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Sammanfattning 
 

Avsikten med studien var att undersöka om bedömningen av olika egenskaper hos 
avsändaren till ett mejl kan relateras till mottagarens kön, avsändarens kön och mejlets valens. 
I föreliggande studie är avsändaren av mejlet en fiktiv chef och mottagarna av mejlet är 
deltagarna i studien. Datainsamling genomfördes med en enkät vilken distribuerades i 
pappersform till 100 studenter på en högskola i Mellansverige. Insamlad data analyserades 
sedan med SPSS med sex upprepade ANOVA. Enligt de signifikanta huvudeffekter som 
observerades framkom det att mejlets valens var den variabel som hade störst påverkan på 
deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper. Vidare observerades det att avsändarens 
kön endast påverkade deltagarnas bedömning av avsändarens egenskaper gällande 
maskulinitet/femininitet. Vidare könseffekter som observerades var att deltagarnas kön i 
interaktion med mejlets valens i viss mån påverkade bedömningen av egenskaperna hos 
avsändaren. Noterbart i interaktionseffekterna var att kvinnor var mer polariserade än män i 
sina bedömningar av avsändarens egenskaper både vad gällde mejlen med positiv och negativ 
valens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Chef, Egenskaper, Kommunikation, Könsskillnader, Mejl   



 

3 
 

Title: Managers communication via email - Are there differences in how women and men 
assesses managers? 

  
Abstract 

 
The purpose of the study was to investigate whether participant's assessment of different 
personality traits of the sender of an email may be related to the participant's sex, the sender's 
sex and the valence of the email. In the present study the sender of the email is a fictional 
manager and the recipients of the email are the participants in the study. Data collection was 
performed by using a questionnaire that was distributed in paper form to 100 students at a 
university in central Sweden. The data was analyzed with SPSS with six repeated ANOVA. 
The result showed that it is the valence of the email that had the greatest importance for the 
assessment of the selected personality traits of the sender. It was observed that the sender's 
sex only affected the participants' assessment of the sender’s characteristics regarding 
masculinity/femininity. Other sex effect that was observed in the study was that the sex of the 
participants in interaction with the valence of the email to some extent affected the assessment 
of personality traits of the sender. Worth to mention is that in the interaction effect women 
were more polarized in their assessments of the manager's personality traits than men both as 
regards emails with positive and negative valence. 
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Introduktion 
 

Andelen kvinnor i svenska företagsledningar och chefspositioner har ökat de senaste 
åren. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) bestod de företagsledningar som granskades 
av 72 % män och 28 % kvinnor år 2012. Vidare framkom det att 36 % av cheferna var 
kvinnor och att 64 % av cheferna var män vilket var en ökning av andel kvinnor i 
chefspositioner med 12 procentenheter från 2002 (SCB, 2013).  

Att kommunicera via mejl har ökat kraftigt de senaste åren (Eriksson, 2007). Fördelarna 
med att kommunicera via mejl är att meddelandet skickas omedelbart, kan adresseras till 
utvalda mottagare samt att meddelandet kan vidarebefordras (Eriksson, 2007). 

Med bakgrund av att antal kvinnor i chefspositioner har ökat samt att mejl numer är en 
viktig kommunikationskanal i arbetslivet undersöktes i föreliggande studie huruvida 
avsändarens kön, mottagarens kön och mejlets valens påverkar mottagarens bedömning av 
mejlets avsändare. 

 
Det manliga och det kvinnliga ledarskapet 

Tidigare forskning har funnit skillnader i kvinnligt och manligt ledarskap. Stereotypiskt 
sätt har kvinnor en omhändertagande ledarskapsstil medan män stereotypiskt sätt har en 
handlingskraftig ledarskapsstil (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Karaktärsdrag för en 
omhändertagande ledarskapsstil innebär att värna om andra personers välmående vilket 
inkluderar egenskaper som medkänsla, vänlighet, känslosamhet, hjälpsamhet, tillgivenhet, 
sympati och generositet. En omhändertagande ledarskapsstil i arbetslivet inkluderar att tala 
försiktigt, att stödja och lugna andra, att inte dra uppmärksamhet till sig själv, att acceptera 
andras val samt att hjälpa till att lösa relations- och personliga problem. Karaktärsdrag för en 
handlingskraftig ledarskapsstil innebär att vara bestämd och dominant vilket inkluderar 
egenskaper som aggressiv, kraftfull, tävlingsinriktad, ambitiös, djärv, självständig och 
självsäker. En handlingskraftig ledarskapsstil i arbetslivet inkluderar att tala på ett bestämt 
sätt, att tävla om uppmärksamhet, att påverka andra, att delegera uppgifter och att komma 
med problemfokuserade förslag (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Enligt Rosen och Jerdee (1973) kan det inte styrkas att den stereotypiskt manliga 
ledarskapsstilen (aggressiv och hotande) passar bättre för manliga ledare eller att den 
stereotypiskt kvinnliga ledarskapsstilen (medkännande och hjälpande) passar bättre för 
kvinnliga ledare. I motsats till Rosen och Jerdee (1973) fann Prime, Carter och Welbourne 
(2009) stöd för att kvinnor med en omhändertagande ledarskapsstil är mer effektiva än män 
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medan män med en handlingskraftig ledarskapsstil är mer effektiva än kvinnor. Det har även 
visat sig att kvinnliga ledare graderas negativt när de använder ett stereotypiskt manligt 
ledarskap, vistas i mansdominerade miljöer eller bedöms av män (Ayman & Korabik, 2010). 

Vecchio (2002) refererade i sin metaanalys till Yukl (2002) som menar att kvinnor är 
mer lämpade än män för ledande positioner då de är skickligare på att inkludera, ha personliga 
relationer, delegera samt engagera sig i sina underordnade. Vidare refererade Vecchio (2002) 
till Loden (1985) som har funnit stöd för att kvinnor är mer benägna att använda ett 
kooperativt ledarskap med en jämlik struktur medan män är mer benägna att använda ett 
konkurrerande ledarskap med en hierarkisk struktur. Enligt Posts (2015) studie framkom det 
att grupper med en kvinnlig ledare har en bättre sammanhållning, är mer samarbetsvilliga och 
kommunicerar mer än grupper med en manlig ledare. Därför menar Post (2015) att kvinnor 
med fördel kan leda stora arbetsgrupper och grupper med geografisk spridning. När 
deltagarna i en studie av Singh, Nadim och Ezzedeen (2012) bedömde sina tidigare chefer 
skattade 80 procent av männen och 57 procent av kvinnorna att den bästa chef de haft var en 
man. Samtidigt bedömde 80 procent av männen och 54 procent av kvinnorna att den sämsta 
chef de haft var en man (Singh, Nadim & Ezzedeen, 2012). 

