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  Förord 
 

Jag vill börja med att tacka alla som hjälpt under mitt uppsatsskrivande. Framför allt ett 

stort tack till min handledare Mårten Eriksson som alltid hjälpt mig på bästa sätt och var 

den bästa handledaren jag haft. Slutligen vill jag tacka min familj och särskilt min son 

som visade förståelse och tålamod under mina studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: The ideal leader.  Do women and men favour the same type of leader? 

  

The aim of present study was to examine the management style that is considered as 

ideal among students, and if there are differences between men and women. The study 

used the Leader Behavior Description Questionnaire XII (LBDQ XII), 6 dimensions of 

12 that includes 50 questions. The study included 101 participants, men and women 

from the University. A MANOVA with sex as independent variable and person-oriented 

and task-oriented leadership style as dependent variables showed no difference between 

women and men. The t-test showed that women show preference to the person-oriented 

management style to a greater extent than the task-oriented leadership style. No 

difference in leadership preferences were of men between the person-oriented 

management style and the task-oriented leadership style. Men showed no preference for 

the task-oriented leadership style. 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken ledarstil som anses som ideal 

bland studenter, och om det finns skillnaden mellan kvinnor och män. I studien 

användes Leader Behavior Description Questionnaire XII (LBDQ XII), 6 dimensioner 

av 12 som inkluderar 50 frågor. I undersökningen deltog 101 deltagare, män och 

kvinnor från Högskolan. En MANOVA med kön som är en oberoende variabel och 

personorienterad samt uppgiftsorienterad ledarstil som beroende variabler visade inte på 

någon skillnad mellan kvinnor och män. Ett beroende t-testet visade att kvinnor visar 

preferens till den personorienterade ledarstilen i högre utsträckning än den 

uppgiftsorienterade ledarstilen. Ingen skillnad i ledarskapspreferenser fanns hos män 

mellan den personorienterade ledarstilen och den uppgiftsorienterade ledarstilen. Män 

visade inte preferens för den uppgiftsorienterade ledarstilen.  

 

 

Nyckelord: ledarstil, personorienterad, uppgiftsorienterad, kön 
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Introduktion 

Ledarskap har alltid varit ett intressant forskningsämne för att ledarens beteende 

har samband med medarbetarnas självkänsla och kan påverka arbetsprestation och resultat. 

Rubenowitz (2004, s.127) menar att vissa ledaregenskaper, så som en positiv människosyn, 

social mognad och vidsynthet, god intelligens och prestationsmotivation samvarierar med 

ledarskicklighet. En mogen och balanserad ledare har en förmåga att reflektera över eget och 

andras beteende, är lyhörd och respekterar medarbetarnas aktiva deltagande och idéer. 

Ledarens feedback till medarbetarna kan resultera i medarbetarnas stärkta självkänsla och 

förmåga att hantera utmaningar. Brist på positiv responsen från ledare och chefer kan orsaka 

dålig självkänsla hos medarbetarna (Rubenowitz, s. 128). De beskrivna ledaregenskaperna 

kan mätas med hjälp av olika mätinstrument för att bedöma effekten av ledarskap inom en 

organisation. Många metoder som användes inom ledarskapsforskning kritiserades för att de 

inte använt valida metoder (Eagly & Johnsson, 1990). I en metaanalys av undersökning för 

könsskillnader i ledarskap fann Eagly och Johnsson (1990) att mätinstrumentet LBDQ XII var 

mest valid. 

I flera studier (Vecchio & Boatwright, 2002; Yurtkoru & Emekci, 2011;  

Littrell, Alon och Chan, 1994) har medarbetarna bedömt önskvärda ledaregenskaper med 

hjälp av Leader Behavior Description Questionnaire XII (LBDQ XII). Mätinstrumentet 

används för att beskriva beteende hos ledaren i någon typ av grupp eller organisation 

(Stogdill, 1963). I detta instrument används två övergripande ledarskapsstilar ”consideration” 

och ”initiating structure”. ”Consideration” visar i vilken utsträckning ledaren medverkar för 

välbefinnande och status till sina medarbetare och ”initiating structure” visar hur ledaren 

betonar sitt egen roll, och låter anhängare veta vad som förväntas (Stogdill, 1963).  

”Consideration” har stora likheter med de demokratiska och personorienterade 

ledarstilar som kännetecknar följande ledaregenskaper: lyhörd, handledande, ger feedback till 

sina medarbetare och skapar trygghet på arbetsplatsen. En ledarstil som betonar 

”consideration” (såsom LBDQ gör) karakteriseras av ett vänlig och mellanmänsklig beteende. 

