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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon skillnad i 

ledarstilspreferens mellan kvinnor och män, och om så hur skillnaden såg ut. 101 

studenter på Högskolan i Gävle deltog i studien. Deltagarna fick fylla i en enkät där de 

skulle skatta sin ideala ledare. Resultaten baserades på 87 av de insamlade enkäterna, 43 

besvarades av män och 44 besvarades av kvinnor. Resultaten analyserades med tre 

separata t-test. Resultatet för skillnaden mellan män och kvinnors ledarstilspreferens 

indikerade på att kvinnor prefererar en människokännande ledarstil högre än män. 

Resultatet för vilken ledarstil respektive kön skattade högst indikerade på att både män 

och kvinnor föredrog en människokännande ledarstil framför en strukturell ledarstil. 

Slutsatsen blev att det fanns en skillnad inom den människokännande ledarstilen, att den 

prefereras högre av kvinnor än män. Inom den strukturella ledarstilen fann vi ingen 

signifikant skillnad mellan kön, vilket indikerar att män och kvinnor skattar denna 

ledarstil relativt lika. 

 

 

Nyckelord: Ledarstilspreferens, kön, strukturell ledarstil, människokännande ledarstil. 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title: Leadership style preference of male and female students 

 

The aim of the present study was to investigate whether there was any difference in 

management style preference between women and men, and if so how the difference would 

look like. 101 students at the University of Gävle took part in the study. Participants were 

asked to complete a questionnaire in which they would underestimate their ideal leader. The 

results were based on 87 of the collected questionnaires, 43 were answered by men and 44 

were answered by women. The result was analyzed by three separate T-test. The results 

indicated that women preferred a social oriented leadership style significantly higher than 

men. The results also indicated that both men and women prefer a social leadership style over 

a structural leadership style. The conclusion was that there is a difference in preference of the 

people oriented leadership style, which is preferred higher by women than men. Within the 

structural management style, we found no significant difference between gender, indicating 

that men and women underestimate this management style relatively equal. 

 

Keywords: Management style preference, gender, structural leadership style, social oriented 

leadership style. 

 

 

  



 

 

 

Förord 

 

Vi vill tacka alla som har hjälpt och stöttat oss under vårt uppsatsskrivande. Ett 

speciellt stort tack till vår handledare Johan Willander, som alltid hjälpt oss på bästa sätt och 

handlett oss genom studien. Vi vill också tacka alla studenter som ställde upp och deltog i vår 

studie. 
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Introduktion 

 

Att veta vilken ledarstil som är bäst lämpad för att leda en arbetsgrupp eller för 

att hantera en specifik situation kan vara svårt. En typ av ledarstil kan vara bra i vissa 

situationer men mindre lämplig i andra. Vad den ideala ledaren tillämpar för ledarstil är olika 

beroende på vilken syn varje individ har på den ideala ledaren, det kan därför också vara svårt 

att definiera hur en ideal ledare ser ut. Är det en person som styr med hela handen och kämpar 

med alla medel för att nå sina mål?; Är det en person som med omtanke och finkänslighet 

värnar om sina medarbetare?; Är det en högt uppsatt auktoritär person med mycket makt och 

inflytande som alltid får sin vilja igenom? Eller är det en person som alla lyssnar på och som 

lyssnar på alla? Varje individ har sin egen uppfattning om hur den ideala ledaren agerar för att 

uppnå mål och leda sin grupp. Det som syftas till att undersöka i denna studie är att se om det 

finns någon skillnad i hur män och kvinnor skattar olika ledarstilar. Vilken ledarstil föredrar 

män och vilken ledarstil föredrar kvinnor? 

Det finns flera internationella studier rörande könsskillnader i ledarstilspreferens 

(Vecchio & Boatwright, 2002; Bellou, 2011; Fein, Tziner & Vasiliu, 2010; Landeweerd & 

Boumans, 1994; Mustafa & Lines, 2014; Gunkel, Lusk, Wolff & Li, 2007) men det tycks inte 

finnas studier liknande föreliggande studie gjorda i Sverige. Föreliggande studie undersöker 

därför skillnaden i ledarstilspreferens mellan män och kvinnor i Sverige.  