Rosen och Jerdee (1973) har funnit könsskillnader i hur underordnade bedömer sina 
ledare. I Rosen och Jerdees (1973) studie bedömde underordnade en belönande ledarskapsstil 
mer effektiv för en manlig ledare än för en kvinnlig ledare. Vidare bedömde de underordnade 
en vänlig och beroende ledarskapsstil hos en ledare av det motsatta könet som mer effektiv än 
vad de underordnade bedömde en vänlig och beroende ledarskapsstil hos en ledare med 
samma kön som sig själva (Rosen & Jerdee, 1973). Enligt Powell och Butterfield (1979)  
anser både män och kvinnor att en bra chef har maskulina egenskaper. Trots att antalet 
kvinnor i ledande positioner har ökat sedan Powell och Butterfields studie har replikerande 
studier funnit stöd för att den handlingskraftiga ledarskapsstilen i jämförelse med den 
omhändertagande ledarskapsstilen bäst överensstämmer med vad som förväntas av någon i en 
ledande roll (Vecchio, 2002). I Bellous (2011) studie framkom det att kvinnliga underordnade 
förväntar sig att ledare ska vara mer människo- och förändringsorienterade i jämförelse med 
vad manliga underordnade förväntar sig av en ledare. 

Senare forskning av Furnham, McClelland och Mansi (2012) har dock visat att varken 
män eller kvinnor föredrar en kvinnlig- eller manlig chef. Det som är av större betydelse är 
om den potentiella chefen har hög intelligens och emotionell intelligens. Emotionell 
intelligens hos den potentiella chefen är dock viktigare för kvinnor än för män. Vidare 
framkom det att unga manliga chefer och äldre kvinnliga chefer favoriserades framför äldre 
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manliga chefer och unga kvinnliga chefer (Furnham, McClelland, & Mansi, 2012). Powell 
och Butterfield (2015) har funnit att både kön och genus påverkar huruvida en kvinnlig eller 
manlig chef föredras. Resultatet i Powell och Butterfields studie visade på att de flesta av 
deltagarna inte hade någon preferens men att de deltagare som hade en preferens föredrog att 
arbeta för en manlig chef. Resultatet visade även att kvinnliga deltagare föredrog en kvinnlig 
chef framför en manlig chef mer än vad män gjorde medan manliga deltagare föredrog en 
manlig chef framför en kvinnlig chef mer än vad kvinnor gjorde. Vidare visade resultatet att 
feminina deltagarna föredrog en kvinnlig chef framför en manlig chef mer än maskulina 
deltagare medan maskulina deltagare föredrog en manlig chef framför en kvinnlig chef mer än 
feminina deltagare (Powell & Butterfield, 2015). Duher och Bono (2006) har funnit stöd för 
att tidigare erfarenheter har betydelse vid bedömningen av en chef. Deltagarna i Duehr och 
Bonos (2006) studie med positiva erfarenheter från kvinnliga chefer tenderade att bedöma att 
kvinnor i högre grad hade ledarskapsegenskaper än om de hade negativa erfarenheter från 
kvinnliga chefer. 
 
Könsskillnader i kommunikation 

Tidigare forskning har även funnit könsskillnader i verbal kommunikation. I en studie 
av Thomson och Murachver (2001) observerades att män ofta refererar till kvantitet, gör 
grammatiska fel, uttrycker egna åsikter, och rättar andra. Kvinnor refererar istället till 
emotioner, använder adverb, ger komplimanger, ställer frågor samt att de sällan använder 
personliga pronomen. De observerade könsskillnaderna i kommunikation är inte absoluta utan 
de är mer eller mindre framträdande hos respektive kön (Thomson & Murachver, 2001). Det 
har även visat sig att män är aggressiva, har större hävdelsebehov (Thomson & Murachver, 
2001) och att de använder ett grövre språkbruk än kvinnor (Savicki, Kelley, & Lingenfelter, 
1996; Thomson & Murachver, 2001). Kvinnor har visat sig ge mer uttryck för känslor och 
empati (Thomson & Murachver, 2001). I sin metaanalys refererade Vecchio (2002) även till 
Case (1985) som har funnit att i konversationer använder män vanligtvis slanguttryck och en 
befallande ton samt att de talar om sig själva i tredje person medan kvinnor i konversationer 
ställer frågor samt använder förstärkande uttryck. 

I skriftlig kommunikation använder sig kvinnor utav fler ord (Mulac, Giles, Bradac, & 
Palomares, 2013; Wu, Mattingly, & Kraemer, 2015) medan män skriver förenklande 
meningar (Mulac et al., 2013). Kvinnor refererar till emotioner och män refererar till kvantitet 
och ”jag” (Mulac et al., 2013). Förutom ovan nämnda könsskillnader kännetecknas mäns 
språkbruk i skriftlig kommunikation även av antaganden, retoriska frågor, humor och 
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utmaningar medan kvinnors språkbruk även kännetecknas av ursäkter och tydliga förklaringar 
(Herring, 1993).   

Det har även observerats att könskillnader finns vid elektronisk kommunikation. I 
Thomson och Murachvers (2001) studie kunde könet på avsändaren till ett mejl fastställas i 
91,4 procent av fallen baserat på mejlets innehåll. I mejlen förekom bland annat frågor, 
referens till emotioner, personlig information, åsikter, komplimanger och intensiva adverb 
(Thomson & Murachver, 2001). Vid en studie där mejlets artighet och grammatik undersöktes 
observerades det att deltagarna antog att oartiga mejl var skickade från personer med högre 
status och makt (Jessmer & Anderson, 2001). Vidare ansågs de oartiga och inte grammatiskt 
korrekta mejlen vara skickade från män. De mejl som inte var grammatiskt korrekta ansågs 
vara skickade från män oavsett om de var artiga eller inte medan mejl med korrekt grammatik 
ansågs komma från män endast om de var oartiga. Det vill säga att endast de artiga korrekt 
grammatiska mejlen ansågs komma från kvinnor. Personer som skickar artiga mejl ansågs 
vara mer vänliga och sympatiska (Jessmer & Anderson, 2001).  

Även vid hälsnings- och avslutningsfraser i mejl har könsskillnader observerats. 
Kvinnor är mer benägna än män att inleda sina mejl till grupper med en hälsning och 
gruppnamnet (Waldvogel, 2007). I Waldvogels (2007) studie började 50 procent av 
kvinnornas mejl till grupper med en hälsning och gruppnamnet i jämförelse med bara 29 
procent av männens mejl. Däremot var det ingen större könsskillnad i hur kvinnorna och 
männen avslutade sina mejl (Waldvogel, 2007). 

