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Förord 

Tack till alla er som, på förfrågan eller eget initiativ, har bidragit till att sprida den enkät som 

ligger till grund för studien. Er hjälp har varit en stor framgångsfaktor. Särskilt tack också till 

alla er som har svarat på enkäten. Utan er medverkan hade det inte blivit någon studie alls. 

Slutligen, tack Ingemar Johansson Sevä för god och effektiv handledning under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Den här studien undersöker implicita (underförstådda) bilder av ledare och syftar till att, utifrån ett 

svenskt följarperspektiv, ta reda på vilka egenskaper som kännetecknar ”en effektiv ledare i en tänkt 

arbetssituation”, samt undersöka huruvida bilden av denna varierar utifrån ett antal sociala skiljelinjer. 

Utgångspunkten är att de egenskaper som anses vara kännetecknande för en effektiv ledare också är 

egenskaper som studiedeltagarna prefererar (föredrar) och därför helst ser hos en sådan ledare. Studien 

omfattar 198 deltagare och använder sig av ett särskilt ILT-verktyg (implicit leadership theory) för att 

fånga de underförstådda bilderna. Skiljelinjerna består i kön, ålder, social bakgrund, socioekonomisk 

position samt ett antal attityder kopplat till bland annat arbete och ideologi. Resultaten visar att 

huvuddelen av skiljelinjerna kan förutsäga preferenser för vissa ledaregenskaper, men att de flesta i 

grund och botten är överens om vilka egenskaper som kännetecknar, respektive inte kännetecknar, en 

effektiv ledare. Störst enighet råder kring de egenskaper som ses som mest kännetecknande, medan 

uppfattningarna kring de minst kännetecknande egenskaperna skiljer sig desto mer. Män, lågutbildade 

och de som har arbetaryrken anser i högre utsträckning att ”negativa” egenskaper är kännetecknande 

för en effektiv ledare medan högutbildade och de som arbetar med professionella yrken i genomsnitt 

skattar flera av de ”positiva” egenskaperna högre. Ytterligare ett antal noterbara resultat framträder 

också. Studien bekräftar därigenom flera tidigare fynd inom ILT- och preferensforskningen, men 

tillför också nya tänkbara förklaringsvariabler. Inte minst bidrar studien till att ge en dagsaktuell bild 

av det svenska följarperspektivet och de skillnader som det rymmer. Kopplat till det läggs också stor 

vikt vid att diskutera det mätverktyg samt den ledardefinition som används. 

Nyckelord: Effektiv ledare, ILT (implicit leadership theory), ledarskapspreferenser, prototyper (anti-

prototyper), social bakgrund, sociala skiljelinjer, socialiseringsprocesser, socioekonomisk position. 
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Introduktion 

Ledarskap, ledare och följare är tre begrepp som vardera rymmer en mängd tänkbara 

definitioner, samtidigt som de ofrånkomligen har med varandra att göra. Men hur kan vi 

förstå ledarskap, och vad är det som gör vissa till ledare? Vilken roll spelar följarna? Och vad 

är det egentligen som kännetecknar effektiva ledare? Forskare har genom åren identifierat 

olika typer av ledarskap (se t.ex. Lewin, Lippit & White, 1939; Hersey & Blanchard, 1969; 

Burns, 1978; Bass, 1985), definierat begreppet i termer av karaktärsdrag, beteenden, 

inflytande, rollrelationer och tjänsteställningar (Yukl, 2013) och undersökt hur förhållandet 

mellan ledare och följare ser ut kopplat till exempelvis kön, kultur och personlighet (se t.ex. 

Sadler & Hofstede, 1976; Eagly & Karau, 1991; House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 

2004; Paustian-Underdahl, Walker & Woehr, 2014). Svaren på de ovanstående frågorna är 

således både omfattande och varierande, och låter sig inte förklaras med enbart en definition, 

en studie eller en teori. Vi kan dock, oavsett infallsvinkel, förstå ledarskap som ett socialt 

fenomen som innefattar någon slags process där ledaren påverkar följarna i en viss kontext i 

syfte att uppnå ett gemensamt mål (Yukl, 2013:23).        

 Såväl ledare som följare och kontext har följaktligen roller att spela, varför det snarare 

handlar om vilka delar vi väljer att lägga vår huvudsakliga uppmärksamhet vid när vi 

analyserar ämnet. När det gäller just frågan om effektivt ledarskap menar Yukl (2013:27) att 

fokus under de senaste femtio åren framförallt har legat på att undersöka hur ledarens 

personlighet och beteenden bidrar till att skapa ett sådant, men att betoningen på följarna och 

deras förhållande till ledaren har blivit starkare med tiden. Exempelvis menar Pierce och 

Newstrom (2011:30) att ledarskapets effektivitet är helt beroende av i vilken utsträckning 

följarna accepterar ledarskapet – eftersom det utan följare rimligtvis inte kan finnas något 

ledarskap. Den uppfattningen delas av flertalet forskare, som föreslår att ledare inom företag 

och andra typer av organisationer bör försöka förhålla sig till just följarnas behov, bilder och 

förväntningar avseende ledarskap i den mån det går, i syfte att kunna bedriva så följsamma 

och framgångsrika verksamheter som möjligt (Shalit, Popper & Zakay, 2010; Ehrhart, 2012; 

Epitropaki, Sy, Martin, Tram-Quon & Topakas, 2013; Monzani, Piroll & Peiró, 2015).  

 Men hur kan man få reda på vad följarna tänker kring ledare och ledarskap, och vad 

formar deras uppfattningar? Det finns en teori, ILT eller implicit leadership theory, som säger 

att vi genom livets olika socialiseringsprocesser bygger upp mentala modeller inom oss själva 

som definierar vilka som är ledare och hur dessa förväntas vara i olika situationer (Offermann, 

Kennedy & Wirtz, 1994:44; Pierce & Newstrom, 2011:238). ILT-baserad forskning har under 
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det senaste halvseklet bedrivits världen över i syfte att försöka fånga dessa underförstådda 

mentala modeller, för att kunna få en uppfattning om vilka egenskaper och beteenden som i 

följarnas mening kännetecknar vissa typer av ledare. Socialiseringsprocesserna som antas 

ligga till grund för detta ser dock inte likadana ut för alla. Vi växer upp i samhällen med 

varierande kulturer och värderingar, och genom livet kommer vi i kontakt med olika miljöer, 

människor och händelser som formar oss och våra uppfattningar. Av den samlade ILT-

forskningen, såväl som annan typ av ledarskapsforskning, framgår det att bilden av ledare kan 

skilja sig betydligt mellan, men också till viss del inom, samhällen.    

 Studier kring det svenska samhället och dess följare förefaller dock, åtminstone med 

ILT som utgångspunkt, som ett relativt outforskat område under de senaste 20 åren. Vidare 

kan man se att de studier som gör jämförelser av ILT inom olika samhällen ofta begränsar sig 

till att enbart undersöka huruvida bilderna skiljer sig för individer av olika kön, ålder eller 

organisatorisk tillhörighet. Det är dock högst troligt att bilden av en ledare kan variera utifrån 

fler skiljelinjer än så – vilka det, om de finns, utifrån ett ledar- och verksamhetsperspektiv är 

viktiga att känna till om man överhuvudtaget skall kunna försöka förhålla sig till dem. 

Sammantaget finns det därför anledning att uppdatera sig avseende de svenska följarnas 

underförstådda ledarbilder, och att dessutom göra det i förhållande till ett bredare spektrum av 

sociala skiljelinjer än vad som tidigare har gjorts inom ramen för en enskild studie. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, utifrån ett svenskt följarperspektiv, ta reda på vilka egenskaper som 

kännetecknar ”en effektiv ledare i en tänkt arbetssituation”, samt undersöka huruvida bilden 

av denna varierar utifrån ett antal sociala skiljelinjer. Med utgångspunkt i ett verktyg särskilt 

framtaget för att mäta ILT* avser studien att besvara tre konkreta forskningsfrågor, varav den 

sista kan sägas utgöra studiens kärnfråga till vilken de föregående leder fram till:  

1) Vilka egenskaper och beteenden kännetecknar/kännetecknar inte en effektiv ledare? 

2) Hur hör dessa egenskaper och beteenden samman i förhållande till varandra?  

3) Kan sociala skiljelinjer i termer av kön, ålder, social bakgrund, socioekonomisk 

position och attitydskillnader i förhållande till exempelvis arbete och ideologi 

förutsäga preferenser för ledaregenskaper? 

                                                           
* ILT är i grunden en engelsk förkortning som i svenska texter ofta tycks skrivas ut i sin fulla ordalydelse och då 

översättas till ”implicit ledarskapsteori”. Att ”mäta implicit ledarskapsteori” kan emellertid låta något märkligt 

då det inte är teorin i sig som ska mätas, utan de implicita bilderna av ledare/ledarskap som människor har. 

Därför kommer i huvudsak förkortningen ILT att användas, och ”mäta ILT” syftar då på själva bilderna. 
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Tidigare forskning 

Genomgångar av tidigare forskning kan göras på flera sätt. Den följande är förhållandevis 

ingående och behandlar inte bara konkreta forskningsresultat utan lägger också relativt stor 

vikt vid metodmässiga aspekter. Genom att inte enbart förmedla dessa deskriptivt, utan också 

till viss del analysera dem, kan det förhoppningsvis bli enklare att jämföra föreliggande studie 

med tidigare forskning. Genomgången är uppdelad i tre avsnitt.      

 I den första delen ges en kort redogörelse för uppkomsten av ILT. Därefter följer ett 

något mer utförligt avsnitt som behandlar några av de verktyg som forskare har tagit fram i 

syfte att mäta ILT. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt som behandlar mer tillämpad 

forskning kring både implicita ledarskapsbilder och ledarskapspreferenser, som vardera 

innehåller en rad olika teoretiska infallsvinklar av betydelse för den här studien. 