 

Ledarskap i organisation 

Ledarskap kan definieras på olika sätt. Ledarskap definieras av Kouzes och 

Posner (citerad i Bellou, 2011) som ett ömsesidigt förhållande mellan de som väljer att leda 

och de som väljer att följa. Nazari och Emami (2012) definierar ledarskap som att vara ledare 

i gruppaktiviteter för att förverkliga de uppsatta målen. De menar på att för att klara av 

ledarrollen måste ledaren försöka få inflytande hos sina underordnade och kunna motivera 

och leda dem mot organisationens mål (Nazari & Emami, 2012). Inom arbetslivet är det 

vanligast att cheferna ses som ledare och vad cheferna tillämpar för ledarstil har stor påverkan 

på medarbetarna (Mustafa & Lines, 2014; Landeweerd & Boumans, 1994; Ruiz, Ruiz & 

Martínez, 2010). Finns det ingen som leder de anställda kan det uppstå osäkerhet och 

förvirring (Nazari & Emami, 2012). Med tanke på att varje individ har sin egen syn på hur en 

ideal ledare ska agera är definitionen av ett bra ledarskap varierande från individ till individ 

och från situation till situation (Nazari & Emami, 2012). I vissa situationer kan det behövas en 
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ledare som är strukturerad och målinriktad, till exempel när ett arbete måste bli klart i tid, och 

i vissa situationer kan det behövas en ledare som är omtänksam och stöttande, till exempel när 

det förekommer uppsägningar. Enligt Deluga (1991) behövs både ett strukturerat, målinriktat 

ledarskap och ett socialt, människokännande ledarskap för att ledarskapet ska bli effektivt och 

även för att medarbetarna ska känna så hög tillfredställelse som möjligt med ledaren. 

Det är viktigt att ledning och chefer föregår med ett gott exempel och försöker 

vara en förebild för sina medarbetare. Beroende på hur både ledningen och högre chefer och 

ledare beter sig genomsyrar det hela organisationen (Ruiz, Ruiz & Martínez, 2010). 

Medarbetarna gör som chefer och ledare gör, inte som de säger. Ruiz et al. (2010) 

genomförde en studie som undersökte om ledarens etiska beteende har någon påverkan på 

medarbetarnas etiska beteende. De fann att om ledningen och övriga chefer utövar ett etiskt 

korrekt beteende handlar även medarbetarna mer etiskt (Ruiz et al., 2010). Det kan vara 

viktigt att tänka på som chef och även som deltagare i ledningsgruppen, att deras beteende 

och värderingar påverkar medarbetarna och lägger grunden för hela organisationens kultur. 

 

Ledarstilar 

Det finns flera studier som tar upp två generella ledartyper (Bellou, 2011; Fein, 

et al, 2009; Landeweerd, et al., 1994; Mustafa & Lines, 2014; Powell, 2011; Vecchio & 

Boatwright, 2002). De två ledartyperna benämns lite olika i de angivna studierna men 

påminner om varandra och har liknande drag. De två ledartyperna som nämns i studierna är 

den strukturerade, målinriktade ledarstilen och den känslomässiga, människokännande 

ledarstilen. Landeweerd et al. (1994) har kommit fram till att en ledarskapsstil som är mer 

känslosam och social, där personalen ges feedback och får klara direktiv, inverkar positivt på 

medarbetarnas tillfredsställelse med arbetet. En ledarskapsstil som är mer målinriktad och 

instrumentell upplevs ha en negativ inverkan på medarbetarnas tillfredsställelse med arbetet 

(Landeweerd et al., 1994), vilket kan påverka medarbetarnas produktivitet och effektivitet 

negativt. 

 

Den strukturella ledarstilen. Införande av struktur är ett karaktärsdrag som kan 

vara av vikt hos en ledare för att nå uppsatta mål och behålla effektiva och lönsamma 

arbetssätt. Införande av struktur nämns ofta som ett typiskt karaktärsdrag för den strukturella 

ledaren (Mustafa & Lines, 2014; Fein, et al. 2010). Den strukturella och målinriktade 

ledarstilen har även karaktärsdrag som auktoritär och övervakande, att den har översyn över 

arbetet och ser till att det genomförs på rätt sätt. Den har också karaktärsdrag som tydlig och 
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rak i sin kommunikation (Mustafa & Lines, 2014). Den strukturella ledarstilen kan även ses 

som instrumentell, vilket innebär att man fokuserar på materiella hjälpmedel som inventarier 

(Mustafa & Lines, 2014). Den strukturella ledarstilen är effektiv, produktiv och målinriktad 

(Mustafa & Lines, 2014). Fein et al. (2009) benämner den här typen av ledare som 

transaktionell och som fokuserar främst på att skapa en bra arbetsmiljö för de anställda som 

sedan ska hjälpa dem att nå organisationens mål samt att erhålla belöningar. Några 

karaktärsdrag vi anser är typiska för en strukturell ledarstil är att vara övertygande och 

representerande. Att vara övertygande kan ge en bild av en stark individ som tror på sina 

argument vilket ger en trygghet för medarbetarna, det kan också underlätta vid 

omorganisationer eller konflikter där övertygande om varför det bör genomföras på ett visst 

sätt kan behövas (Northouse, 2010). När ledaren representerar sin grupp sätter det en standard 

på hur gruppen beter sig och arbetar, det speglar gruppens arbetskultur och värderingar (Ruiz, 

et al., 2010). 

