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                       Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka vilka attityder kvinnor och män 
har till kvinnor som ledare. Metoden som användes var kvalitativ i 
form av en enkät med öppna frågor. Totalt deltog 20 stycken 
respondenter på universitets nivå i undersökningen varav 12 kvinnor 
och 8 män i åldrarna 20 till 28. Den teoretiska utgångspunkten i 
studien var byggd på teorier om kvinnor, ledarskap och stereotyper, 
för att på så sätt skapa en bättre förståelse om hur olika attityder 
skapas och upprätthålls i samhället. Det redogörs även för begrepp så 
som attityd, stereotyp, könsidentitet, könsroller och ledarskap. Det 
insamlade materialet analyserades sedan utifrån en fenomenologisk 
ansats och redovisas i relevanta kategorier utifrån respondenternas 
utsagor: egenskaper hos en bra ledare, skillnader mellan män och 
kvinnor som ledare, inställningar till kvinnor som ledare och hinder 
för kvinnor att nå ledande position. Studiens resultat visar på att 
ledarskap överlag sågs som något både män och kvinnor var lämpade 
för att utöva men kvinnor ansågs ha större problem att nå den ledande 
rollen än män pga. sociala hinder och stereotypiska attityder. 
Respondenterna hade en tendens att tillskriva kvinnor mer” 
communal” egenskaper och män mer ”agentic”. Men respondenterna 
menade samtidigt att en bra ledare hade en blandning av dessa 
egenskaper och att de egentligen är androgyna i sin karaktär. 
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the attitudes of men and 
women toward women leaders. The research method used was 
qualitative, which took the form of a questionnaire with open ended 
questions. A total of 20 university level respondents participated in the 
study, 12 were women and 8 were men, they were all between the 
ages of 20 and 28. The theoretical approach used in this study was 
founded on theories about women, leadership and stereotypes, to try 
and achieve a better understanding about how different attitudes are 
created and maintained in society. The study also aims to clarify 
terminology such as attitude, stereotype, gender identity, gender role 
and leadership. The empirical data was then analysed with a 
fenomenographic approach and were organized in to relevant 
categories based on the respondents’ statements, attributes of a good 
leader, the differences between men and women as leaders, attitudes 
towards women as leaders and obstacles to women when attempting to 
attain a leadership position. The result of this study shows that 
leadership is something suitable for both men and women but showed 
that there was a perception that women appeared to encounter larger 
obstacles in reaching leadership positions compared to men, which is 
largely attributed to social obstacles and stereotypical attitudes. The 
respondents had a tendency to prescribe women with more 
”communal” attributes, and perceived men as being more “agentic” 
However the respondent also believed that a good leader had a mix of 
these attributes and that these traits were in fact androgynous. 
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När det kommer till den ledande rollen bör inte könet vara en avgörande faktor utan snarare 
borde individens personlighet få reflektera individens rätta jag. I dagens samhälle menar 
Granér (1994) att det finns utpräglade manliga och kvinnliga roller där de båda grupperna 
tillskrivs vissa egenskaper. I relation till ledarskap kan detta bli ett hinder för kvinnor, just för 
att män i större utsträckning tillskrivs den ledande rollen. Wolvén (2010) menar vidare att det i 
dagsläget fortfarande finns väsentliga svårigheter för kvinnor i de flesta moderna samhällen att 
ta sig till ledande positioner. Så vad förväntar sig män och kvinnor av kvinnliga ledare? 
Behöver en kvinnlig ledare speciella egenskaper för att lyckas uppnå en ledande roll? Med 
fokus på de attityder båda könen har till kvinnor som ledare vill den här studien skapa en bild 
av mäns och kvinnors attityder till kvinnor som ledare. Studien utfördes på Dublin, Irland och 
kommer därför även att lyfta fram just den rådande attityden som finns i det Irländska 
samhället rörande mäns och kvinnors attityder till kvinnor som ledare.  
 
Bakgrund 
 
Kvinnor män och ledande positioner 
Det är enlighet European commission (2008) mycket ovanligt för kvinnor att nå en topposition både 
inom näringslivet och inom politiken. Av de största listade företagen på den internationella 
marknaden i EU:s medlemsstater är så lite som 3 procent av kvinnor VD:ar och 10 procent 
styrelseledamöter. Detta trots att 59 procent av de som tar examen från universitet inom EU är 
kvinnor. Enligt European commission (2008)  är några av anledningarna till varför detta sker bland 
annat att det kan bli svårt att kombinera både familj och karriär. De menar att även om mycket har 
förändrats på senare år är det ofta fortfarande kvinnor som axlar det mesta ansvaret för barn och 
hushållsarbete. Enligt European commission (2008) anses kvinnor vara den som tjänar minst i lön 
och därför oftare tar hand om barnen av ekonomisk orsak. De menar vidare att även om framsteg 
har gjorts har inte glastaket krossats ännu och den stereotypiska attityden till könsroller lever vidare 
i många samhällen. De menar dessutom att många både medvetet och omedvetet känner att 
”business” hör män till. Situationen på Irland reflekterar ovanstående stereotypiska attityd i 
statistiken från Central statistics office (2011) som visar på att Irländska kvinnor jobbar färre 
timmar, tjänar mindre och är underrepresenterade inom nationella parlament och i lokala och 
regionala myndigheter. Män är mer benägna att vara aktiva på arbetsmarknaden och omvårdnad av 
barn och hem faller istället överväldigande på kvinnor. Irländska kvinnors timlön består även av ca 
94 procent av de Irländska männens.  
Granér (1994) menar att Könsidentitet utmärker individens egen personlighet ur ett könsperspektiv 
och utformningen av den är individuell på samma sätt som personligheten är unik för varje individ. 
Han menar vidare att könsrollen är ett sammanfattande begrepp för de mönster av förväntningar 
som ställs på män och kvinnor i samhället. Könsrollen innehåller enligt Granér (1994) en rad 
föreställningar om hur en individ ska bete sig beroende på om denna är en man eller en kvinna. Han 
menar vidare att könsrollen kan te sig olika beroende på vilken kultur individen befinner sig i och 
att kulturer i detta sammanhang kan var allt från kulturen i ett land till olika subkulturer och även 
företagskulturer. Den sociala roll individen antar menar Granér (1994) således är ett resultat av 
samspel mellan könsidentitet och de föreställningar om könsrollen som individen stöter på. Han 
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menar att i likhet med andra förväntningar en individ har på sig kan könsrollen ge varierande 
svängrum för individen att ge uttryck åt sin individualitet.  
Han menar att det i diskussioner om ledarskap ofta har framkommit att det behövs fler kvinnliga 
chefer.  Han menare dessutom att det hävdats att kvinnor skulle ha ett sätt att tänka och agera som 
skulle kunna hjälpa en allt för manlig företagskultur. Han menar då i termer av att kvinnliga eller 
relationsinriktade principer och att dessa har för lite utrymme inom organisationer och arbetsledning 
för att en balans ska uppstå. Manliga egenskaper menar Granér (1994) är gränssättande, 
resultatinriktad, logisk, oberoende, konkurrensinriktad, behärskad, utforskande, kraftfull, 
självhävdande och djärv. Kvinnor anses istället vara gränsöverskridande, relationsinriktade, intuitiv, 
beroende, inriktad på samarbete, känslosam, mjuk, omhändertagande, förstående och försiktig. 
Dock menar han att det idag finns moderna undersökningar som visar på att det i emellertid finns 
större likheter än skillnader i hur män och kvinnor utövar ledarskap. Granér menar vidare att även 
att om kvinnor deltar i högre utbildning är det ofta inom vad som anses representativt kvinnliga 
områden så som undervisning, samhällsvetenskap och hälsovård. Män dominerar istället i de mer 
lukrativa områdena så som ekonomi, teknik och naturvetenskap.  
 