”Initiating structure” har stora likheter med de auktoritära och uppgiftsorienterade ledarstilar 

som karakteriseras av egenskaper så som kontrollerande, styrande och inte lyhörd. ”Initiating 

structure” avser uppgiftsorienterad och direktiv beteende hos ledare (van Emmerik, Euwema 

& Wendt, 2008). Enligt Lewin och Lippitt (1938) karaktäriserades den demokratiska 

ledarstilen som personorienterad och den auktoritära som uppgiftsorienterad. Den 

demokratiska ledarstilen karakteriseras av ömsesidig kommunikation mellan ledare och 
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medarbetare, vägledning och motivationsskapande förhållningssätt. Den demokratiska ledaren 

skapar trygghet hos medarbetarna och ger möjlighet till medarbetarnas deltagande och 

utveckling. Den auktoritära ledarstilen karakteriseras av arbetsprestation och 

produktivitetsbetoning. Den auktoritära ledaren bestämmer och ge order till sina medarbetare. 

Yurtkoru & Ekmekci (2011) gjorde en studie där de använde LBDQ XII och två begrepp för 

uppgiftsorienterade respektive personorienterade ledarstilar: ”system oriented leadership” och 

” person oriented leadership”. ”System oriented leadership” motsvarar ” initiating structure 

leadership” och inkluderade 6 dimensioner (production emphasis, initiation of structure, role 

assumption, persuasion, superior orientation, and representation). ” Person oriented 

leadership” motsvarar ” consideration leadership” och inkluderade andra 6 dimensioner 

(tolerance of freedom, tolerance of uncertainty, predictive accuracy, integration, 

consideration, and demand reconciliation). Isik och Thavelin (2015) gjorde en studie om 

könsskillnader i ledarstilpreferens utifrån Leader Behavior Description Questionnaire XII 

(1962, LBDQ). De använde begreppen människokännande ledarstilen som motsvarar 

”consideration” och strukturella ledarstilen som motsvarar ”initiating structure”. Det används 

alltså flera olika begrepp för snarlika ledarstilar. Jag kommer att följa Lewin och Lippitts 

terminologi och använda personorienterad ledarstil för det som i LBDQ kallas för 

”consideration” och som också har stora likheter med det som ibland kallas för en 

demokratisk ledarstil, och uppgiftsorienterad ledarstil för det som i LBDQ kallas för 

”initiating structure” ledarstil och som påminner om det som också kallas för auktoritär 

ledarstil. 

 

Den personorienterade och den uppgiftsorienterade ledarstilar 

Ledarskap kan definieras som en process där en individ påverkar en grupp för 

att nå resultat i arbetet (Hersey et al., 2000 i Taleb, 2010). Vilken stil ledare använder i sitt 

arbete, personalorienterad eller uppgiftsorienterad, är avgörande faktor för både arbetsresultat 

och relation mellan ledare och medarbetare. Personorienterade ledarstilen omfattar stöd, 

kommunikation och aktivt lyssnande. Den ledarstilen kännetecknas av förmåga att hjälpa sina 

medarbetare, ta ansvar för deras välbefinnande, vara vänlig, tillgänglig för personalen och 

kunna skapa en gynnsam arbetsmiljö (Eagly & Johanson, 1990; Cuadrado, Morales & Recio, 

2008; Littrell, Alon & Chan, 1994). Aioanei (2009) påstår att personorienterad ledare ger 

medarbetarna fullständig frihet i sitt arbete, säkerställer ett behagligt klimat i organisationen 

och goda relationer mellan anställda. Sådan ledare betonar vikten av lagarbete för att uppnå 

målen, strävar efter konsensus i sitt beslutsfattande och bryr sig om anställda som i sin tur litar 
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på sin ledare och vågar fråga om hjälp. Den personorienterade ledarstilen är relaterad till 

kvinnor pga. de stereotypa föreställningarna om könsskillnader som kännetecknas av 

hjälpsamhet, förståelse och sympati (Cuadrado, Morales & Recio, 2008).  

Den uppgiftsorienterade ledarstilen kännetecknas av kontroll, målsättning, 

organisation och uppgiftsorientering (Taleb, 2010). Ledare som använder en 

uppgiftsorienterad stil koncentrerar sig på att uppnå mål och det bästa resultatet i 

arbetsuppgifter (Eagly & Johanson, 1990; Cuadrado, Morales & Recio, 2008; Littrell, Alon & 

Chan, 1994). Den uppgiftsorienterade ledaren definieras som talesman för gruppen som 

kontrollerar måluppfyllelse och ger belöningar och straff (Aioanei, 2009). Sådan ledare oroar 

sig bara för arbetsresultat och ber sina medarbetare arbeta hårdare för att öka produktion.  