ILT – Teorins framväxt och grundpremisser 

Enligt Eden och Leviatan (2005) härrör ILT från Norman och Goldberg (1966) som under 

1960-talet forskade kring personlighetsstrukturer. Vad de i själva verket arbetade med var vad 

Eden och Leviatan (2005:4) benämner som IPT, eller implicita personlighetsteorier, som 

bland annat gick ut på att ett antal respondenter fick värdesätta olika typer av karaktärsdrag 

hos för dem okända personer. Några uttryckliga förbindelser mellan karaktärsdragen och 

ledare tycks dock inte ha gjorts vid denna tidpunkt. Under 1970-talet blev emellertid 

kopplingen till organisations- och ledarforskningen tydligare (se t.ex. Eden & Leviatan, 1975; 

Rush, Thomas & Lord, 1977) och under 1980-talet gjordes omfattande studier på området. 

Centrala aktörer vid den här tiden var bland annat Lord, Foti och de Vader (1984:347) som 

utifrån Rosch (1975; 1978) prototypteori utvecklade ILT genom att föreslå en slags kognitiv 

modell där specifika ledarprototyper delas in i olika nivåer och kategorier.    

 Det är kring just denna tanke som själva kärnan i ILT ligger, att vi människor bedömer 

ledare utifrån hur väl de stämmer in på vår bild, vår prototyp, av en ledare från en viss 

kategori (t.ex. en företagsledare, idrottsledare, politisk ledare). Ledarprototyperna är något 

som sakta växer fram i vårt medvetande över tid genom att vi deltar i sociala sammanhang, 

interagerar med andra människor och har faktiska erfarenheter av ledare (Konrad, 2000:338; 

Epitropaki & Martin, 2004:293). Utfallet av våra prototypjämförelser avgör sedan i vilken 

utsträckning vi kommer att tycka om (den potentiella) ledaren, om vi kommer att vilja arbeta 

med ledaren och huruvida vi kommer att betrakta ledaren som effektiv (Ehrhart, 2012:232).

 När det gäller konkreta definitioner av ILT finns det flera att välja mellan, även om de 
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flesta tycks ha liknande innebörder. Schyns och Schilling (2011:144) har kritiserat andra ILT-

forskare för att de, enligt dem, bara kopplar termen ”ledare” till positiva, effektiva aspekter 

och inte tar hänsyn till negativt och ineffektivt ledarskap. Det finns en poäng med den kritiken 

som kommer att behandlas senare, samtidigt som det inte finns några större skäl att presentera 

en alltför komplex definition. I syfte att välja en formulering som rymmer flera aspekter 

kommer föreliggande studie därför att utgå ifrån följande definition av ILT: ”The image that a 

person has of a leader in general, or of an effective leader” (Schyns & Meindl, 2005:21).  

Verktyg för att mäta ILT 

Genom åren har flera listor och mått på ledarattribut tagits fram, där Lord et al. (1984) och 

Offermann et al. (1994) inledningsvis kan lyftas fram. I båda fallen bygger studierna på att ett 

större antal psykologistudenter fick skriva ner så många ord de kunde komma på som de 

tyckte var kännetecknande egenskaper för en ”leader”, dvs. en ledare. På detta vis genererades 

flera hundra ”ledartypiska ord” som forskarna sedan sammanställde i mer överskådliga 

former. Deras slutgiltiga listor innehåller 59 respektive 41 egenskaper. Lord et al. (1984:353–

355) undersöker sedan bland annat hur prototypiska respektive antiprototypiska de olika 

egenskaperna anses vara för en viss kategori av ledare, medan Offermann et al. (1994:51–53) 

dels analyserar faktorstrukturen bakom de olika attributen och dels jämför huruvida bilden av 

en ”ledare” skiljer sig från en ”effektiv ledare” respektive ”arbetsledare”.   

 Offermann et al. (1994:51) finner åtta faktorer (känslighet, engagemang, tyranni, 

karisma, attraktionskraft, maskulinitet, intelligens och styrka) som sammanfattar alla 41 

egenskaper. De tre ledarbeskrivningarna genererar samma faktorstrukturer, men några 

faktorer visar sig ha en starkare koppling till en viss ledare – t.ex. tyranni/arbetsledare och 

känslighet/effektiv ledare (Offermann et al., 1994:53). I ett senare skede visar man också att 

ILT-faktorerna ser likadana ut för både män som kvinnor, och för studenter som arbetande 

(Offermann et al., 1994:54). Det finns dock anledning att lyfta en del av den kritik som har 

framförts mot verktyget. En viktig poäng ligger i något som man själva påpekar, nämligen att 

insamlingen av ledaregenskaper skedde med hjälp av en grupp studenter. Även om man inte 

kunde finna några signifikanta skillnader mellan bilderna av ledare hos studenter och 

arbetande när man testade sitt färdiga verktyg, är det möjligt att insamlingen hade genererat 

andra egenskaper med en annan uppsättning respondenter (Offermann et al., 1994:54).  

 En annan betydelsefull kritik rör omfattningen av alla ledaregenskaper som ingår i 

verktyget. Epitropaki och Martin (2004:294) menar att det är önskvärt att hålla nere mängden 

beskrivningar om man utför ILT-studier inom organisationer, i syfte att minska arbetsbördan 
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hos de berörda. Mot bakgrund av detta argument tog de själva fram ett kortare ILT-mått som 

endast innehåller 21 av de ursprungliga 41 egenskaperna som Offermann et al. (1994) 

identifierade. Processen gick ut på att man genom upprepade faktoranalyser skalade ner de 

ursprungliga åtta faktorerna till sex, och därigenom också antalet ingående egenskaper. De 

nya faktorerna blev istället känslighet, intelligens, engagemang, dynamik, tyranni och 

maskulinitet, där man också väljer att klassificera de första fyra dragen som prototypiska för 

en ledare, medan de två sistnämnda klassificeras som antiprototypiska (Epitropaki & Martin, 

2004:303). Noterbart är också att man, till skillnad från Lord et al. (1984) och Offermann et 

al. (1994) som utgick från studenter i sina studier, istället hade ett större antal anställda som 

hade arbetat under många år för att validera sina resultat. Deras bild av en idealisk ledare såg i 

stort sett likadan ut oavsett ålder och yrkesposition, men männen skattade några av de 

antiprototypiska egenskaperna en aning högre än vad kvinnorna gjorde (Epitropaki & Martin, 

2004:303). Man kunde också visa att deltagarnas uppfattningar höll sig intakta över ett års tid 

oavsett om de hade bytt chef eller inte under tiden (Epitropaki & Martin, 2004:307). 

 Viss kritik mot Lord et al. (1984) och Epitropaki och Martin (2004) har dock kommit 

från Schyns och Schilling (2011:143), som hävdar att det kan vara missvisande att benämna 

vissa ledaregenskaper för ”antiprototypiska” då termen antyder att sådana egenskaper inte 

skulle vara kännetecknande för en effektiv ledare. Ett sådant tankesätt, menar de, riskerar att 

landa i slutsatsen att så kallade antiprototypiska egenskaper per automatik översätts till bilder 

av ineffektivt ledarskap. De hävdar dock att så kallade negativa attribut inte i sig behöver vara 

uttryck för ineffektivt ledarskap, och kan i en studie som specifikt adresserar detta visa att 

vissa ”ofördelaktiga” ledaregenskaper faktiskt ses som effektiva (6 %), samtidigt som flertalet 

”fördelaktiga” egenskaper ses som ineffektiva (7,3 %). De landar således i slutsatsen att det 

inte nödvändigtvis finns ett absolut samband mellan positivt laddade egenskaper/effektivitet 

och negativt laddade egenskaper/ineffektivitet (Schyns & Schilling, 2011:146).  

 Utöver den västerländska forskningen på området har även Ling, Chia och Fang (2000) 

tagit fram ett motsvarande verktyg utifrån kinesiska deltagare, vilket ledde fram till något 

annorlunda egenskaper och faktorstrukturer. Förfarandet liknande det som Lord et al. (1984) 

och Offermann et al. (1994) använde sig av, och byggde på insamling av ord och fraser som 

studiedeltagarna ansåg utgjorde ”leader characteristics”, utan ytterligare definitioner (Ling et 

al., 2000:731). Orden och fraserna sammanfattades därefter till 163 karaktäristika som en 

ytterligare grupp av deltagare fick göra skattningar på, och som sedan utmynnade i fyra 

distinkta faktorer (personlig moral, måleffektivitet, interpersonell kompetens och 

mångsidighet) (Ling et al., 2000:733). Studien tycks vidare vara en av få som därtill 
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undersöker faktorstrukturen i förhållande till såväl kön, ålder, utbildningsnivå som ett mindre 

antal yrkeskategorier, dvs. några av de variabler som är av intresse för den här studien. Deras 

resultat visar signifikanta skillnader inom alla skiljelinjer förutom kön, där bland annat unga 

(< 25 år) och universitetsutbildade nästan utan undantag skattar varje enskild faktor högre än 

vad övriga deltagare gör (Ling et al., 2000:735). Därigenom drar forskarna slutsatsen att ålder, 

utbildningsnivå och yrke påverkar ILT, men att kön inte gör det. 

Implicita ledarskapsbilder och ledarskapspreferenser 

Implicita ledarskapsbilder och ledarskapspreferenser är, sina uppenbara kopplingar till trots, 

två olika saker. Preferens betyder föredra, och forskning kring ledarskapspreferenser går 

följaktligen ut på att undersöka vilka typer av ledare eller ledarskap som olika människor 

föredrar. Forskning kring ILT har, som framgår av de föregående avsnitten, ofta samma mål. 