Resultatet i Edwards och Hamiltons (2004) studie visade dock att det biologiska könet 
inte är den avgörande faktorn för könsskillnader i kommunikation. Det är istället individens 
grad av omtänksamhet och dominans som avgör huruvida ett meddelande tolkas som 
samarbetsvilligt eller inte. Kvinnor har en högre grad av omtänksamhet än män som i 
jämförelse har en högre grad av dominans än kvinnor. Edwards och Hamilton (2004) menar 
att könsskillnaden i graden av omtänksamhet och dominans är förklaringen till att kvinnor 
tolkar ett meddelande som mer samarbetsvilligt än män. 

 
Föreliggande studie 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns skillnader i hur 
avsändaren av ett mejl bedömdes beroende på avsändarens kön, mottagarens kön samt mejlets 
valens. I föreliggande studie är avsändaren av mejlet en fiktiv chef och mottagarna av mejlet 
är deltagarna i studien. Hypoteserna för studien var att H1: manliga chefer bedöms som mer 
dominanta, aggressiva och att de agerar mer som ledare än kvinnliga chefer, att H2: kvinnliga 
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chefer bedöms som vänligare och mer omtänksamma än manliga chefer, att H3: hur chefer 
bedöms påverkas av mejlens valens, att H4: ett mejl med positiv valens bedöms som feminint 
samt att H5: ett mejl med negativ valens bedöms som maskulint.  

 
Metod 

 
Deltagare och urval 

Genom ett bekvämlighetsurval rekryterades 100 studenter (M=25,58, SD=5,58, 
ålderspann 19-50 år) på en högskola i Mellansverige till studien. Av studenterna var 50 män 
(M=25,60, SD=4,61, ålderspann 19-38 år) och 50 var kvinnor (M=25,56, SD=6,45, ålderspann 
19-50 år).  

 
Material 

För att undersöka hypoteserna användes en enkät som mätinstrument vilken 
distribuerades i pappersform (se bilaga 1a och 1b). Enkäten inleddes med ett missivbrev (se 
bilaga 1a och 1b). Därefter följde en kort instruktion (se bilaga 1a och 1b) som avslutades 
med frågor angående deltagarens kön och ålder. Enkäten innehöll tre fiktiva mejl med 
efterföljande frågor. Enkäten utvärderades först i tre pilotstudier för att kontrollera de tre 
betingelserna av mejlens valens positiv, neutral och negativ samt för att utvärdera proceduren. 
De fiktiva mejlen i enkäten påstods ha skickats från chefer till medarbetare på ett fiktivt 
företag och behandlade följande ämnen välförtjänt bonus till alla medarbetare (positivt), 
information om en OVK-besiktning i företagets lokaler (neutralt) samt en arg uppmaning om 
att städa i lunchrummet (negativt). Mejlen hade en positiv, neutral och negativ valens och 
dess layout efterliknade verkliga mejl.  

Mejlen följdes av sex frågor som adresserade i vilken grad avsändaren av mejlet 
bedömdes som vänlig, agerade som en ledare, aggressiv, omtänksam, dominant samt 
huruvida avsändaren bedömdes som maskulin/feminin. Alla frågor bortsett från frågan 
angående omtänksamhet erhölls från mätinstrumentet Bem Sex-Role Inventory (BSRI; Bem, 
1974). I föreliggande studie användes Perssons (1999) svenska översättningar av BSRI: 
vänlig, agera som en ledare, aggressiv, dominant, maskulin och feminin. Bem (1974) har delat 
in egenskaperna i tre skalor maskulin skala, feminin skala och social önskvärd skala. Agera 
som en ledare, aggressiv, dominant och maskulin ingår i den maskulina skalan, feminin ingår 
i den feminina skalan och vänlig ingår den i socialt önskvärda skalan (Bem, 1974). Förutom 
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de egenskaper som erhölls från BSRI valdes även egenskapen omtänksam baserat på det 
resultat som framkom i Edwards och Hamiltons (2004) studie.  

Deltagarna fick bedöma de efterföljande frågorna på en sjugradig likertskala. Frågorna 
angående egenskaperna vänlig, aggressiv, omtänksam och dominant bedömdes på en skala 
från 1 (inte alls) till 7 (mycket). Frågan angående hur chefen agerade som en ledare bedömdes 
på en skala från 1 (agerar inte som en ledare) till 7 (agerar som en ledare). Den sista frågan 
angående genus bedömdes på en skala från 1 (maskulin) till 7 (feminin). Enkäterna samlades 
in omgående efter det att deltagarna besvarat dem.  
 
Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen genomfördes vid två olika tidpunkter på en högskola i Mellansverige. 
Hälften av deltagarna (25 kvinnor och 25 män) läste mejl undertecknade av kvinnliga chefer 
(se bilaga 1a) medan den andra hälften (25 kvinnor och 25 män) läste mejl undertecknade av 
manliga chefer (se bilaga 1b). Den enda muntliga information som gavs till deltagarna var att 
de skulle besvara enkäterna individuellt och att resultaten från undersökningen skulle 
presenteras i ett examensarbete om digital kommunikation. För övrig information hänvisades 
deltagarna till missivbrevet och instruktionerna. 
 
Design och dataanalys 

Studien genomfördes med en mixad design och anlyserades kvantitativt. De oberoende 
variabler i studien var 2 chefens kön (kvinna/man) X 2 deltagarens kön (kvinna/man) X 3 
mejlens valens (positiv, neutral, negativ). Studiens beroende variabler var deltagarnas 
bedömningar av egenskaperna vänlig, omtänksam, dominant, aggressiv, agera som en ledare 
och maskulin/feminin. Studiens mellangruppsvariabler var deltagarnas kön och chefens kön 
och studiens inomindividsvariabel var mejlens valens. Insamlad data analyserades med SPSS 
version 22 med sex upprepade ANOVA med en signifikansnivå på p<0,05. Efter tillämpande 
av en Bonferroni korrektion för multipla jämförelser erhölls en signifikansnivå på p<0,008. 
Fisher's least significant difference (LSD) post hoc test användes för att undersöka 
skillnaderna i de signifikanta huvudeffekterna i inomindividsvariabeln. För att undersöka 
sambandet mellan de bedömda egenskaperna genomfördes en bivariat korrelationsanalys med 
SPSS version 22. 