Cuarado et al. (2008) betonar att den uppgiftsorienterade ledarstilen relateras till män för att 

de ofta betraktas som kraftfulla och dominanta.  

 

Könsstereotyper  

  Resultatet av flera studier visade att det föreligger en könsstereotyp som 

associerar ledarroller med ”manliga” egenskaperna dvs. styra och kontrollera andra (Cuarado, 

Garcia-Ael & Molero, 2015). Cuarado et al. (2015) beskriver RCT (Role Congruity Theory) 

och det centrala temat i RCT är att det finns två typer av fördomar mot kvinnor som ledare. 

Den första typen av fördomar är föreställningar om mäns och kvinnors egenskaper och den 

andra typen av fördomar är föreställningar om de önskvärda egenskaperna hos medlemmarna 

i vardera kön. För att utöka kunskap om könsstereotyp i ledarrollen, genomförde Cuarado et 

al. (2015) en studie och syftet med studien var att undersöka förekomsten av könsstereotyper i 

Spanien. Resultatet visar att stereotypa manliga egenskaper bedömdes, av deltagarna, som 

viktigare för att bli en framgångsrik ledare än stereotypa kvinnliga egenskaper dvs. samarbeta 

och komma bra överens (Cuarado, Garcia-Ael & Molero, 2015). I Eagly, Karau & Makhijanis 

(1995) artikel presenteras en metaanalys om effektiviteten av ledande roller hos män 

respektive kvinnor. De fann att både män och kvinnor lika effektiva i ledarrollen trots att det 

finns skillnad i deras beteende. Kompetens och kunskaper är viktiga faktorer i effektivt 

ledararbete och inte könsskillnaden.  

Det finns studier som hittade andra förklaringar till könsskillnader i samband 

med ledarskap. Van Emmerik et al. (2008) gjorde en studie där undersöktes könsskillnader i 

samband med kulturella skillnader i ledarskap. De gjorde undersökning med deltagare från 42 

olika länder och resultatet i studien om könsskillnader i ledarskap visade mer kulturella 

skillnader (t.ex. i vissa kulturer vidtar ledare beslutsamma åtgärder medan i andra kulturer 
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gäller det demokratiskt förhållningssätt) än könsskillnader. Denna studie visade motsatsen till 

de könstereotypa uttalandena om könsskillnader i studier om ledarskap. Resultat visade också 

att könsskillnader förekommer främst i västerländska länder. En annan studie (Sczesny, 

Bosak, Neff & Schyns, 2004) visade att könsstereotyper fortfarande påverkar synen på 

ledarskap där kulturella skillnader hade betydelse. Studenter, både män och kvinnor, inom 

management från Australien, Indien och Tyskland fick bedöma manliga chefer och kvinnliga 

chefer som innefattar personorienterade respektive uppgiftsorienterade ledaregenskaper. 

Resultat visade högre procentandel bland studenter från Indien (53,8 %) och Tyskland 

(68,3%) som var övertygat att chefer är män än studenter från Australien (40,6%) (Sczesny et 

al., 2004). Det visades tydlig könstereotyp bland alla manliga deltagare från de tre olika 

länderna samt bland kvinnor från Tyskland. Sczesny et al. (2004) betonar att stereotypen var 

mindre uttalad bland studenter, både män och kvinnor, från Australien och indiska kvinnor.  

 

Kvinnors och mäns önskemål på ledarskap 

Resultaten av en studie (Bartol, Syracuse & Butterfield, 1976) bekräftade 

generellt hypotesen att kvinnor och män har olika ledarskapsstilar. Kvinnor värderas högre än 

män på personorienterad ledarstil medan män värderades mer än kvinnor på 

uppgiftsorienterad ledarstil. En annan studie (Linimon, Barron III och Falbo, 1984) som 

genomfördes för att undersöka könsskillnader i synen på ledarskap visade dock motsatsen. 

Deltagande grupper skulle genom diskussion bedöma ledaregenskaper hos sig själva och hos 

de andra deltagarna. Detta resulterade i att kvinnor uppfattade sig som ledare med en 

auktoritär stil som motsvarar den uppgiftsorienterade ledarstilen medan män uppfattade sig 

som ledare med en demokratisk stil som motsvarar den personorienterade ledarstilen. 

Bedömningen av sina kamrater visade att både män och kvinnor kan vara en ledare med en 

auktoritär stil som motsvarar den uppgiftsorienterade ledarstilen (Linimon, Barron III & 

Falbo, 1984).  