Skillnaden är dock att ILT inte nödvändigtvis behöver handla om preferenser i ordets faktiska 

bemärkelse – det kan lika väl handla om bilder av ledare och ledarskap i en mer neutral 

mening, eller vad människor uttryckligen inte föredrar. Att betrakta egenskaper som 

kännetecknande för en ledare och att samtidigt ha preferenser för dem, är således ingen 

självklarhet – vilket också framgår av Schyns och Schilling (2011) i det föregående avsnittet. 

 Med det sagt tycks det ändå vara så att de absolut flesta egenskaperna som i allmän 

mening är ”positivt laddade” också betraktas som effektiva, och vice versa. Utgångspunkten i 

den här studien är därför att de egenskaper som anses vara kännetecknande för en effektiv 

ledare också är de egenskaper som studiedeltagarna prefererar, vilket återspeglar sig i såväl 

forskningsfrågornas formuleringar, den fortsatta teorigenomgången som i diskussionen kring 

resultaten. De studier kring ILT och ledarskapspreferenser som behandlas här grundar sig 

dock på olika vetenskapliga discipliner, mellan vilka det kommer att ske en grov uppdelning. 

Sociologiska perspektiv 

En stor del av ILT-forskningen, utöver att ta fram mätverktyg, syftar till att jämföra hur 

människors bilder av ledare och ledarskap skiljer sig mellan individer från olika länder, 

kulturer och ekonomiska system. Den mest omfattande studien på området står House et al. 

(2004) för och går under beteckningen GLOBE (Global Leadership and Organizational 

Behavior Effectiveness Research). Underlaget samlades in mellan åren 1994-1997 och 

omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa data från 17 300 mellanchefer tillhörandes 951 

organisationer (inom livsmedels- finans- och telekommunikationsbranscherna) i 58 länder, 

där ett av flera syften var att undersöka huruvida det fanns ledaregenskaper/beteenden som 
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var universellt accepterade och betraktade som effektiva oavsett kultur. I de 58 länderna 

identifierade forskarna drygt 60 olika typer av samhällen som man delar in i tio kluster, 

exempelvis ”Nordic Europe” (där Sverige ingår), ”Anglo” (där USA ingår) och ”Confucian 

Asia” (där Kina ingår) (Gupta & Hanges, 2004:190–191).       

 För att fånga de enskilda individernas ILT använde man sig av en enkät med 112 olika 

ledaregenskaper där respondenterna längs en 7-gradig skala fick skatta hur mycket de ansåg 

att varje egenskap kännetecknade en ”enastående ledare” (House & Javidan, 2004:21). 

Genom detta förfarande identifierade forskarna 21 primära ledarskapsdimensioner som sedan 

sammanfattades i sex globala ledarskapsdimensioner: (a) karismatiskt/värdebaserat ledarskap, 

(b) teamorienterat ledarskap, (c) deltagande ledarskap, (d) autonomt ledarskap, (e) 

människoorienterat ledarskap och (f) självbeskyddande ledarskap (Hanges & Dickson, 

2004:136–137). Genom att aggregera de enskilda respondenternas bilder av ledare (dvs. deras 

personliga ILT) till samhällsklusternivå visade man att det finns signifikanta kulturella 

skillnader vad gäller bilderna av effektivt ledarskap. Dessa gemensamma bilder benämner 

man CLT, eller culturally endorsed implicit theories of leadership, där det bland annat kan 

noteras att det nordiska klustret uppvisade de lägsta genomsnittliga skattningarna av alla 

kluster när det gäller människoorienterat ledarskap (4.42 av maximalt 7) och 

självbeskyddande ledarskap (2.72 av maximalt 7) (Javidan, House & Dorfman, 2004:40–42). 

 Holmberg och Åkerblom (2006:314) menar emellertid att det finns en paradox när det 

gäller GLOBE-resultaten. Den ligger, enligt dem, i att materialet dels visar på ett antal 

universella ledarskapskapsdimensioner, samtidigt som det finns kulturspecifika bilder av 

ledarskap inom vissa länder, regioner eller kluster. Utifrån detta misstänkte de att vissa lokala 

nyanser inte blev tillräckligt synliggjorda inom ramen för studien, och sökte därför ta reda på 

om det finns ett särskilt ”svenskt ledarskap” som kan särskiljas från övriga typer av ledarskap. 

Holmberg och Åkerblom (2006:316) studerar så materialet från enbart de 900 svenska 

respondenterna som ingår i GLOBE-studien, där 82 % av de svarande är män och där 

medianvärdet för arbetslivserfarenheten är 25 år. Förutom att undersöka svenskarnas 

skattningar av ledaregenskaper väljer också forskarna att jämföra resultaten med de andra 

samhällena i GLOBE-studien. I den jämförelsen finner man att de tre globala dimensionerna 

”teamorienterat ledarskap”, ”deltagande ledarskap” och ”autonomt ledarskap” är högt 

skattade hos svenskarna medan ”självbeskyddande ledarskap” är väldigt lågt skattat. 

”Karismatiskt/värdebaserat” ledarskap och ”människoorienterat ledarskap” befinns vara 

neutralt skattade jämfört med övriga samhällen (Holmberg & Åkerblom, 2006:320). Mot 

bakgrund av dessa jämförelser menar man att det går att tala om ett ”svenskt ledarskap” där 
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teambyggande, samarbete, deltagande och samtidigt självständighet utgör en särskilt 

utmärkande kombination (Holmberg & Åkerblom, 2006:323).      

 Utöver den forskning som specifikt behandlar ILT i förhållande till samhällskulturer 

finns det också studier som undersöker hur följare med olika klass- och könstillhörighet 

uppfattar ledare och chefer i organisationer och verksamheter. Exempelvis var Schein (1973; 

1975) tidigt ute med att undersöka konstruktionen av chefsstereotyper, i termer av vilka 

egenskaper som ses som mest framgångsrika för en chef. Studierna från 1970-talet, som 

omfattade såväl manliga som kvinnliga mellanchefer i USA, visade att båda könen skattade 

avsevärt fler ”manliga” egenskaper som framgångsrika i en chefsposition, än vad de gjorde 

med de ”kvinnliga” egenskaperna. Under senare delen av 1980-talet kunde man dock visa att 

kvinnornas bild hade förändrats, och att de nu såg både “manliga” och “kvinnliga” egenskaper 

som lika kännetecknande för en framgångsrik chef (Brenner, Tomkiewicz & Schein, 1989; 

Schein, Mueller & Jacobson, 1989), medan männens bild alltjämt var sig lik.  

 Genom fortsatta studier i bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och Kina 

kunde man därefter visa att detta var ett globalt fenomen, och att det fortsatt framförallt var 

männen som konstruerade starka manliga chefsstereotyper (Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 

1996). Senare studier har dragit liknande slutsatser och visat att kvinnor i högre utsträckning 

än män föredrar ledare som uppvisar känslighet och förståelse (Deal & Stevenson, 1998), men 

också att sådana ”kvinnligt kodade kvaliteter” i allmänhet har blivit mer positivt värderade 

med tiden (Koenig, Eagly, Mitchell & Ristikari, 2011:634). Paustian-Underdahl et al. (2014) 

har därtill visat att följares uppfattning kring både manliga och kvinnliga ledares effektivitet 

varierar beroende på vilken kontext de verkar i och beroende på vilken grad av ansvar de har.

 När det gäller klassperspektivet är det svårt att finna studier som uttryckligen talar om 

”underförstådda bilder” kring ledare. Indirekt finns emellertid en stark koppling till ledare, 

följare och socialisationsprocesser då stora delar av klassdebatten rör maktaspekter kopplat till 

arbete och politisk ledning, i termer av vilka människor och grupper som är mer eller mindre 

villiga att underkasta sig andra. Exempelvis lanserade Lipset (1959) tanken om att människor 

med arbetsklassbakgrund skulle vara mer benägna än andra att uppvisa auktoritära attityder 

(preferenser). Detta eftersom de, enligt Lipset (1959:495), ofta har vuxit upp i en allmän 

atmosfär av social otrygghet, spänningar och aggressioner med fler inslag av bestraffning i 

uppfostran, och där en i regel kortare skolgång innebär mer begränsade möjligheter att bygga 

upp förståelse för andra grupper och idéer. De auktoritära attityderna tar sig, enligt Lipset 

(1959:496), uttryck på flera plan i livet – såväl i förhållandet till politiska frågor som i 

personliga relationer – och kännetecknas av svartvitt tänkande, litet tålamod med diskussioner 
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och en önskan om att åtgärder helst ska vidtas utan kritisk reflektion. Dessa slutsatser har 

förvisso kritiserats av en rad forskare (se t.ex. Zeitlin, 1967; Korpi, 1971; Ray, 1983) och 

mycket har också hänt när det gäller uppfostringsprinciper och utbildningsförhållanden under 

de senaste årtiondena. Mer sentida forskning har likväl visat att det kan finnas skillnader i 

attityder utifrån klasstillhörighet (även om det inte uttryckligen behöver handla om relationen 

följare/ledare), och som Svallfors (2004:9) påpekar tycks klasspositionerna, trots den rörlighet 

som det moderna yrkeslivet präglas av, bidra till att attityder och värderingar reproduceras 

från en tid till en annan. Detta gäller exempelvis synen på jämställdhet och moraliska frågor, 

där Svallfors (2004:158–159) bland annat visat att arbetare i såväl Sverige, Tyskland, USA 

som Storbritannien har en något mer skeptisk syn på förvärvsarbete bland kvinnor än vad 

tjänstemän har, och att arbetarklassen är mer konformistiska och dömande än andra klasser 

när det kommer till frågor som rör exempelvis brott och straff (Svallfors, 2004:187). 