Attityder  
Karlsson (2007) förklarar att en attityd är ett otydligt begrepp så som det används till vardags men 
brukar definieras som ”tankemässigt och känslomässigt placera människor, händelser och föremål 
någonstans på en värderingsskala (s. 603) Med värderingsskala menar Karlsson således en skala 
som har bra och dålig eller positiv och negativ som sina extremer. Karlsson (2007) menar vidare att 
vårt tänkande utgörs av tre komponenter: benämningar på de olika objekten för attityder som t.ex. 
kvinnor eller moderater. Sedan finns det en värdering av objektet d.v.s. bra eller dålig, positiv eller 
negativ och sedan finns det kunskaper och eller tro som stödjer denna värdering. Även Eagly och 
Chaiken (2007) anger sin definition av attityd innehållande 3 komponenter: utvärdering, 
attitydobjekt och tendens. Utvärdering avser alla typer av utvärderingar, vare sig öppna eller dolda, 
kognitiva, känslomässiga eller beteendemässiga. Utvärdering omfattar utvärderande aspekterna 
av tro och tankar, känslor, avsikter och beteende. Dessa reaktioner behöver inte nödvändigtvis 
medvetet upplevas av innehavaren av en attityd, även om denne även kan vara medveten om dem. 
Attitydobjekt är allt som är urskiljbart eller hålls i åtanke, ibland under nivån för medvetandet, 
kan utvärderas och kan därför fungera som ett attitydobjekt. Attitydobjekt framkallar stimuli som 
väcker till liv de utvärderande svar som psykologer identifierar som attityder. Tendens är en 
individs tidigare erfarenheter som upprättar en tendens att reagera med en viss grad 
av positivitet eller negativitet till ett attitydobjekt. 
Karlsson (2007) förklarar vidare att attityder finns som hjälp för att förenkla tillvaron, eftersom det 
är näst intill omöjligt att ta emot och bearbeta alla sinnesintryck vi utsätts för.  För att reducera 
informationsmängden görs då klassificeringar. Attityder menar Karlsson (2007) är just en sådan 
klassificering, som görs utifrån en värderingsdimension som hjälper oss att göra snabba 
bedömningar och värderingar utan att behöva reflektera över varendaste liten detalj av information. 
Men risken är då menar Karlsson (2007) att ett blint följande av attityder kan ge upphov till en 
feltolkning. Således kan attityder lätt bli fördomar som han definierar som ”en intolerant, orättvis 
eller ofördelaktig attityd gentemot en annan grupp människor”s.603) Karlsson (2007) menar vidare 
att kunskaper eller de övertygelser som stödjer värderingen bidrar till att tänkandet, minnet och 
beteendet organiseras i enlighet med attityden. Han menar dessutom att attityder påverkas av olika 
slags betingningar. En av dessa är Klassisk betingning som han menar hör ihop med vad individen 
associerar föremål och företeelser till. Även instrumentell betingning medverkar till att forma 
attityder och innebär att en individs erfarenheter, både positiva och negativa bidrar med negativ 
respektive positiv förstärkning. Även Social inlärning d.v.s. påverkan av människor i individens 
omgivning så som föräldrar, kompisar och idoler påverkar individens attityd. Slutligen nämner 
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Karlsson även Exponeringseffekten som innebär att individens attityd blir mer positivt inställd till 
något denne exponeras för ofta, som t.ex. ett visst slags mode, en viss sorts produkt m.m. 
 
Ledarskap 
Kaufmann och Kaufmann (2005)  talar först och främst om att kunna leda. Några centrala punkter 
för ledning är socialt inflytande och måluppfyllelse. Ledning uppkommer då en individ har 
inflytande över en större eller mindre grupp underordade.  Han eller hon har då rättigheten att fatta 
beslut om de centrala frågor som rör arbetsutförandet i gruppen och har också mandat att framträda 
och fatta beslut på gruppens vägnar. Wolvén (2010) beskriver vidare sin uppfattning om ledarrollen 
som en person som skänker tillgång till träning, utbildning, kan ge beröm, kritik, befordran och 
även avsked samt aktivering och rådgivning till de anställda. Han förklarar vidare att det finns 
många olika ledarstilar men att det generellt sett går att utvinna tre stycken. Wolvén (2010)  
beskriver den första som den auktoritära ledarstilen. Denna ledarstil grundas på den auktoritära 
personligheten som är moraliserande, rigid, intolerant mot nya idéer och fientligt inställd mot 
främlingar. Lydande och underkastelse bland de underordnande är vad som dominerar arbetsplatsen 
under detta ledande och samtliga arbetsuppgifter som medarbetarna ska utföra är klart utformade av 
chefen. Den andra ledarstilen Wolvén (2010)  tar upp är den demokratiska ledarstilen. Denna 
ledarstil grundas på den demokratiska personligheten som är icke moraliserande, flexibel, tolerant, 
öppen och intresserad av nya idéer. Alla underanställda får ta del av företagets mål, deltar i 
projektering och stimuleras till diskussion. Detta leder till att medarbetarna i högre grad är delaktiga 
i beslutsfattanden. Den tredje ledarstilen är Laissez faire ledarstilen. Denna ledarstil innebär enligt 
Wolvén (2010)  att ledaren uppträder passivt och utövar minimal kontroll. Denna ledare lägger sig 
endast i ibland men anser att det inte behövs direktiv, ramar, kontroll och inte heller uppmuntran till 
de underanställda. Denna ledare vill inte störa individen och gruppen och anser dem klara uppgifter 
m.m. på egen hand. Wolvén (2010)   förklarar att det gjorts undersökningar av dessa tre ledarstilar, 
en när ledaren var närvarande, när ledaren var frånvarande och när ledaren återkommit, för att se 
hur detta påverkade medarbetarna. När ledaren var närvarande var den auktoritära ledaren mest 
effektiv följt av den demokratiska och Laissez faire ledarstilen. När ledaren var frånvarande vad 
dock den auktoritära ledda gruppen minst effektiv och den demokratiska och Laissez faire ledda 
gruppen var ungefär samma. När ledaren återkom var gruppen med den auktoritära ledaren mest 
effektiv tätt följt av den demokratiska ledarstilen och Laissez faire ledarstilen var minst effektiv. 
Dessa olika ledarstilar visa på bredden på olika ledarstilar en individ kan använda. Vilket i sig också 
ger utrymme för många olika slags individer med olika kompetens att anta en ledanderoll. De har 
olika funktion och fungerar olika bra beroende på situation, företag och medarbetare. Men Wolvén 
menar att den demokratiska ledarstilen generellt sett är att föredra då ledaren inte alltid kan vara 
närvarade, dels för att arbetsklimatet var bäst med hög drivkraft och idé rikedom, samarbetsförmåga 
och frånvaro av aggressiv inställning. 
 
