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Attityder till auktoritärt ledarskap ur ett könsperspektiv   
Om professionellt agerande på olika chefsnivåer  

 

Linnéa Trygg och Hannah Värme 

 

Bemöts en kvinnlig auktoritär chef med samma attityd som en manlig 

och ses hennes ledarskap likvärdigt gällande professionalism? Tidigare 

forskning visar att så är inte fallet (Eagly & Karau, 2002). Studien 

syftade därför till att undersöka om skillnader fortfarande förelåg 

gällande attityder till auktoritärt ledarskap ur ett könsperspektiv. Detta 

undersöktes med hjälp av en vinjettstudie med högskole- och 

universitetsstudenter som deltagare (n = 162). Enkäten innehöll en 

egenskriven vinjett, en etablerad skala, APV (attityd till person i vinjett) 

samt två egenkonstruerade skalor som mätte professionalism och 

acceptans av auktoritärt ledarskap. Fyra hypoteser prövades och 

analyserades sedan genom trevägs- ANOVOR för oberoende 

mätningar. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i hur 

deltagarkönen skattade den fiktiva chefens grad av professionalism och 

attityd. Slutsatsen blev att deltagarmännen uppfattade överlag den 

fiktiva auktoritära chefen som mer professionell och med en högre 

positiv attityd än de kvinnliga deltagarna.  

 

Keywords: attitude, stereotypes, authoritarian leadership, 

professionalism, gender differences. 

 

 

Inledning  

 
Lewin och Lippitt har varit inflytelserika inom arbete kring ledarskap, arbetsklimat och 

arbetsroller. Deras första forskning kom ut 1938 och beskriver två ledarskapsstilar, den 

demokratiska och den auktoritära. Senare kom de att bedriva ytterligare forskning tillsammans 

med White och då lades en tredje ledarskapsstil till, den passiva låt-gå ledaren (Lewin, Lippitt, 

& White, 1939). Än idag bedrivs forskning utifrån de tre ledarskapsstilarna. Denna studie 

kommer dock endast att behandla demokratisk och auktoritär ledarskapsstil. 

 

 

Demokratiskt ledarskap 
 

Den demokratiska ledarskapsstilen tillåter de anställda att vara delaktiga under planering av 

verksamheten och till och med uppmanar till att bidra med förslag. En demokratisk ledare 

beslutar tillsammans med sin grupp i den mån det är möjligt, annars är det eftersträvansvärt att 

uppnå konsensus hos de anställda. Målen är tydliga och ledaren finns behjälplig för att ge råd 

eller handledning. I ett demokratiskt ledarskap ligger fokus på individen samt även att stöd och 

hjälp finns tillgängligt vid behov. Ledaren uppvisar en närvaro och ett engagemang, 

vilket enligt Cammalleri, Hendrick, Pittman, Blout och Prather (1973) resulterar i att de 

anställda upplever trygghet, delaktighet och ansvar, både inför arbetsuppgift och kollega. Det 

har i Sverige visat sig vara en uppskattad och i många fall effektiv ledarstil då en delaktig och 
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informerad anställd anses fungera bättre i arbetet. I vissa andra kulturer uppskattas och 

respekteras dock ett auktoritärt ledarskap mer än ett demokratiskt och det är viktigt att vara 

medveten om i situationer där kulturer möts (Taleghani, Salmani, & Taatian, 2010). En 

demokratisk ledare ser kompetensen hos de anställda som en tillgång och låter dem därför 

influera processer inom organisationen. Det är en balansakt att parallellt vara en bestämmande 

chef och att lyckas integrera de anställda i arbetet (Öster & Karttunen, 2007).  

 

 

Auktoritärt ledarskap 
 

En auktoritär ledare styr verksamheten med ett starkt grepp och låter oftast inte de anställda 

vara med och fatta viktiga beslut. Den auktoritära ledaren bestämmer själv och kommunicerar 

ut sina beslut neråt i den mån det anses vara nödvändigt. Med ett auktoritärt ledarskap finns 

vanligtvis inte något större utrymme för dialog mellan de anställda och ledaren, 

Denna ledarskapsstil representerar ett relativt lågt delande av makt och information till de 

anställda samtidigt som förhållandevis höga ansträngningar vidtas för att kontrollera deras 

beteende. Det auktoritära ledarskapet skiljer sig markant från andra stilar som kan ses som mer 

inbjudande till delaktighet (Schaubroeck, Shen, & Chong, 2017). 

Enligt Cong Liu, Meltzer och Pyc (2017) så visar den auktoritära ledarens personlighet upp 

fyra huvudfaktorer; dominans, resultatinriktning, konflikt mellan personer och verbal 

aggressivitet. Att arbeta under sådana villkor kan upplevas svårt och stressframkallande. Den 

auktoritära ledarskapsstilen kan visa sig vara ineffektiv och rigid, då den kan vara 

kontrollerande och kreativitetshämmande i sin detaljstyrning (Cammalleri, et al., 1973).  

Det finns dock situationer som kräver en fast hand och ett auktoritärt ledarskap såsom vid 

krislägen. Även vid tagande av stora beslut som rör en hel organisation kan ledare, exempelvis 

i form av chef eller styrelse behöva vara mer auktoritär då det inte skulle vara praktiskt eller 

effektivt att leda med ett mer demokratiskt tillämpningssätt i ett sådant läge. Ledarskap utövas 

och tas emot olika beroende på land och företagskultur. I Sverige är den auktoritära ledarstilen 

inte speciellt populär och generellt föredrar både chef och anställd ett mer demokratiskt 

ledarskap (Taleghani, Salmani, & Taatian, 2010).  

 

 

Vad innebär ett professionellt ledarskap? 
 

Ett professionellt ledarskap är viktigt både för organisation och anställda. Det är nödvändigt 

med en ledare som kan leda verksamhet och grupp framåt. Generellt finns höga förväntningar 

på ledare och hur de bör vara för att vara en bra ledare. Ett professionellt ledarskap handlar till 

stor del om att som chef och ledare förstå sin roll i organisationen, både gällande agerandet mot 

medarbetare och kunder samt en eventuell företagsledning eller styrelse (Skinner & Spurgeon, 

2005).  