 

Den människokännande ledarstilen. Denna ledarstil fokuserar på 

medarbetarnas psykologiska behov, som arbetstillfredsställelse, sammanhållning mellan 

kollegor, etc. Den känslomässiga och människokännande ledarstilen har karaktärsdraget 

omtänksam, att man som ledare värnar om medarbetarnas individuella behov och lyssnar 

aktivt, det är viktigt för medarbetarnas välbefinnande och tillfredsställelse på arbetsplatsen 

(Landeweerd, et al., 1994). Den människokännande ledarstilen har även karaktärsdrag som 

öppen, tolererande av frihet och uppmuntrande till initiativtagande (Mustafa & Lines, 2014; 

Bellou, 2011; Northouse, 2010). Denna ledarstil förespråkar en arbetsmiljö för stor 

delaktighet, vilket innebär att medarbetarna ska känna sig trygga att framföra egna förslag och 

idéer. Ett annat typiskt karaktärsdrag för en människokännande ledarstil är integrerande 

(Northouse, 2010), vilket innebär att man som ledare upprätthåller en sammansvetsad 

organisation (LDBQ XII Manual), att man skapar en bra gruppdynamik och löser eventuellt 

uppkommande konflikter. Fein et al. (2009) benämner den här ledarstilen som transformell 

och menar på att den lägger fokus på att skapa förändringar i medarbetarnas värderingar och 

även medarbetarnas självuppfattning. 

 

Manligt och kvinnligt perspektiv på ledarskap 

De ledartyper som nämndes ovan kan ofta kopplas ihop med manliga eller 

kvinnliga karaktärsdrag. Den strukturella ledaren kan ses ha typiskt manliga karaktärsdrag 

och den människokännande ledaren kan ses ha typiskt kvinnliga karaktärsdrag (Mustafa & 
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Lines, 2014). Rosenkrantz, Vogel, Bee, Broverman och Broverman (1968) har i sin studie 

sammanställt typiska karaktärsdrag hos män och kvinnor. Typiskt manliga karaktärsdrag 

enligt Rosenkrantz et al. (1968) är till exempel dominant, tävlingsinriktad, skicklig på affärer, 

rak och uppför sig som en ledare. Dessa drag liknar de typiska karaktärsdrag för den 

strukturella ledarstilen, auktoritär, målinriktad, rak och övervakande. Typiskt kvinnliga 

karaktärsdrag enligt Rosenkrantz et al. (1968) är till exempel medgörlig, bryr sig om andras 

välmående och uttrycker sina känslor. Dessa kvinnliga karaktärsdrag liknar de typiska 

karaktärsdragen för den människokännande ledarstilen, omtänksam, öppen och uppmuntrande 

till initiativtagande. Det betyder dock inte att alla manliga ledare utövar en strukturell ledarstil 

och att alla kvinnliga ledare utövar en människokännande ledarstil. Det finns manliga ledare 

som utövar ett mer människokännande ledarskap och kvinnliga ledare som utöver ett mer 

strukturellt ledarskap. Utifrån detta kan vi se att det inte alltid är det biologiska könet som 

avgör vilken ledarstil man prefererar, även genus har stor betydelse. Men vanligtvis associeras 

strukturellt ledarskap som typiskt manligt och människokännande ledarskap som typiskt 

kvinnligt (Mustafa & Lines, 2014). 

Tidigare studier visar på att män och kvinnor har lite olika syn på dessa 

ledartyper. Vecchio och Boatwright (2002) fann i sin studie att kvinnliga medarbetare visade 

större preferens än manliga medarbetare för karaktärsdraget omtänksamhet hos ledaren. De 

undersökte även vilket karaktärsdrag manliga medarbetare föredrog men kunde inte finna 

någon signifikant preferens. Eftersom omtänksamhet är ett karaktärsdrag som ingår i den 

människokännande ledarstilen drar vi slutsatsen, utifrån Vecchio och Boatwright (2002) 

studie, att kvinnor föredrar en mer människokännande ledarstil. Något både män och kvinnor 

anser som ett viktigt karaktärsdrag hos en bra ledare är personkännedom, däremot har kvinnor 

en högre förväntan på att ledaren ska ha personkännedom och även vara öppen för 

förändringar. Utifrån Vecchio och Boatwright (2002), Bellou (2011) och Fein et al. (2010) 

drar vi slutsatsen att kvinnor vill ha en ledare som utövar en mer människokännande ledarstil 

medan de för män inte hittat någon specifik preferens. Gunkel, Lusk, Wolff och Li (2007) 

som också undersökt ledarstilspreferens mellan män och kvinnor förmodade att kvinnor 

föredrog en auktoritär ledare som fattar snabba beslut och ger klara instruktioner samt att män 

föredrog en samverkande ledare som diskuterar med sina anställda innan beslut fattas. Dock 

kunde de inte se någon signifikant effekt. De kunde däremot se att en auktoritär ledare är 

minst prefererad hos både kvinnor och män. Utifrån Gunkel et al. (2007) kan vi se att män och 

kvinnor inte skiljer sig markant i ledarstilspreferens. Eftersom auktoritär är ett typiskt 

karaktärsdrag för den strukturella ledarstilen drar vi även slutsatsen att både män och kvinnor 
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föredrar en människokännande ledarstil framför en strukturell ledarstil. Mustafa och Lines 

