som mindre viktigt hos en ledare (Javidan, Dorfman, De Luque, & House, 

2006). Arabiska länder värderar istället grupporientering, maskulinitet och hierarki som 

viktigt (Kabasakal & Bodur, 2002).  

Även om det finns faktiska kulturella skillnader inom ledarskap finns det även mycket 

fördomar och stereotypbilder mot kulturen men även inom ledarskapsbilden. Inom kognitiv 

psykologin talar man om representationer och prototyper som ett sätt för vår hjärna att sortera 

information i redan existerande kategorier och scheman (Rush & Russell, 1988). Detta gäller 

även inom ledarskap och dess prototyp. Ledarprototypen testades av Rosette, Leonardelli, och 

Phillips (2008) och deras resultat pekade mot att det finns strukturella principer gällande 

utvecklingen av prototypen och hur den ser ut. När de undersökte etnicitet som en komponent 

i ledarsprototypen visade resultatet att vara vit/västerländsk är en central komponent i ledaren 

men en mindre central komponent i rollen som anställd. Det är alltså mer vanligt 

förekommande med en vit/västerländsk chef i ledarprototypen. Studien undersökte inte bara 

representationer och prototyper utan gick även in på attityder. Den visade att när en chef är 

ansvarig för företagets framgång utvärderas den vita/västerländska ledaren som mer önskvärd 

än den färgade/utländske ledaren. Deras studie stödjer hypotesen att etniciteten hos en chef 

påverkar deras utvärdering och möjligheten till karriärframgång.  

Det finns en lucka i ledarskapsforskningen när det gäller etnicitet, framförallt generell 

forskning om etnicitet då det finns mycket om människor med olika hudfärger och kulturer. I 

studier gjorda av Adams (1978) mätte man uppfattningar om ledarskap med hjälp av rapporter 

om tillfredställelse. Resultat visade på att det fanns signifikanta skillnader mellan svarta män 

och vita kvinnor i jämförelse med vita män. Svarta män och vita kvinnor bedöms i regel som 

mer hänsynstagande än vita män. Resultat från en studie av Parker (1976) visade att svarta 

ledare rankades högre än vita/västerländska på förmågan att stödja, uppmuntra och att 

berömma medarbetarna.  
 
 

Syfte, frågeställning och hypoteser  
 

Det verkar finnas en stor dubbelsidighet i attityder till ledare med avseende på kön och 

etnicitet. Å ena sidan tycks kvinnor vara mer effektiva än män i vissa ledarskapssituationer å 

andra sidan så tycks män fortfarande vara att föredra som ledare i första hand. Detta gäller 

även i det etniska perspektivet där å ena sidan individer med utländsk bakgrund skattas som 

mer kompetenta på vissa ledarskapsavseenden än inhemska där å andra sidan inhemska tycks 

fortfarande vara att föredras som ledare i första hand. Det är av stor samhällsnytta att öka 

kunskaper om minoritetsgrupper i ledarpositioner då det inte bara finns en ekonomisk nytta 

utan det är även en fråga om rättvisa. Eftersom detta har varit en aktuell fråga under så många 

år är det också av relevans att undersöka hur läget ser ut i Sverige idag. Därför var syftet med 

denna studie att undersöka om det föreligger en skillnad i attityd till ledaren beroende på 

ledarens kön och etnicitet. Eftersom tidigare forskning är oense om huruvida attityder sker 



6 
 

implicit eller explicit har vi även valt att undersöka detta i studien, även om detta inte är det 

huvudsakliga syftet så kan det bidra med information kring vidare forskning i området. 

Frågeställningen i studien är, ifall det finns en skillnad i attityder mot ledaren beroende på kön 

och etnicitet, hur skillnaden ser ut och vilka av faktorerna kön och etnicitet som spelar störst 

roll i deltagarnas attityder mot ledaren.  Hypoteserna i undersökningen är: 

 

Hypotes 1: De svenska personbeskrivningarna utvärderas mer fördelaktigt än de utländska. 

Hypotes 2: Män med svensk bakgrund utvärderas mest fördelaktigt.  

Hypotes 3: Kvinnor med utländsk bakgrund utvärderas minst fördelaktigt.  