Psykologiska utgångspunkter 

Bland de studier som kan sägas ha mer uttalat psykologiska utgångspunkter och som 

dessutom talar mer direkt i termer av preferenser finns det bland annat några som undersöker 

ledare i förhållande till fysiska attribut. Mot bakgrund av Darwins evolutionsteori (1859) 

driver Murray och Schmitz (2011) två teser, nämligen att 1) individer tenderar att föredra 

ledare som är fysiskt resliga, samt att 2) storvuxna individer i högre utsträckning än andra ser 

sig själva som effektiva ledare, och att de därför mer frekvent visar intresse för att eftersträva 

ledarskapspositioner. I studien, som omfattar 500 universitetsstudenter, fann man att 

majoriteten föreställer sig en ”nationell ledare” som en längre person (12 % i snitt) än ”den 

genomsnittlige medborgaren”, när deltagarna ombads illustrera ett möte mellan de båda 

parterna (Murray & Schmitz, 2011:1221), vilket enligt forskarna bekräftade den första tesen. 

Den andra tesen undersöktes genom att respondenterna fick uppge sin faktiska kroppslängd 

och skatta i vilken utsträckning de själva ansåg sig vara kvalificerade för två typer av 

ledarroller, en organisationsorienterad (”an elected position in an organization”) och en mer 

generell sådan (”a leadership position”). Resultaten visar ett positivt samband mellan ökad 

kroppslängd och sannolikheten att skatta sig själv som en kvalificerad ledare. Sambandet 

gäller dock endast för männen, inte för kvinnorna (Murray & Schmitz, 2011:1225–1226).

 Leicht, Crisp och de Moura (2013) undersöker vidare hur behov av struktur (”personal 

need for structure”/PNS) kan förutse ledarskapspreferenser. Deras studie bygger på tidigare 

forskning som visat att individer med höga PNS i större utsträckning än andra organiserar 

olika typer av social information genom kognitiva förenklingar, exempelvis stereotypisering 
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eller prototypisering (Leicht et al., 2013:53). I den aktuella studien får deltagarna skatta hur 

väl de tror att ett antal (fingerade) representanter skulle kunna företräda deras intressen i ett 

samtal med lokala politiker. Forskarna undersöker hur den skattade representativiteten 

inverkar på respondenternas förtroende för representanterna och finner bland annat, i linje 

med tidigare forskning, att de med höga PNS i större utsträckning än övriga använder sig av 

prototypisering för att komma fram till sitt val av kandidat (Leicht et al., 2013:60). En annan 

infallsvinkel erbjuds med utgångspunkt i personlighetspsykologin. Moss och Ngu (2006) 

använder sig av femfaktorteorin (öppenhet, målmedvetenhet, extraversion, vänlighet och 

neuroticism) (McCrae & Costa, 1985:718) för att undersöka hur förhållandet mellan 

personlighetsdrag och preferenser för tre olika typer av ledarskap; transformativt 

(visionärt/coachande ledarskap), transaktionellt (resultatbelönande ledarskap), och laizzes-

faireledarskap (låt gå-ledarskap) ser ut. Man finner att extraversion och målmedvetenhet är 

positivt korrelerat med preferenser för transformativt ledarskap, att vänlighet och öppenhet är 

negativt korrelerat med transaktionellt ledarskap och att neuroticism är positivt korrelerat med 

laissez-faireledarskap (Moss & Ngu, 2006:80).      

 Avslutningsvis följer en studie från Ehrhart (2012) som undersöker huruvida 

människors självbild och självförtroende påverkar ILT, och hur det i sin tur påverkar 

preferenser för olika typ av ledarskap. Studien, som endast omfattar universitetsstudenter, 

gick ut på att dessa först fick svara på ett antal frågor som rörde deras eget självförtroende och 

bild av sig själva. Därefter undersöktes deras respektive ILT som Ehrhart (2012:235) med 

utgångspunkt i Offermann et al. (1994) mäter i tre specifika dimensioner: karisma, känslighet 

och engagemang. Därefter fick deltagarna läsa ett arbetsrelaterat scenario och avslutningsvis 

gavs de beskrivningar av en karismatisk, relationsorienterad respektive uppgiftsfokuserad 

ledare där de ombads att avgöra vilken ledare de föredrog. Framförallt är det två resultat som 

är noterbara: 1) Preferenserna för det relationsorienterade ledarskapet är signifikant högre än 

de andra två typerna av ledarskap, 2) Hur respondenterna ser sig själva i förhållande till andra 

är direkt avgörande för vilka ledarskapspreferenser de har, något som inte självförtroendet 

påverkar (Ehrhart, 2012:236).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Som framgår av de ovanstående avsnitten erbjuder såväl ILT- som preferensforskningen en 

rad verktyg och teorier för att försöka fånga, förstå och förklara människors bilder av ledare. 

Det tycks, utifrån vad ILT-studierna visar, vara möjligt att få en uppfattning om vilka 

egenskaper som människor anser kännetecknar olika typer av ledare. Variationerna i dessa 
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bilder tycks vara större mellan olika samhällen än inom dem, men de flesta är ändå överens 

om att engagerade, deltagande och relationsorienterade ledare är önskvärda. Samtidigt är det 

få studier som uttryckligen undersöker hur exempelvis social bakgrund och socioekonomisk 

position påverkar bilderna inom ramen för ett och samma land. Ling et al. (2000) utgör ett 

litet undantag, men i och med att deras studie bygger på uppfattningar i ett samhälle som står 

relativt långt från de västerländska (House et al., 2004) kan jämförelser vara svåra att göra. 

 Inom ramen för de västerländska ILT-studierna tycks den samlade bilden vara att det 

inte finns några större skillnader i ILT utifrån kön, ålder, professionell bakgrund, grad av 

ansvar i arbetet eller för den delen arbetade år (Offermann et al., 1994; Epitropaki & Martin, 

2004; Holmberg & Åkerblom, 2006). Detta samtidigt som andra typer av studier visat att män 

över hela världen i högre utsträckning än kvinnor konstruerar manliga ledarstereotyper och 

dessutom ser sig själva som mer potentiella ledare (Schein et al., 1996; Koenig et al., 2011; 

Murray & Schmitz, 2011), eller att arbetarklassen i vissa fall skulle kunna antas vara mer 

”auktoritärt fostrade” eller har mer traditionella värderingar (Lipset, 1959; Svallfors, 2004).

 Forskningen kring ILT och ledarskapspreferenser är således inte helt utan motsägelser, 

och det faktum att många studier bygger på mycket homogena urvalsgrupper som dessutom 

börjar få några år på nacken understryker behovet av en uppdatering avseende de svenska 

följarnas implicita bilder utifrån ett förhållandevis brett spektrum av sociala skiljelinjer.  

Data och metod 

Föreliggande studie har ett kvantitativt angreppssätt som till stor del låter sig byggas på redan 

befintliga mått kopplat till ILT och frågor som rör olika typer av sociala skiljelinjer. Dessa 

sammanställdes i ett undersökningsinstrument i form av en Internetbaserad enkät skapad 

genom funktionen ”Google Formulär” (Google.se, 2016). Enkäten omfattade tre avsnitt med 

sammanlagt 54 frågor, varav två av dessa avsnitt (38 frågor) kommer att behandlas i den här 

studien.* En närmare redogörelse följer nedan kring undersökningsinstrumentets utformning, 

urvalet och dess sammansättning, etiska aspekter och hur datamaterialet har analyserats. 

Undersökningsinstrument: Del 1. ”Om mig” 

Det inledande avsnittet omfattade sammanlagt 17 frågor, som alla syftade till att fånga olika 

tänkbara socialisationsaspekter hos studiedeltagarna. Detta genom att undersöka 1) deras 

                                                           
* För fullständiga enkätinstruktioner och konstruktioner av frågor och svar, se bilaga 2 och 3. 
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bakgrund i termer av kön, ålder, sociala bakgrund och socioekonomiska position, samt 2) 

deras attityder i ett antal frågor. Bakgrundsfrågorna, här emellanåt något förkortade, såg ut 

enligt följande: (1a) Vilket kön identifierar du dig med? (1b) Vilket år är du född? (1c) Vilken 

är din nuvarande högsta utbildning? (1d) Vilken typ av yrke har du i dagsläget? (1e) Sett över 

hela ditt liv, hur skulle du beskriva att din ekonomiska situation generellt sett har varit? (1f) 

Om du ser till ditt hushålls nuvarande inkomst, får du/ni ekonomin att gå ihop med…? (1n) 

Vilken är din fars högsta utbildning? (1o) När du var omkring 15 år gammal, vilken typ av 

yrke hade din far huvudsakligen? (1p) Vilken är din mors högsta utbildning? (1q) När du var 

omkring 15 år gammal, vilken typ av yrke hade din mor huvudsakligen?  

 Attitydfrågorna, här också något förkortade: (1g) Man talar ibland om att det finns olika 

samhällsklasser. Om du själv skulle placera dig i en sådan, vilken skulle det vara? (1h) Om du 

tänker på arbete i allmänhet, instämmer du i eller tar du avstånd från följande påstående: 

”Arbete är bara ett sätt att tjäna pengar – inget mer.”? (1i) Om du tänker på arbete i allmänhet, 

instämmer du i eller tar du avstånd från följande påstående: "Jag skulle uppskatta att ha ett 

arbete även om jag inte behövde pengarna."? (1j) Vilket politiskt parti sympatiserar du mest 

med? (1k) Vilket samhälle (individualistiskt/kollektivistiskt) anser du att vi bör eftersträva? 

(1l) Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte kan 

vara nog försiktig när man har att göra med andra människor? (1m) Var skulle du själv 

placera dig politiskt/ideologiskt på en skala 0-10 (vänster/höger)? 