Ledarskapsstereotyper 
 Powell (2011) menar att flera kopplingar kan göras mellan ledarskapsteorier och könsstereotyper. 
Han menar att en hög benägenhet att uppvisa uppgiftsinriktat beteenden, såsom att sätta mål och 
initiera arbetsaktivitet, är associerat med den manliga stereotypen av ledarskap. Den kvinnliga 
stereotypen är associerad med en hög benägenhet av att istället uppvisa ett individorienterat 
beteende så som att visa hänsyn mot underordnade och visar omtanke för deras trivsel. Powell 
(2011)  menar att frågor om könsskillnader och ledarskap länge har varit ett ämne av stort allmänt 
intresse och ofta en källa för debatt och att tusentals studier om könsskillnader har publicerad av 
forskare runt om i hela världen. Han menar vidare att det finns ett stark individorienterat ledarskap i 
många kulturer idag och när en organisation misslyckas att uppnå förväntade resultat blir det 
företagets ledare som först får ta skulden. Powell (2011) menar då att frågor om könsskillnader i 
kombination med ledarskap leder till att det inte blir svårt att se varför så många människor från alla 
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samhällsskikt har starka åsikter om vad som utgör effektivt ledarskap samt vilket kön, om något, 
som är mer sannolik att besitta det. Powell (2011) menar att studier rörande sambanden mellan kön, 
könsstereotyper, och ledarstereotyper genomfördes först på 1970-talet, då andelen kvinnliga chefer 
började stiga.  Med denna resande trend utförde han en studie där en hypotes rörande huruvida en 
bra chef skulle besitta lika höga nivåer av manliga och kvinnliga egenskaper som han kallade 
“Androgyn” personlighets profil. Resultatet visade dock, i motsatts till Powells hypotes, att en bra 
chef ansågs besitta huvudsakligen maskulina egenskaper. Han menar vidare att han fortsatt forska 
kring bra chefsegenskaper genom åren och även om attityden om en bra chef med övervägande 
manliga egenskaper har minskat något, beskriver både män och kvinnor fortfarande en bra chef med 
mer maskulina än feminina egenskaper. Detta kan bli problematiskt för kvinnor i arbetslivet enligt 
Bosak och Sczesny (2011) då kvinnor tvingas hantera den upplevda bristen på överensstämmelse 
mellan ledarerollen och sin könsroll. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att schemat för 
könsroller och schemat för ledarroller överlappar varandra och att det i en rad undersökningar 
bekräftas en avsevärd överlappning mellan schemat för mansrollen och schemat för ledarrollen. 
Därför menar de att kvinnor kan komma att möta maskulina stereotyper om de kvaliteter som ingår 
i en ledarroll och på så vis stöta på motgång när det gäller att skapa sig en ledarkarriär. Shelby och 
Tost (2010) menar att förväntningar på ledarskpsrollen har undersöks med många olika 
metodologier, i många olika brancher med varierande population och visar på att de maskulina 
förväntningarna på ledarskaps karraktären är robust. Powell (2011) menar dock att även om 
stereotyper är motståndskraftiga mot förändring betyder det inte att de reflekterar verkligheten. 
Även om män har blivit stereotypiserade som bra ledare menar han att detta inte nödvändigtvis 
avspeglar vad som faktiskt utgör en bra ledare, utan enbart att de flesta ledare tidigare har varit män. 
 
Attityder till kvinnliga ledare 
Okhakhume (2008) undersökte i sin studie hur kvinnliga ledare uppfattades och accepterades av 
sina underställda och det visade sig att manliga underställda uppvisade en mer negativ inställning 
till kvinnliga ledare än kvinnliga underställda. Vidare visade det sig även att unga underställda 
uppvisade en mer negativa inställning till kvinnliga ledare än äldre underställda. Resultatet visade 
dock ingen signifikant skillnad mellan graden av utbildningsnivå och inställning till kvinnliga 
ledare. Powell (2011) menar vidare att erfarenheten av att ha haft en kvinna som ledare, förutsatt att 
erfarenheten var en positiv sådan, är en avgörande faktor för huruvida en positiv attityd till kvinnor 
som ledare erhålls. Bosak och Sczesny (2011)  menar att attityden till kvinnor som ledare beror på 
stereotyper som finns ute i samhället. De menar att forskning om stereotyper tar sin utgångspunkt 
inom ramen av det social strukturella perspektivet. De förklarar att de sociala förväntningarna 
respektive kön har på sig även tar fäste i deras inre disposition och slutsatsen dras att män och 
kvinnor har de egenskaper som krävs för de roller som varje kön besitter i samhället. De menar att 
beskrivningen av rollen män och kvinnor har i samhället hör ihop med området i vilket de jobbar. 
Eftersom män dominerar i högt avlönade arbetsroller och kvinnor dominerar i 
omhändertagande roller innefattar den manliga stereotypen enligt Bosak och Sczesny (2011) mer 
”agentic” egenskaper och kvinnors innefattar mer ”communal” egenskaper. Duehr och Bono (2006) 
beskriver ”communal” egenskaper som huvudsakligen fokuserande på välfärd av andra människor, 
med attribut så som medkänsla, snällhet, sentimentalitet, hjälpsamhet och generositet. ”Agentic” 
egenskaper beskrivs som mer dominerande och självsäkra, med bland annat attribut så som 
aggressivitet, ambitiösitet, självständighet och självsäkerhet. Bosak och Sczesny (2011) menar att 
forskningen inom teorin om sociala roller har visat att stereotypiska föreställningar om kvinnor som 
mer ”communal” även ger upphov till ett missförhållande mellan människors föreställningar om 
kvinnor och ledare. Enligt Duehr och Bono (2006) tros detta bero på att de ”agentic” egenskaperna 
traditionellt sett har tillskrivits ledarskapsrollen. Bosak och Sczesny (2011) utförde i en studie ett 
test där respondenterna fick ange hur väl manliga och kvinnliga stereotyper passade in på 
ledarrollen i förhållande till dåtid, nutid och framtid. Resultatet visade att det upplevda 
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missförhållandet rörande stereotyper för kvinnor och ledare (d.v.s. färre maskulina och mer feminin 
egenskaper som tillskrivs kvinnor än till ledare) är störst i det förflutna, mindre i nutid, och 
minst eller icke existerande i framtiden, dock var den upplevda överensstämmelsen 
mellan egenskaper rörande män och ledare är relativt stabil över tiden. Missförhållandet mellan 
ledarstereotypen och den kvinnliga stereotypen är alltså enligt Bosak och Sczesny (2011) en 
dynamisk företeelse och ger även en första inblick i två förklarningar till varför det förhåller sig så 
d.v.s. uppfattad förändring i kvinnorollen och eller ändrad uppfattning av vad som anses gott 
ledarskap.  
Rudman och Glick (2001) fann i sin undersökning att kvinnor som hade mer ”agentic” egenskaper 
än ”communal” dock fortfarande kan bli diskriminerade emot då det gäller att nå den ledande 
rollen. Detta menar de beror på att dessa kvinnor bryter sig loss från vad de benämner som den 
kvinnliga trevligheten, (niceness). Men om hon skulle välja att anpassa sig till denna kvinnliga 
trevlighet uppfattas hon istället inte som lika kompetent. Valet för dessa kvinnor menar Rudman 
och Glick (2001)  blir då att antingen godta de mer mjuka egenskaperna och bli omtyckta eller anta 
en mer hård attityd som medför mer respekt men istället gör dem mindre omtyckta. Detta försätter 
således kvinnor i ett moment 22 och hur de än väljer menar Rudman och Glick (2001)  att de 
riskerar att bli diskriminerade från den ledande rollen, de får bakslag (backlash) av sina försök att 
uppnå en ledande position. Denna diskriminering menar de hör ihop med den beskrivande 
könsstereotypen d.v.s. hur kvinnor bör vara och motståndet dessa kvinnor möter då de försöker 
bryta sig loss från denna. I undersökningen ville Rudman och Glick (2001) även undersöka 
individuella skiljda uppfattningar rörande diskriminering av ”agentic” kvinnor. Rudman och Glick 
(2001) menar att möjligheten finns att individer som stödjer en sexistisk attityd förmodligen anser 
att kvinnor borde vara trevliga (besitta nicness). Men de menar vidare att föreställningen om att 
kvinnor har gynnsamma ”communal” egenskaper gör att individer kanske inte ser detta som 
sexistiskt. Rudman och Glick (2001) fann att både män och kvinnor vare sig sexistiska eller inte 
verkar godkänna stereotypen av kvinnor som mer ”communal”. Inför direkta bevis att en kvinna 
brutit trevlighetsnormen reagerar kvinnor, trotts mindre stödjande av sexistiska ideologier, lika 
negativt som män, ibland även mer. Rudman och Glick (2001) menar vidare att resultatet från deras 
experiment i relation till denna problematik visade att kvinnor som beskriver sig som både trevliga 
och kompetenta inte blir diskriminerade emot. Detta stödjer Rudman och Glicks (2001)  
uppfattningen om att motreaktionen (backlash) mot ”agentic” kvinnor beror på att kvinnor är så 
starkt förknippade med att vara hjälpsamma, stödjande och individorienterade. Det rör sig således 
inte om en motvilja mot kvinnors kompetens utan motreaktionen emot ”agentic” kvinnor här hör i 
stereotypiska förväntningar på kvinnor att vara mer ”communal” i sitt sätt. 
 Shelby och Tost (2010)  fann i sin undersökning att när kvinnor lyckas nå ledande roller på högre 
nivåer är det mer sannolikt att hon betraktas som mycket “agentic” och hennes” communal” 
egenskaper är mer benägna att anses vara fördelaktiga på grund av den förändrade innebörden av 
vad det innebär att vara en god ledare på den högre nivån. De menar att effektiva ledare inte bara 
behöver vara prestationsorienterade, konkurrenskraftiga, bestämmande och oberoende men också 
måste inse vikten av att bygga starka relationer, samarbeta med andra och ta hand om sina anställda. 
Shelby och Tost (2010) menar att  framgångsrika kvinnliga ledare uppfattades som innehavare av 
alla dessa egenskaper och att problemet snarare är att få dessa kvinnor att nå de högre ledarrollerna. 
Karlsson (2007) menar att finnas en attityd gentemot kvinnor som gör att även om de är kompetenta 
motiverade och välutbildade hindrar dem från att nå en ledanderoll, detta kallas för glastaket. Zeng 
(2011) förklarar att glastaket som uttryck myntades av journalister på 80-talet och uttrycker den 
svårighet kvinnor har att nå toppositioner i företags hierarkier. Zeng (2011) menar att för att kunna 
nå en högre chefsposition måste en befordran ske. Dock fann han att även om det existerar en 
skillnad mellan könen i förhållande till högre position fanns det blandande resultat rörande 
befordran. Han menar att vissa forskare har rapporterat att kvinnor är mindre sannolika att få 
befordran och andra har funnit antingen skillnader till kvinnors fördel och eller inga skillnader alls. 
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Zeng (2011) menar då att underrepresentationen av kvinnor på ledande positioner såldes måste bero 
på någon annan faktor än kön. Zeng (2011) utförde en studie där hon studerade olika gruppers 
karriärer och dessa grupper utgjordes av vita män, kvinnor och olika minoritetsgrupper som 
tillsammans bildade 6 grupper. Rörande kvinnornas resultat så visade det sig att de var 
underrepresenterade som arbetsledare och i chefsroller, dessutom var ojämlikheten mer uttalad på 
arbetsledande nivå än på chefsnivå, kvinnor upplevde lägre rörlighet uppåt än vita män 
från lägsta till mitten nivå, men inte från mitten nivå till den högsta nivån. Således är 
glastakshypotesen om att det finns en stark barriär som hindrar kvinnor att flytta uppåt till 
högre nivåer, inte stödd för någon av de grupper som undersökts i denna studie. Slutligen menar 
Zeng (2011) att kvinnor var mer benägna till ”nerflyttning” än vita män och detta mönster gäller för 
både arbetsledare och chefer och den främsta orsaken till ”nerflyttning” för kvinnliga chefer var av 
familjerelaterade skäl och den påfrestning chefsarbetet ställde på familjen. Detta menar han 
resulterade i att fler kvinnor valde att trappa ner arbetsbördan efter att ett barn kommit in i bilden 
och därmed den ledande rollen. 