 

Eftersom studien genomförs i Sverige och den tidigare forskningen pekar mot att människor 

utvärderar personer som är lika dem själva, är hypotes 1 att de svenska personbeskrivningarna 

utvärderas mer fördelaktigt än de utländska. Då den svenska mannen enligt tidigare forskning 

är en del i ledarskapsprototypen samt att de flesta ledarskapspositioner idag är män är den 

andra hypotesen att denne personbeskrivning kommer att utvärderas mest fördelaktigt. Den 

utländska kvinnan i det här fallet är en dubbel minoritet och hypotes tre är därför att denne 

personbeskrivning kommer utvärderas minst fördelaktigt.  
  
 

Metod 

 

Deltagare 

 

Totalt delades 174 enkäter ut till studenter vid en högskola i en medelstor stad i 

Mellansverige. Det partiella bortfallet var 16 enkäter, varav 11 hade inte fyllt i enkäten 

korrekt, två hade svarat fel på kontrollfrågorna och tre hade inte besvarat bakgrundsfrågorna. 

Totalt kunde 158 enkäter användas till analysen. Detta ger en total svarsfrekvens på 91 % och 

ett bortfall på 9 %. Av de aktuella deltagarna var 59 män (37 %) och 99 kvinnor (63 %).  

Åldersspannet mellan deltagarna var 18 till 41 år med ett medelvärde på 22.28 (SD = 6.24).  

Det fanns fyra enkäter med en personbeskrivning där kön och etnicitet varierade. För att se 

antal deltagare per enkät och kön samt dess medelvärde och standardavvikelse (se Tabell 1). 

Av de aktuella deltagarna som hade besvarat ”Erik Johansson-enkäten” varierade åldern 

mellan 19 till 36 år. Av de aktuella deltagarna som hade besvarat ”Maria varierade åldern 

mellan 18 till 41 år. Av de aktuella deltagarna som hade besvarat ”Yussuf Mailik-enkäten” 

varierade åldern mellan 19 till 40 år och av de aktuella deltagarna som hade besvarat ”Fatima 

Mailik-enkäten” varierade åldern mellan 19 till 35 år.  

 

Tabell 1 

Deltagarnas kön och ålder 

 

Enkäter kön ålder 

män kvinnor M (SD) 

Erik Johansson 14 24 22.37 (5.29) 

Maria Johansson 15 17 23.10 (5.84) 

Yussuf Mailik 16 25 20.88 (8.04) 

Fatima Mailik 14 23 22.84 (5.22) 
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Material 
 

Inför studien konstruerades en fiktiv personbeskrivning där både kön och etnicitet varierades 

så att fyra variationer av enkäten skapades. Namnen till studien valdes noggrant ut efter 

förförandet att Erik är det vanligaste manliga namnet, Maria är det valigaste kvinnliga namnet 

och Johansson är det valigaste efternamnet i Sverige (enligt Svenska namn). Till de utländska 

namnen så valdes Fatima och Yussuf Mailik eftersom de har tydlig utländsk härkomst, inga 

uppenbara negativa associationer och en tydlig könstillhörighet (enligt Svenska namn).  
 

Den fiktiva personbeskrivningen: 

Erik Johansson [Maria Johannson, Fatima Mailik, Yussuf Mailik] kommer att 

efterträda den tidigare chefen på ett mellanstort inköpsföretag för 

industriutrustning i Mellansverige efter att denna har blivit uppsagd med 

omedelbar verkan. Erik Johansson [Maria Johannson, Fatima Mailik, Yussuf 

Mailik] är 51 år gammal och är född i Stockholm [Dubai]. Erik [Maria, Fatima, 

Yussuf] har sin bakgrund inom ett globalt industriföretag där han arbetat inom ett 

flertal olika sanktioner på lägre nivåer, bland annat som montör och 

projektledarassistent. I sina arbetsuppgifter presterade han/hon väl och var väldigt 

arbetssam och vardaglig. I sin nya roll kommer hans/hennes arbetsuppgifter nu att 

bestå av att stödja VD:n och ansvara för det operationella ledningsarbetet ut mot 

företaget. På sin fritid är Erik [Maria, Fatima, Yussuf] ute och reser mycket och 

lever allmänt ganska komfortabelt. I fikarummet skvallras det mycket om varför 

Erik [Maria, Fatima, Yussuf] skall bli chef när han aldrig har varit chef tidigare 

och om det är lämpligt att tillsätta en oerfaren chef när företaget skall 

kompetensutvecklas. Det finns en oro över företagets framtid och Erik [Maria, 

Fatima, Yussuf] står inför en stor utmaning att vinna de underordnades tillit. 
 