(2014) har i sin studie kommit fram till att individer med mer maskulina drag upplever högre 

arbetstillfredsställelse under en mer människokännande ledare. Vad individer med mer 

feminina drag prefererar kunde inte redovisas signifikant. Att individer med maskulina drag 

föredrog en mer människokännande ledare förvånade Mustafa och Lines (2014). De trodde att 

individer med maskulina drag skulle föredra en strukturell ledarstil, vilket inte stämde överens 

med resultatet. Mustafa och Lines (2014) argumenterar för att det kan bero på att individer 

med mer maskulina drag gärna arbetar självständigt. 

Eftersom Mustafa och Lines (2014) resultat var kongruent med den stereotypa 

bilden av vad män föredrar hos en ledare och även kongruent med ovan nämnda studiers 

resultat för liknande undersökningar kan det vara intressant att studera detta vidare. Utifrån 

tidigare studier vill vi också undersöka om det finns någon skillnad i ledarstilspreferens 

mellan män och kvinnor. För att kunna undersöka samma område har våra hypoteser 

utformats liknande deras (Mustafa & Lines, 2014; Vecchio & Boatwright, 2002; Bellou, 

2011). 

 

Syfte och frågeställning 

Att undersöka om det finns någon skillnad i ledarstilspreferens mellan män och 

kvinnor och hur det i så fall skiljer sig. Vi vill undersöka detta med frågeställningen ”skiljer 

sig män och kvinnor i preferens för ledarstilar? Om så, hur skiljer de sig? ”. 

 

Baserat på tidigare forskning avser föreliggande studie undersöka följande 

hypoteser. 

Hypotes 1: Män föredrar jämfört med kvinnor en strukturell ledarstil, som är auktoritär, 

målinriktad och fokuserar på ekonomiska framsteg och produktivitet. 

Hypotes 2: Kvinnor föredrar jämfört med män en människokännande ledarstil, som är 

emotionell och personinriktad som fokuserar på personlig utveckling, sammanhållning bland 

kollegor och välbefinnande på arbetsplatsen. 
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Metod 

 

Deltagare och urval 

Totalt besvarades enkäten fullständigt av 87 studenter vid Högskolan i Gävle, 

(44 kvinnor och 43 män; Medelålder M = 24.87 år, SD = 5.17; Åldersspann 19-43 år). Ingen 

av deltagarna kryssade för alternativet ”annan könstillhörighet”. 14 enkäter var ej fullständigt 

besvarade och exkluderades från de ursprungliga 101 enkäterna. Av dessa 14 deltagare var 

fem kvinnor och nio var män. 

 

Material 

För att undersöka den angivna frågeställningen har vi använt oss av instrumentet 

Leader Behavior Description Questionnaire XII (LBDQ XII). Instrumentet är ett 

ledarskapstest utvecklat av forskare vid Ohio State University (1962). Instrumentet innehåller 

100 påståenden gällande beteenden, till exempel ”Agera som företrädare för gruppen”, som är 

indelade i tolv dimensioner. Dimensionerna representerar mönster av de olika påståendena 

gällande beteenden hos ledare. Varje dimension består av fem eller tio påståenden gällande 

beteenden som skattas av deltagarna. Dessa dimensioner presenteras i bilaga 2. 

Av de tolv dimensionerna i instrumentet har sex valts ut till undersökningen. 

Endast sex dimensioner valdes ut på basis av relevans för denna uppsats samt att med alla tolv 

dimensioner i undersökningen skulle enkäten ta för lång tid att besvara. De sex dimensionerna 

delades upp mellan de två ledarstilarna, den strukturella ledarstilen och den 

människokännande ledarstilen. Vi anser att dessa sex dimensioner är typiska områden av 

karaktärsdrag som är viktiga hos en ledare. De dimensioner som valdes ut för den strukturella 

ledarstilen var representation, övertygande och införande av struktur. I föreliggande uppsats 

valde vi därför att operationalisera den strukturella ledarstilen som en typisk auktoritär och 

målinriktad ledare. För den människokännande ledarstilen valdes dimensionerna tolerans av 

frihet, omtänksamhet och integration. Den människokännande ledarstilen valde vi därför att 

operationalisera som en emotionell och personinriktad ledare. 