Undersökningsinstrument: Del 2. ”En effektiv ledare” 

Denna del syftade till att fånga respondenternas ILT genom att ge följande anvisning: ”Skatta 

i vilken grad du personligen anser att [nedanstående] egenskaper/beteenden kännetecknar en 

effektiv ledare i en tänkt arbetssituation.” Därefter presenterades egenskaperna som endast 

beskrevs med ett ord vardera utan ytterligare förklaringar. Respondenterna ombads att svara 

instinktivt och utifrån deras egen förståelse och känsla för orden, och fick göra sina 

skattningar på en 9-gradig skala enligt följande: 1 = inte alls kännetecknande, 5 = neutralt,  

9 = utomordentligt kännetecknande. Egenskaperna i denna del motsvarade de som Epitropaki 

och Martin (2004) tog fram i sitt förkortade ILT-mått, vars framtagande beskrevs tidigare, och 

översattes enligt följande: (2a) Utbildad, (2b) Manipulativ, (2c) Stark,  (2d) Egenkär,  

(2e) Manlig, (2f) Intelligent, (2g) Självisk, (2h) Arbetsam, (2i) Dominerande, (2j) Energisk, 

(2k) Motiverad, (2l) Påträngande, (2m) Uppriktig, (2n) Högljudd, (2o) Hjälpsam,  

(2p) Maskulin, (2q) Hängiven, (2r) Smart, (2s) Förstående, (2t) Dynamisk, (2u) Kunnig. 
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Avvägningar avseende undersökningsinstrumentet 

Valet av ILT-mått gjordes med flera aspekter i åtanke. Den kanske viktigaste punkten var att 

det skulle vara ett välbeprövat och samtidigt relativt tidsaktuellt mått, sett till när det togs 

fram. Vidare var det av vikt att instrumentinstruktionerna skulle vara möjliga att översätta till 

svenska på ett tillfredsställande sätt, inte minst för att respondenterna skulle kunna förstå vad 

som efterfrågades, men också för att resultaten skulle kunna sättas i relation till tidigare 

forskning. Därtill sågs det som nödvändigt, med hänsyn till respondenterna, att ha ett verktyg 

som inte skulle kräva alltför stor tidsåtgång att gå igenom. Utifrån detta gjordes bedömningen 

att egenskaperna som Offermann et al. (1994) tagit fram var en lämplig utgångspunkt, då de 

hade granskats och använts av flertalet forskare under 2000-talet, men att Epitropaki och 

Martins (2004) förkortade version var bättre lämpad sett till tidsåtgången.   

 Nästa avvägning rörde instruktionerna som skulle ges till respondenterna. Ledaren som 

respondenterna har att värdera i den här studien beskrivs som ”en effektiv ledare i en tänkt 

arbetssituation”. Denna beskrivning skiljer sig något från de som Offermann et al. (1994) och 

Epitropaki och Martin (2004) förmedlar i sina respektive studier. Offermann et al. (1994:53) 

använder tre olika typer av ledardefinitioner (”ledare”, ”effektiv ledare”, ”arbetsledare”), men 

erbjuder ingen närmare beskrivning av vilken kontext dessa ska föreställas inom. Deras 

”arbetsledare” kan förstås kopplas till någon form av arbete, men det framgår inte vad det 

skulle bestå i. Det är dock rimligt att anta att den definitionen, i högre utsträckning än de 

andra, per automatik för tankarna mot en mer formell ledarposition, en chefsroll kopplad till 

en specifik befattning. Epitropaki och Martin (2004:297) som i utprovningen av sitt ILT-

verktyg har en mer utpräglad målgrupp, utgår istället från definitionen ”företagsledare”. 

Liksom i fallet med arbetsledaren är det sannolikt fråga om en mer formell ledarposition, även 

om ingen av dessa nödvändigtvis behöver utesluta andra associationer heller. Vidare kunde 

Offermann et al. (1994:55) endast påvisa mindre skillnader när det gällde bilderna av en 

ledare respektive effektiv ledare, och diskuterade om det kunde vara så att tanken på en ledare 

i sig också framkallade en bild av en effektiv sådan. Oavsett hur detta faktiskt förhåller sig, 

understryker Schyns och Schilling (2011:147) mot bakgrund av sin studie vikten av att tydligt 

specificera vilka egenskaper eller beteenden som den tänkta ledaren har.    

 Med ovanstående i åtanke gjordes därför bedömningen att ”en effektiv ledare” var den 

mest tydliga beskrivningen, särskilt som den skulle minimera associationer i andra riktningar, 

exempelvis mot förmodat ineffektiva beteenden. Detta med vetskapen om att effektivitet och 

ineffektivitet till viss del kan ha olika innebörder beroende på vem man frågar. Eftersom 
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studiens deltagare inte avsågs komma från någon specifik organisation fanns vidare ingen 

anledning att definiera ledaren som exempelvis ”en effektiv företagsledare”. Det sågs 

emellertid som viktigt att koppla ledaren till någon form av arbetssituation – dels med hänsyn 

till studiens relevans för ledare och följare i verksamheter och organisationer, men också för 

att minimera associationer i andra riktningar. Då respondenterna förväntades ha mycket skilda 

erfarenheter av arbete bedömdes ”en tänkt arbetssituation” som en tillräcklig och samtidigt 

flexibel beskrivning som de flesta skulle kunna relatera till, eller åtminstone tänka sig in i. 

Urval 

Med få undantag tycks tidigare ILT-studier ha innefattat relativt distinkta urvalsgrupper 

avseende exempelvis kön, ålder, befattningsnivå eller yrkeserfarenhet. I den här studien var 

dock målet att få så stor spridning som möjligt vad gäller alla dessa variabler, samtidigt som 

det fortfarande skulle vara möjligt att kategorisera och analysera respondenternas svar på 

gruppnivå. Ett obundet slumpmässigt urval var med hänsyn till tid och resurser inte möjligt att 

genomföra, varför spridningen istället sökte åstadkommas genom en form av snöbollsurval 

(se Bryman, 2011:196). Det innebar att undersökningsinstrumentet (enkäten) distribuerades 

via länk över Internet till olika grupper och individer som sedan, om de själva så önskade, 

kunde sprida länken vidare genom sina egna kanaler, t.ex. arbetsplatser eller sociala medier.

 Snöbollsurvalet föreföll vara ett lämpligt tillvägagångssätt med hänsyn till att enkäten 

var helt nätbaserad, och det var också mycket tacksamt att kunna få hjälp med spridningen. 

Som ansvarig för enkäten var det dessutom enkelt att följa svaren avseende bakgrunden hos 

respondenterna, vilket gjorde att riktningen på urvalet kunde styras om något utifrån behov. 

Viss snedfördelning inom ett antal bakgrundsvariabler var dock oundviklig. Enkäten fanns 

tillgänglig mellan 24/3–18/4 (2016) och genererade 198 svar. Svarsfrekvensen går med 

hänsyn till urvalsmetoden inte att redogöra för, men torde inte vara av avgörande betydelse.  

I det följande avsnittet kommer respondenternas bakgrunder och attityder från del 1. ”Om 

mig” att redogöras för, i syfte att ge en övergripande bild av vilka som ingår i studien. 

Respondenterna 

Av alla respondenter var det 110 som identifierade sig som kvinnor (55 %), 87 som män  

(44 %) och en som annat. Åldersmässigt sträcker sig spannet mellan 16 och 74 år 

(kategoriserat enligt 16-29/30-49/50-74) med en medelålder om 35,4 år. Medianåldern är 

något lägre, 31 år. När det kommer till utbildning har 25,1 % en gymnasieutbildning som 

högst (hädanefter benämnd som ”låg”), medan 45,6 % har en universitets- eller 
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högskoleexamen av något slag (”hög”). Resterande (29,2 %) har akademiska meriter, men 

utan examen (”medel”). De ursprungliga åtta yrkeskategorierna, ”studerande” exkluderat, 

reduceras hädanefter till tre. I vad som kommer att kallas yrkeskategori 1 ingår professionella, 

tekniska och högre tjänstemannayrken. Här återfinns 32,1 % av respondenterna. Nästan exakt 

samma andel, 32,2 %, hamnar i yrkeskategori 2, bestående av kontors- service- och 

försäljningsarbetande. Till yrkeskategori 3, som omfattar olika grader av kvalificerat 

yrkesarbete och lantarbete, hör endast 5,1 % av respondenterna. De studerande utgör en egen 

kategori under samma benämning med 29,1 % av de svarande.     

 Vidare tycks respondenternas ekonomiska situation överlag vara relativt god, såväl i 

nuläget som historiskt sett. 63,5 % uppger att de generellt har befunnit sig i en bra eller 

mycket bra ekonomisk situation sett över hela livet, medan endast 7,1 % uppger att den har 

varit dålig eller mycket dålig. Övriga 29,4 % uppger att den varit varken bra eller dålig. Sett 

till dagsläget uppger den absoluta majoriteten, 76,6 %, att de inte har några svårigheter alls att 

få sin hushållsekonomi att gå ihop, medan 23,4 % menar att det finns vissa svårigheter. Ingen 

säger sig ha stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. När det gäller respondenternas 

föräldrar har dessa liksom respondenterna varierande utbildnings- och yrkesbakgrunder. 54 % 

av fäderna och 50,3 % av mödrarna uppges ha gymnasieutbildning som högst, dock med en 

mycket högre andel folk-/grundskoleutbildade än vad som återfinns hos respondenterna 

själva. 43,9 % av männen respektive 45,6 % kvinnorna har dock en universitets- eller 

högskoleexamen i bagaget, medan övriga har akademiska meriter utan examen. Enligt 

motsvarande kategorisering som gjordes tidigare återfinns 41,2 % av fäderna i yrkeskategori 

1, 25,7 % i yrkeskategori 2 och 33,1 % i yrkeskategori 3. För mödrarna var fördelningen 

istället 38 % (yrkeskategori 1), 45,1 % (yrkeskategori 2) och 16,8 % (yrkeskategori 3). 

Noterbart är att vissa föräldrarars bakgrunder inte föll inom ramen för de ovan angivna 

utbildnings- och yrkeskategorierna. Exempelvis inkom återkoppling om att sysselsättningen 

”hemmafru” var svår att kategorisera utifrån de valmöjligheter som stod till buds. Det fanns 

heller ingen kategori att välja i det fall föräldrarna studerade under respondenternas tonårstid.