Personbeskrivningen följdes av två kontrollfrågor som skulle kontrollera att respondenten 

förstått personbeskrivningen korrekt med avseende på den fiktiva personens kön och etnicitet. 

Dessa kontrollfrågor var: ”Erik/Maria/Fatima/Yussuf är en..” med svarsalternativen 

”Man”/”Kvinna” och ”Erik/Maria/Fatima/Yussuf är född i..” med svarsalternativen 

”Stockholm”/”Dubai”. Kontrollfrågorna följdes upp av tjugo frågor om ledarskap, bland 

annat: ”[namn] Jobbar så hårt som han/hon kan”, ” [namn] Är ett gott föredöme i 

arbetsgruppen” samt” [namn] Hjälper till att utveckla goda relationer inom gruppen” 

etcetera.   

För att mäta respondentens svar användes en femgradig Likertsskala från 1 (Stämmer 

aldrig) till 5 (Stämmer alltid) ifrån ELQ (Arnold, Rhoades, & Drasgow, 2000). Skalan var på 

engelska men översattes av författarna till svenska. ELQ är en skala för att mäta effektivt 

ledarskap utifrån fem olika ledarskapsdimensioner (vara en god förebild, deltagande 

beslutsfattning, coachning, informering och omtanke). I denna studie valdes fem frågor ut från 

varje dimension för att inte enkäten skulle bli allför lång samt för att dessa fem utvalda 

dimensioner bäst berör en persons uppfattning om en ledare. För dimensionen ”vara en god 

förebild” uppmättes Cronbachs alfa till .78, för dimensionen ”deltagande beslutsfattning” 

uppmättes Cronbachs alfa till .64, för dimensionen ”coachning” uppmättes Cronbachs alfa till 

.78, för dimensionen ”informering” uppmättes Cronbachs alfa till .75 och slutligen för 

dimensionen ”omtanke” uppmättes Cronbachs alfa till .73.  

För att undersöka om attityder och stereotyper sker implicit har det därefter lagts till frågor 

utifrån MTCP (Fazio & Dunton, 1997). MTCP mäter självrapporterad utvärdering av egna 

rasfördomar och är lämplig vid användig av något stimuli som triggar igång omedvetna 

fördomar. Ur skalan valdes tio frågor ut för att inte enkäten skall bli alltför lång, bland annat: 
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”I dagens samhälle är det viktigt att inte uppfattas som fördomsfull på något vis”, ”Jag 

känner att det är viktigt att uppföra mig enligt samhällets normer” och ”Det är aldrig 

acceptabelt att uttrycka sina fördomar” etcetera. Även här översattes skalan från engelska till 

svenska. Då de båda redan konstruerade enkäterna bara fanns att tillgå på engelska och de 

svenska varianterna var kvalitetsmässigt underordnade de engelska så valde författarna att 

själva översätta de engelska varianterna.  Översättningen jämfördes med andra svenska 

översättningar och skickades sedan till handledaren för godkännande och kan därmed anses 

vara acceptabel. Respondenterna fick svara på en sjugradig Likertskala i vilken grad från 1 

(Håller inte alls med) till 7 (Håller helt med) påståendet stämmer överrens med dem själva. I 

denna enkätdel fanns fyra spegelvända frågor för att kontrollera eventuella ja-sägare.  

Cronbachs alfa var i detta fall .64. 

Bakgrundsvariabeln mättes med variabler Kön, Ålder, Antal högskolepoäng. Vid analysen 

användes endast kön som bakgrundsvariable medan de resterande två bakgrundvariablerna 

endast användes för att beskriva deltagarna. Deltagarna fick 20 minuter på sig att besvara 

enkäten.  
 
 

Procedur 
 

En pilotstudie gjordes på ett antal slumpmässigt utvalda studenter för att kontrollera enkätens 

språk och begripligheten. Enkäten justerades därefter och personbeskrivningen omarbetades 

där fler detaljer lades till för att utvärderingen av de fiktiva personerna skulle bli enklare. 