En professionell chef bör kunna vara flexibel i sitt agerande och anpassa sitt ledarskap efter 

situationen. En betydande del i att vara professionell är att agera med förnuft då en situation 

kan vara känslomässigt påfrestande och kan upplevas både stressande och krävande så att i 

dessa sammanhang kunna behålla ett lugn är viktigt. För att ha kapacitet att agera professionellt 

krävs god självkännedom och en god kommunikativ förmåga. Detta kan uppnås genom att 

aktivt reflektera över egna handlingar och reaktioner och på så sätt skapa insikt och förståelse 

snarare än att endast göra en utvärdering av sig själv. Att endast utvärdera sig själv kan tendera 

att vara ineffektivt då uppfattningen om den egna förmågan många gånger inte är förankrad i 

verkligheten utan kan vara baserad på en bild som snarare är önskad (Gottlieb, Handelsman, & 

Knapp, 2017). 
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Ett professionellt ledarskap bygger på att kunna möta sina anställda på ett sätt som får dem 

att känna sig bekväma, sedda och bekräftade. Detta kräver stor lyhördhet, känslighet och respekt 

inför olika situationer och stämningar. Tidigare har det ibland ansetts att vara empatisk är 

likvärdigt med att vara “mjuk”, men ett mer modernt tankesätt som även finner stöd i 

forskningen är att ett empatiskt ledarskap är ett mer effektivt ledarskap som kan bidra till 

välmående bland de anställda och en effektivitet för organisationen. Ett professionellt 

förhållningssätt kräver en väl utvecklad förmåga att hålla en viss distans till de anställda och de 

situationer som kan uppstå, samtidigt som en hög nivå av empati ska kunna uppvisas (Skinner 

& Spurgeon, 2005). Denna empati tillsammans med omvårdande egenskaper som anses vara 

del av ett professionellt ledarskap är även egenskaper som traditionellt tillskrivs kvinnor (Eagly 

& Karau, 2002). 

 

 

Stereotyper om män och kvinnor  
 

”A stereotype is a socially shared set of beliefs about traits that are characteristic of members 

of a social category” (Banaji & Greenwald, s.14, 1995).  

Socialt kan alla individer på något sätt placeras in i olika kategorier och tillskrivas 

egenskaper som anses karaktäristiska för den specifika kategorin. Dessa tillskrivna egenskaper 

är oberoende av individens personliga drag och baserade på tillhörighet av kategori. De kan 

därmed beskrivas som stereotyper. Sättet män och kvinnor kategoriseras är inget undantag utan 

de tillskrivs ofta vissa karaktärsdrag utifrån könstillhörighet. Enligt Eagly och Karau (2002) är 

det i stor utsträckning stereotypiskt för män att uppvisa ett så kallat agentiskt, eller 

handlingsinriktat, beteende. De agentiska karaktärsdragen (agentic characteristics) inkluderar 

egenskaper som; självsäker, bestämd, ambitiös, dominant och självständig. Dessa är egenskaper 

som ofta tillskrivs en auktoritär ledare. Kvinnor däremot är mer benägna att ha 

samverkansinriktade egenskaper (communal characteristics) än män. Stereotypen för kvinnor 

är att de är mer inriktade på samhörighet och gemenskap och är karaktäristiskt mer 

omhändertagande, lyhörda, hjälpsamma och sympatiska. Dessa egenskaper förknippas 

traditionellt med ett demokratiskt ledarskap, dessa är även de egenskaper som brukar nämnas i 

definitioner av professionalism. 

Carter, Prime och Welbourne (2009) menar att män och kvinnor inte skiljer sig nämnvärt i 

sättet att leda, utan hävdar att ett problem är de stereotypa attributionerna om kvinnor. Det är 

stereotyperna som hjälper till att skapa det så kallade glastaket som utgör den barriär som 

hindrar kvinnor från att ta sig till höga chefspositioner. Marongiu och Ekehammar (1999) menar 

att det förutom stereotyper finns ytterligare en förklaring till att det så kallade glastaket 

uppstår.  Förklaringen består av interna och externa faktorer. Den interna faktorn består främst 

av personliga egenskaper hos kvinnor exempelvis de så kallade samverkansinriktade 

egenskaperna. Den externa faktorn behandlar den situation som är aktuell exempelvis 

svårigheten i att balansera föräldraskap med en framgångsrik karriär. 

Den allmänna inställningen, bland både kvinnor och män, till kvinnor som chefer är mindre 

positiva än inställningen till män som chefer. Förklaringen till detta menas ha sin grund i de 

existerande stereotyperna kring könsroller. Med andra ord avgör könet på chefen vilka attribut 

denne tillskrivs, samt om attributen är av negativ eller positiv karaktär. Den stereotypa 

attributionen är ett fenomen som på senare tid har beskrivits som “unconscious bias” (Eagly & 

Karau, 2002). Dessa övertygelser tros ligga omedvetet och påverkar i vilken grad kvinnor blir 

erbjudna eller nekade tillgång till högre chefsnivåer (Kasier & Wallace, 2016). Sättet på vilket 

dessa stereotyper bedöms, är helt beroende på den attityd samhället håller till dem. 
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Attityder till män och kvinnor som chefer  
 

”Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with 

some degree of favor or disfavor” (Eagly & Chaiken, s. 1, 1993).  

Attityder innehåller känslomässiga/affektiva komponenter som refererar till intensiteten i 

attityden, det vill säga hur stark känslomässigt etsad attityden är genom graden av övertygelse 

och dess kognitiva struktur. Ju enklare kognitiv struktur hos attityden desto lättare är attityden 

att ändra (Katz, 1960). Attityder kan innehålla värderingar, dessa är i sin tur kopplade till 

individens personlighet och självuppfattning. Vid dessa tillfällen är attityder dessvärre svårare 

att förändra. Detta skulle kunna innebära att en individ med starka värderingar kring frihet och 

demokrati skulle ha svårt att ändra sin attityd kring en chef med auktoritärt ledarskap. Katz 

(1960) menar dock att genom att skapa positiva relationer och förtroende till en individ kan en 

persons attityd förändras och leda till en positiv uppfattning och känslor för personen som 

individen innan hade en negativ attityd till.  