I det ursprungliga instrumentet har varje deltagare fått markera på en likertskala 

från A till E hur den skattar sin ideala ledare vid varje beteende. Deltagarna ska skatta hur ofta 

de vill att ledaren ska bete sig på ett visst sätt och svarar med antingen A = Alltid, B = Ofta, C 

= Ibland, D = Sällan eller E = Aldrig. Vi valde att ändra skalan från A – E till 1 – 5, där 1 = 

Alltid, 2 = Ofta, 3 = Ibland, 4 = Sällan och 5 = Aldrig. Utefter instrumentets manual har 

poäng på varje dimension räknats ut för varje enkät. Varje enkät hade alltså sex olika poäng. 
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Om deltagarna besvarade med en 1:a genererade det 5 poäng, besvarade de med en 2:a gav 

det 4 poäng, besvarade de med en 3:a gav det 3 poäng, besvarade de med en 4:a gav det 2 

poäng och besvarade de med en 5:a gav det 1 poäng. Vissa frågor var reverserade, alltså om 

deltagaren besvarade med en 1:a gav det 1 poäng, etc. Vilka frågor som tillhör vilken 

dimension kan ses i bilaga 2. 

 

Tillvägagångssätt 

Leader Behavior Description Questionnaire XII översattes från engelska till 

svenska. Enkäterna delades ut och samlades in på Högskolan i Gävle där studenter tillfrågades 

om de ville delta i studien. Deltagarna informerades om studiens syfte samt om uppskattad tid 

för att fylla i enkäten. Varje deltagare fick med ett missivbrev och instruktioner i enkäten som 

förklarade hur de skulle besvara enkäten. Enkäten började med två bakgrundsfrågor att fylla i, 

kön och ålder. 

 

Design och dataanalys 

Föreliggande studie är en kvantitativ studie. Studien har en icke-experimentell 

mellanpersonsdesign. De oberoende variablerna är kön med två nivåer, man och kvinna, och 

ålder. De beroende variablerna är de två ledarstilarna, den strukturella ledarstilen och den 

människokännande ledarstilen. Ledarskapsstilarna erhölls genom att dimensionerna 

representation, övertygande och införande av struktur summerades för den strukturella 

ledarstilen och dimensionerna tolerans av frihet, omtänksamhet och integration summerades 

för den människokännande ledarstilen. 

Huvudresultatet, att kvinnor prefererar en människokännande ledarstil högre än 

män, beräknades med ett oberoende t-test för att undersöka om det fanns någon skillnad i 

ledarstilspreferens mellan kön. För att signifikanspröva hypoteserna och se vilken ledarstil 

varje kön prefererade genomfördes två beroende t-test. Dessutom beräknades Cronbach’s 

alpha för skalorna. Samtliga resultat räknades ut i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 

22. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Under enkätutformningen har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna informerades om 

dessa forskningsetiska principer både muntligt samt i ett missivbrev som följde med enkäten. 
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Informationskravet tillämpades genom att vi informerade deltagarna om syftet med vårt 

examensarbete samt att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet. Vidare gällande samtyckeskravet tillämpades det genom att deltagarna 

själva fick bestämma om de ville delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet tillämpades 

genom att deltagarna i den här studien inte kommer att kunna identifieras då enkäten är 

anonym och resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. Allt material som har samlats in 

till denna studie har behandlats konfidentiellt. Avslutningsvis gällande nyttjandekravet 

tillämpades det genom att insamlat material endast används i forskningssyfte. 

 

 

Resultat 

 

Ledarstilspreferenser mellan män och kvinnor 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor i 

ledarstilspreferens genomfördes ett t-test där medelvärdena jämfördes. Vi utgick från ett 

ensidigt t-test med en riktad hypotesprövning. Ett t-test visade att medelvärdet för kvinnorna 

för den människokännande ledarstilen (M = 102.66, SD = 14.31) var högre än för männen (M 

= 96.30, SD = 17.60), t(85)=-1.85, p=.034, d=0.40, 95 % CI [13.19, 0.47]. Medelvärdet för 

kvinnorna för den strukturella ledarstilen (M = 94.4, SD = 12.4) var också högre än för 

männen (M = 90.1, SD = 13.7), t(85)=-1.55, p=.063, d=0.33, 95 % CI [9.92, 1.24]. Detta 

visade på att kvinnorna skattar båda ledarstilarna nominellt högre än männen, dock finns 

ingen signifikant skillnad i preferens för den strukturella ledarstilen mellan könen. 

 

 

Ledarstilspreferenser hos kvinnor respektive män 

För att undersöka vilken ledarskapsstil som prefererades inom respektive kön 

genomfördes två beroende t-test, ett för kvinnor och ett för män. Vi fann att både män och 

kvinnor prefererar den människokännande ledarstilen högre än den strukturella ledarstilen. 