Deltagarna till studien tillfrågades i samband med tre olika föreläsningar. Föreläsarna för de 

olika föreläsarna kontaktades i god tid då de tillfrågades och gav sitt medgivande innan. Vid 

utdelningen av de fyra enkätvarianterna blandades de fyra olika variationerna så att det var 

slumpen som avgjorde vilken deltagare som fick vilken enkät. Studenterna informerades både 

muntligt och skriftligt, att studien handlade om attityder till ledarskap i enlighet med 

informationskravet och att deltagandet var helt frivilligt och anonymt samt att de därmed 

kunde avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser i enlighet med 

samtyckeskravet. De fick även information om att all insamlad data endast skulle komma att 

användas till studien och inte för något kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften i enlighet med nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. De fick också 

kontaktuppgifter till studiens författare för eventuella frågor och uppföljning i enlighet med 

rekommendation 2 (Vetenskapsrådet, 2002).  Efter att studenterna besvarat enkäterna fick de 

en debriefing eftersom de blev utsatta för en mild deception och det egentliga syftet framkom 

då studien studerar attityder till ledarskap beroende på kön och etnicitet samt att det fanns fyra 

olika versioner av enkäten som kunde variera mellan respondenterna. För att kunna 

komplettera urvalet delades även enkäter ut vid ett studentbibliotek och även där informerades 

studenterna både muntligt och skriftligt om studiens syfte och även de fick debriefing i likhet 

med de studenter som svarade på enkäten vid de olika föreläsningarna.  
 
 

Databearbetning 
 

Bearbetningen av det insamlade materialet skedde med hjälp av det statistiska 

dataprogrammet SPSS. Gränsen för signifikans sattes till p <.05. Index bildades för de fem 

olika ledarskapsdimensionerna och för MTCP samt en för hela ELQ-skalan. Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient beräknades för att se samvariationen mellan de fem 

ledarskapsdimensionerna samt MTCP. Studiens frågeställning och hypoteser bevarades 

genom att en envägs variansanalys för beroende mätningar gjordes. Den beroendevariabeln 
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var indexet för den totala ELQ-poängen. Den oberoende variabeln utgjordes av de fyra olika 

enkätversionerna. Detta för att se om det fanns en skillnad i skattningarna mellan de olika 

enkäterna. För att se hur personbeskrivningarna skattades på respektive ledarskapsdimension 

gjordes ytterligare fem envägs variansanalyser för beroende mätningar där den 

beroendevariabeln istället utgjordes av de fem ledarskapsdimensionerna 
 

 

Resultat  
 

Deskriptiv statistik 
 

Pearson korrelationskoefficient beräknades för att få en uppfattning om relationen mellan 

variablerna (se Tabell 2). Resultatet visar på att 15 av de 28 möjliga korrelationerna var 

signifikanta. I tabeller ser man att det finns ett signifikant positivt samband mellan de olika 

ledarskapdimensionerna. Det finns ett signifikant samband mellan deltagarnas kön och ålder 

(p < .05) samt deltagarnas kön och informering (p < .05). Vad gäller det andra indexet finns 

ett signifikant samband mellan ålder och deltagande beslutsfattning (p < .01), ålder och 

coachning (p < .05) samt ålder och informering (p < .01). I det tredje indexet finns ett 

signifikant samband mellan vara en god förebild och deltagande beslutsfattning (p < .01), 

coachning (p < .01), informering (p < .01), samt omtanke (p <.01). I det fjärde indexet finns 

ett signifikant samband mellan deltagande beslutsfattning och coachning (p <.01), 

informering (p < .01) omtanke (p < .01). I det femte indexet finns ett signifikant samband 

mellan coachning och informering (p < .01) samt omtanke (p < .01). I det sjätte indexet finns 

ett signifikant positivt samband mellan informering och omtanke (p < .01). Detta visar en 

tendens till ju högre poäng personbeskrivningen fick på en dimension, desto högre fick denne 

även på de andra dimensionerna.  