Attityder till ledarskap är en variabel som kan påverka de anställdas beteende och 

arbetsutförande. Under senare tid har ett stort fokus lagts på relationen mellan human resource 

management och anställdas attityd till chefers ledarskap. Human resource management 

innefattar ett företags personalavdelning och berör bland annat kompetensutveckling, 

rekrytering, lönesättning och personalvård (Biemann, Korff, & Voelpel, 2017). De anställdas 

attityder till chefens ledarskap spelar en stor roll för organisationens prestation. Forskning har 

visat att arbetstillfredsställelse, målsättning och affektivt organisationsåtagande inkluderar ett 

långtidsperspektiv och har en positiv påverkan på de anställdas attityd till ledningen (Biemann, 

Korff, &Voelpel., 2017; Khoreva, 2016). Det vill säga att genom att chefer värdesätter de 

anställda och har ett bra human resource managementteam som genom individuella 

planläggningar för de anställda fokuserar på personlig utveckling och målsättning, leder det till 

en personalstyrka som stannar på företaget och får en positiv attityd till chefens ledarskap 

(Bashshur, González-Romá, & Hernández, 2011).  

Bilden av en högt uppsatt chef för automatiskt för tankarna till en man då detta ledarskap 

generellt är förknippat med maskulinitet (Fischbach, Horstmann, & Lichtenthaler, 2015; 

Paustian-Underdahl, Slattery-Walker, & Woehr, 2014). Trots att kvinnor kontinuerligt erhållit 

positioner i de flesta områden inom arbetslivet är chefsroller fortfarande i hög grad influerade 

av manliga normer (Eagly & Karau, 2002) vilket kan verka motsägelsefullt eftersom forskning 

kunnat stödja teorier om att kvinnliga chefer är en tillgång för företag och organisationer tack 

vare sina samverkansinriktade egenskaper (Dreher, 2003).  

Det existerar en skillnad i attityder gällande kvinnor och män på olika chefsnivåer. Paustian-

Underdahl, Slattery-Walker och Woehr, (2014) menar att vid låga och mellanchefsnivåer är 

könsskillnaderna neutrala. Vid höga chefspositioner uppfattas den kvinnliga chefen som mer 

effektiv än den manliga och tillskrivs attribut som exceptionellt kompetent och beundras för att 

kunnat ta sig till den nivån. Denna uppfattningen om kvinnor på höga chefspositioner gäller för 

både män och kvinnor men är starkare hos de kvinnliga respondenterna (Jabes, 1980; Paustian-

Underdahl, Slattery Walker, & Woehr, 2014).  

Att vara chef och ansvarig för 60 anställda jämfört med att ansvara för 6000 anställda ger 

olika förutsättningar för chefen att närvara i det dagliga arbetet för de anställda. Detta försvårar 

också för anställda att få en direkt kontakt med chefen, vilket vore positivt då det ger en trygghet 

och skapar en mer personlig relation dem emellan. Anställda tenderar att ta kontakt med den 

lägre chefen om åsikter kring arbetet eller privat, av den anledningen att den låga chefen ofta 

är den som finns närmast och den de interagerar med på en vardaglig basis. De lågt uppsatta 

cheferna har en stor inverkan i hur de anställda uppfattar den högt uppsatta chefen (Fulmer & 

Ostroff, 2017) Då de anställda lätt ser närmsta chef som representant för organisationen och 

relationen dem emellan som en indikation på hur väl den anställda värdesätts. Detta påverkar i 
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hög grad de anställdas attityd gentemot organisationen och de högre uppsatta cheferna. En 

anställd som har en positiv attityd och relation till sin närmsta/låga chef stannar där och arbetar 

bra där men begränsar sig inom den sektorn, för den chefen och den avdelningen. En anställd 

som däremot litar på och har en positiv attityd även till en högre uppsatt chef engagerar sig i 

större grad i organisationen som helhet, organisationens målsättningar och grundvärderingar. 

Generellt resulterar detta i en bättre prestanda hos den anställda (Fulmer & Ostroff, 2017).  

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka attityder till auktoritärt ledarskap ur ett könsperspektiv. Detta 

för att försöka skapa en uppfattning om huruvida de föreligger skillnader i inställningar till 

auktoritära chefer baserat på deras kön. Ses den manliga auktoritära chefen med mer positiva 

ögon än den kvinnliga? Upplevs mannen som mer professionell än kvinnan i ett auktoritärt 

ledarskap? Tidigare forskning har hävdat att män typiskt agerade mer i linje med den 

traditionella chefsrollen jämfört med kvinnor som agerat könstypiskt (Eagly & Karau, 2002). 

Det finns ett samhälleligt intresse i att se om den forskningen fortfarande är aktuell eller om det 

har förekommit några ändringar under senare år. Resultatet av den aktuella studien skulle kunna 

utgöra ett underlag till vidare forskning exempelvis i ämnena ledarskap, genus och attityder 

samt bidra med ny kunskap i området. Den nya kunskapen kan ligga till grund för diskussioner 

kring tankar och upplysning gällande kvinnor och män i olika positioner av makt. De hypoteser 

som undersöktes var följande: 

 

Hypotes 1a: En manlig auktoritär chef uppfattas som mer professionell än en kvinnlig auktoritär 

chef. 

Hypotes 1b: En högt uppsatt auktoritär chef uppfattas som mer professionell än en lågt uppsatt 

auktoritär chef. 

Hypotes 2a: En manlig auktoritär chef bemöts med en mer positiv attityd än en kvinnlig 

auktoritär chef. 

Hypotes 2b: En högt uppsatt auktoritär chef bemöts med en mindre positiv attityd än en lågt 

uppsatt auktoritär chef. 