Irländska kvinnors roll och den katolska kyrkan 
För att skänka bättre förståelse rörande den Irländska kulturen och där med de könsroller och 
förväntningar som finns på kvinnor och män kommer denna studie att ge en beskrivning av den roll 
som den katolska kyrkan har spelat i utvecklandet av den irländska identiteten. Inglis (1998) menar 
att religionen och den katolska kyrkan haft ett stort inflytande över de irländska medborgarna och 
lyckats erhåll vad han beskriver som ett moraliskt monopol på vad det innebär att vara en hederlig 
Irländare. Inglis (1998) beskriver den katolska kyrkan som en stark influens rörande sättet på vilket 
medborgare av Irland ska uppträda för att vara goda kristna. Detta medför övergivande av 
personliga och individuella intressen för att istället värna om familj och samhälle. Han menar vidare 
att kvinnors roll i samhället var att ta hand om barn och familj och i och med det leva upp till 
förväntningarna som exemplariska dyrkare av kristen dygd. Detta är något som reflekteras i 
Constitution of Ireland (2004) där det går det att läsa att kvinnor förväntas vara hemma för att hon 
då ger stöd åt staten. Staten bör därför försöka se till att mödrar inte skall vara skyldiga av 
ekonomiskt skäl att engagera sig i arbete som leder till försummelse av sina förpliktelser i hemmet. 
“The state recognizes that by her life within the home, woman gives to the state a support without 
which the common good cannot be achieved” (Article 41, s 158).  “The state shall, therefore, 
endeavor to ensure that mothers shall not be obligated by economic necessity to engage in labor to 
neglect of their duties in the home”. (Article 41, s 159).  
Enligt Russell, McGinnity, Callan och Keane (2009) ökade dock kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden på Irland med 55 procent under åren 1998 till 2007.  Russell m.fl. menar att några 
bidragande faktorer till denna utveckling tros vara den starka efterfrågan på arbetskraft på grund av 
ekonomisk tillväxt och tillgång till högre löner och politiska initiativ till förbättring av 
föräldraledighet så som ökad investering i barnomsorg och individualisering av skattesystemet. 
Russell m.fl. (2009) förklarar att föräldraledigheten var relativt kort i jämförelse med resten av 
Europa under början av deras undersökning. Men detta ändrades under inflytande av EU direktiv. 
Under 2007 var föräldraledigheten 26 veckor och kvinnor hade även rätten att återvända till samma 
jobb eller jobba på samma nivå efter föräldraledigheten. Föräldraledigheten mäter sig nu väl med de 
flesta västeuropeiska länder. Denna förändring gör det möjligt för kvinnor att mer aktivt delta och 
stanna på arbetsmarknaden. Det har även skett en förändring i profilen av kvinnor på Irland så som 
en ökad befolkning i åldrarna 25 till 35 år och den stigande nivån av utbildning  
 Russell m.fl. menar att tidigare har institutions och attitydmässiga faktorer resulterat i lågt 
deltagande i arbetslivet bland kvinnor med barn. Dessa faktorer menar de består i oöverkomligt pris 
på barnomsorg, jämförelsevis bristande hjälp med att kombinera jobb och omsorg av barn samt 
välfärds och skattsystem som stödjer mannen som brödvinnare och därmed även hushållsfördelning 
enligt de traditionella könsrollerna. Anledningen till varför det irländska samhället sett ut så kan 
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förklaras utifrån Inglis (1998)  redogörelse om hur medlemskapet i den katolska kyrkan även kan 
ses utifrån politiska, ekonomiska och sociala motiv och inte enbart religiösa, då kyrkan även hade 
makt inom politiska partier, staten, skola och hälsovård. Detta menar Inglis (1998) även medförde 
tillgång till de irländska katolikernas liv och välbefinnande och därmed också disciplinering av 
deras moral samt att detta var en bidragande faktor till varför irländare var sådana trogna 
sympatisörer av den katolska kyrkan och dess regler. Detta moraliska övertag minskade dock på 
1960 talet menar Inglis (1998) och Irländska katoliker blev med tiden mindre beroende av kyrkan 
då det gällde att skaffa sig makt. Det minskade moraliska övertaget menar Inglis (1998) hörhör i 
tillväxt i makten av staten och media. Dock menar Inglis (1998) att trots kyrkans minskade makt 
över det irländska sociala livet, skulle det vara fel att tro att den irländska katolicismen är på väg att 
försvinna, särskilt då kyrkan fortfarande har stort inflytande och närvaro bland Irlands medborgare 
bl.a. inom den irländska utbildningssektorn. Den Irländska uppfostran av den katolska kyrkan är 
såldes av betydelse då bedömningar om rätt och fel, gott och ont, bra och dåligt, sålunda en attityd 
formas.  
Ovanstående resonemang leder således fram studiens syfte att synliggöra mäns och kvinnors 
attityder till kvinnor som ledare. 