Kvinnor föredrog den människokännande ledarstilen (M = 102.66, SD = 14.31) mer än den 

strukturella ledarstilen (M = 94.43, SD = 12.40), t(43) = 4.729, p = .000, d = 1.44, CI [11.77, 

4.72]. Män prefererade också den människokännande ledarstilen (M = 96.30, SD = 17.60) mer 

än den strukturella ledarstilen (M = 90.09, SD = 13.75), t(42) = 3.571, p = .001, d = 1.10, CI 

[9.72, 2.70]. Sammantaget tyder resultaten på att endast hypotes 2 kan bekräftas. 
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Reliabilitetstestet Cronbach´s alpha visade på att de två ledarstilarna, den strukturella 

ledarstilen och den människokännande ledarstilen, totalt har en reliabilitet på 0.824. Eftersom 

reliabiliteten är högre än 0.7 indikerar det på att ledarstilarna är reliabla. 

 

 

 Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan kön i 

ledarstilspreferens. Skillnaden mellan män och kvinnors preferens för den människokännande 

ledarstilen visade sig vara signifikant. Huvudresultatet visade på att kvinnorna i högre 

utsträckning prefererade den människokännande ledarstilen högre än männen. Skillnaden 

mellan män och kvinnors preferens för den strukturella ledarstilen visade sig inte vara 

signifikant. Hypoteserna indikerar på att män vill ha en strukturell ledarstil och kvinnor vill ha 

en människokännande ledarstil. Resultatet stödjer dock bara hypotes 2, eftersom både män 

och kvinnor visar högre preferens för den människokännande ledarstilen. 

Valet att använda studenter som deltagare gjorde det effektivt att samla in data. 

Med hjälp av den valda insamlingsmetoden var det enkelt att kontrollera att vi fick in en jämn 

fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare. 

I tidigare forskning har liknande resultat som i föreliggande studie presenterats 

(Bellou, 2011; Fein et al., 2009; Mutafa & Lines, 2014; Gunkel et al., 2007). Bellou (2011) 

fann till exempel i sin studie att kvinnor tenderar att värdera en människokännande ledarstil 

högre än män. Föreliggande studie visade också på att kvinnor värderade en 

människokännande ledarstil högre än män. Varför kvinnor föredrar en människokännande 

ledarstil högre än män tror vi kan bero på att den människokännande ledarstilen har liknande 

typiska karaktärsdrag som den stereotypa kvinnan har. Eftersom många utgår ifrån principen 

att behandla andra som man själv vill bli behandlad tror vi också att det kan påverka 

kvinnornas högre preferens för en människokännande ledarstil eftersom kvinnor känner igen 

sig mer i den människokännande ledarstilen än vad män gör. Det kan tyckas att män även bör 

utgå från den principen, men att män också ska föredra en människokännande ledarstil 

stämmer inte överens med de stereotypa manliga karaktärsdragen. I en enkät där män kan vara 

anonyma kanske de vågar framhäva vilken ledarstil de faktiskt föredrar men som de kanske 

inte vågar visa i verkligheten för att inte verka omanliga. En anledning till det tror vi kan vara 
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att många män kanske inte vill visa sig känsliga och inte stämma överens med det typiska 

stereotypa. 

Fein et al. (2009) fann också i sin studie att kvinnor visade en högre preferens 

för en människokännande ledarstil relativt till män. Att veta vilken ledarskapsstil som 

eventuellt skulle passa bäst för en viss arbetsgrupp kan underlätta vid rekrytering, med tanke 

på att det då blir lättare att utforma en kravprofil och finna rätt person för tjänsten. Vi tror att 

föreliggande studie kan vara av vikt för Sveriges arbetsmarknad med tanke på att genom 

studiens resultat kan det underlätta att matcha en lämplig ledare till en viss arbetsgrupp. Till 

exempel om en chefstjänst ska tillsättas på en avdelning där kvinnliga medarbetare utgör 

majoritet. Om det då finns vetskap om vilken ledarstil som prefereras generellt hos kvinnor 

kan det underlätta att finna en matchande kandidat för tjänsten. När medarbetarna känner sig 

tillfredsställd med sin ledare mår de psykiskt bättre och prestationen ökar (Landeweerd et al., 

1994), vilket gynnar organisationen. Även ur ett Employer Branding perspektiv kan 

ledarstilspreferens mellan kön vara bra att ha i åtanke. Om en organisation har mestadels 

manliga medarbetare och vill öka sin mångfald inom kön på arbetsplatsen kan det undersöka 

vilken ledarstil kvinnor generellt prefererar och anpassa sig till det för att erhålla flera 

kvinnliga sökande till sina tjänster. 