 

 

Metod    

   

Deltagare  
 

Studiens deltagare var studenter vid två olika lärosäten, en högskola och ett universitet, i 

Mellansverige med 33 (21%) respektive 129 (79%) deltagare. Urvalet bestod totalt av 164 

deltagare, två av enkäterna exkluderades då de ansågs ha ett alltför stort partiellt bortfall. 

Slutligen var det 162 deltagare, varav 102 kvinnor (63%), 59 män (36.4%) och 1 deltagare som 

valt alternativet annat (0.6%). Åldern på deltagarna varierade mellan 18–53 år med ett 

medelvärde på 25.78 och en standardavvikelse på 5.86. Deltagarna varierade i studieområde 

mellan psykologi, innovation, pedagogik och datateknik. Ingen kompensation gavs för 

medverkande i studien.   
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Material 
 

Studiens datamaterial samlades in genom en enkät bestående av följande delar. Första delen var 

ett missivbrev, följt av en vinjett. Vinjetten innehöll en berättelse om en chefs agerande vid en 

omorganisation på en arbetsplats. Deltagaren blev instruerad att föreställa sig vara medarbetare 

på den beskrivna arbetsplatsen och tänka hur denne skulle reagera samt skatta hur den upplever 

chefens agerande. Vinjetten bestod av fyra olika versioner skiljande på chefens kön (man, 

kvinna) samt olika ansvar för antal anställda (60, 6000). Den fiktiva chefen hade i alla versioner 

ett auktoritärt ledarskap. Valet av namn på vinjettkönen (Erik, Erika) och antalet anställda på 

de olika chefsnivåerna syftade till att vara så lika som möjligt. Detta för att undvika att 

deltagarna skulle upptäcka att enkäterna inte var identiska vid enkätutdelningen. Tanken bakom 

antalet anställda var att med 60 anställda kan chefen tänkas ha en relativt personlig kontakt, 

däremot med 6000 anställda är det näst intill en omöjlighet. Versionen med manlig chef för 60 

anställda löd: 

 

Föreställ dig att du är medarbetare på en arbetsplats och du har varit anställd ca 3 

år. Din chef heter Erik [Erika] och är VD på företaget och ansvarar för 60 [6000] 

anställda. Han [Hon] har en tydlig vision om hur han [hon] vill att arbetet på 

företaget ska utföras och förmedlar det med tydliga instruktioner. Erik [Erika] är 

säker på sin kunskap och anser därför inte att han [hon] alltid behöver rådfråga eller 

förankra beslut med sina anställda. 

En dag meddelar Erik [Erika] oväntat att en omfattande omorganisation kommer 

ske på företaget. Det blir en orolig stämning och många av de anställda, även du 

själv, har frågor kring vad som väntar och hur arbetet kommer att påverkas. Svaret 

blir att det kommer att medföra stora förändringar i det dagliga arbetet exempelvis 

genom nya rutiner och arbetsgrupperingar. Under följande veckor uppstår protester 

och några medarbetare startar en namninsamling för att försöka stoppa 

förändringen. Under ett stormöte ställer någon frågan vad plan B är utifall att 

omorganisationen visar sig ha negativa konsekvenser för personal och företaget. 

Chefen uttrycker tydligt att det inte finns en plan B utan att detta beslut är helt 

nödvändigt och kommer att stå fast oavsett vilka konsekvenserna blir. 

Tolv månader efter omorganisationen träder i kraft görs en oberoende utvärdering 

som visar att förändringarna varit positiva för företagets ekonomi. Även bland de 

flesta medarbetare upplevs omorganisationen inte ha haft de negativa effekter som 

först befarats och stämningen på företaget har återgått till det normala. 

  

Efter vinjetten följde två bakgrundsfrågor innehållande kön och ålder. Kön uppgavs via tre 

alternativ; man (kodades sedan 1), kvinna (kodades sedan 2) och annat (kodades sedan 3). 

Deltagarens ålder angavs i antal fyllda år. Följande del bestod av en kontrollvariabel där 

deltagaren ombads att sätta ett kryss på en 8 cm lång linje som undersökte om chefen i vinjetten 

upplevdes leda på demokratiskt eller auktoritärt sätt. Positionen av krysset gjordes om till ett 

procenttal och omvandlades därefter till ett numeriskt värde. Slutligen presenterades 25 

påståenden där deltagaren fick skatta i vilken mån de instämde i de olika påståendena. Detta 

mättes via en femgradig Likertskala; “instämmer inte alls” (kodades sedan 1), (2, 3 4) och 

“instämmer helt” (kodades sedan 5). Påståendena formade tre skalor; 

 

APV (attityd till person i vinjett) konstruerad av Andersson (2017). Med hjälp av 13 items 

mättes om deltagaren hade en positivt eller negativ attityd till den fiktiva chefen. 

Medelvärdesindex beräknades för påståendena; ”chefen är någon jag vill ha som chef”, ”chefen 

är någon jag skulle vilja arbeta med”, ”chefen är en möjlig vän till mig”, ”chefen är någon som 
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är osjälvisk”, ”chefen är någon jag skulle lita på”, ”chefen är någon med god 

ledarskapsförmåga”, ”chefen är någon som fungerar bra i grupp”, ”chefen är någon som tillför 

glädje på arbetsplatsen”, ”chefen är någon jag skulle vända mig till vid problem”, ”chefen är 

någon som sätter sig själv i första hand” (skalvänd), ”chefen är någon som är obeslutsam” 

(skalvänd), ”chefen är någon som är opålitlig” (skalvänd) och ”chefen är någon jag upplever 

som otrevlig” (skalvänd). Ju högre poäng deltagaren erhöll desto mer positiv attityd till den 

fiktiva chefen. I den slutgiltiga datainsamlingen mättes skalans Cronbachs alpha till .88.  