 Vilka attityder har män och kvinnor till kvinnor som ledare? 
 

 
Metod 
Deltagare 
20 respondenter deltog i studien. Av de tillfrågade var 8 män och 12 kvinnor i åldrarna 20 till 28 år 
med en medelålder på 21.8. Alla respondenter studerade på universitetsnivå på Irland.  
 
Procedur 
Vid utförandet av undersökningen besöktes Trinity college varpå 22 studenter tillfrågades på plats 
om de ville delta i en studie rörande mäns och kvinnors attityder till kvinnor om ledare. De som var 
villiga tilldelades en enkät med öppna frågor som de sedan fyllde i och gav tillbakas omedelbart 
efter slutförande . Om studenterna hade frågor rörande enkäten hade de möjlighet att ställa dessa 
både ansikte till ansikte men även vid senare tillfälle via e-mail. Av de 22 respondenterna avbröt 2 
av dem sitt ifyllande av enkäten pga. tidsbrist. Anledningen till valet av respondenter var att se 
vilken attityd som rådde bland de individer som skulle ta sig an framtidens jobb. Detta var i 
synnerhet av intresse med tanke på Irlands moraliska uppfostran av den katolska kyrkan och dess 
värderingar som uppmuntrade kvinnor att ta hand om barn och familj snarare än vara deltagande på 
arbetsmarknaden. Rörande etiska överväganden förhöll sig författaren till UNESCO (2012). 
Författaren till denna uppsats informerade respondenterna att deltagandet i enkätundersökningen var 
strikt anonymt och att de hade rätten att avbryta sitt deltagande när än de ville. Då viss information 
kan vara känslig att överlämna garanterades respondenter att deras svar inte skulle utelämnas eller 
användas för andra ändamål än till författarens studie. De informerades även om vilket syfte studien 
hade med deras information. Författaren garanterade även sin kontaktbarhet både under och efter 
studiens fullbordan och delade ut kontaktinformation till respondenterna så väl muntligt som 
skriftligt. 
 
 Metodval 
 Backman (2008) menar att den kvalitativa metoden ingriper verbala formuleringar, skrivande eller 
talande. Han menar att utsagor sker verbalt och att själva instrumentet är ordet.  Eftersom denna 
studie fokuserade på individers egen attityd om kvinnligt ledarskap utfördes den som en kvalitativ 
studie.  Brinkmann och Kvale (2009) framställer en kvalitativ metod som en eftersträvan efter att se 
vilka kvaliteter och beskaffenheter en speciell individ eller situation innehar och vidare menar de att 
den kvalitativa metoden skildrar den kvalitativa mänskliga världen med övertygande beskrivningar. 
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Uppsatsen var även utförd med en deskriptiv fenomenografisk inspirerad ansats. Deskriptiv i den 
bemärkelsen att författaren ville förklara och tydligöra de attityder som rådde bland män och 
kvinnor rörande kvinnor som ledare för att kunna framför detta i resultatet. Fenomenografisk i 
enlighet med Larssons (1986) beskrivning av ansatsen då den gör skillnad på hur något är samt hur 
något uppfatts. Han menar således att det handlar om första och andra ordningens perspektiv där det 
första ordningens perspektiv handlar om fakta, det vill säga vad som är möjligt att observera utifrån. 
Det andra ordningens perspektiv handlar istället om hur en individ uppfattar något. Fenomenografin 
fokuserar på andra ordningens perspektiv och således är uppfattningar ett centralt begrepp inom 
ansatsen. I denna avhandling handlade det sålunda om mäns och kvinnors attityd till kvinnor som 
ledare. Patel och Davidsson (2003) menar att en individs uppfattning även avgör sättet på vilket 
denne handlar och resonerar vilket står i enlighet med hur Karlsson (2007) beskriver att en attityd 
påverkar individen. Vanligtvis menar Larsson (1986) att en intervju används inom fenomenografin 
men författaren till denna uppsats har istället valt en öppen enkät. Cohen, Manion och Morrison 
(2009) beskriver den öppna enkäten som bra på att fånga en speciell situation. Öppna 
svarsalternativ är även bra om svaren är okända eller om frågeformuläret är av utforskande art. De 
öppnar även upp för respondenterna att svara så mycket de vill och passar bra då det gäller att 
undersöka komplexa problem. Cohen m.fl. (2009) menar även att det är just i de öppna frågorna det 
går att finna gömda skatter av information.  En enkät når även ut till fler respondenter än vad 
intervjuer skulle göra och detta ses som en styrka i denna uppsats då författaren söker många olika 
uppfattningar om fenomenet kvinnor som ledare. Enkäter med öppna svar valdes således att ligga 
till grund för att bättre förstå respondenternas attityder rörande kvinnor som ledare. Enkäten 
utformades utefter Cohens m.fl. rekommendationer för öppna enkäter och hade sin utgångspunk 
punkt i teorier rörande män, kvinnor och ledarskap. Cohen m.fl. menar att det bland annat var 
viktigt att inte ställa ledande frågor, inte göra för komplicerade framskrivning av frågor, inte 
använda dubbel negativ eller skriva tvetydliga frågor. Vidare menar Cohen m.fl. att det dock är mer 
tidsödande vid bearbetningen av data från öppna enkäter än med slutna enkäter. Men i denna studie 
var det en styrka att ha öppna svar då detta gav utrymme för mer uttrycksfulla deskriptiva svar då 
forskaren inte hinner intervjua lika många respondenter. Visserligen ger en öppen enkät inte lika 
stort djup som en intervju men bidrar med en större bredd på svaren som kan bidrar till ytterligare 
förståelse av respondenternas attityder.  
 
Analys av datamaterial 
 Brinkmann och Kvale (2009) skildrar insamlingen av information i en kvalitativ undersökning som 
relativt omtumlande.  Detta just för att forskaren snabbt får mycket information från 
respondenterna. Det blir då viktigt för forskaren att kunna belysa de delar som anses angelägnast i 
relation till det syftet som efterforskats. Detta är något som författaren till denna studie kontinuerligt 
arbetat med. Författaren till denna studie har använt sig av vad Patel och Davidsson (2003) 
beskriver som ett arbetssätt som är inspirerad av fenomenografi men även Grounded theory, för att 
utarbeta fram grupper, kategorier, modeller eller skildringar som kan beskriva betydelsefulla 
fenomen. Dock stannar resultatet vid en skildring av kategorier och mönster och inte i en teori som 
vid grounded theory.  
 