 
Forskningsetiska överväganden 
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I föreliggande studie följdes vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) med 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav samt att studien uppfyllde 
vetenskapsrådets allmänna regler om god forskningssed (2011). Genom missivbrevet 
informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas när som 
helst, beräknad tidsåtgång samt att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Via de insamlade 
data kan enskilda deltagare inte spåras då deltagarna enbart angav sitt kön och sin ålder i 
enkäten. Det är endast uppsatsens författare som hade och fortsättningsvis har tillgång till 
insamlad data. Inget av de fiktiva mejlen i enkäten bedömdes ge varken kort- eller långvariga 
negativa effekter hos deltagarna. 

 
Resultat 

Vänlighet hos chefen 
För att undersöka effekterna av hur oberoende variablerna deltagarens kön, mejlets 

valens och chefens kön påverkade beroende variabeln vänlig användes en upprepad ANOVA. 
En signifikant huvudeffekt inom variabeln mejlets valens [F(2, 192) = 418,76, p<0,001, η2p = 
0,81] observerades. Ett uppföljande post hoc test visade att cheferna som undertecknat de 
positiva mejlen (M=6,39, SD=1,07) bedömdes som mer vänliga än både de chefer som 
undertecknat de neutrala mejlen (M=5,43, SD=1,16) och de negativa mejlen (M=1,97, 
SD=1,42). 

En signifikant interaktionseffekt observerades mellan variablerna mejlets valens och 
deltagarens kön [F(2, 192) =10,05, p<0,001, η2p = 0,10] (se figur 1). Cheferna som 
undertecknat de positiva mejlen bedömdes som vänligare av kvinnor (M=6,58, SD=1,01) än 
av män (M=6,20, SD=1,11). Även cheferna som undertecknat de neutrala mejlen bedömdes 
som vänligare av kvinnor (M=5,70, SD=1,07) än av män (M=5,16, SD=1,18). Cheferna som 
undertecknat de negativa mejlen bedömdes däremot av kvinnor (M=1,58, SD=0,95) som mer 
ovänliga än av män (M=2,36, SD=1,69). I analysen framkom inga andra signifikanta huvud- 
eller interaktionseffekter (p>0,008). 
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Figur 1. Medelvärden med konfidensintervall (95 %) för kvinnor respektive mäns 
bedömningar av chefens vänlighet i interaktion med mejlets valens.  
Agera som en ledare hos chefen 

I den andra upprepade ANOVA:n analyserades hur oberoende variablerna deltagarens 
kön, mejlets valens och chefens kön påverkade beroende variabeln agera som en ledare. En 
signifikant huvudeffekt observerades inom variabeln mejlens valens [F(2, 192) = 99,70, 
p<0,001, η2p = 0,51]. Ett uppföljande post hoc test visade att cheferna som undertecknat de 
positiva mejlen (M=5,72, SD=1,22) bedömdes agera mer som en ledare än både de chefer som 
undertecknat de neutrala mejlen (M=5,26, SD=1,37) och de negativa mejlen (M=3,04 
SD=1,92). 

En signifikant interaktionseffekt observerades mellan variablerna mejlets valens och 
deltagarens kön [F(2, 192) =9,37, p<0,001, η2p = 0,09] (se figur 2). Cheferna som 
undertecknat de positiva mejlen bedömdes agera mer som ledare av kvinnor (M=5,94 
SD=1,20) än av män (M=5,50, SD=1,20). Även cheferna som undertecknat de neutrala mejlen 
bedömdes agera mer som ledare av kvinnor (M=5,44, SD=1,42) än av män (M=5,08, 
SD=1,31). Cheferna som undertecknat de negativa mejlen bedömdes däremot agera mindre 
som ledare av kvinnor (M=2,48, SD=1,68) än av män (M=3,60, SD=2,00). I analysen 
framkom inga andra signifikanta huvud- eller interaktionseffekter (p>0,008). 
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Figur 2. Medelvärden med konfidensintervall (95 %) för kvinnor respektive mäns 
bedömningar huruvida chefen agerar som en ledare i interaktion med mejlets valens. 

 
Aggressivitet hos chefen 

I den tredje upprepade ANOVA:n analyserades hur oberoende variablerna deltagarens 
kön, mejlets valens och chefens kön påverkade beroende variabeln aggressiv. En signifikant 
huvudeffekt observerades inom variabeln mejlets valens [F(2, 192) =393,72, p<0,001, η2p = 
0,80]. Ett uppföljande post hoc test visade att cheferna som undertecknat de negativa mejlen 
(M=5,51, SD=1,57) bedömdes som mer aggressiva än de chefer som undertecknat de neutrala 
mejlen (M=1,52, SD=0,89) och de positiva mejlen (M=1,31 SD=0,86). I analysen framkom 
inga andra signifikanta huvud- eller interaktionseffekter (p>0,008). 
 
Omtänksamhet hos chefen 

I den fjärde upprepade ANOVA:n analyserades hur oberoende variablerna deltagarens 
kön, mejlets valens och chefens kön påverkade beroende variabeln omtänksam. En signifikant 
huvudeffekt observerades inom variabeln mejlets valens [F(2, 192) =169,62, p<0,001, η2p = 
0,64]. Ett uppföljande post hoc test visade att cheferna som undertecknat de positiva mejlen 
(M=6,09 SD=1,14) bedömdes som mer omtänksamma än de chefer som undertecknat de 
neutrala mejlen (M=4,45, SD=1,31) och de negativa mejlen (M=2,60, SD=1,69). 

En signifikant interaktionseffekt observerades mellan variabeln mejlets valens och 
deltagarens kön [F(2,192) =10,72, p<0,001, η2p = 0,10] (se figur 3). Cheferna som 
undertecknat de positiva mejlen bedömdes som mer omtänksamma av kvinnor (M=6,34 
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SD=0,98) än av män (M=5,84, SD=1,23). Även cheferna som undertecknat de neutrala mejlen 
bedömdes som mer omtänksamma av kvinnor (M=4,72, SD=1,33) än av män (M=4,18, 
SD=1,26). Cheferna som undertecknat de negativa mejlen bedömdes däremot som mindre 
omtänksamma av kvinnor (M=2,10, SD=1,37) än av män (M=3,10, SD=1,84). I analysen 
framkom inga andra signifikanta huvud- eller interaktionseffekter (p>0,008). 
 

 
Figur 3. Medelvärden med konfidensintervall (95 %) för kvinnor respektive mäns 
bedömningar av chefens omtänksamhet i interaktion med mejlets valens. 
 