 

Professionalism var en skala som konstruerades för denna studie bestående av 6 items. Syftet 

var att få en uppfattning om i vilken mån deltagarna upplevde chefens arbetssätt/agerande som 

professionellt. Ett högt värde på skalans medelvärdesindex angav ett högt värde i 

professionalism hos den fiktiva chefen. Påståendena var; ”chefen informerar de anställda på ett 

professionellt sätt”, ”chefen uppvisar en empatisk förmåga”, ”chefen är flexibel i sitt bemötande 

av de anställdas olika känsloreaktioner”, ”chefen har en kompis-attityd” (skalvänd), ”chefen är 

dålig på att ta kritik” (skalvänd) och ”chefen behandlar de anställda orättvist” (skalvänd). För 

att öka skalans Cronbachs alpha värde valdes det att ta bort ett item ”Chefen har en kompis-

attityd” vilket innebar att i den slutgiltiga datainsamlingen mättes skalans Cronbachs alpha till 

.68. Den mest sannolika anledningen till att itemet som togs bort drog ner alphavärdet var en 

golveffekt. 

  

AAL (Acceptans för auktoritärt ledarskap) var även den en skala konstruerad för denna 

studie där syftet var att undersöka hur deltagarna upplevde/accepterade ett auktoritärt ledarskap. 

Ett högt värde på skalans summaindex innebar att deltagaren accepterade ett auktoritärt 

ledarskap från den fiktiva chefen. Motsatt att ett lågt värde indikerade låg acceptans till chefens 

auktoritära ledarskap. Påståendena var; ”chefens beslutsamhet bidrar till trygghet på 

arbetsplatsen”, ”det är skönt att chefen fattar alla viktiga beslut”, ”chefens ledarskapsstil skapar 

tydliga arbetsroller”, ”chefen är lyhörd inför de anställdas åsikter” (skalvänd), ”jag skulle vilja 

vara mer delaktig i en diskussion om företagets framtid” (skalvänd) och ”chefen ger de anställda 

utrymme att framföra idéer” (skalvänd). Vid den slutgiltiga analysen uppnådde inte skalan en 

acceptabel alphanivå och togs därför bort. En trolig anledning till att skalan inte höll var att 

flera av frågorna inte mätte deltagarnas acceptans för det auktoritära ledarskapet, utan snarare 

om deltagarna uppfattade den fiktiva chefens ledarskapsstil och agerande som auktoritärt.  

 

 

Procedur 
 

Innan den riktiga datainsamlingen genomfördes en pilotstudie för att i ett tidigt stadie 

kontrollera skalornas reliabilitet. Det var även ett test för att se om de egenkonstruerade 

skalorna skulle bli godkända och kunna användas i studien. Vänner och bekanta till studiens 

författare tillfrågades om de kunde svara på enkäten och om de ville ge ett uttalande om 

enkätens utformning. Detta resulterade i tolv insamlade enkäter som blev grundmaterialet för 

pilotstudien.  

Datainsamlingen gjordes sedan i sex omgångar. Lärarna till de tillfrågade klasserna hade via 

e-post i ett tidigt skede informerats och godkänt att enkäten kunde delas ut i antingen i början 

eller slutet av lektionen. Vid utdelningen av enkäten blev studenterna informerade både 

muntligt och skriftligt om studiens syfte, tidsåtgång, kontaktuppgifter och etiska riktlinjer för 

deltagande. För att inte avslöja att deltagarna fått olika versioner av enkäten och studiens 

könsperspektiv sades och skrevs endast ”Studien syftar till att undersöka attityder till auktoritärt 

ledarskap”. Via det bifogade missivbrevet kunde deltagarna specifikt läsa att deras deltagande 
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var frivilligt och att de kunde när som helst under studiens gång välja att avbryta sin medverkan 

och att det insamlade materialet skall endast användas i forskningssyfte för denna studie. 

Då det i 5 av 6 klasser var ett stort antal studenter frånvarande räckte inte det insamlade 

materialet till studien. Därför kontaktades ett annat lärosäte där ytterligare 33 enkäter samlades 

in. 

 

 

Databearbetning 
 

För att undersöka hur de centrala variablerna samvarierade i materialet togs medelvärden, 

standardavvikelse och korrelationer fram. Gränsen för tendens till signifikans sattes till p <.10. 

För studiens fyra hypoteser var tanken att de skulle testas genom fyra tvåvägs-ANOVOR för 

oberoende mätningar men skillnader upptäcktes i svaren från de manliga och kvinnliga 

deltagarna vilket resulterade i en extra variabel och därför beslutades att genomföra trevägs- 

ANOVOR istället.   

 

 

Resultat 
 

Ett Pearsons korrelationstest genomfördes för att undersöka om samvariation förelåg mellan de 

beroende variablerna Professionalism och APV och kontrollvariabeln ledarskapsstil samt 

bakrundsvariablerna ålder och kön (se Tabell 1). Ålder korrelerade inte med någon av de andra 

variablerna. Kön korrelerade negativt med båda beroendevariablerna, professionalism och APV, 

samt positivt med ledarskapsstil. Det klart starkaste sambandet fanns mellan Professionalism 

och APV.  

 

Tabell 1 

Pearsons korrelationer mellan samtliga variabler, medelvärden och standardavvikelser 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Variabel  1. 2. 3. 4. M SD 
_________________________________________________________________________________________________________ 

1. Ålder     -    25.78 5.86 

2. Kön   .01   -     1.64 0.49 

3. Ledarskapsstil -.03  .20*   -     7.69 1.99 

4. Professionalism   .10 -.18* -.04    -   2.66 0.68 

5. APV   .10 -.17*  .03   .74**   3.25 0.68 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Not. * p < .05, ** p < .01 

 

Undersökningen visade att skillnad mellan de två lärosäten var nära att uppnå statistisk 

signifikans gällande skalan professionalism (F1, 160 = 1.21, p = .058). Deltagarna som studerade 

vid universitetet tenderade att skatta den fiktiva chefens grad av professionalism högre (M = 

2.86, SD = 0.55) än deltagarna från högskolan (M = 2.61, SD = 0.70). Inga signifikanta 

skillnader påvisades mellan de två lärosätena för skalan APV (F1, 160 = 2.84, p = .154). 