Det finns inget signifikant samband mellan variablerna 1-7 och MTCP. Respondenternas 

egna fördomar (MTCP) har alltså inget samband med hur de olika personbeskrivningarna har 

skattats i ledarskapsdimensionerna (ELQ). Det finns heller inget signifikant samband mellan 

kön och att vara en god förebild, deltagande beslutsfattning, coachning samt omtanke.  
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan indexerade variabler, bakgrundsvariabler och deskriptiv statistik 

Index   M  SD α   1   2   3   4   5   6   7   8 

1. Deltagarnas Kön - - - -        

2. Deltagarnas Ålder 22.28 6.24 - .18* -       

3. Vara en god förebild 4.06 0.67 .78 .14 .15 -      

4. Deltagande 

beslutsfattning 

3.58 0.68 .64 .07 .22** .55** -     

5. Coachning   3.68 0.74 .78 .11 .20* .61** .63** -    

6. Informering 3.72 0.70 .75 .19* .26** .53** .55** .63** -   

7. Omtanke 3.52 0.76 .73 .03 .12 .50** .66** .67** .47** -  

8. MTCP 4.34 0.76 .64 .08 .10 .13 .40 .09 .11 .11 - 

Not. * p < .05, ** p < .01 
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Test av studiens hypoteser 

 

Syftet med studien är att se ifall det finns en skillnad i attityder mot en chef beroende på om 

denne är man eller kvinna och har svensk eller utländsk bakgrund. För att testa hypoteserna 

utfördes en envägs variansanalys. För att kunna se hur de olika personbeskrivningarna skiljer 

sig åt på de olika ledarskapsdimensionerna gjordes en envägs variansanalys på respektive 

ledarskapdimension, totalt sex analyser (se Tabell 3). 

 Resultatet från datainsamlingen visar att attityder och utvärderingen av de olika 

personbeskrivningarna skiljer sig åt. Den personbeskrivning som skattades högst på ELQ-

skalan var Maria (kvinna med svensk bakgrund), följt av Fatima (kvinna med utländsk 

bakgrund).  Av denna anledning förkastas samtliga hypoteser.  Även om frågeställningen nu 

är besvarad är det av intresse att se hur de olika personbeskrivningarna har skattats på var och 

en av de fem ledarskapsdimensionerna för att se hur personbeskrivningarnas skattningar kan 

variera. 

I dimensionen “att vara en god förebild” skiljde sig de olika personbeskrivningarna 

signifikant åt. Ett post hoc test (Fischers LSD) gjordes och det visade en signifikant skillnad 

mellan Erik och Maria samt Erik och Fatima (p <.01). Den visar också att Fatima är den 

fiktiva personbeskrivning som fick högst poäng på delskalan, och att Erik fick lägst poäng.  

Den andra dimensionen “deltagande beslutsfattning” gav inget signifikant resultat mellan de 

olika fiktiva personbeskrivningarnas skattningar. Den tredje dimensionen “coachning” gav ett 

signifikant resultat och även här utfördes post hoc test (Fischers LSD) som visade att det 

fanns signifikanta skillnader mellan Erik och Maria samt Erik och Fatima (p < .01). Med 

signifikansnivån på 5 % finns även en skillnad mellan Maria och Yussuf i denna dimension. I 

denna ledarskapsdimension är det Maria den fiktiva personbeskrivningen som skattades högst 

och Erik står igen som den med lägst poäng. Den fjärde dimensionen “informering” gav även 

den ett signifikant resultat. Post hoc (Fischers LSD) visar att skillnaden ligger mellan Erik och 

Maria (p < .01), Erik och Fatima (p < .01) samt mellan Maria och Yussuf (p < .01). Återigen 

är Maria den personbeskrivning som fick högst poäng och Erik den som fick lägst. På den 

sista dimensionen “omtanke” fanns ett signifikant samband. Post hoc (Fischers LSD) visade 

att skillnaden även här ligger mellan Erik och Maria samt Erik och Fatima (p < .01). Det finns 

även en skillnad mellan Maria och Yussuf (p < .05). Slutligen fick Maria högst poäng på även 

denna ledarskapsdimension och återigen är det Erik som skattas lägst.  
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Tabell 3 

Medelpoäng (och standardavvikelser) på de fem ledarskapsdimensionerna 

 Svensk Utländsk  

 Man (n=38) Kvinna (n=42) Man (n=41) Kvinna (n=37)     