Dominans hos chefen 

I den femte upprepade ANOVA:n analyserades hur oberoende variablerna deltagarens 
kön, mejlets valens och chefens kön påverkade beroende variabeln dominant. En signifikant 
huvudeffekt observerades inom variabeln mejlets valens [F(2, 192) =119,38, p<0,001, η2p = 
0,55]. Ett uppföljande post hoc test visade att cheferna som undertecknat de negativa mejlen 
(M=5,70, SD=1,31) bedömdes som mer dominanta än de chefer som undertecknat de neutrala 
mejlen (M=3,27, SD=1,54) och de positiva mejlen (M=2,94 SD=1,53). I analysen framkom 
inga andra signifikanta huvud- eller interaktionseffekter (p>0,008). 
 
Maskulinitet/feminininitet hos chefen 

I den sista upprepade ANOVA:n analyserades hur oberoende variablerna deltagarens 
kön, mejlets valens och chefens kön påverkade beroende variabeln maskulin/feminin. Vid 
analysen har en deltagares enkät exkluderats på grund av ofullständiga svar. En signifikant 
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huvudeffekt observerades inom variabeln mejlets valens [F(2, 190) = 14,04, p<0,001, η2p = 
0,13]. Ett uppföljande post hoc test visade att cheferna som undertecknat de negativa mejlen 
(M=3,30, SD=1,71) bedömdes som mer maskulina än de chefer som undertecknat de neutrala 
mejlen (M=3,85, SD=1.06) och de positiva mejlen (M=4,23, SD=1,27). 

En signifikant huvudeffekt inom variabeln chefens kön [F(1, 95) = 21,22, p<0,001, η2p 
= 0,18] observerades. Kvinnliga chefer (M=4,19, SD=0,12) bedömdes mer feminina än 
manliga chefer och manliga chefer (M=3,41, SD=0,12) bedömdes mer maskulina än kvinnliga 
chefer. I analysen framkom inga andra signifikanta huvud- eller interaktionseffekter 
(p>0,008).  

 
Korrelation mellan egenskaperna 

I Tabell 1 redovisas samtliga korrelationer mellan de bedömda egenskaperna hos 
cheferna. Alla korrelationer var signifikanta på 0,01 nivå exkluderat korrelationen mellan 
ledare och maskulin/feminin vilken var signifikant på 0,05 nivå.  
Tabell 1. Bivariata korrelationer mellan beroende variablerna. 
  Vänlig Ledare Aggressiv Omtänksam Dominans 
Ledare 0,74** 
Aggressiv -0,85** -0,66** 
Omtänksam 0,79** -0,73** -0,66** 
Dominans -0,63** -0,43** 0,67** -0,56** 
Maskulin/Feminin 0,20** 0,15* -0,17** 0,21** -0,18** 
 
**. Korrelationen är signifikant p<0,01 
*. Korrelationen är signifikant p<0,05 

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

avsändaren av ett mejl bedömdes beroende på avsändarens kön och på mottagarens kön samt 
om denna bedömning påverkades av mejlets valens. I analysen observerades signifikanta 
huvudeffekter inom variabeln mejlets valens vid bedömningen av alla egenskaper. Endast en 
signifikant huvudeffekt observerades inom variabeln chefens kön. Däremot observerades 
ingen huvudeffekt i variabeln deltagarens kön. Vidare observerades signifikanta 
interaktionseffekter mellan mejlets valens och deltagarens kön vid bedömningen av de 
oberoende variablerna vänlig, agera som en ledare och omtänksam. Interaktionseffekterna 
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mellan mejlets valens och deltagarens kön visade på att kvinnor var mer polariserade än män i 
sina bedömningar av chefernas egenskaper. Genom en bivariat korrelationsanalys framkom 
det att alla egenskaperna korrelerade med varandra på en signifikant nivå.  

Resultatet i föreliggande studie visade att avsändaren till ett mejl med positiv valens 
bedömdes som vänlig och omtänksam vilket enligt tidigare forskning anses vara kvinnliga 
egenskaper (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001; Edwards & Hamilton, 2004). Däremot 
menar Bem (1974) att vänlig är en egenskap i skalan för social önskvärdhet och inte i den 
feminina skalan. Avsändaren till ett mejl med negativ valens bedömdes som aggressiv och 
dominant vilket enligt tidigare forskning anses vara manliga egenskaper (Bem, 1974; Eagly & 
Johannesen-Schmidt, 2001; Edwards & Hamilton, 2004). Mejlets valens påverkade därmed 
deltagarnas bedömning av avsändaren vilket bekräftar H3. 

Användning av adverb och förstärkande uttryck har enligt tidigare forskning visat sig 
vara karaktäriserande för kvinnlig kommunikation (Thomson & Murachver, 2001; Vecchio, 
2002). I föreliggande studie användes dessa kvinnliga karaktärsdrag i de fiktiva mejlen med 
positiv valens. I de fiktiva mejlen med negativ valens användes istället karaktärsdrag för 
manlig kommunikation. Ett grövre språkbruk och en befallande ton samt aggressiva och 
oartiga formuleringar har enligt tidigare forskning visat sig vara karaktäriserande för manlig 
kommunikation (Jessmer & Anderson, 2001; Savicki et al., 1996; Thomson & Murachver, 
2001; Vecchio, 2002).  

Deltagarna i föreliggande studie bedömde mejlen med positiv valens som mer feminina 
medan de bedömde mejlen med negativ valens som mer maskulina vilket därmed visade stöd 
för H4 och H5. Dock korrelerade maskulin/feminin svagt med de övriga egenskaperna vilket 
visar på att de övriga egenskaperna varken anses som maskulina eller feminina. Att 
maskulin/feminin korrelerade svagt med de övriga egenskaperna är noterbart då alla 
egenskaperna förutom vänlig och omtänksam enligt Bem (1974) ingår i den maskulina eller 
den feminina skalan. Att de övriga egenskaperna varken ansågs som maskulina eller feminina 
står även i kontrast till tidigare forskning som har funnit stöd för könsskillnader i både verbal, 
skriftlig och elektronisk kommunikation (Herring, 1993; Jessmer & Anderson, 2001; Mulac et 
al., 2013; Savicki et al., 1996; Thomson & Murachver, 2001, Waldvogel, 2007; Wu et al., 
2015). 

En potentiell förklaring till att resultatet från föreliggande studie inte kan bekräfta den 
tidigare forskningen kan vara att maskulinitet och femininitet inte är detsamma som biologiskt 
kön. Resultatet i Edwards och Hamiltons (2004) studie visade på att det inte är det biologiska 
könet som avgör hur kvinnor respektive män tolkar ett meddelande. Edwards och Hamilton 
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(2004) menar att det istället är individens grad av omtänksamhet och dominans som påverkar 
tolkningen. I föreliggande studie korrelerade omtänksam negativt med dominant vilket ger 
stöd åt Edwards och Hamilton (2004) som ser dessa egenskaper som två motsatta 
förhållanden.  