Fein et al. (2009) kunde inte heller se någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor för en strukturell ledarstil, precis som i föreliggande studie. Det indikerar på att män 

och kvinnor skattar denna ledarstil lika högt. Av detta drar vi slutsatsen att både män och 

kvinnor tycker det är viktigt att ledaren utövar en strukturell ledarstil som inger struktur i 

arbetet och fokuserar på organisationens mål. Även om den människokännande ledarstilen 

ofta prefereras högre kan man inte utesluta en strukturell ledarstil. Enligt Deluga (1991) 

behövs både ett strukturellt och människokännande ledarskap för att medarbetarna ska känna 

så hög tillfredsställelse med ledaren som möjligt och även vara som mest effektiva i sitt 

arbete. Gunkel et al. (2007) har inte heller funnit någon signifikant skillnad i 

ledarstilspreferens mellan män och kvinnor i sin studie, de har istället funnit att en strukturell 

ledarstil procentuellt prefereras lägre än en människokännande ledarstil oavsett kön. Både 

män och kvinnor föredrar alltså en människokännande ledarstil framför en strukturell (Gunkel 

et al., 2007). Att även männen föredrog en människokännande ledarstil är som tidigare nämnt 

inkongruent med stereotypen. Mustafa och Lines (2014) kom fram till att individer med mer 

maskulina drag föredrar en mer människokännande ledarstil. Mustafa och Lines (2014) menar 

på att det kan bero på att individer med maskulina drag gärna arbetar mer självständigt. 
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Kanske dessa individer inte vill ha en ledare som hela tiden övervakar arbetet och inte är 

tolererande av frihet. 

I fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka samma hypoteser 

men med ett större deltagarantal. Hade deltagarantalet varit större hade vi möjligtvis kunnat se 

en signifikant effekt även för den strukturella ledarstilen. Också skulle det vara intressant att 

se hur det ser ut på en nationell nivå, att ha ett deltagarantal som är rikstäckande. Kanske 

också dela in deltagarna per kommun eller län för att se om det finns några geografiska 

skillnader på en nationell nivå. 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka en specifik 

yrkesgrupp. Undersöker man ledarstilspreferens inom ett visst yrke eller inom en specifik 

organisation kan det vara lättare att få fram den mest lämpliga ledarstilen för just det yrket 

eller den organisationen. En tidigare studie gjord på lärare visar att rektorernas ledarstil 

påverkar skolklimatet som i sin tur påverkar inlärningsmiljön (Kaye & Thomas, 2002). Alltså 

är en bra ledarskapsstil viktig för både lärare och elever. Det kan vara intressant att studera 

lärares ledarstilspreferens just för att det påverkar inlärning hos eleverna. Det har under flera 

år pågått stor debatt om betygen hos Sveriges ungdomar (Sveriges Riksdag, 2015). 

Rektorernas ledarstil för lärarna kan möjligtvis vara en påverkande faktor för elevernas 

prestation. En nackdel med att undersöka en viss yrkesgrupp kan vara att det blir svårare att få 

tag i tillräckligt med deltagare samt att få en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga 

deltagare. 

Slutsatserna vi drar utifrån föreliggande studie och tidigare forskning är att det 

ofta är den människokännande ledarstilen som framstår som högst prefererad. Deltagarna i 

just denna studie föredrar en människokännande ledarstil framför en strukturell. Mellan män 

och kvinnor ser vi att i flera studier prefererar kvinnorna den människokännande ledarstilen 

högre än män, men det finns även avvikande resultat som visar att även män prefererar den 

högt där ingen signifikant effekt har setts för kvinnors preferens. 
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Bilaga 1 

 

Instruktioner 

 

På följande sidor finns en lista med påståenden som kan användas för att beskriva beteendet 

hos din ideala chef, dvs. hur du tycker att han/hon borde bete sig. Enkäten är ingen 

bedömning av din nuvarande chef. Din uppgift är att tala om hur du tycker att en ideal ledare 

ska vara när denne leder en grupp. 

 

 

Obs: Termen "grupp" som används i följande påståenden, hänvisar till en avdelning, division, 

eller annan enhet av organisationen som ledaren är ansvarig för. 

 

 

1. Läs varje påstående noga. 

2. Tänk på hur ofta en ideal ledare borde uppvisa de beskrivna beteendena enligt dig. 

3. Bestäm dig för om ledaren (1) Alltid, (2) Ofta, (3), Ibland, (4) Sällan eller (5) Aldrig 

borde agera enligt det beskrivna beteendet. 