Analysen genomfördes i enlighet med Larsson (1986) beskrivning av en fenomengrafisk analys 
men även Patel och Davidsson (2003). I enlighet med denna rekommendation började författaren 
med att upprepade gånger läsa igenom alla svaren. Efter ett antal genomläsningar uppenbarade sig 
mönster i svaren. Sedan markerades dessa svar och kategoriserades enligt respektive utsaga. Efter 
att författaren upprepade gånger läst igenom både den ursprungliga texten och de egna 
anteckningarna arbetades enligt Patel och Davidsson (2003) rekommendationer mönster, teman och 
kategorier igenom ytterligare i relation till ursprungstexten och författaren tittade sedan igenom 
arbetet ytterligare för att se om det gick att slå samman olika kategorier eller dela upp dem vidare 
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och ge dem ett annat namn. Patel och Davidsson (2003) menar att det i detta stadium även är 
möjligt att titta efter i kategorierna och bedöma kategorins homogenitet d.v.s. är variationen i 
kategorin stor eller liten samt om det finns några kärncitat som ger en bra belysning av kategorin 
och enligt Larsson (1987) är det genom att göra denna jämförelse och kontrastering mellan svar 
som det blir möjligt att karaktärisera en uppfattning av ett fenomen. När kategorierna började få en 
god struktur var det möjligt för författaren att se relationer mellan kategorierna. Författaren började 
nu i enlighet med Larsson (1986) skriva den slutgiltiga texten där utfallet av den kvalitativa 
bearbetningen redovisades och benämnde sedan kategorierna utefter dess innehåll och omfattning. 
Under de olika rubrikerna gick det sedan att varva citat och kommenterande text.  
 
Resultat 
Resultatet av enkätstudien sorterades in under 4 olika kategorier som framkom efter att författaren 
grundligt granskat enkäterna ett flertal gånger: Egenskaper hos en bra ledare, Skillnader mellan 
män och kvinnor som ledare, Inställningar till kvinnor som ledare och Hinder för kvinnor att nå 
ledande position. Det blir viktigt att komma ihåg att bakom varje kategori klargörs respondenternas 
attityder.  
 
Egenskaper hos en bra ledare 
Den här kategorin redogör för vad respondenterna identifierar som en bra ledare. 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns vissa personliga egenskaper som 
karaktäriserar en bra ledare enligt respondenterna. De menar även att dessa egenskaper är 
androgyna i sin karaktär och att definitionen av en bra ledare till viss del beror på hur väl 
medarbetarna fungerade ihop med den ledarstil en ledare har, situationen, vilken sektor och vilket 
företag det rör sig om. 
 
Nedanstående diagram redogör för vilka egenskaper en bra ledare skall besitta enligt respondenterna. 
 

 
 
Vidare ansåg hela 18 av de 20 respondenterna att dessa egenskaper var både manliga och kvinnliga 
d.v.s. androgyna i sin karaktär.  
I think these are attributes that can (and should) be applied to both men and women  
 
Det visade sig även att 8 av respondenterna även ansåg att en bra ledare var något som behövdes 
relateras till både en viss situation, företaget, vilken sektor det rörde sig om och hur väl 
medarbetarna fungerade ihop med den ledarstil ledaren hade för att kunna bedöma om denne var en 
bra ledare. 
good leadership is dependent on how well a leader directs and manages his or her staff 
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Skillnader mellan män och kvinnor som ledare 
Den här kategorin redogör för de skillnader respondenterna ansåg finnas mellan män och kvinnor 
till ledarskap. Sammantaget går det att säga att det finns en skillnad mellan män och kvinnor som 
ledare enligt respondenterna. Dels består denna skillnad i att kvinnor får kämpa mer för att först och 
främst få den ledande rollen. Men sedan finns det även en skillnad som enligt respondenterna beror 
på de personliga egenskaper män och kvinnor anses besitta.  
Majoriteten av respondenterna, 19 av 20 ansåg att det fanns en skillnad mellan män och kvinnor 
som ledare. Av dessa personer ansåg 8 av de 19 respondenterna att skillnaden bestod i att kvinnor 
var tvungna att kämpa mer för den ledande rollen och män fick istället tillgång till denna roll mer 
naturligt pga. att de var just män. 
 
Women often have to sacrifice and achieve more to attain the same leadership positions as men 
En annan faktor som skilde män och kvinnor som ledare åt enligt respondenterna var deras skilda 
ledarskaps orientering och metoder.  Hela 15 av de 19 respondenterna som ansåg att det fanns en 
skillnad mellan män och kvinnor som ledare nämnde att kvinnor som ledare hade egenskaper så 
som att de var mer individorienterade, omtänksamma och rättvisa. 13 av de 19 respondenterna 
nämnde även att män som ledare hade egenskaper så som dominerande, driven personlighet, 
bestämmande, auktoritära och hade vad de refererade till som den klassiska ledarrollen. 
 
Women are more focused on making sure everyone is happy in their work environment and will 
promote an atmosphere of fairness and equality in the workplace whereas men are often seen or 
perceived as giving out orders and acting in an authoritarian fashion, without as much consultation 
with their employees 
 
Inställningar till kvinnor som ledare 
Den här kategorin redogör för de inställningar respondenterna hade rörande kvinnor som ledare.  
Det går att konkludera att inställningen till kvinnor som ledare är relativt positiv bland 
respondenterna. De flesta hade inga problem med att ha en kvinna som ledare och några av 
respondenter menade även att de skulle stödja och vara glada för en sådan utveckling. Enbart några 
respondenter menade att en kvinna som ledare skulle ha någon form av negativ inverkan på dem. 
De flesta respondenterna kände även till åtminstone en irländsk kvinnlig ledare, många nämnde de 
båda före detta irländska presidenterna.   
Då det gällde fördelningen mellan män och kvinnor på ledande position ansåg 17 av 20 
respondenter att det borde vara lika fördelning mellan könen. Vidare uttryckte 18 av 20 
respondenter att det spelade någon roll om de blev ledda av en man eller kvinna och 6 av dessa 18 
respondenter menade att de till och med skulle stödja och vara glada för en sådan utveckling. 
 
I would like to see more woman leaders in the world, they are more than capable (if not better) at 
making decisions as men. 
Dock uttryckte 5 av dessa 18 respondenter även en viss reservation till att ha en kvinna som ledare 
 
I would feel more self-conscious if I had a woman as a leader. She would definitely be on your case 
more as opposed to a man and wouldn’t let anything slip through her fingers.  
 
 Då det rörde sig om kvinnliga ledare på Irland nämnde 11 av de 20 respondenterna den irländska 
f.d. presidenten av Irland Mary McAleese och även den andra presidenten före henne Mary 
Robinson som kvinnliga ledare de kände till och beundrade. Vidare menade 5 respondenter att det 
var svårt att komma på ledande kvinnliga irländska förebilder. 
 
Hinder för kvinnor att nå en ledande position 
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Denna kategori belyser de hinder respondenterna ansåg kvinnor kunde stöta på vägen till 
ledanderoll. Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns två genomgående hinder för 
kvinnor att nå en ledande position enligt respondenterna. Den första är familj problematiken där 
kvinnor måste välja mellan familj eller karriär och den andra är stereotypen mot kvinnor om hur de 
är som individer.      
Hela 18 av 20 respondenterna ansåg att familjelivet kunde sätta stopp för kvinnors utveckling i 
karriären och där med toppositioner. 
  They are competing with family life and the expectations society has on women 
 
Av dessa 18 personer nämnde 9 respondenter att det var kvinnors liv som förändrades mest efter att 
ett barn kommit in i bilden och att de förväntades av samhället att välja barn före karriär. 
  If Women want to be leaders they are probably less likely to have families depending on the 
responsibility involved. Can they have it all like men can?? 
 