De interaktionseffekter mellan deltagarens kön och mejlens valens som observerades i 
föreliggande studie visar på att kvinnor är känsligare för mejlens valens och att de därmed är 
mer polariserade än män i sina bedömningar av chefers egenskaper. De kvinnliga deltagarna 
bedömde cheferna som undertecknat de positiva mejlen som vänligare, omtänksammare och 
att de agerade mer som ledare i jämförelse med hur de manliga deltagarna bedömde cheferna. 
Däremot bedömde de kvinnliga deltagarna att cheferna som undertecknat de negativa mejlen 
var mindre vänliga, mindre omtänksamma och att de agerade mindre som ledare i jämförelse 
med hur de manliga deltagarna bedömde cheferna.  

De egenskaper som i föreliggande studie var beroende variabler korrelerade alla med 
varandra på en signifikant nivå med en stor förklarad varians i de flesta av korrelationerna (se 
tabell 1). De chefer som bedömdes som vänliga bedömdes även som omtänksamma och att de 
agerade som ledare samtidigt som de inte bedömdes som aggressiva eller dominanta. Enligt 
tidigare forskning är omtänksam att betrakta som ett drag i en omhändertagande ledarskapsstil 
medan aggressiv är att betrakta som ett drag i en handlingskraftig ledarskapsstil (Bem, 1974; 
Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001; Edwards & Hamilton, 2004). Enligt föreliggande studie 
korrelerade agera som en ledare negativt med både aggressiv, omtänksam och dominant vilket 
visar på att dessa egenskaper inte är lämpliga hos en chef. Resultatet från föreliggande studie 
har därmed inte funnit stöd för att den omhändertagande- eller den handlingskraftige 
ledarskapsstilen är att föredra framför den andra. Det är dock noterbart att omtänksam var den 
egenskap som starkast korrelerade med agera som en ledare vilket gör det till den egenskap 
som uppskattas minst hos en ledare då korrelatonen var negativ. Då agera som en ledare 
korrelerade negativt med både aggressiv och dominant vilka är maskulina egenskaper (Bem, 
1974; Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001; Edwards & Hamilton, 2004) kan resultatet från 
föreliggande studie inte bekräfta Powell och Butterfield (1979) som har funnit stöd för att en 
bra chef har maskulina egenskaper.  

En potentiell förklaring till att det endast observerades en huvudeffekt i variabeln 
chefens kön är att mejlets avsändare inte poängterades tillräckligt tydligt. Det vill säga att 
deltagaren fokuserade på mejlets innehåll istället för på mejlets avsändare. I likhet med Duher 
och Bono (2006) kan en möjlig förklaring till detta vara att deltagarna influerades från 
tidigare erfarenheter. Deltagarnas tidigare erfarenheter av chefer kan ha gjort dem 
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uppmärksamma på antingen avsändarens kön eller mejlets innehåll när de läste mejlen och att 
de sedan besvarade frågorna i enkäten utifrån vad de uppmärksammade. En alternativ 
förklaring kan vara den rådande samhällsutveckling där kvinnliga chefer blir allt vanligare 
(SCB, 2013) vilket gör att deltagarna inte reflekterar särskilt mycket över avsändarens kön 
och istället fokuserar mer på innehållet i mejlet vid bedömningen av chefen. Ytterligare en 
potentiell förklaring kan vara att målgruppen för undersökningen inte är representativ för 
samhällhet. Målgruppen bestod av högskolestudenter med en medelålder på 25,58 år. Kanske 
hade resultatet blivit annorlunda om datainsamlingen hade genomförts på en arbetsplats där 
medelåldern är högre och där arbetslivserfarenheter är längre.  

De fiktiva mejlen som användes i enkäterna har alla konstruerats av uppsatsens 
författare vilket gjorde att både de kvinnliga och de manliga versionerna var skrivna av två 
kvinnor. Det hade varit mer lämpligt om mejlen hade utformats av en man och en kvinna 
tillsammans istället för av två kvinnor då vissa typiskt manliga personlighetsdrag eventuellt 
saknades i mejlen. I pilotstudierna hade det även varit lämpligt att kontrollera huruvida 
deltagarna bedömde att mejlets avsändare var en man eller en kvinna. Denna kontroll hade 
gjort det möjligt att justera mejlen till att bli mer könsneutrala. Av de egenskaper som valdes 
ut från BSRI användes fyra egenskaper från den maskulina skalan, en egenskap från den 
feminina skalan och en egenskap från den socialt önskvärda skalan. Egenskaperna valdes för 
att de betraktades som intressanta för besvara hypoteserna i den föreliggande studien.  Dock 
var egenskaperna inte jämt fördelade från skalorna. Det hade varit lämpligare att undersöka 
egenskaper från enbart den maskulina och den feminina skalan då social önskvärdhet inte är 
det primära undersökningsområdet i föreliggande studie. Det hade även varit lämpligt att ha 
samma antal egenskaper från den maskulina och den feminina skalan istället för ett 
övervägande antal egenskaper från den maskulina skalan.  

Förslag på vidare studier är att undersöka hur avsändaren ska formulera ett mejl för att 
det ska tas emot på önskvärt sätt av mottagaren då resultatet i föreliggande studie har visat på 
att det är mejlens valens som avgör hur avsändaren uppfattas. Vidare studier kan även 
undersöka de interaktionseffekter som observerades i föreliggande studie, det vill säga varför 
kvinnor är känsligare för mejlens valens och därmed är mer polariserade i sina bedömningar i 
jämförelse med män. Ytterligare ett förslag på vidare studier är att rikta undersökningen till 
andra målgrupper för att få ett mer generaliserbart resultat.  

Resultatet från föreliggande studie kan varken bekräfta H1 eller H2, det vill säga att 
resultatet inte kan bekräfta att avsändarens kön är en avgörande faktor för bedömningen av ett 
mejl. Däremot framkom det att mejlets valens har en avgörande betydelse för hur avsändaren 
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bedöms vilket stödjer H3. Vidare kan resultatet bekräfta H4 och H5, det vill säga att ett mejl 
med positiv valens bedömdes som feminint medan ett mejl med negativ valens bedömdes som 
maskulint.  

Med bakgrund av att antalet kvinnor i chefspositioner har ökat bör det därför 
avslutningsvis poängteras att resultatet i föreliggande studie är att betrakta som positivt. Det 
som avgör hur avsändaren av ett mejl uppfattas är mejlets valens och inte avsändarens kön. 
Det är att betrakta som positivt eftersom en chef kan förändra sitt sätt att kommunicera. Med 
avseende på att användning av mejl som kommunikationskanal har ökat kraftigt de senaste 
åren är det också värt att poängtera att det är mejlets valens som avgör hur avsändaren 
uppfattas. Det gör att avsändaren genom att använda en viss valens i mejlet själv kan påverka 
mottagarens uppfattning.  