Lidens (1985) studie som med syfte att mäta kvinnors chefspreferenser visade 

att kvinnor föredrar manliga chefer. Kvinnliga chefer hade mindre erfarenhet och lägre 

kompetensnivå än manliga kollegor. Alltså beror ledarspreferenser på yttre faktorer (dvs. brist 

i kompetens, oförmåga att ge stöd och resurser som medarbetare söker) och inte negativa 

attityder till kvinnor som chefer. Det finns forskning som inte visade könsskillnaden i 

ledarstilpreferenser utan deltagarnas personlighet var avgörande faktor. Schoel, Bluemke, 

Muellor och Stahlberg (2011) gjorde fyra studier med totalt 577 deltagare, huvudsakligen 

studenter, från Tyskland och 370 deltagare bland dem var kvinnor. Studierna visade att 
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deltagarna med starkt självförtroende föredrog personorienterade ledare. Däremot visade 

deltagare som hade lågt självförtroende preferens för ledare som bestämmer och prioriterar 

arbetsresultat.  

 Vecchio & Boatwright (2002) använde i studien om könsskillnaden LBDQ – 

Ideal som mätinstrument vilket anses mer relevant för att undersöka könsskillnader i 

ledarstilpreferenser. Resultat tyder på en association mellan kön och önskan om 

personorienterade ledare där kvinnliga anställda uttryckte en starkare preferens för denna 

dimension. Män visade dock inte en större preferens för uppgiftsorienterade ledare. Welton, 

Cumings Mansfield och Lee (2014) delade resultaten från en webbaserad undersökning av 

upplevda könsskillnader i pedagogiskt ledarskap inom forskarutbildning där 

undersökningsgrupper var studenter. Enligt undersökningsresultaten upplever kvinnor 

besvikelse på grund av negativ erfarenheter med rådgivning och mentorskap. Både manliga 

och kvinnliga deltagare tyckte att mentorskap var viktigt men saknas i varierande grad. 

Samtliga deltagare var överens om att mentorer bör ge ytterligare stöd när det gäller att skriva 

arbete (Welton, Cumings Mansfield och Lee, 2014). Detta studieresultat tyder på att både män 

och kvinnor föredrar stödjande och hänsynstagande ledarskap som motsvarar den 

personorienterad ledarstil.  

 Eftersom det finns motstridiga forskningsresultat behövs fler studier på om 

kvinnor och män önskar samma typ av ledare. Föreliggande studie är en fortsättning på en 

studie som gjordes av Isik och Thavelin (2015). De använde LBDQ och 

undersökningsgrupper var studenter, män och kvinnor. Isik och Thavelin (2015) fann att både 

män och kvinnor föredrar den människokännande ledarstilen högre än den strukturella 

ledarstilen. De använde bara hälften av frågorna i LBDQ med sex av de tolv dimensionerna 

(representation, retorisk förmåga, rollstruktur, tolerans och frihet, hänsynstagande och 

integration). Denna studie kommer därför att använda samma instrument (LBDQ) men med 

resterande sex dimensioner; kravbalansering, hantering av osäkerhet, agera som ledare, 

produktionsinriktning, framförhållning och ledningsorientering.  

 Undersökningsgrupp som jag valde är studenter på högskolan. Isik och Thavelin 

(2015) gjorde också studien med studenter som undersökningsgrupp. Det är intressant att göra 

jämförelse i resultat av den föreliggande studie och deras studie. Studenter på högskolan är en 

relevant undersökningsgrupp för att redan på högskolan har de kontakt med olika typer av 

ledare t.ex. utbildningsledare och handledare. Dessutom är det intressant att få studenternas 

åsikt om ledarskap för att studenterna snart kommer att börja arbeta och kommunicera med 
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sina framtida ledare. Hur föreställer studenter sina ledare och chefer? Vilka egenskaper önskar 

de att deras ledare har?  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilken ledarstil som anses som ideal bland studenter, och 

om det finns skillnaden mellan kvinnor och män.  

Frågeställningar: Finns det skillnader i ledarstillpreferenser mellan män och kvinnor? Vilka 

ledarstilpreferenser finns inom respektive kön? 

Hypotes 1: Kvinnor föredrar den personorienterade ledarstilen i högre utsträckning än män. 

Hypotes 2: Män föredrar den uppgiftsorienterade ledarstilen i högre utsträckning än kvinnor.  

Hypotes 3: Kvinnor föredrar den personorienterade ledarstilen i högre utsträckning än den 

uppgiftsorienterade ledarstilen. 

Hypotes 4: Män föredrar den uppgiftsorienterade ledarstilen i högre utsträckning än den 

personorienterade ledarstilen.  

 

Metod 

Deltagare och urval 

Totalt besvarades 101 enkäter av studenter vid en Högskola i mellanstor stad i 

Sverige. Enkäten besvarades av 50 kvinnor och 50 män (M = 25.82 år, SD = 6.05; Min Max 

20-43 år). En av deltagarna kryssade för alternativet ”annat” vid könsfrågan och exkluderades 

därför.  