Det andra hindret som nämndes som orsak för att det fanns så få kvinnliga ledare var fördomar och 
stereotyper mot kvinnor och 14 av 20 respondenter tog upp detta som en betydande faktor till varför 
kvinnor uteblir på ledande position.  6 av dessa 14 respondenter tog upp problematiken av en 
speciell slags stereotyp, dubbel stereotypen, den första var mot kvinnorna själva, hur de är, vad de 
bör göra m.m. den andra stereotypen är istället den om  ledare och att ledare ska vara män vilket 
således leder till att kvinnor inte passar in den rollen. 
 
 
Diskussion 
Det primära syftet med studien var att undersöka mäns och kvinnors attityder till kvinnor som 
ledare. Kategorierna som redovisades ovan har i diskussionen delats in i Mäns och Kvinnors attityd 
till kvinnor som ledare samt Hinder och attityder till kvinnor som ledare för bättre översikt.  
 
Mäns och kvinnors attityd till kvinnor som ledare och egenskaper hos en bra ledare 
När det kommer till skillnader mellan män och kvinnor som ledare visar tidigare forskning av bl.a. 
Rudman och Glick (2001) och Bosak och Sczesny (2011) att det finns en förväntan att kvinnor och 
män ska bete sig på ett visst sätt och besitta vissa egenskaper beroende på vilket kön de tillhör. I 
konformitet med detta beskrev respondenterna sin attityd till män och kvinnor som ledare just i 
denna stereotypiska mall som även stämmer överens med Bosak och Sczesny (2011) och Rudman 
och Glick (2001) skildring av män som mer ”agentic” och kvinnor som mer ”communal”. Vidare 
kan även dessa stereotypiska beskrivningar om kön och kvinnor som ledare relateras till de olika 
ledarstilar som Wolvén, (2010) behandlar. Enligt den beskrivning respondenterna gav verkar 
kvinnor tillsynes passa in i vad han beskriver som en demokratisk ledare som Wolvén, (2010)    
beskriver som icke moraliserande, flexibel, tolerant, öppen och intresserad av nya idéer.  Män tycks 
istället passa bättre in på den auktoritära ledaren som Wolvén, (2010) beskriver som moraliserande, 
rigid, intolerant mot nya idéer och fientligt inställd mot främlingar. Men respondenternas 
stereotypiska beskrivning av män och kvinnor kan även tänkas härhöra i vad Bosak och Sczesny 
(2011) menar tar sin utgångspunk i de sociala förväntningarna respektive kön har på sig. De menar 
att dessa förväntningar även tar fäste i individers inre disposition och slutsatsen dras att män och 
kvinnor har de egenskaper som krävs för de roller som varje kön besitter i samhället. 
Respondenterna utmärkte dock inte de förväntande egenskaperna hos män och kvinnor som en 
svaghet för något av könen och gjorde inte en kopplig till män eller kvinnor som bättre eller sämre 
ledare utan ansåg enbart att den fanns en skillnad mellan män och kvinnor som ledare. Rudman och 
Glick (2001)  menar att föreställningen om att kvinnor har gynnsamma ”communal” egenskaper gör 
att individer kanske inte ser detta som sexistiskt. De menar vidare att både män och kvinnor vare sig 
sexistiska eller inte verkar godkänna stereotypen av kvinnor som mer ”communal”. Ändock vare 
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det i ögonfallande att resultatet på hur en bra ledare bör vara, där respondenterna nämnde många 
gemensamma preferenser, samt om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor som ledare 
skildrades en slags dubbel attityd. Enligt respondenterna ansågs kvinnor, som nämndes ovan, vara 
mer ”communal” och män beskrevs som mer” agentic”. Detta trots att de flesta ansåg att en bra 
ledare hade både kvinnliga och mannliga egenskaper och att dessa egenskaper egentligen var 
individberoende och androgyna i sin karaktär. Det verkar alltså som det finns en uthuggen mall av 
vad som anses vara manliga och kvinnliga egenskaper och tillföljd av detta även vilken slags 
ledarstil de passar inom. Men samtidigt verkar det finnas en uthuggen mall för vad som anses vara 
en bra ledare där både manliga och kvinnliga egenskaper lyfts fram. Detta kan möjligtvis bero på en 
skiftande attityd av vad det innebär att vara ledare men att attityden till vad som är manligt och 
kvinnlig inte riktigt har följt med i denna utveckling eller snarare frusit fast i föråldrade 
stereotypiska utsagor. Sammanfattningsvis går det att konstatera att attityden om män och kvinnor 
som ledare är skild. Men att attityden mot de båda könen som ledare ändå är varken utpräglad 
negativ eller positiv, enbart olika. Samt att en bra ledare besitter både manliga och kvinnliga 
egenskaper. 
 
Hinder och inställningar till kvinnor som ledare  
Tillskillnad mot diskussionen ovan rörande de stereotypiska egenskaper en kvinna anses besitta är 
denna stereotyp förankrad i en kontext då kvinnan ännu inte är en ledare och då får samma 
stereotypiska egenskaper mer negativ uppsyn och framstår som ett hinder enligt respondenterna. 
Kaufmann och Kaufmann (2005) tar upp denna problematik och menar att en ledare måste erfaras 
som en ledare. De menar vidare att vårt schema för könsroller och vårt schema för ledarroller 
överlappar varandra och detta kan spela in rörande sätt på vilket män och kvinnor uppfattas som 
kandidater för ledarrollen. Kaufmann och Kaufmann förklarar att en rad undersökningar bekräftar 
en avsevärd överlappning mellan schemat för mansrollen och schemat för ledarrollen. Därför kan 
kvinnor komma att möta maskulina stereotyper om de kvaliteter som ingår i en ledarroll och på så 
vis råka på motgång när det gäller att skapa sig en ledarkarriär. Men även om en kvinna redan 
skulle besitta eller anamma mer ”angentic” egenskaper menar Rudman och Glick (2001) att 
problemet att nå en ledande roll fortfarande kan fortskrida då en negativ attityd uppstår mot kvinnor 
som bryter sig loss mot den ”communal” stereotypen. Men hindret till kvinnor som ledare kan även 
komma ifrån en stöttning av detta stereotypiska förhållningssätt som Karlsson (2007) förklarar är en 
komponent i en attityd.  Om kvinnor konstant framställs i samhället som icke ledare blir det svårt att 
ändra attityden till acceptans mot kvinnor som ledare. Vidare hade både män och kvinnor attityden 
att kvinnor var tvungna att välja mellan en fruktbar karriär eller att skaffa barn. Russel m.fl.(2009) 
tar upp detta problem med utgångspunkt i det Irländska samhället där kvinnor uppmuntras till att 
vara hemma med barnen samtidigt som mannen ses som den traditionella brödvinnaren och därför 
jobbar i större utsträckning. Graviditet och omsorg av barn var även en av de faktorer som Zeng 
(2011) i sin undersökning förklarade var den mest förekommande orsaken till varför kvinnor valde 
bort eller valde att trappa ner (downward mobilety) jobbrelaterad aktivitet och därmed en ledande 
position. Eagly och Chaiken (2007) anger sin definition av attityd innehållande 3 komponent 
utvärdering, attityds objekt och tendens. De menar även att en attityd inte alltid behöver vara en 
medveten sådan. Den kan istället vara kopplad till de omedvetna och individen kan göra ett 
känslomässigt, kognitiv eller beteendemässig utvärdering gentemot attitydobjektet. Attitydobjektet 
kvinna kan således utvärderas och även knytas an till tendensen som består i individen tidigare 
upplevelser. De båda attitydobjekten kvinna som ledare och kvinna som föräldrar tycks enligt 
respondenterna stå i konkurens med varandra och detta kan indikera att respondenterna hade en 
tendens i positiv bemärkelse till kvinnor som föräldrar och att detta indirekt kan påverka deras 
uppfattning om en kvinna som ledare. Dessutom kan det finnas en omedveten attityd formad av 
påverkan från människor i respondenternas omgivning så som bl.a. föräldrar eller den katolska 
kyrkan, således vad Karlsson (2007) refererar till som social inlärning som påverkar 
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respondenternas attityd till kvinnor och deras roll. Detta kan även hänföras till Exponeringseffekten 
som enligt Karlsson (2007)  innebär att attityden blir mer positivt inställd till något en individ 
exponeras för ofta och om kvinnor då inordnats till en roll i hemmet under en längre tid kan 
individer då se detta som hur det ska vara och få en positiv inställning till dessa förhållanden.  
Det finns således både ett ekonomiskt hinder för kvinnor att nå en ledande position då de 
uppmuntras till att stanna hemma och ta hand om barn och sedan om de återvänder till arbetet 
tvingas hantera eventuell svårigheter att betala dyr barnomsorg. Men det finns även ett socialt 
hinder i samhället i den bemärkelsen att det finns en attityd att kvinnor förväntas skaffa barn och 
utav den anledningen väljer bort en ledande position. Men i kontrast till detta ansåg respondenterna 
ändå att det skulle vara lika fördelning mellan kvinnor och män på ledande position och de hade 
inga problem med att ha en kvinna som ledare. Detta reflekterade således en jämställd attityd 
rörande mäns och kvinnor attityder till kvinnor som ledare. När respondenterna funderade över 
Irländska kvinnliga ledare nämnde många de båda före detta Irländska presidenterna. Det var 
väldigt få som inte kunde nämna någon men den bristande variationen på ledare kan vara en 
indikation på att kvinnliga ledare inte får så stor plats och att det finns en avsaknad av dem i det 
irländska samhället. Denna obeslutsamhet som finns i respondenternas svar kan tänkas härhöra i att 
en attityd kan framkalla både positiva och negativa känslor samtidigt och att attitydobjektet kvinnor, 
män och ledare skänka skilda attityder var för sig, således kan respondenterna hysa både positiva 
och negativa attityder till kvinnor som ledare samtidigt beroende på kontext, vilket bidrar till en viss 
ambivalens i svaren. 
 