I föreliggande studie framkom att det finns skillnader i hur kvinnor och män bedömer 
chefer utifrån hur chefer kommunicerar via mejl. Bedömningarna påverkades endast i liten 
grad av chefens kön och det som visade sig ha störst påverkan på kvinnor och mäns 
bedömningar av chefernas egenskaper var mejlets valens. 
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Bilaga 1a.  Hej! 
 
Vill du delta i en studie om digital kommunikation?  
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet på 
Högskolan i Gävle. Vårt examensarbete handlar om digital kommunikation och vi hoppas att 
du vill hjälpa oss genom att besvara ett frågeformulär. Frågeformuläret består av 3 fiktiva e-
mail som en chef har skickat till sina medarbetare. Efter varje mail följer sex påståenden vilka 
ska skattas med en siffra mellan 1 och 7. Frågeformuläret tar ca 5-10 minuter att genomföra. 
Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
Vid frågor kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 
  
Tack för ditt deltagande!  
Emma och Erika 
 
Emma Lundén 
tfk13elu@student.hig.se  
 Erika Wengberg 
ofk13ewr@student.hig.se 
 
Handledare: 
Johan Willander 
johan.willander@hig.se 
 
 
 
 



 

 

Instruktioner  
 
Att besvara frågeformuläret går till på följande sätt: 

1. Börja med att nedan fylla i om du är man eller kvinna samt din ålder.  
2. Läs igenom det första mejlet. Mejlet kommer från din chef. 
3. Besvara de sex påståenden som följer efter mejlet. Du besvarar påståendena genom att 

markera med ett kryss i rutan bakom den siffra du tycker motsvarar påståendet bäst. 
4. Läs sedan mejl två och mejl tre och besvara påståendena. 
5. Lämna sedan in det ifyllda frågeformuläret. 

 
 

 
Var god fyll i om du är:  
Man:   Kvinna:   
 
 
Var god fyll i din ålder:  
Ålder:__________ år 

  



 

 

Nedan följer ett mejl som din chef Petra har skickat till dig och dina kollegor. 
 
Från: Petra Svensson [mailto:petra.svensson@personaluthyrning.se] 
Till: Alla medarbetare 
Ämne: PS Personaluthyrning AB på frammarsch!  
Bästa Medarbetare! 
 
Glädjande nog går det mycket bra för oss på PS Personaluthyrning AB. Siffror och kurvor 
pekar uppåt och det har gått mycket bra det senaste året. Då ni alla är högst delaktiga i detta 
arbete vill vi visa vår uppskattning genom en extra månadslön till var och en av Er. Den 
kommer att utbetalas vid ordinarie löneutbetalning i januari. Vi ser fram emot en lugnare 
period nu framöver.  
 
Ni är alla delaktiga i vår framgång! 
 
Med vänliga hälsningar 
Petra Svensson 
Avdelningschef   
Var god besvara följande påståenden genom att markera med ett kryss:  
 
 
1. Chefen är vänlig 
Inte alls vänlig Mycket vänlig 

1 (   ) 2 (  ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 2. Chefen agerar som en ledare 
Agerar inte som en ledare Agerar som en ledare 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
3. Chefen är aggressiv 
Inte alls aggressiv   Mycket aggressiv 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
4. Chefen är omstänksam 
Inte alls omtänksam Mycket omtänksam 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
5. Chefen är dominant 
Inte alls dominant Mycket dominant 
 1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (   ) 
 6. Chefen är maskulin/feminin 
Maskulin  Feminin 
 1 (   )  2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  )  
 
 
 
 



 

 

Nedan följer ett mejl som din chef Johanna har skickat till dig och dina 
kollegor. 
 
Från: Johanna Andersson [mailto:johanna.andersson@personaluthyrning.se] 
Till: Alla medarbetare 
Ämne: OVK-besiktning  
God morgon! 
 
Under onsdag och torsdag nästa vecka kommer det att utföras en OVK-besiktning 
(obligatorisk ventilationskontroll) i vår fastighet. Någon gång under dessa dagar kommer en 
besiktningsman att inspektera våra lokaler och då främst kontorsrummen och allmänna 
personalutrymmen. Det är bra om utrymmen i anslutning till ventilationen vid fönsterna är 
lättåtkomliga. 
 
Eventuella frågor kan ställas till mig så ska jag vidarebefordra dem. 
 
Med vänliga hälsningar 
Johanna Andersson 
Avdelningschef 
 
 
Var god besvara följande påståenden genom att markera med ett kryss:  
 
 
7. Chefen är vänlig 
Inte alls vänlig Mycket vänlig 

1 (   ) 2 (  ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 
 8. Chefen agerar som en ledare 

Agerar inte som en ledare Agerar som en ledare 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
9. Chefen är aggressiv 
Inte alls aggressiv   Mycket aggressiv 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
10. Chefen är omstänksam 
Inte alls omtänksam Mycket omtänksam 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
11. Chefen är dominant 
Inte alls dominant Mycket dominant 
 1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (   ) 
 12. Chefen är maskulin/feminin 
Maskulin  Feminin 
 1 (   )  2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  )  
 
 
 



 

 

Nedan följer ett mejl som din chef Erika har skickat till dig och dina kollegor. 
 
Från: Erika Johansson [mailto:erika.johansson@personaluthyrning.se] 
Till: Alla medarbetare 
Ämne: Skärpning!  
Hur trist det än är måste det uppmärksammas... 
 
Vårt lunchrum ser för j***igt ut! Påminner om de rutiner och riktlinjer vi gemensamt har satt 
upp. ALLA diskar/torkar efter sig. ALLA tar bort lunchlådor m.m. på fredag. Allt som är kvar 
på måndag morgon slängs! Allt ryker! Jag hoppas att vi inte måste införa ett rullande schema 
med ansvariga i köket, men blir det ingen bättring kanske det är den enda lösningen. 
 
Förutsätter ombedelbar förbättring! 
 
Med vänliga hälsningar 
Erika Johansson 
Avdelningschef  
 
Var god besvara följande påståenden genom att markera med ett kryss:  
 
 
13. Chefen är vänlig 
Inte alls vänlig Mycket vänlig 

1 (   ) 2 (  ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 
 14. Chefen agerar som en ledare 

Agerar inte som en ledare Agerar som en ledare 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
15. Chefen är aggressiv 
Inte alls aggressiv   Mycket aggressiv 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
16. Chefen är omstänksam 
Inte alls omtänksam Mycket omtänksam 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
17. Chefen är dominant 
Inte alls dominant Mycket dominant 
 1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (   ) 
 18. Chefen är maskulin/feminin 
Maskulin  Feminin 
 1 (   )  2 (  ) 3(  ) 4 (  )  
 
 
 
 
 
  
 



 

 

Bilaga 1b. 
 Hej! 
 