Variabel M SD M SD M SD M SD Fª df p η2 

Vara en god förebild 3.76 .67 4.23 .55 3.99 .76 4.27 .55 5.23 3, 154 .002 .09 

Deltagande 

beslutsfattning 

3.46 .64 3.71 .57 3.48 .84 3.65 .60 1.40 3, 154 .244 .03 

Coachning 3.34 .62 3.94 .77 3.58 .67 3.84 .75 5.74 3, 154 .001 .10 

Informering 3.49 .65 3.98 .68 3.55 .71 3.84 .65 4.80 3, 154 .003 .09 

Omtanke 3.22 .59 3.77 .69 3.42 .89 3.64 .72 4.49 3, 154 .005 .08 

Total genomsnitt 3.46 .45 3.93 .52 3.60 .67 3.85 .53 6.25 3, 154 .000 .11 

Not. Testpoängens variationsvidd 1-5 

ª Envägs variansanalys för beroende mätningar 
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Diskussion  
 
 

Syftet med studien var att se ifall det finns en skillnad i attityder mot en ledare beroende på 

dennes kön och etnicitet. Resultatet visade att Maria (svensk kvinna) var den 

personbeskrivningen som fick högst genomsnittspoäng på ELQ-skalan och även högst poäng 

på dimensionerna ”deltagande beslutsfattning”, ”coachning”, ”informering” och ”omtanke”. 

Fatima (kvinna med utländsk bakgrund) fick näst högst genomsnittspoäng på skalan och högst 

poäng på dimensionen ”vara en god förebild”. Erik (svensk man) är den personbeskrivning 

som fick lägst poäng på samtliga dimensioner och då även på genomsnittsresultatet.  

Detta är något som både stöds och går emot den tidigare forskningen då även den har fått 

tvetydliga resultat och slutsatser. Bland annat Hyde (2005) menar att det inte finns skillnader 

mellan mäns och kvinnors ledarskapsstil, samtidigt som Eagly och Johnson (1990) menar att 

det finns en skillnad där stereotypbilden av kvinnligt ledarskap är mer relationsorienterat och 

stereotypbilden av manligt ledarskap är mer uppgiftsorienterat.  

Eftersom empowerment-ledarskapet (som mäts med ELQ) innehåller många 

relationsorienterade spår (till exempel omtanke) kan detta ses som ett stereotypiskt kvinnligt 

ledarskap och detta kan förklara varför kvinnorna i studien var de som skattades högst. 

Resultatet i denna studie får fortsatt stöd i den tidigare forskningen om etnicitetens påverkan 

av attityder mot ledaren.  

Parker (1976) visar på att ledare med annan etnicitet ses som mer stödjande, uppmuntrande 

och berömmande än den västerländska ledaren. Detta är något som denna studie stödjer när det 

gäller mäns skattningar då Yussuf hade högre medelvärden än Erik på alla dimensioner. 

Skillnaden är dock inte tillräcklig för att det ska räknas som statistiskt signifikans utan typ 1-

fel men visar ändå på att en svag skillnad bland deltagarna i den aktuella studien finns.  

Då tidigare forskning pekar mot att då attityder sker omedvetet och aktiveras automatiskt i 

närvaron av en medlem tillhörande en stereotypgrupp (Devine, 1989), något som MTCP är 

tänkt att mäta, så var resultatet på denna dimension något föga förvånande då det visade sig att 

det inte fanns något tydligt samband mellan respondentens skattning på ledarskapsskalan 

(ELQ) och deras resultat på MTCP. En anledning till detta resultat kan finnas i det faktum att 

majoriteten av deltagarna var unga kvinnor med högskoleutbildning och att detta kan påverka 

fördomsfullheten hos deltagarna. Det finns även en spekulation i att respondenterna möjligtvis 

förstod det egentliga syftet innan debriefingen och att de i enlighet med Kunda och Spencers 

(2003) forskning medvetet skattade de fiktiva personerna som tillhör en mer tydligt utsatt 

stereotypgrupp högre (svenska kvinnor samt män och kvinnor med utländsk bakgrund) för att 

de inte vill se sig själva som fördomsfulla. En annan förklaring kan vara att respondenterna 

endast fick tillgång till en av personbeskrivningarna. Om de hade skattat alla 

personbeskrivningarna så kanske de hade fått andra resultat på MTCP-skalan. För vidare 

forskning vore det intressant att se hur olika ålderskategorier eller yrkestitlar hade skattat 

personbeskrivning, det hade också varit intressant att se om utbildning är något som påverkar 

resultatet. Anledningen till att det endast har gjorts envägs variansanalyser är för att avgränsa 

studiens omfattning där syftet enbart är att söka efter om det finns en skillnad i attityder till 

ledarskap beroende på kön och etnicitet. 
 