 

Material och mätningsinstrument 

Instrument Leader Behavior Deskription Questionnaire XII (LBDQ, Stogdill, 

1963) har använts för att undersöka frågeställningen. LBDQ kan användas för att beskriva 

ledaren i vilken typ av organisation som helst. LBDQ är mätinstrumentet som består av 12 

dimensioner med totalt 100 frågor. LBDQ mäter ”consideration” som motsvarar 

personorienterad ledarstil och "initiating structure" som motsvarar uppgiftsorienterad ledarstil.  

 Eftersom det blir omfattande att ta upp 100 frågor som ingår i en enkät har jag 

bestämd att beskriva studien till 50 frågor (6 dimensioner av 12 dimensioner). De 

dimensionerna som valdes för undersökning är balansering, hantering av osäkerhet, agera som 

ledare, produktionsinriktning, framförhållning och ledningsorientering. Varje dimension 



 

7 

 

består av fem eller tio frågor. De 6 dimensionerna presenteras i den ordning som Stogdill 

(1963) beskriver. 

Deltagarna har fått skatta sin ideala ledare olika beteende på en likertskala: A = 

Alltid, B = Ofta, C = Ibland, D = Sällan eller E = Aldrig. A ges 5 poäng, B ges 4, C ges 3, D 

ges 2 och E ges 1 poäng.  I reverserade frågor (bilaga 2): A ges 1 poäng, B ges 2, C ges 3, D 

ges 4 och E ges 5 poäng.  

 

Tillvägagångssätt 

 LDBQ distribuerades till studenter på en högskola. Varje deltagare som fick 

med ett missivbrev och instruktioner i enkäten informerades om studiens syfte. Det tog cirka 3 

minuter att fylla i enkät.  

 

Design och dataanalys 

 Dimensioner i LBDQ som räknas som personorienterade respektive 

uppgiftsorienterade följer Yurtkoru och Ekmekci (2011). Det innebär att dimensionerna 

”agera som ledare”, ”produktionsinriktning” och ”ledningsorientering” räknas till den 

uppgiftsorienterade ledarstilen samt att dimensionerna ”kravbalansering”, ”hantering av 

osäkerhet”, och ”framförhållning” räknas till den personorienterade ledarstilen.  

Dataanalysen av insamlad data skedde genom en MANOVA för att undersöka 

skillnad i ledarskappreferenser mellan män och kvinnor (H1, H2). Kön är oberoende variabel 

och personorienterad respektive uppgiftsorienterad som beroende variabler. T-test användes 

för att pröva hypoteserna och se ledarstilpreferenser inom varje kön (H3, H4).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna blev informerade om syftet med studien och om frivilligt deltagande. Alla 

deltagare bekräftade muntligt sin frivillig deltagande vilket svarar mot samtyckeskravet. 

Deltagarna försäkrades både muntligt och med hjälp av missivbrev om konfidentiell 

databehandling och materialanvändning enbart i forskningssyfte. Därigenom har hänsyn tagits 

till informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är de 

viktigaste forskningsetiska principerna.  

 

Resultat 
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Medelvärdet för den uppgiftsorienterade ledarstilen hos männen var M = 3.38  

(SD = 0.32) och kvinnorna M = 3.36 (SD = 0.29), Medelvärdet för den personorienterade hos 

männen M = 3.45 (SD = 0.28) och kvinnorna M = 3.47 (SD = 0.21). En MANOVA med kön 

som oberoende variabel och personorienterad och uppgiftsorienterade ledarstil som beroende 

variabler visade inte på någon skillnad mellan kvinnor och män (Wilk’s Λ= .996, F [2, 97] = 

.182, p = .834, ηp2 = .004, inte heller uppföljande variansanalyser var signifikanta.). 

 Beroende t-test visade att det finns signifikant skillnad i ledarskapspreferensen 

hos kvinnor. Kvinnor prefererar den personorienterade ledarstilen (M = 3.47, SD = 0.21) 

högre än den uppgiftsorienterade ledarstilen (M = 3.36, SD = 0.29), t (49) = -2.419, p = .019, 

d = .04, CI [-.21, -.02]. Ingen skillnad i ledarskapspreferenser fanns hos män mellan den 

personorienterade ledarstilen (M = 3.45, SD = 0.28) och den uppgiftsorienterade ledarstilen 

(M =3.38, SD = 0.31). Män visar inte preferens för den uppgiftsorienterade ledarstilen. 

Sammanfattningsvis fick bara H3 stöd. 