Vill du delta i en studie om digital kommunikation?  
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet på 
Högskolan i Gävle. Vårt examensarbete handlar om digital kommunikation och vi hoppas att 
du vill hjälpa oss genom att besvara ett frågeformulär. Frågeformuläret består av 3 fiktiva e-
mail som en chef har skickat till sina medarbetare. Efter varje mail följer sex påståenden vilka 
ska skattas med en siffra mellan 1 och 7. Frågeformuläret tar ca 5-10 minuter att genomföra. 
Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
Vid frågor kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 
  
Tack för ditt deltagande!  
Emma och Erika 
 
Emma Lundén 
tfk13elu@student.hig.se  
 Erika Wengberg 
ofk13ewr@student.hig.se 
 
Handledare: 
Johan Willander 
johan.willander@hig.se 
 
 
 
 
  



 

 

Instruktioner  
 
Att besvara frågeformuläret går till på följande sätt: 

1. Börja med att nedan fylla i om du är man eller kvinna samt din ålder.  
2. Läs igenom det första mejlet. Mejlet kommer från din chef. 
3. Besvara de sex påståenden som följer efter mejlet. Du besvarar påståendena genom att 

markera med ett kryss i rutan bakom den siffra du tycker motsvarar påståendet bäst. 
4. Läs sedan mejl två och mejl tre och besvara påståendena. 
5. Lämna sedan in det ifyllda frågeformuläret. 

 
 

 
Var god fyll i om du är:  
Man:   Kvinna:   
 
 
Var god fyll i din ålder:  
Ålder:__________ år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Nedan följer ett mejl som din chef Peter har skickat till dig och dina kollegor. 
 
Från: Peter Svensson [mailto:peter.svensson@personaluthyrning.se] 
Till: Alla medarbetare 
Ämne: PS Personaluthyrning AB på frammarsch!  
Bästa Medarbetare! 
 
Glädjande nog går det mycket bra för oss på PS Personaluthyrning AB. Siffror och kurvor 
pekar uppåt och det har gått mycket bra det senaste året. Då ni alla är högst delaktiga i detta 
arbete vill vi visa vår uppskattning genom en extra månadslön till var och en av Er. Den 
kommer att utbetalas vid ordinarie löneutbetalning i januari. Vi ser fram emot en lugnare 
period nu framöver.  
 
Ni är alla delaktiga i vår framgång! 
 
Med vänliga hälsningar 
Peter Svensson 
Avdelningschef  
 
Var god besvara följande påståenden genom att markera med ett kryss:  
 
 
19. Chefen är vänlig 
Inte alls vänlig Mycket vänlig 

1 (   ) 2 (  ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 
 20. Chefen agerar som en ledare 

Agerar inte som en ledare Agerar som en ledare 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
21. Chefen är aggressiv 
Inte alls aggressiv   Mycket aggressiv 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
22. Chefen är omstänksam 
Inte alls omtänksam Mycket omtänksam 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
23. Chefen är dominant 
Inte alls dominant Mycket dominant 
 1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (   ) 
 24. Chefen är maskulin/feminin 
Maskulin  Feminin 
 1 (   )  2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  )  
 
 
 
 



 

 

Nedan följer ett mejl som din chef Johan har skickat till dig och dina kollegor. 
 
Från: Johan Andersson [mailto:johan.andersson@personaluthyrning.se] 
Till: Alla medarbetare 
Ämne: OVK-besiktning  
God morgon! 
 
Under onsdag och torsdag nästa vecka kommer det att utföras en OVK-besiktning 
(obligatorisk ventilationskontroll) i vår fastighet. Någon gång under dessa dagar kommer en 
besiktningsman att inspektera våra lokaler och då främst kontorsrummen och allmänna 
personalutrymmen. Det är bra om utrymmen i anslutning till ventilationen vid fönsterna är 
lättåtkomliga. 
 
Eventuella frågor kan ställas till mig så ska jag vidarebefordra dem. 
 
Med vänliga hälsningar 
Johan Andersson 
Avdelningschef 
 
 
Var god besvara följande påståenden genom att markera med ett kryss:  
 
 
25. Chefen är vänlig 
Inte alls vänlig Mycket vänlig 

1 (   ) 2 (  ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 
 26. Chefen agerar som en ledare 

Agerar inte som en ledare Agerar som en ledare 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
27. Chefen är aggressiv 
Inte alls aggressiv   Mycket aggressiv 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
28. Chefen är omstänksam 
Inte alls omtänksam Mycket omtänksam 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
29. Chefen är dominant 
Inte alls dominant Mycket dominant 
 1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (   ) 
 30. Chefen är maskulin/feminin 
Maskulin  Feminin 
 1 (   )  2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  )  
 
 
 
 



 

 

Nedan följer ett mejl som din chef Erik har skickat till dig och dina kollegor. 
 
Från: Erik Johansson [mailto:erik.johansson@personaluthyrning.se] 
Till: Alla medarbetare 
Ämne: Skärpning!  
Hur trist det än är måste det uppmärksammas... 
 
Vårt lunchrum ser för j***igt ut! Påminner om de rutiner och riktlinjer vi gemensamt har satt 
upp. ALLA diskar/torkar efter sig. ALLA tar bort lunchlådor m.m. på fredag. Allt som är kvar 
på måndag morgon slängs! Allt ryker! Jag hoppas att vi inte måste införa ett rullande schema 
med ansvariga i köket, men blir det ingen bättring kanske det är den enda lösningen. 
 
Förutsätter ombedelbar förbättring! 
 
Med vänliga hälsningar 
Erik Johansson 
Avdelningschef   
Var god besvara följande påståenden genom att markera med ett kryss:  
 
 
31. Chefen är vänlig 
Inte alls vänlig Mycket vänlig 

1 (   ) 2 (  ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 
 32. Chefen agerar som en ledare 

Agerar inte som en ledare Agerar som en ledare 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
33. Chefen är aggressiv 
Inte alls aggressiv   Mycket aggressiv 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
34. Chefen är omstänksam 
Inte alls omtänksam Mycket omtänksam 
 1 (   ) 2 (   ) 3(   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   )  
35. Chefen är dominant 
Inte alls dominant Mycket dominant 
 1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (   ) 
 36. Chefen är maskulin/feminin 
Maskulin  Feminin 
  1 (  ) 2 (  ) 3(  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (   ) 
  