Kontrollvariabeln Ledarskapsstil, som undersökte i vilken mån deltagarna uppfattade chefen i 

vinjetten leda med en auktoritär stil, visade på ett medelvärde av 7.69 på en tiogradig skala. 

För att testa Hypotes 1a: “En manlig auktoritär chef uppfattas som mer professionell än en 

kvinnlig auktoritär chef” och Hypotes 1b: ”En högt uppsatt auktoritär chef uppfattas som mer 

professionell än en lågt uppsatt auktoritär chef”, genomfördes en 2 x (vinjettkön: man/kvinna) 
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x 2 (chefsnivå: låg/hög) x 2 (deltagarkön: man/kvinna) ANOVA för oberoende mätningar med 

professionalism som beroendevariabel. Analysen för variabeln vinjettkön gav följande resultat: 

tendens till signifikant huvudeffekt (F1,161 = 3.67, p = .057), där mannen i vinjetten (M = 2.58, 

SD = 0.64) tenderade att ha lägre värden än kvinnan (M = 2.74, SD = 0.71). Det fanns ingen 

huvudeffekt av chefsnivå, (F1, 161 = 2.55, p = .112). Huvudeffekt av deltagarkön var signifikant 

(F2, 161 = 3.62, p = .029, ŋ² = .045), där de manliga deltagarna (M = 2.80, SD = 0.72) generellt 

skattade den fiktiva chefen med högre värde gällande professionalism (se Figur 1) än de 

kvinnliga deltagarna (M = 2.59, SD = 0.64). Ingen av de fyra möjliga interaktionseffekterna var 

signifikanta. Resultatet visade att varken Hypotes 1a eller Hypotes 1b fick stöd i analysen.  

 

Figur 1. Uppfattad professionalism av fiktiv chef som en funktion av chefens kön och 

chefsnivå för manliga och kvinnliga deltagare.  

 

Gällande Hypotes 2a: “En manlig auktoritär chef bemöts med en mer positiv attityd än en 

kvinnlig auktoritär chef” och Hypotes 2b: “En högt uppsatt auktoritär chef bemöts med en 

mindre positiv attityd än en lågt uppsatt auktoritär chef”, genomfördes en 2 (vinjettkön: 

man/kvinna) x 2 (chefsnivå: låg/hög) x 2 (deltagarkön: man/kvinna) ANOVA för oberoende 

mätningar med APV (attityd till person i vinjett) som beroendevariabel. Analysen för variabeln 

vinjettkön gav följande resultat: ingen signifikant huvudeffekt (F1, 161 = 2.29, p = .132). Det 

fanns ingen huvudeffekt av chefsnivå (F1, 161 = 0.48, p = .490). Huvudeffekt av deltagarkön var 

signifikant (F2, 161 = 3.64, p = .029, ŋ² = .045). Där de manliga deltagarna (M = 3.25, SD = 0.68) 

generellt skattade den fiktiva chefen med högre värden gällande positiv attityd (se Figur 2) än 

de kvinnliga deltagarna (M = 3.02, SD = 0.68). Ingen av de fyra möjliga interaktionseffekterna 

var signifikanta. Resultatet visade att varken Hypotes 2a eller Hypotes 2b fick stöd i analysen.  
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Figur 2. Attityd till fiktiv chef som en funktion av chefens kön och chefsnivå för manliga och 

kvinnliga deltagare.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka attityder till auktoritärt ledarskap ur ett könsperspektiv. 

Detta undersöktes genom fyra hypoteser som sedan analyserades statistiskt. Hypotes 1a löd: 

“En manlig auktoritär chef uppfattas som mer professionell än en kvinnlig auktoritär chef”. 

Resultatet visade att Hypotes 1a inte fick stöd då det fanns en tendens till huvudeffekt gällande 

variabeln vinjettkön. Den kvinnliga auktoritära chefen ansågs agera mer professionellt än den 

manliga auktoritära chefen. Detta var förvånansvärt då tidigare forskning (Eagly & Karau, 

2002) visar att både män och kvinnor har en allmän uppfattning om hur den stereotypa mannen 

är som chef. Han anses enligt denna forskning vara mer professionell än sin kvinnliga motpart, 

trots att det är hon som tillskrivs de egenskaperna som traditionellt ligger närmare ett 

professionellt ledarskap. Vilket enligt Skinner och Spurgeon (2005) innebär att chefen får sina 

anställda att känna sig sedda bekväma och bekräftade vilket kräver lyhördhet och känslighet. 

Kvinnor tillskrivs automatiskt demokratiska egenskaper såsom samverkanssinriktad, lyhörd 

och empatisk och detta sker genom det som Kasier och Wallace (2016) beskriver som 

“unconscious bias”. Denna process sker alltså omedvetet hos både kvinnor och män och kan 

vara en anledning till det oväntade resultatet för Hypotes 1a. De stereotypa attributen kring 

kvinnor tar överhand och går över faktumet att den kvinnliga fiktiva chefen också utför ett 

auktoritärt ledarskap. Ytterligare en anledning till denna utkomst kan vara att under de senare 

åren i Sverige har den traditionella rollen av kvinnan som huvudansvarig för hem och barn 

förändrats. Alltfler kvinnor läser vidare efter gymnasiet, kvinnor är till och med 

överrepresenterade vid högskola och universitet (Universitetskanslersämbetet, 2016). Denna 

förändring innebär att kvinnor får möjlighet till högre löner och kan påverka i vilken grad 

föräldraledigheten blir jämnt uppdelad. Medelåldern för förstföderskor i Sverige var 2016: 

29.15 år och för förstagångspappor 31.49 år (Statistiska centralbyrån, 2017), vilket innebär att 

kvinnorna hinner i högre grad än innan göra yrkeskarriär och förlorar inte i samma mängd tid 

som tidigare vid mammaledighet. Detta leder till alltfler kvinnor ges möjlighet att konkurrera 

med männen om högre positioner i arbetslivet. 
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Den kvinnliga chefen tenderade överlag att få högre skattningar än den manliga chefen. Detta 

går emot tidigare forskning som säger att ett professionellt ledarskap ligger närmare de 

egenskaper som karaktäriserar en demokratisk ledarskapsstil (Eagly & Karau, 2002).  