   

Diskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka vilken ledarstil som anses 

som ideal bland studenter, om det finns skillnader mellan kvinnor och män och på vilket sätt 

det skiljer sig mellan kvinnor och män. Vissa studier (Bartol et al., 1976; Isik & Thavelin, 

2015) visade att det finns skillnad mellan kvinnor och män i ledarstilpreferenser och en annan 

studie (Schoel et al., 2011) visade motsatsen. Den föreliggande studien visade inte på en 

skillnad mellan kvinnor och män dock visar den en skillnad inom respektive kön. Kvinnor 

föredrog den personorienterade ledarstilen framför den uppgiftsorienterade ledarstilen. Enligt 

senare forskning (Vecchio & Boatwright, 2002) föredrar kvinnor den personorienterade 

ledarstil som kännetecknas av stöd, empati och engagemang i medarbetarnas utveckling. 

Kvinnor visade en stark preferens till denna dimension. Den föreliggande studien påvisade 

också preferens för den personorienterade ledarstilen i högre utsträckning hos kvinnor. Män 

visade inte skillnad i preferens mellan de två ledarstilarna vilket tyder på att män inte visade 

större preferens för den uppgiftsorienterade ledarstilen.  Isik och Thavelins (2015) studie 

visade också att kvinnor föredrog den människokännande ledarstilen mer än den strukturella 

ledarstilen. Deras resultat liknar den föreliggande studien angående kvinnors 

ledarstilpreferenser. I föreliggande studie förelåg ingen skillnad i preferens mellan 

ledarstilarna i motsatsen till Isik och Thavelins (2015) som visade att män också prefererade 

den människokännande ledarstilen mer än den strukturella ledarstilen.  
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I den här studien används LBDQ XII. I flera studier (Vecchio & Boatwright, 

2002; Yurtkoru & Emekci, 2011; Littrell, Alon och Chan, 1994) har också används LBDQ 

XII. Val av LBDQ XII i denna studie grundar sig på instrumentets tillförlitlighet. Eagly & 

Johnsson (1990) använde i en metaanalys detta mätinstrument för att det anses mest valid. Isik 

och Thavelin använde också LBDQ XII i studien men bara 6 dimensioner av 12 som ingår i 

mätinstrumentet. I den här studien användes andra 6 dimensioner för att få undersöka om 

vilken resultat det blir med de andra dimensionerna. Trots att frågorna i de olika 

dimensionerna skiljer sig åt får jag ett resultat som liknar Isik och Thavelins studie (2015) i att 

kvinnor föredrog den personorienterade ledarstilen i högre utsträckning än den 

uppgiftsorienterade ledarstilen. Det finns dock skillnader mellan den här studien och Isik och 

Thavelins (2015) studien. Deras studie påvisade att män också föredrog den personorienterade 

ledarstilen och i den här studien visade inte resultatet ledarstillpreferenser hos män.   

Studenter på en högskola, både män och kvinnor, var undersökningsgrupp i 

denna studie. Det var effektivt att samla in data för att det var lika mycket kvinnor och män 

som deltog i studien. Enkät distribuerades i pappersformat som gjorde bekväm att samla svar. 

Dessutom kunde jag förklara frågor om det behövs och på så sätt kunde samla alla svar utan 

att någon enkät förblev obesvarat. Den metoden som jag har valt har sina brister. Jag använde 

6 av 12 dimensioner från LBDQ XII men det skulle vara bättre att använda alla 12 

dimensioner så som de användes i andra studier (Littrell et al., 1994; Vecchio et al., 2002 och 

Yurtkoru et al., 2011).   

Många studenter har jobbat innan högskolestudierna och träffat chefer och 

ledare på arbetsplatsen. Det är intressant att veta vilken bedömning de gör av olika ledarstilar 

och vilken ledarskap de föredrar med sin begränsade arbetslivserfarenhet. Studenter som inte 

har arbetat än men kommer att arbeta efter sina studier har redan kontakt med olika typer av 

ledare. Även sådana studenter har en viss erfarenhet av kontakt med ledare och har vissa 

föreställningar om hur en bra ledare ska vara. Vilka förväntningar och vilka preferenser 

studenter har på sina framtida ledare beskrivs i den här studien. Enligt Welton, Cumings 

Mansfield och Lee (2014) visade studenter till den stödjande och hänsynstagande ledarskap 

som liknar den personalorienterade ledarstilen. Både män och kvinnor önskade mer 

engagemang och stöd av sina mentorer i sina arbeten.  