I enkäten har fyra personbeskrivningar efter vilka respondenterna fick svara på frågor kring 

ledarskap och attityder. För att mäta om det skiljer sig i attityder till ledarskap beroende på kön 

och etnicitet så valdes fyra namn ut, två svenska och två utländska, vilka varierades i 

personbeskrivningarna. I personbeskrivningen så var tanken att det skulle finnas så lite 

information som möjligt om personen ifråga för att detta inte skulle påverka resultatet allt för 

mycket. Ju mer personliga variabler det finns kring personen desto mer sannolikt är det att 

resultatet förvrängs och inte blir jämförbara samtidigt som berättelsen måste vara någorlunda 
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detaljerad för att någon ska kunna genomföra undersökningen. Det skapades en stereotypisk 

manlig bild av arbetsplatsen genom att berätta att det är ett industriföretag och att personen i 

fråga tidigare har arbetat med montering, detta för att få så stora skillnader i resultatet bland de 

olika personbeskrivningarna. Namnen valdes noggrant ut eftersom det är viktigt att namnet i 

sig inte har tidigare associationer utan är så neutralt som möjligt. Mycket fokus har legat på 

användandet av namn som är tydliga att uppfatta kön och etnicitet utifrån, då forskning visar 

på att namn har en stor betydelse för den personliga integriteten (Dinur, Beit-Hallahmi, & 

Hofman, 1996). Till namnen valdes Maria eftersom det är det vanligaste kvinnonamnet, Erik 

är det vanligaste manliga namnet samt att Johansson är det vanligaste efternamnet i Sverige 

(enligt Svenska namn). Fatima och Yussuf Malik är namn med tydlig arabisk koppling men 

utan uppenbara negativa associationer. Det valdes att ha med efternamn på de fiktiva 

personerna för att ytterligare garantera att ursprunget framstår. Anledningen till valet av 

arabiska namn i personbeskrivningen är att detta är den folkgrupp som idag blivit utsatta för 

fördomar och stereotypbildning i Västvärlden efter terror attacken mot World Trade Center, 

2001 (Bushman & Bonacci, 2004). Ytterligare argument för valet av denna folkgrupp är att 

ursprunget skulle vara tydligt och att det skulle vara lätt att koppla till existerande stereotyper 

vilket är något som forskning stödjer då O'Brien, Kinias, och Major (2008) pekar på att 

människor tillhörande en social grupp med tydliga stereotyper är mer benägna att utsättas för 

fördomsfulla integrationer. Dubai valdes som hemstad till de fiktiva utländska berättelserna 

eftersom det är en stad med stor expansion och inga uppenbara associationer till extremistiska 

religioner eller dylikt. Mycket av den tidigare forskningen som gjort är amerikansk och tydligt 

inriktade mot svarta män (Adams, 1978; Parker, 1976; Rosette, Leonardelli, & Phillips, 2008). 

Av etiska skäl föredrogs att det ska vara tydligt att de fiktiva personer är född utomlands för 

att slippa problematiken med adopterade och andra generationens invandrare, för var går 

gränsen för att vara svensk?  

I konstruktionen av enkäten så utgör de två första frågorna efter fallbeskrivningen 

kontrollfrågor där respondenten fick svara på om personen i fallbeskrivningen var en 

man/kvinna samt var född i Stockholm/Dubai. Detta för att kontrollera så att respondenten har 

uppfattat beskrivningen korrekt vad gäller kön och härkomst och för att stärka validiteten i 

undersökningen. Det valdes att korta ner MTCP för att denna inte skulle bli alltför lång. Vid 

urvalet av vilka påståenden som skulle användas så argumenterades det för att de påståenden 

som tydligt rörde svarta individer skulle väljas bort då detta sannolikt hade förvirrat deltagarna 

samtidigt som det inte hade någon direkt relevans då undersökningen handlade om en annan 

etnicitet. Eftersom Cronbachs alfa låg på en godkänd nivå trots att vissa frågor togs bort valdes 

det att ha kvar skalan för att kunna se ifall det fanns ett samband mellan poängen på de olika 

skalorna. MTCP valdes att placeras sist i enkäten för att dessa svar inte skulle kunna påverka 

skattningen på ledarskapet, ifall MTCP skalan hade medvetandegjort tankar hos 

respondenterna om fördomsfullhet skulle de eventuellt kunna skatta personbeskrivningarna 

mer neutralt på grund av social önskvärdhet.  Ytterligare argumentation till varför den 

placerades sist är för att denna utgör en kontrollfunktion av respondenternas attityder och 

huvudvikten ligger på skattningen av ledarskapet i den första delen av enkäten.  