 När det kommer till attitydfrågorna var det två av dessa (1h och 1i) som mätte 

respondenternas inställning till arbete, genom vardera fem svarsalternativ. Av dessa skapades 

ett additivt index, följaktligen med en skala om 2-10. En 2:a på skalan innebär att man helt 

och hållet bara ser arbete som ett sätt att tjäna pengar, och att man inte skulle uppskatta att 

arbeta om man hade haft råd att vara utan. En 10:a innebär motsatsen – och kan tolkas som att 

arbete har fler viktiga värden än enbart ekonomiska. Här är medelvärdet för respondenterna 

7,86 (sd=1,39) och medianvärdet 8, vilket således innebär att arbete är relativt högt värderat 
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hos majoriteten av de svarande. Den subjektiva skattningen om huruvida samhället bör vara 

individualistiskt eller kollektivistiskt visar ett medelvärde om 5,2 (sd=2,11) och ett 

medianvärde på 5, där det senare värdet sammanfaller med mitten på den anvisade skalan. 

Ideologiskt befinner sig respondenterna i genomsnitt något mer till höger med ett medelvärde 

om 5,47 (sd=2,41) och medianvärdet 6. Partisympatierna fördelade sig dock enligt följande: 

Centerpartiet (8,2 %), Kristdemokraterna (3,1 %), Liberalerna (8,2 %), Miljöpartiet (4,1 %), 

Moderaterna (32,1 %), Socialdemokraterna (15,8 %), Sverigedemokraterna (3,1 %) och 

Vänsterpartiet (9,2 %). 4,6 % svarade ”annat parti” och resterande 11,7 % angav att de inte 

visste, alternativt inte sympatiserade med något parti alls. Skattningen avseende social tillit 

visade medelvärdet 6,1 (sd=2,17) och medianvärdet 7. Avslutningsvis uppgav 15,5 % av 

respondenterna att de identifierade sig med arbetarklassen, 58,2 % med medelklassen och 

25,3 % med övre medelklassen. 1 % uppgav ”vet ej”, medan under- och överklassen helt 

saknade svar.* 

Etiska aspekter 

I bilaga 1 framgår den informationstext som mötte respondenterna när de besökte enkätsidan, 

och som i huvudsak utgår från de fyra forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2002) har 

formulerat. Sammanfattningsvis framgick vad som var studiens syfte (informationskravet), att 

insamlat material endast skulle komma att användas till forskningsändamål (nyttjandekravet), 

att medverkan var helt frivillig (samtyckeskravet) samt att medverkan var helt anonym och att 

analyserna endast skulle komma att göras på gruppnivå (konfidentialitetskravet).   

 Av informationen framgick det också hur respondenterna kunde komma i kontakt med 

enkätskaparen, i händelse av att de ville delge några eventuella synpunkter. Inga sådana har 

dock inkommit via den angivna e-postadressen, och de som har erhållits genom personliga 

kontakter har inte varit av etisk karaktär. Sammantaget tycks det Internetbaserade 

formulärformatet ha fungerat väl och det bedöms framförallt ha bidragit till säker hantering av 

respondenternas svar, då dessa genererades automatiskt i ett elektroniskt kalkylark endast 

tillgängligt för enkätskaparen. 

                                                           
* Dessa siffror kan jämföras med de som Karlsson (2016:105) presenterar avseende klassidentitet och som har 

tagits från ISSP:s enkätundersökning från 2009 med temat ”social ojämlikhet”. Där jämförs klassidentiteter i 

Sverige med exempelvis Storbritannien och USA, bland annat genom exakt samma fråga (1g) som i den här 

enkäten, men med ytterligare ett svarsalternativ i form av ”lägre medelklass”. I den undersökningen uppgav 1 % 

att de identifierade sig som underklass, 24 % som arbetarklass, 12 % som lägre medelklass, 49 % som 

medelklass, 13 % som övre medelklass och 1 % som överklass. 
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Analysprocess 

Insamlad data bearbetades stegvis i analysprogrammet SPSS Statistics 24 med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar, inledningsvis genom medelvärdesanalyser (fråga 1), därefter 

faktoranalys (fråga 2) och slutligen bivariata samt multipla regressionsanalyser (fråga 3). 

Medelvärdesanalyserna syftade i huvudsak till att ge en deskriptiv bild av respondenternas 

genomsnittliga skattningar på ILT-måttet, men också för att skapa en initial uppfattning om 

hur skattningarna kan skilja sig utifrån ett mindre antal sociala skiljelinjer.    

 Faktoranalysen, som väsentligen kan betraktas som konfirmativ (se Djurfeldt & 

Barmark, 2009:76), syftade till att åskådliggöra de underliggande dimensionerna bland 

egenskaperna som ingick i ILT-måttet, för att på så vis se vilka som hörde samman med 

varandra. Detta steg innebar också att egenskaperna reducerades till ett mindre antal faktorer, 

vilka gjordes om till variabler för vidare analyser. I den här studien gjordes faktorerna om till 

s.k. ”factor scores” i analysprogrammet, för att kunna nyttjas som beroende variabler i 

regressionsanalyserna*. Regressionsanalyserna genomfördes därefter i två steg; inledningsvis 

bivariat där alla bakgrundsvariabler (de sociala skiljelinjerna) undersöktes i förhållande till de 

enskilda faktorerna i tur och ordning, och slutligen multipelt, där alla bakgrundsvariabler som 

hade visat signifikanta resultat i de bivariata analyserna inkluderades. 

Resultat 

I det här avsnittet kommer resultaten att presenteras i tur och ordning med utgångspunkt i de 

tre frågeställningarna. Återkoppling till tidigare forskning och diskussioner kring utfallen 

följer i ett separat avsnitt, efter resultatpresentationen.       

 Den första forskningsfrågan lyder: ”Vilka egenskaper och beteenden kännetecknar, 

respektive kännetecknar inte, en effektiv ledare?”. I tabell 1 på nästa sida framgår 

respondenternas genomsnittliga skattningar på de 21 ILT-egenskaperna som fanns att ta 

ställning till. I syfte att bidra till större jämförbarhet med tidigare studier och att skapa en 

initial uppfattning om huruvida det kan tänkas finnas skillnader i bilden av en effektiv ledare  

                                                           
* Faktorer kan användas som/göras om till variabler på flera sätt. I den här studien görs de om till ”factor scores”. 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009:101) innebär det ”… Ett maximalt utnyttjande av faktoranalysens fördelar. 

[…] Detta gör också att faktorer generellt genererar ett högre förklaringsvärde än index i exempelvis 

regressionsanalys.” Å andra sidan, påpekar de, minskar jämförbarheten mellan olika studier då faktorlösningarna 

är unika för varje material. De förmodade fördelarna med factor scores bedömdes dock överväga nackdelarna.  
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beroende på vissa bakgrundsvariabler jämförs också skattningarna mellan kön, två 

ålderskategorier och två utbildningskategorier.  

Tabell 1. Medelvärdesanalys av ILT, 21 egenskaper/beteenden. Rangordnade efter 

samtliga respondenters genomsnittliga skattningar. Jämförelser av genomsnittliga 

skattningar mellan kön, två ålderskategorier och två utbildningskategorier (hög/låg). 

Egenskap/beteende Genomsnitt 

(N=198) 

Man | Kvinna 19-29 | 50-74 Utb. H | Utb. L 

 

Motiverad 

Arbetsam 

Kunnig 

8.2 

7.8 

7.7 

8.1 | 8.2 

7.8 | 7.7 

7.7 | 7.8 

8.1 | 7.9 

7.8 | 7.5 

7.7 | 7.6 

8.2 | 7.9 

7.6 | 7.8 

7.7 | 7.7 

Förstående 7.5 7.4 | 7.6 7.6 | 7.2 7.6 | 7.3 

Hjälpsam 7.5 7.4 | 7.6 7.7 | 7.0 7.6 | 7.5 

Hängiven 7.4 7.4 | 7.4 7.1 | 7.3 7.5 | 7.4 

Intelligent 

Smart 

Uppriktig 

Dynamisk 

Energisk 

Stark 

Utbildad 

Dominerande 

Högljudd 

Manipulativ 

Egenkär 

Manlig 

Påträngande 

Självisk 

Maskulin 

7.4 

7.4 

7.4 

7.0 

6.8 

6.6 

6.2 

4.3 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

7.5 | 7.3 

7.7 | 7.2 

7.7 | 7.2 

7.3 | 6.8 

6.8 | 6.8 

6.6 | 6.6 

6.1 | 6.3 

4.7 | 4.0 

3.2 | 3.0 

3.7 | 2.6 

3.6 | 2.6 

3.6 | 2.3 

3.1 | 2.7 

3.2 | 2.5 

3.5 | 2.1 

7.4 | 7.0 

7.4 | 6.7 

7.4 | 7.2 

6.9 | 7.0 

6.5 | 6.8 

6.3 | 6.7 

6.1 | 6.4 

4.1 | 3.8 

3.2 | 2.3 

3.3 | 2.6 

3.0 | 2.7 

2.8 | 2.4 

2.9 | 2.7 

2.5 | 2.7 

2.6 | 2.5 

7.6 | 7.1 

7.5 | 7.3 

7.6 | 7.5 

7.2 | 6.7 

6.9 | 6.7 

6.8 | 6.5 

6.6 | 5.7 

4.1 | 5.0 

2.6 | 3.8 

2.9 | 3.8 

2.8 | 3.8 

2.7 | 3.8 

2.5 | 3.5 

2.6 | 3.6 

2.6 | 3.4 

Notera: Medelvärdena är avrundade till en decimal och utgår från skalan 1= inte alls kännetecknande, 

5 = neutralt, 9 = utomordentligt kännetecknande. Fetmarkering = p < 0.05 (2-tailed t-test). 