Studier som funnit en skillnad i ledarstilpreferenser mellan kvinnor och män har 

förklarat det på olika sätt. Bartol et al. (1976) menade att könsskillnader har betydelse för 

utvärderingar av ledarbeteende. Kvinnor tillskrivs personorienterade ledarstil och män 

bedömdes som ledare med uppgiftsorienterade ledarstil. Den här föreliggande studien skiljer 
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sig från Bartol et al. (1976) studie genom att den inte visade könsskillnader i 

ledarstilpreferenser. Linimon, Barron III & Falbo, 1984; Schoel et al. (2011) betonade att 

kvinnor har samma ledarstil som män och vice versa. Deras studie visade att syn på ledarskap 

resulterade i att kvinnor uppfattade sig uppgiftsorienterade medan män uppfattade sig som 

personorienterade. Detta resultat tyder på att det inte finns skillnader i kön utan skillnader 

påvisades i deltagarnas självuppfattning. Alltså kan kvinnor vara dominerande och 

uppgiftsorienterade medan män kan vara hänsynstagande och personorienterade. Liden (1985) 

menar också att andra faktorer som erfarenhet och kunskap skiljer en ledare från en annan 

ledare och inte kön. Dessutom kan både män och kvinnor kan vara lika effektiva i ledarrollen, 

skillnader föreligger i kompetens och erfarenhet som avgörande faktor för ledare och chefer.  

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka samma hypoteser med 

studenter som deltagare men som har olika kulturella bakgrund. Högskolan har en 

internationell miljö där många studenter från olika länder studerar, bland annat Kina och 

Indien. Studier (Van Emmerik et al. 2008; Sczesny et al., 2004) där könsskillnader i samband 

med kulturella skillnader undersöks behövs för att få mer teorier om könsskillnader. I van 

Emmeriks et al. studie visade resultatet motsatsen till de könstereotypa uttalandena om 

könsskillnader där resultatet tydde på mer kulturella skillnader än könsskillnader. I studien 

deltog kvinnor och män från 42 olika länder, bl. a. från England, Australia, USA, Italien, 

Portugal, Spanien, Sverige, Danmark, Österrike, Tyskland, Ryssland, Kazakstan, Mexiko och 

Colombia. Totalt deltog 64 000 medarbetare från 437 olika organisationer, 73 % män och 27 

% kvinnor. Van Emmerik et al. hade en stor data för att se kulturella skillnader dock inte jämn 

könsfördelning som resulterade att det visades mer kulturella skillnader i ledarstilpreferenser 

än könsskillnader. Sczesnys et al. studie där deltog personer från Australien, Tyskland och 

Indien visade tydligt att kulturella skillnader har betydelse i syn på ledarskap. När studenterna 

fick beskriva sig som ledare visades inte några skillnader mellan den personorienterade 

ledarstilen och den uppgiftsorienterade ledarstilen. Det visades en viss grad av kulturella 

skillnader i de tre länder. I deras studie var nästan jämn könsfördelning i Australien (66 män 

och 64 kvinnor) och Tyskland (128 män och 125 kvinnor) förutom Indien där deltog i studien 

89 män och 38 kvinnor. Resultat visade att män från Tyskland prefererade den 

uppgiftsorienterade ledarstilen i högre utsträckning än deltagare från Australien och Indien. 

Detta tyder på att det finns kulturella skillnader i ledarstilpreferenser och det behövs mer 

sådana studier for att förstå sambandet mellan kön och kultur och på så sätt minska 

könstereotyper i olika länder.  
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Bilaga 1 

 

Vill du delta i en studie om hur den ideala ledaren ska vara? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur dagens studenter önskar att en överordnad chef ska 

vara. Studien ska resultera i ett examensarbete vid PA (Personal- och arbetslivsprogrammet) 

vid Högskolan i Gävle. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. All data kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. Insamlat material 

kommer att användas endast i forskningssyfte. 

   

Elena Tokareva 

Tel. 0761888707 

 

  

 

Sätt ett kryss i ett av alternativen nedan: 

 

Man        Kvinna                   Annat   

 

 

Din ålder :    
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Påståenden nedan används för att beskriva beteendet hos din ideala chef/ledare och är ingen 

bedömning av din nuvarande chef/ledare. Termen ”grupp” hänvisar till vilken enhet som helst 

i någon organisation med ansvarig ledare. 