Hypotes 1b löd: “En högt uppsatt auktoritär chef uppfattas som mer professionell än en lågt 

uppsatt auktoritär chef”. Resultatet var inte signifikant då det inte fanns någon huvudeffekt för 

variabeln chefsnivå. Däremot fanns en stark signifikant korrelation mellan professionalism och 

APV vilket kan ses som en förklaring till resultatet; ju närmare arbete med chefen (lågt uppsatt), 

desto mer positiv attityd vilket korrelerar med hög skattning i studiens definition av 

professionalism. Katz (1960) beskriver att genom att skapa förtroende och positiva relationer 

till en individ kan en persons attityd förändras. Detta kan också vara en del av anledningen, det 

finns en relation och tillit till den låga chefen vilket gör att det går att skilja på ”chefens 

agerande” och ”personen bakom chefen”. Detta kan göra det lättare att bortse från ett 

oprofessionellt beteende. Samma typ av relation finns troligtvis inte till den högre chefen då 

denne inte har samma möjligheter till personlig interaktion med de anställda (Fulmer & Ostroff, 

2017). Detta bekräftas även av Bashshur, González-Romá och Hernández (2011) som menar 

att en chef som arbetar aktivt med human resource management och har en etablerad kontakt 

med de anställda, erhåller en personalstyrka som har en positiv attityd till ledarskapet och 

stannar längre på företaget. 

Gällande Hypotes 1a och Hypotes 1b existerade en signifikant huvudeffekt som visade att 

deltagarmännen generellt uppfattade den fiktiva chefen som mer professionell än 

deltagarkvinnorna. En förklaring till detta kan vara att män och kvinnor beskrivs stereotypiskt 

inneha olika typer av beteende, Eagly och Karau (2002) menar att män i större grad uppvisar 

ett handlingsinriktat beteende och därmed i större grad kan uppskatta ett auktoritärt ledarskap 

och se det som ett professionellt ”drag” från chefen. Detta skulle kunna var en förklaring till 

skillnaden, då män i högre grad än kvinnor accepterar beteendet då det är mer likt deras egna 

stereotypa beteende. 

Hypotes 2a löd “En manlig auktoritär chef bemöts med en mer positiv attityd än en kvinnlig 

auktoritär chef”. En signifikant huvudeffekt visade att de manliga deltagarna generellt skattade 

en mer positiv attityd till den auktoritära chefen än de kvinnliga deltagarna. Hypotes 2a syftade 

till att undersöka stereotypen kring den auktoritära manliga chefen, tanken var att männen skulle 

skattas med högre positiv attityd då ledarskap generellt är förknippat med maskulinitet enligt 

Fischbach, Horstmann och Lichtenthaler (2015) och Paustian-Underdahl, Slattery-Walker och 

Woehr (2014).  

Det fanns en svag negativ korrelation mellan deltagarkön och APV “attityd till person i 

vinjett”; de manliga deltagarna tenderade att ha en mer positiv attityd till auktoritära chefer 

överlag. Deltagarkvinnorna tenderar däremot att ha en mindre positiv attityd till auktoritärt 

ledarskap, en anledning kan vara att den ledarskapsstilen ligger långt ifrån det stereotypa 

kvinnliga beteendet som Eagly och Karau (2002) nämner.  

Ingången för denna studie var att ett auktoritärt ledarskap skulle uppfattas som mindre 

positivt, men deltagarnas skattningar var högre än väntat. Troligtvis kan detta förklaras med att 

det enligt Taleghani, Salmani och Taatian (2010) förekommer vissa situationer där ett 

auktoritärt ledarskap är mer önskvärt, exempelvis vid krislägen eller som beskrivet i vinjetten 

när det sker en drastisk omorganisation. 

Hypotes 2b löd “En högt uppsatt auktoritär chef bemöts med en mindre positiv attityd än en 

lågt uppsatt auktoritär chef. Hypotes 2b fick inte stöd. Ingen signifikant huvudeffekt förelåg 

gällande chefsnivå. Trots resultatet kan det ändå vara av intresse att diskutera detta då det var 

en central del av studiens frågeställning. Visuellt kan Figur 2 antyda att de manliga deltagarna 

kan tyckas ha en mer positiv attityd till en auktoritär chef på en lägre nivå än en högre nivå. Det 

skulle följa det Fulmer och Ostroffs (2017) beskriver om attityder till lågt- och högt uppsatta 

chefer. Ju närmare kontakt och daglig interaktion individen har med chefen desto bättre attityd 
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till chefens ledarskap.  I Figur 2 kunde även skönjas en antydan till att de kvinnliga deltagarna 

skulle kunna tänkas att ha en mer positiv attityd till chefen när det var en kvinnlig chef på en 

hög nivå. Det sistnämnda stämmer överens med tidigare forskning från Paustian-Underdahl, 

Slattery-Walker och Woehr (2014) vid låga till mellanhöga chefsnivåer är könsskillnaderna 

relativt neutrala, men när kvinnor når höga chefspositioner uppfattas dessa som mer effektiva 

och kompetenta. Det kan bero på att det finns en allmän vetskap om hur svårt det är för kvinnor 

att ta sig till dessa nivåer på grund av ”glastaket” (Kasier & Wallace, 2016; Marongiu & 

Ekehammar, 1999) och därför beundras de avsevärt. Denna uppfattning och beundran är 

starkare hos kvinnliga deltagare (Jabes, 1980; Paustian-Underdahl, Slattery-Walker, & Woehr, 

2014).  