Sett över alla hela materialet visar resultaten tretton egenskaper med ett värde som överstiger 

neutralitetsstrecket, medan åtta egenskaper återfinns under detta. De mest kännetecknande 

egenskaperna för en effektiv ledare är ”motiverad”, ”arbetsam” och ”kunnig”, medan 

”maskulin”, ”självisk” och ”påträngande” återfinns i botten. Noterbart är att män och 

lågutbildade som grupper nästan undantagslöst skattar signifikant högre på alla dessa till 

synes mer negativt laddade egenskaper än vad kvinnor och högutbildade som grupper gör – 

och i fallet med egenskapen ”dominerande” är den för männen och de lågutbildade nästan 

respektive helt neutralt skattad. Vissa skillnader mellan grupperna kan också ses bland andra 

egenskaper, exempelvis där den yngsta ålderskategorin skattar ”hjälpsam” och ”smart” 

signifikant högre än den äldsta ålderskategorin, eller där de högutbildade skattar egenskaperna 
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”intelligent” och ”utbildad” signifikant högre än vad lågutbildade gör. Medelvärdesanalysen 

antyder således att det finns vissa skillnader i bilden av en effektiv ledare utifrån åtminstone 

tre bakgrundsvariabler. Samtidigt visar det samlade underlaget att den absoluta majoriteten av 

egenskaperna återfinns antingen över eller under neutralitetsstrecket.     

 Detta leder vidare till den andra frågeställningen: ”Hur hör dessa egenskaper och 

beteenden samman i förhållande till varandra?” För att kunna besvara detta genomfördes en 

faktoranalys som omfattade hela ILT-måttet och samtliga respondenter. Utfallet framgår i 

tabellen nedan.  

Tabell 2. Varimax-roterade faktorladdningar för ILT, 21 egenskaper/beteenden. 

Egenskap/beteende Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 

Manipulativ 

Egenkär 

Självisk 

Dominerande 

Påträngande 

Högljudd 

Arbetsam 

Energisk 

Motiverad 

Hängiven 

Kunnig 

Utbildad 

Stark 

Intelligent 

Smart 

Uppriktig 

Hjälpsam 

Förstående 

Manlig 

Maskulin 

.63 

.72 

.71 

.64 

.75 

.76 

 

 

 

 

 

.63 

.70 

.78 

.76 

.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.47 

.58 

.59 

.84 

.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.68 

.81 

.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.85 

.87 

Notera: Faktorlösningen är Varimax-roterad och omfattar samtliga 198 respondenter. Tabellen visar 

faktorer med laddningar = > 0.4. Egenskapen ”dynamisk” saknade faktorladdning över angivet 

gränsvärde och återfinns därför inte i tabellen. 

Analysen utmynnar i fem faktorer som visar hur de olika egenskaperna/beteendena hänger 

samman i med varandra. I två faktorer (1 & 5) återfinns alla de åtta egenskaper som i 

medelvärdesanalysen hade de lägsta genomsnittliga skattningarna, och som följaktligen var 

minst kännetecknande för en effektiv ledare i respondenternas mening. Med undantag för 
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egenskapen ”dynamisk”, som saknar tillräckligt stark faktorladdning, fördelar sig de övriga 

egenskaperna på resterande tre faktorer (2, 3 & 4). En egenskap (”kunnig”) laddar över 

angivet gränsvärde på två faktorer samtidigt. Faktorerna sparades som variabler och 

etiketterades enligt följande: F1 = Dominans & självupptagenhet, F2 = Arbetsenergi & 

hängivenhet, F3 = Kunnighet & intelligens, F4 = Hjälpsamhet, förståelse & uppriktighet,  

F5 = Manlighet. Nästa steg är att besvara den tredje och sista frågeställningen: ”Kan sociala 

skiljelinjer i termer av kön, ålder, social bakgrund, socioekonomisk position och 

attitydskillnader i förhållande till exempelvis arbete och ideologi förutsäga preferenser för 

ledaregenskaper?” Här genomfördes inledningsvis bivariata regressionsanalyser där alla 

bakgrundsvariabler (sociala skiljelinjer) undersöktes i förhållande till de enskilda faktorerna i 

tur och ordning. De variabler som i dessa analyser visade signifikanta resultat, vilket var 

långtifrån alla, inkluderades därefter i en rad multipla regressionsanalyser.    

 Resultaten av de bivariata regressionsanalyserna, som framgår i tabell 3 på nästa sida, 

visar att det finns flertalet signifikanta skillnader vad gäller bilden av en effektiv ledare. 

Medan endast ett fåtal variationer återfinns inom ramen för faktorerna 2 och 4, är det desto 

fler förhållanden att notera i de övriga. Exempelvis att kvinnor, äldre, högutbildade, 

studerande och de som anser att arbete har fler värden utöver ekonomiska tycks anse att 

dominans och självupptagenhet (F1) är mindre kännetecknande för en effektiv ledare än vad 

deras respektive referenskategorier gör. Kunnighet och intelligens (F3) ser ut att i högre 

utsträckning vara kännetecknande för en effektiv ledare hos de som har en 

universitetsexamen, innehar ett professionellt arbete och bland de som identifierar sig som 

medelklass eller övre medelklass, jämfört med deras respektive referenskategorier. Även 

inställning till arbete och klassbakgrund tycks spela viss roll här.     

 Den så kallade manlighetsfaktorn (F5) tycks vara mindre kännetecknande för en 

effektiv ledare sett ur framförallt kvinnornas, de högutbildades och de studerandes perspektiv. 

Noterbart är också att ideologiskt mer högerorienterade respondenter i högre utsträckning än 

övriga tycks anse att manlighetsdragen kännetecknar en effektiv ledare. Resultaten av de 

multipla regressionsanalyserna, som innehåller alla bakgrundsvariabler samtidigt, skiljer sig 

emellertid betydligt från de bivariata analyserna och framgår i tabell 4 på sidan 25*. 

                                                           
* Det skall särskilt påpekas att ”klassbakgrund” i de aktuella tabellerna (3 & 4) endast bygger på faderns 

yrkeskategori som, förutom att de andra faders- och modersvariablerna inte visade några signifikanta resultat, 

också är det vanligaste sättet att mäta klassbakgrund (social bakgrund) på (Karlsson, 2016:106). 
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Tabell 3. Bivariata regressionsanalyser av sociala skiljelinjer och faktorer. 

 F1: D & S F2: A & H F3: K & I F4: H, F & U F5: M 

Kvinna 

Man 

Intercept 

Ålder 50-74 

Ålder 30-49 

Ålder 16-29 

Intercept 

Utbildning hög 

Utbildning medel 

Utbildning låg 

Intercept 

Studerande 

Yrkeskategori 1  

(prof. yrken m.fl.) 

Yrkeskategori 2 

(serviceyrken m.fl.) 

Yrkeskategori 3 

(arbetaryrken m.fl.) 

Intercept 

Ekonomi vissa svår. 

Ekonomi inga svår. 

Intercept 

Klassbakgrund 1 

(prof. yrken m.fl.) 

Klassbakgrund 2 

(serviceyrken m.fl.) 

Klassbakgrund 3 

(arbetaryrken m.fl.) 

Intercept 

Klassidentitet ÖM 

Klassidentitet M 

Klassidentitet A 

Intercept 

Inställning t. arb. (2-10) 

Intercept 

Ideologisk ori. (0-10) 

Intercept 

– 51.17 

0.00 

29.37 

– 53.57 

10.12 

0.00 

4.14 

– 65.71 

– 49.43 

0.00 

45.63 

– 60.11 

– 91.15 
 

– 39.27 

 

0.00 

 

59.51 

22.98 

0.00 

– 4.68 

12.50 

 

12.51 

 

0.00 

 

– 6.88 

– 39.46 

– 36.03 

0.00 

29.85 

– 14.26 

112.36 

5.83 

– 33.96 

3.57 

0.00 

– 2.59 

11.91 

37.73 

0.00 

– 16.21 

– 0.44 

10.09 

0.00 

– 2.61 

12.66 

16.88 

 

12.13 

 

0.00 

 

– 12.66 

7.08 

0.00 

– 1.34 

9.83 

 

13.11 

 

0.00 

 

– 6.40 

– 19.86 

– 1.37 

0.00 

6.96 

9.41 

– 73.57 

6.37 

– 34.87 

– 18.15 

0.00 

11.02 

– 5.09 

30.92 

0.00 

– 9.46 

52.25 

17.89 

0.00 

– 27.94 

46.43 

92.52 

 

57.49 

 

0.00 

 

– 60.17 

– 38.52 

0.00 

9.72 

22.97 

 

43.82 

 

0.00 

 

– 19.53 

65.62 

44.29 

0.00 

– 41.16 

11.00 

– 85.35 

2.81 

– 14.44 

– 16.92 

0.00 

9.00 

– 57.02 

– 21.77 

0.00 

16.08 

– 9.02 

9.12 

0.00 

5.89 

– 9.23 

– 32.36 

 

– 23.01 

 

0.00 

 

20.06 

11.24 

0.00 

– 2.72 

– 3.19 

 

0.06 

 

0.00 

 

1.66 

– 35.74 

– 30.86 

0.00 

25.87 

1.59 

– 12.37 

– 3.93 

21.17 

– 40.34 

0.00 

22.74 

12.30 

8.97 

0.00 

– 4.54 

– 28.44 

– 45.97 

0.00 

26.89 

– 87.67 

– 87.08 

 

– 53.17 

 

0.00 

 

70.28 

– 40.20 

0.00 

9.07 

8.70 

 

24.72 

 

0.00 

 

– 9.02 

– 21.80 

– 16.69 

0.00 

16.17 

3.15 

– 25.01 

7.70 

– 41.09 

Notera: Alla faktorer (”factor scores”) har multiplicerats med 100. F1 = Dominans & självupptagenhet, 

F2 = Arbetsenergi & hängivenhet, F3 = Kunnighet & intelligens, F4 = Hjälpsamhet, förståelse & 

uppriktighet, F5 = Manlighet. B-koefficienterna är ostandardiserade. Fetmarkering = p < 0.05. 