 

a. Läs varje påstående noga. 

b. Tänk på hur ofta en ideal ledare borde uppvisa dem beskrivna beteendena enligt dig. 

c. Bestämd dig för om ledaren (A) Alltid, (B) Ofta, (C) Ibland, (D) Sällan eller (E) 

Aldrig borde agera enligt det beskrivna beteendet. 

d. Markera ditt svar för varje fråga med en ring  runt ett av de fem alternativen (A, B, C, 

D, E) enligt:  

A = Alltid 

B = Ofta           

C = Ibland 

D = Sällan 

E = Aldrig 

 

 

Ledaren bör… 

1. Effektivt hantera komplexa problem        A      B      C      D     E 

2. Lätt snöa in i detaljer         A      B      C      D     E 

3. Röra ihop olika saker         A      B      C      D     E 

4. Kunna se struktur i en oordning                             A      B      C      D     E 

5. Bli förvirrad när hen ställs inför alltför många krav       A      B      C      D     E 

6. Vänta tålmodigt på att ett beslut ska ge resultat       A      B      C      D     E 

7. Blir bekymrad när hen inte vet vad som händer       A      B      C      D     E 

8. Kan ta ett nederlag i en diskussion        A      B      C      D     E 

9. Accepterar förseningar utan att bli upprör       A      B      C      D     E 

10. Blir orolig inför förändringar        A      B      C      D     E  

11. Kan hantera förseningar och osäkerhet        A      B      C      D     E 
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12. Avvaktar till en viss gräns och markerar sedan skarpt           A      B      C      D      E 

13. Håller sig lugn även när oväntade saker dyker upp           A      B      C      D     E 

14. Kan avvakta med en plan till rätt tillfälle dyker upp  A      B      C      D     E 

15. Oroar sig för hur en ny metod kommer att fungera        A      B      C      D     E    

16. Vara försiktig med att ta initiativ i gruppen                          A      B      C      D     E 

17. Underlåta att vidta nödvändiga åtgärder    A      B      C      D     E 

18. Tillåta att andra i gruppen tar över ledningen       A      B      C      D     E 

19. Låta sig utnyttjas av någon i gruppen   A      B      C      D     E 

20. Bara vara chef till namnet    A      B      C      D     E 

21. Falla tillbaka när hen borde stå på sig   A      B      C      D     E    

22. Tillåta att någon i gruppen agerar som informell ledare       A      B      C      D     E 

23. Ta fullt ansvar i ett nödläge        A      B      C      D     E 

24. Hantera situationer när hens makt utmanas                          A      B      C      D     E  

25. Vara lätt igenkänd som gruppens ledare    A      B      C      D     E 

26. Uppmuntra övertidsarbete     A      B      C     D      E 

27. Framhålla vikten av att ligga före konkurrenter         A      B      C     D      E 

28. Tråka medarbetare för att de ska anstränga sig mera    A      B      C     D      E 

29. Se till att arbetet går framåt med god fart                              A      B      C     D      E 

30. Prioritera produktionen           A      B      C     D      E 

31. Be gruppen arbeta hårdare      A      B      C     D      E 

32. Tillåta att gruppen tar det lugnt          A      B      C     D      E 

33. Pusha hårt när ett jobb ska bli klart           A      B      C     D      E       

34. Peppa gruppen att överträffa tidigare produktionsrekord    A      B      C     D      E 

35. Se till att gruppens fulla kapacitet utnyttjas      A      B      C     D      E    

36. Fatta korrekta beslut            A      B      C     D      E 
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37. Kunna förutse utvecklingen        A      B      C     D      E 

38. Göra goda prediktioner om framtiden       A      B      C     D      E   

39. Kunna se trender från separata händelser       A      B      C     D      E  

40. Förutse kommande problem och tidigt vidta åtgärder      A      B      C     D      E 

41. Komma överens väl med högre chefer       A      B      C     D      E 

42. Främja gruppens relationer med högre chefer       A      B      C     D      E 

43. Arbeta hårt för befordran       A      B      C     D      E  

44. Förmå överordnade att köpa de mesta av hens förslag     A      B      C     D      E     

45. Ta till vara de privilegier som hör till hens befattning                    A      B       C     D     E 

46. Förmå överordnade att främja gruppmedlemmarnas intressen         A     B       C     D      E 

47. Att hen har högre chefers öra       A      B       C     D     E  

48. Att högre chefer hörsammar hens önskningar      A      B       C     D     E 

49. Att hen avancerar inom organisationen      A      B       C     D     E 

50. Att hen upprätthåller hjärtliga relationer med högre chefer             A      B        C     D    E 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2  
 

Nedan presenteras vilka frågor i enkäten som ingår respektive dimension. 

1. Kravbalansering: 1, 2 ⃰, 3 ⃰, 4, 5 ⃰ 

2. Hantering av osäkerhet: 6, 7 ⃰, 8, 9, 10 ⃰ , 11, 12 ⃰, 13, 14, 15 ⃰⃰ 

3. Agera som ledare: 16 ⃰, 17 ⃰, 18 ⃰, 19 ⃰, 20 ⃰, 21 ⃰, 22 ⃰, 23, 24, 25 

4. Produktionsinriktning: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ⃰, 33, 34, 35 

5. Framförhållning: 36, 37, 38, 39, 40 

6. Ledningsorientering: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

 

 

 

 