I enkäten om ledarskapet (ELQ) så plockades det ut fem items från varje huvudrubrik för 

att, även här, inte enkäten skulle bli alltför stor. De items som valdes ut var de som gav mest 

variation och inte liknade varandra efter jämförelser av definitioner på de olika items. Även 

här fick den bearbetade versionen av skalan så höga poäng på Cronbachs alfa att den utan 

problem kunde användas i undersökningen.  Översättningar från engelska till svenska gällande 

de båda enkäterna utgör ett hot mot undersökningens styrka eftersom det är lätt att översätta 

fel och att tappa den egenliga innebörden och naturliga meningsbyggnaden i originaltexten, 

men då författarna är medvetna om detta och har jobbat med tydligheten ses inte detta som ett 

allt för stort hot mot validiteten. 
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Styrkor och svagheter 
 

En av studiens främsta styrkor är den höga svarsprocenten vilket ökar resultatets 

generaliserbarhet. Det faktum att majoriteten av deltagarna var unga kvinnor gör att man med 

säkerhet inte kan generalisera resultatet till hela populationen men vågar säga att resultatet är 

generaliserbart bland unga högskolestuderande kvinnor. Även den jämna fördelningen bland 

de olika enkätvariationerna är en styrka och talar till resultatets tillförlitlighet. Det faktum att 

studien var noggrant genomförd med både pilotstudier och kontrollfrågor ses som en styrka. 

Ytterligare en klar styrka är att studien genomfördes med hjälp av välbeprövade och 

väletablerade instrument. I denna studie hade fyra av de fem ledarskapsdimensionerna ett 

Cronbachs alfa som översteg gränsvärdet på .70. Att en av de fem ledarskapsdimensionerna 

hade ett Cronbachs alfa något under .70 vilket kan anses vara tillfredställande. Cronbachs alfa 

för MTCP-skalan uppmättes till något under .70 vilket också anses tillfredställande och kan 

därmed ses som en styrka i studien. Utifrån de ovan nämnda alfavärderna så kan studien 

sammanfattningsvis anses ha en god reliabilitet. Vid test-retest-reliabilitet av ELQ-skalans 

utformning uppnåddes goda resultat där de fem ledarskapsdimensionerna (vara en god 

förebild, deltagande beslutsfattning, coachning, informering och omtanke) fick signifikanta 

korrelationer (p = .001) med två andra väletablerade mätinstrument (LBDQ och MPS) för 

ledarskapsbeteenden (Arnold, Rhoades, & Drasgow, 2000), vilket därmed också styrker både 

validiteten och reliabiliteten i den aktuella studien då ELQ därmed anses ha hög validitet.  

En svaghet i studien är dock att ELQ-skalan som användes bara mäter en viss typ av 

ledarskap. Vid fortsatt forskning rekommenderas en skala som handlar mer om generellt 

ledarskap för att få fram ett mer intressant resultat. Det hade även varit intressant att se hur 

resultatet hade sett ut med fler manliga respondenter samt mer spridda åldrar och 

yrkestillhörigheter. Det faktum att enkäten delades ut på två olika sätt, det vill säga både i 

klassrum och i biblioteket gjordes för att komplettera urvalet men kan också ses som en 

svaghet då det finns en möjlighet att en respondent har svarat på enkäten flera gånger. 
 
 

Slutsats 
 

Denna studie visar att det finns en skillnad i hur ledare utvärderas beroende på deras kön och 

etnicitet. Resultatet visade att kvinnor skattades bäst på de fem ledarskapsdimensionerna ”vara 

en god förebild”, ”deltagande beslutsfattning”, ”coachning”, ”informering” och ”omtanke”. 

Detta var något som gick emot studiens hypoteser. Studiens slutsats blir därmed att samtliga 

hypoteser förkastas. 
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