 
 
 
Slutsatser  
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken attityd män och kvinnor har till kvinnor som 
ledare, vilket förhoppningsvis har belyst och klargjorts i uppsatsen. Sammanfattningsvis går det att 
konstatera att mäns och kvinnors attityd till kvinnor som ledare är mångfacetterad och beroende av 
vilken kontext och aspekt av ämnet det rör sig om. När kvinnor är ledare erhölls en neutral attityd 
till kvinnor som ledare hos respondenterna. Kvinnor och män ansågs enligt respondenterna besitta 
vissa stereotypiska egenskaper, men detta ansågs varken positivt eller negativt i relation till 
ledarrollen. Men då det rörde sig om kvinnors chanser att nå den ledande rollen verkade det 
uppenbara sig en något mer negativ attityd hos respondenterna. Det visade sig att stereotypen om 
kvinnor istället kunde bli ett hinder och sociala förväntningar framträdde även som avsevärda 
hinder mot kvinnors chanser att nå en ledande roll. Samtidigt fanns en positiv attityd till att det 
borde vara jämställt mellan män och kvinnor i den ledande rollen i den bemärkelsen att 
respondenterna ansåg att det skulle vara jämn fördelningen mellan könen och att de skulle glädjas 
över en sådan utveckling. Således finns det en viss ambivalens i svaren beroende på i vilken kontext 
ledarskapet diskuterades. 
 
 
 
Metoddiskussion och framtida forskning 
Utifrån studiens syfte att undersöka mäns och kvinnors attityder till kvinnor som ledare valdes en 
öppen enkät att ligga som grund för studiens empiriska material. Valet kan i efterhand ha tänkts om 
då den öppna enkäten resulterade i att en del av respondenterna svarade mycket knapphändigt och 
det fanns ingen möjlighet för författaren att uppmuntra till mer utförliga svar. Dock hade valet av en 
öppen enkät även många fördelar då forskaren vid en intervju enligt Brinkmann och Kvale (2009) 
alltid riskerar att påverkade respondenterna med sin närvaro, detta hoppades författaren inte skulle 
ske i samma utsträckning vid en öppen enkät och förhoppningsvis bidra till att respondenterna 
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svarat mer sanningsenligt. Materialet blev även mer lättöverskådligt vid bearbetningen men gav 
ändock mer utfylliga svar på ämnet än vad en sluten enkät skulle ha gjort. Vid valet av respondenter 
hade författaren förhoppningen att heterogenitet i from av könskillnader skulle bidra till många 
olika uppfattningar om fenomenet i fråga. Dock resulterade respondenternas svar i relativt 
homogena utsagor och det gick inte att urskilja en betydande skillnad i respondenternas attityder om 
kvinnor som ledare. Men respondenternas svar belystes dock många olika aspekter om själva 
fenomenet och respondenternas attityd till kvinnor som ledare, vilket redovisades i resultatet. 
Författaren tror att homogeniteten i svaren möjligtvis kan bero på att respondenterna inte haft en 
stor erfarenhet i arbetslivet.  I framtida forskning kan det vara lämpligt att se till korrelationer 
mellan arbetslivserfarenhet och attityd och kanske i mer varierande ålder för att på så vis få 
ytterligare djup i attityder om kvinnor som ledare genom generationer. En annan aspekt som 
framkom i studien och som skulle vara intressant att studera i framtida forskning är just 
ambivalensen eller obeslutsamheten som kan finnas inom en attityd och försöka avspegla eller mäta 
denna på ett bra sätt.    
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Bilaga 
 
 

 
 
 
Hello, my name is Carolina Karlsson. I’m currently studying at Blekinge University of Technology 
in Sweden.  In my thesis I am undertaking research on men and women’s attitudes towards women 
as leaders. I would much appreciate your participation in this study. Your anonymity will be strictly 
preserved, only information given with you consent will be used in the thesis. You also have the 
right to discontinue filling out the form at anytime. If you have any questions please don’t hesitate 
to ask or contact me at:  
carolinamkarlsson@gmail.com 
 
Kind regards 
Carolina Karlsson 
 
 
Woman [ ]  Man[ ] 
Age_____ 
 

What attributes do you think a leader should have? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 

Would you consider this to be female, male or androgyne attributes? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 

 
Do you believe there's a difference between men and women as leaders? If yes explain how. If 

not please proceed to the next question 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 

 
Please mention some female Irish leaders that you know of 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 

 
Why do you think there are so few women leaders? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 

 
How do you think leading positions should be divided between men and women? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 

 
How would you feel about having a woman as a leader? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
 

Do you have anything you would like to add about women as leaders? 
 



20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 

 
 
Kvinna                Man 
Ålder_____ 
1.Vilka egenskaper tycker du att en ledare bör besitta?  
2.Anser du dessa egenskaper vara manliga kvinnliga eller androgyna 
3.Anser du att det finns en skillnad mellan kvinnor och män som ledare ? om ja förklara hur. Om 
nej fortsätt till nästa fråga. 
4. Nämn några Irländska kvinnliga förebilder som är ledare 
5.Varför tror du det finns så få kvinnliga ledare? 
6.Hur tycker du att fördelningen mellan kvinnor och män bör vara på ledande positioner? 
7. Hur skulle du ställa dig till att ha en kvinna som ledare? 
8 Något mer du skulle vilja tillägga angående kvinnor som ledare? 
 
 