4. Markera ditt svar för varje fråga med en ring runt ett av de fem alternativen (1, 2, 3, 4, 

eller 5) enligt nedan stående skala: 

 

1 = Alltid 

2 = Ofta 

3 = Ibland 

4 = Sällan 

5 = Aldrig 

  



 

 

 

 

 
Jag som besvarar enkäten är (Sätt ett kryss i en av rutorna): 

 

 

Kvinna  □  Man  □  Annan könstillhörighet  □ 

 

 

Din ålder (fyll i antal år på raden till höger):  ________ 

 

 

  



 

 

 

1. Agera som företrädare för gruppen   1    2    3    4    5 

 

2. Ha stimulerande pep-talk med gruppen   1    2    3    4    5 

 

3. Visa gruppen vad som förväntas av dem   1    2    3    4    5 

 

4. Tillåta gruppen få fullständig frihet i sitt arbete  1    2    3    4    5 

 

5. Vara vänlig och tillgänglig    1    2    3    4    5 

 

6. Ge publicitet till gruppens verksamhet   1    2    3    4    5 

 

7. Vara övertygande i sina argument   1    2    3    4    5 

 

8. Uppmuntra användningen av rutinmässiga tillvägagångssätt 1    2    3    4    5 

 

9. Tillåta gruppen att använda sitt eget omdöme för att lösa problem 1    2    3    4    5 

 

10. Göra småsaker för att göra det trevligt för gruppen  1    2    3    4    5 

 

11. Få gruppen att arbeta tillsammans som ett team  1    2    3    4    5 

 

12. Tala som representant för gruppen   1    2    3    4    5 

 

13. Argumentera övertygande för sin synvinkel  1    2    3    4    5 

 

14. Prata om sina idéer med gruppen   1    2    3    4    5 

 

15. Uppmuntra till initiativtagande från gruppen  1    2    3    4    5 

 

16. Göra handling av förslag från gruppen   1    2    3    4    5 

 

17. Tala gott om gruppen när besökare är närvarande  1    2    3    4    5 

 

18. Vara en mycket övertygande talare   1    2    3    4    5 

 

19. Tydliggöra sin attityd för gruppen   1    2    3    4    5 

 

20. Låta gruppen göra sitt arbete på det sätt de tycker är bäst 1    2    3    4    5 

 

21. Behandla alla i gruppen lika   1    2    3    4    5 

 

22. Lösa konflikter när de uppstår i gruppen   1    2    3    4    5 

 

23. Representera gruppen vid externa möten   1    2    3    4    5 

 

24. Vara väldigt skicklig i en argumentation   1    2    3    4    5 

 

25. Bestämma vad som ska göras och hur det ska göras  1    2    3    4    5 

 

26. Tilldela en uppgift, sedan låta gruppen hantera det  1    2    3    4    5 

 

27. Meddela ändringar i förväg   1    2    3    4    5 

 

28. Inte vara en övertygande talare   1    2    3    4    5 



 

 

 

 

29. Tilldela gruppen särskilda uppgifter   1    2    3    4    5 

 

30. Ge gruppen fria händer att sätta igång med sitt arbete  1    2    3    4    5 

 

31. Hålla sig för sig själv    1    2    3    4    5 

 

32. Agera utifrån sin magkänsla   1    2    3    4    5 

 

33. Säkerställa att gruppen är underförstådd med hans/hennes roll 1    2    3    4    5 

 

34. Inte tillåta gruppen handlingsfrihet   1    2    3    4    5 

 

35. Se efter gruppmedlemmarnas personliga välbefinnande  1    2    3    4    5 

 

36. Se till att arbetet i gruppen samordnas   1    2    3    4    5 

 

37. Vara en inspirerande talare   1    2    3    4    5 

 

38. Schemalägga det arbete som ska göras   1    2    3    4    5 

 

39. Tillåta en hög grad av initiativtagande från gruppen  1    2    3    4    5 

 

40. Vara villig att göra förändringar   1    2    3    4    5 

 

41. Hjälpa gruppen att lösa sina tvister   1    2    3    4    5 

 

42. Övertyga andra att hans/hennes idéer är till deras fördel 1    2    3    4    5 

 

43. Behålla bestämda prestationsnormer   1    2    3    4    5 

 

44. Lita på att gruppen gör goda omdömen   1    2    3    4    5 

 

45. Vägra att förklara sina handlingar   1    2    3    4    5 

 

46. Inspirera till entusiasm i projekt   1    2    3    4    5 

 

47. Be gruppen att följa standardregler och bestämmelser  1    2    3    4    5 

 

48. Tillåta gruppen att arbeta i sin egen takt   1    2    3    4    5 

 

49. Agera utan att samråda med gruppen   1    2    3    4    5 

 

50. Upprätthålla en nära sammansvetsad grupp  1    2    3    4    5 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Nedan presenteras vilka frågor i enkäten som ingår i vilken dimension. 

 

1. Representation:   1, 6, 12, 17, 23. 

 

2. Övertygande:   2, 7, 13, 18, 24, 28*, 32, 37, 42, 46.  

 

3. Införande av struktur:  3, 8, 14, 19, 25, 29, 33, 38, 43, 47. 

 

4. Tolerans och frihet:   4, 9, 15, 20, 26, 30, 34*, 39, 44, 48. 

 

5. Omtanke:   5, 10, 16, 21, 27, 31*, 35, 40, 45*, 49*. 

 

6. Integration: 11, 22, 36, 41, 50. 

 