Ingen av studiens fyra hypoteser fick stöd, vilket skulle kunna vara ett resultat av yttre 

faktorer; När enkätundersökningen genomfördes till studien var #MeToo rörelsen högaktuellt i 

svensk press och socialmedia. Rörelsens genomslag började 15 oktober 2017 när skådespelaren 

Alyssa Milano skrev ut ett meddelande på sin Twitter där hon uppmanade kvinnor världen över 

att svara på hennes inlägg med hashtaggen #MeToo om de också blivit sexuellt trakasserade av 

män för att belysa storleken av problemet. Tusentals kvinnor svarade genom att antingen bara 

skriva MeToo eller berätta om deras upplevelser, vissa gick till och med ut med namn på kända 

framgångsrika män ibland annat mediabranschen (New York Times, 2017). Rörelsen fick stor 

spridning i Sverige och flera upprop skapades av kvinnor i olika yrkesområden. Detta kan ha 

påverkat hur deltagarna skattade den fiktiva chefen, den manliga auktoritära chefen ansågs då 

mindre professionell och bemöttes då med en mindre positiv attityd än den kvinnliga.  

Det mest anmärkningsvärda resultatet denna studie visade var den signifikanta skillnaden i 

skattningar gällande deltagarkönen, där männen generellt skattade den fiktiva chefen högre 

gällande både professionalism och positiv attityd än de kvinnliga deltagarna. Det fanns även en 

tendens till signifikant resultat av deltagarnas skattning till vinjettkön, där den kvinnliga 

auktoritära chefen skattades högre i professionalism än den manliga auktoritära chefen. En 

trolig anledning till de förhållandevis höga skattningarna, i synnerhet gällande den fiktiva 

kvinnliga chefen kan ha att göra med social önskvärdhet. Detta skulle innebära att deltagarna 

medvetet eller omedvetet tenderar att svara på enkäten så som de tror att författarna vill att de 

ska svara eller som de tror vara politiskt korrekt. Följden av fenomenet blir ett snedvridet 

resultat. Författarna till studien var båda två kvinnor som också var närvarande och presenterade 

sig själva vid enkätutdelningen vilket också kan ses som en bidragande effekt. 

Studiens styrkor är flera; en kan anses vara att ett etablerat mätinstrument användes, i form 

av APV (attityd till person i vinjett) som hade ett högt Cronbachs alpha värde samt att den 

egenkonstruerade skalan för professionalism fick ett godkänt värde. Detta gör att reliabiliteten 

kan anses god och även det faktum att urvalet var relativt heterogent med 59 män, 102 kvinnor 

och en deltagare som uppgav könstillhörighet “annat” får ses som en styrka. Ytterligare är det 

positivt att bortfallet var mycket lågt, endast 1.2%. 

Det vore av intresse att göra ytterligare en studie för att stärka upp studiens svagheter, 

exempelvis där skalan AAL (acceptans för auktoritärt ledarskap) skulle omkonstrueras så att 

den kunde uppnå ett acceptabelt Cronbach alpha värde, då det är en av studiens svagare delar 

att skalan i aktuell form inte höll. Skulle en sådan studie genomföras kunde ett jämnt antal 

deltagare från båda lärosäten säkerställas då sannolikheten är att en statistisk signifikans mellan 

de två skulle uppstå. Det skulle då kunna ge ytterligare en variabel att räkna på och en ännu mer 

detaljerad studie skulle kunna genomföras. 

Studiens generaliserbarhet är svår att bedöma då deltagarna var studenter och enkäten endast 

innehöll två bakgrundsvariabler som var kön och ålder. Deltagarna i studien hade en begränsad 

del av arbetslivserfarenhet då medelåldern var 25,87 år. Resultatet hade antagligen blivit 

annorlunda om deltagarna varit anställda med minst 20 år av arbetslivserfarenhet. En annan 

brist gällande studiens generaliserbarhet var att etnisk bakgrund/kultur inte inkluderades som 
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en bakgrundsvariabel. Detta då det i andra länder är vanligt förekommande med en auktoritär 

ledarskapsstil hos chefer och i företagskulturen (Taleghani, Salmani, & Taatian, 2010). Därför 

rekommenderas att till framtida studier inkludera arbetslivserfarenhet och etnisk 

bakgrund/kultur som bakgrundsvariabler för att förhoppningsvis öka studiens generaliserbarhet 

avsevärt. Ett annat tips till framtida studier är att lägga in en skala som mäter social önskvärdhet 

som kontrollvariabel då detta tros ha påverkat denna studies resultat gällande framförallt 

deltagarmännen. Även momentet då enkäterna delas ut bör tänkas igenom då det kan ha en 

inverkan på deltagarna. En idé kan vara att ge ut enkäterna i förväg till föreläsaren för att sedan 

samla in dem när de är ifyllda, för att undvika direkt kontakt med deltagarna.   

Sammanfattningsvis undersökte denna studie attityder till auktoritärt ledarskap ur ett 

könsperspektiv. Inga signifikanta resultat upptäcktes kring de fyra hypoteserna. Antagliga 

förklaringar skulle kunna vara det som tidigare nämnts; yttre faktorers påverkan (#Metoo) och 

social önskvärdhet. Även deltagarnas ålder och ringa arbetslivserfarenhet kan ha haft en 

bidragande effekt, då en majoritet inte hade en egen upplevd erfarenhet av chefer i arbetslivet. 

Det mest centrala som framkom ur studien var en signifikant huvudeffekt gällande deltagarkön 

där deltagarmännen generellt uppfattade den fiktiva chefen som både mer professionell och 

med en högre positiv attityd än vad deltagarkvinnorna gjorde. Det var nära att en signifikant 

huvudeffekt uppnåddes gällande vinjettkön för beroendevariabeln professionalism. Troligtvis 

hade huvudeffekten blivit signifikant om deltagarantalet varit större, vilket hade inneburit att 

den kvinnliga auktoritära chefen skattats som mer professionell än den manliga auktoritära 

chefen. Utifrån studiens resultat kan det antas att manliga studenter vid högskola och universitet 

i Mellansverige tenderar att uppfatta auktoritärt ledarskap som mer professionellt och med en 

högre positiv attityd än kvinnliga studenter. 
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