     



25 
 

Tabell 4. Multipla regressionsanalyser av sociala skiljelinjer och faktorer. 

 F1: D & S F2: A & H F3: K & I F4: H, F & U F5: M 

Kvinna 

Man 

Ålder 50-74 

Ålder 30-49 

Ålder 16-29 

Utbildning hög 

Utbildning medel 

Utbildning låg 

Studerande 

Yrkeskategori 1  

(prof. yrken m.fl.) 

Yrkeskategori 2 

(serviceyrken m.fl.) 

Yrkeskategori 3 

(arbetaryrken m.fl.) 

Ekonomi vissa svår. 

Ekonomi inga svår. 

Klassbakgrund 1 

(prof. yrken m.fl.) 

Klassbakgrund 2 

(serviceyrken m.fl.) 

Klassbakgrund 3 

(arbetaryrken m.fl.) 

Klassidentitet ÖM 

Klassidentitet M 

Klassidentitet A 

Inställning t. arb. (2-10) 

Ideologisk ori. (0-10) 

Intercept 

Adjusted R Square 

– 37.88 

0.00 

– 21.43 

21.25 

0.00 

– 26.41 

– 39.37 

0.00 

– 13.09 

– 35.56 

 

– 8.39 

 

0.00 

 

1.69 

0.00 

15.52 

 

– 3.42 

 

0.00 

 

– 28.25 

– 18.90 

0.00 

– 11.74 

5.12 

132.91 

0.14 

– 1.89 

0.00 

21.85 

40.31 

0.00 

– 20.63 

11.40 

0.00 

19.06 

28.03 

 

1.88 

 

0.00 

 

– 0.97 

0.00 

16.41 

 

29.14 

 

0.00 

 

– 26.95 

– 7.96 

0.00 

9.22 

7.44 

– 142.27 

0.02 

– 19.78 

0.00 

– 12.99 

32.87 

0.00 

38.54 

21.89 

0.00 

47.28 

67.61 

 

50.09 

 

0.00 

 

– 20.49 

0.00 

16.57 

 

32.38 

 

0.00 

 

18.67 

10.30 

0.00 

4.89 

– 1.24 

– 123.60 

0.09 

– 16.88 

0.00 

– 55.65 

– 26.01 

0.00 

– 4.81 

– 27.14 

0.00 

3.91 

– 3.84 

 

4.56 

 

0.00 

 

– 1.44 

0.00 

– 3.05 

 

– 1.73 

 

0.00 

 

– 26.47 

– 18.78 

0.00 

6.09 

– 3.21 

23.44 

– 0.02 

– 33.81 

0.00 

26.08 

2.85 

0.00 

– 9.62 

– 21.48 

0.00 

– 32.84 

– 52.50 

 

– 35.05 

 

0.00 

 

– 40.24 

0.00 

13.67 

 

21.51 

 

0.00 

 

– 63.66 

– 35.91 

0.00 

4.21 

5.78 

34.82 

0.07 

Notera: Alla faktorer (”factor scores”) har multiplicerats med 100. F1 = Dominans & självupptagenhet, 

F2 = Arbetsenergi & hängivenhet, F3 = Kunnighet & intelligens, F4 = Hjälpsamhet, förståelse & 

uppriktighet, F5 = Manlighet. B-koefficienterna är ostandardiserade. Fetmarkering = p < 0.05. 

I de multipla regressionerna återfinns mindre än hälften så många signifikanta resultat som i 

de bivariata analyserna tillsammans, vilket är en konsekvens av konstanthållningen som skett 

(samt de låga N-talen). Det finns dock fortfarande signifikanta skillnader inom ramen för 
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samtliga faktorer, men effekterna är i regel mindre än tidigare. Kvinnorna tycker fortfarande 

att dominans och självupptagenhet är mindre kännetecknande för en effektiv ledare än vad 

männen gör, likaså gäller detta för de som ser fler värden i arbete än enbart ekonomiska.

 Arbetsenergi och hängivenhet ses som mer kännetecknande drag för en effektiv ledare 

av respondenterna i åldersspannet 30-49 år men också ju mer ideologiskt högerorienterad man 

uppger sig vara – detta även i linje med de bivariata analyserna. Kunnighet och intelligens ses 

som mer kännetecknande för en effektiv ledare hos de högutbildade och de som arbetar med 

professionella yrken, än hos övriga. Den enda signifikanta skillnaden när det kommer till 

hjälpsamhet, förståelse och uppriktighet återfinns i den äldsta ålderskategorin, som i mindre 

utsträckning än övriga ser det som kännetecknande egenskaper för en effektiv ledare. Vad 

beträffar manlighetsfaktorn så är det fortfarande något som kvinnorna ser som mindre 

kännetecknande för en effektiv ledare än vad männen gör, men också för de som säger sig ha 

vissa svårigheter att få ekonomin att gå ihop och för de som identifierar sig som övre 

medelklass. Noterbart är att den sistnämnda bakgrundsvariabeln är den enda som går från 

icke-signifikant till signifikant, när analysen går från bivariat till multipel.    

 De justerade R2-värdena indikerar vidare att de använda bakgrundsvariablerna förklarar 

mycket litet av variansen i framförallt faktorerna 2 och 4, men desto mer i 3 och 5. Allra högst 

är R2-värdet i faktor 1, där 14 % av den totala variansen förklaras av bakgrundsvariablerna. 

Tabellerna ger en fingervisning om hur effektiva ledare uppfattas av människor med olika 

attribut, sociala bakgrunder, positioner och attityder, men kan inte ses som direkta svar på de 

respektive frågeställningarna. Resultaten diskuteras därför i nästa avsnitt. 

Diskussion 

Vilka egenskaper kännetecknar, respektive kännetecknar inte, en effektiv ledare? 

Den första frågeställningen innehåller för enkelhetens skull inte någon kontextbeskrivning, 

varför det kan vara på sin plats att påminna om att respondenterna har skattat ”en effektiv 

ledare i en tänkt arbetssituation”. Utfallet av den inledande medelvärdesanalysen visar relativt 

tydligt vilka egenskaper (alt. beteenden) som respondenternas anser kännetecknar, respektive 

inte kännetecknar, en sådan ledare. Att det råder en relativt tydlig uppdelning av egenskaperna 

under och över skalans neutrala värde är helt i enlighet med vad man kan förvänta sig utifrån 

Epitropaki och Martin (2004), som tog fram det aktuella ILT-måttet. I deras mening skulle de 

tretton mest kännetecknande egenskaperna betecknas som prototypiska för en effektiv ledare, 

medan de åtta minst kännetecknande skulle betecknas som anti-prototypiska, vilket också 
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ligger i linje med det resonemang som Lord et al. (1984) för kring prototypisering. Men kan 

man verkligen prata i termer av anti-prototyper? Det finns anledning att, liksom Schyns och 

Schilling (2011) gör, ifrågasätta detta då det inte nödvändigtvis är en helt rättvisande term. 

Några egenskaper är uppenbarligen mindre kännetecknande än andra för en effektiv ledare, 

men de behöver för den sakens skull inte vara fullständigt ineffektiva (anti-prototypiska).

 Tydligast är detta kanske i fallet med egenskapen ”dominerande”, som i den här studien 

sticker ut lite jämfört med de övriga egenskaperna. Att vara dominerande ses inte som lika 

kännetecknande för en effektiv ledare som de tretton egenskaperna i den övre delen av skalan, 

men inte heller lika lite kännetecknande som resterande egenskaper i den nedre delen av 

skalan. Detta innebär att ”dominerande” i själva verket är att betrakta som en någorlunda 

prototypisk egenskap (4,7 i medelvärde på den 9-gradiga skalan) för en effektiv ledare. Den är 

inte lika utmärkande som exempelvis ”arbetsam”, ”hjälpsam” och ”stark”, men knappast anti-

prototypisk. En möjlig förklaring till varför just dominerande hamnar lite mittemellan skulle 

kunna ligga i hur ordet uppfattas av studiedeltagarna. Synonymt med dominerande är 

exempelvis ”framträdande”, ”ledande” och ”härskande” – ord som uppenbarligen har olika 

laddningar. Det innebär inte att hälften av studiedeltagarna ensidigt associerar egenskapen 

med något positivt och ser den som utomordentligt kännetecknande för en effektiv ledare, 

medan den andra hälften inte alls gör det, och att medelvärdet hamnar någonstans däremellan. 

Sannolikt är det istället så att de flesta helt enkelt förväntar sig att en ledare tar viss plats och 

visar vägen, samtidigt som den också ger utrymme för självständighet i arbetet och att detta 

ses som ett effektivt sätt att leda på. Detta stämmer dessutom väl in på teorin om ”det svenska 

ledarskapet” som Holmberg och Åkerblom (2006) säger sig ha identifierat utifrån GLOBE-

materialet, och som utmärks av balansen mellan just deltagande och självständighet.

 Vidare måste man förhålla sig till det faktum att det endast har funnits ett fåtal 

egenskaper och beteenden att ta ställning till och att dessa ursprungligen genererades av en 

grupp universitetsstudenter i ett annat land för drygt 20 år sedan, dessutom mot bakgrund av 

en något annorlunda ledarbeskrivning än den som förmedlas till deltagarna i den här 

undersökningen. Det hade varit önskvärt att i ett första steg, på motsvarande sätt som Lord et 

al. (1984), Offermann et al. (1994) och Ling et al. (2000) arbetade, kunna ge respondenterna 

fritt utrymme att associera kring deras bilder av en effektiv ledare. Ett sådant förfarande i 

kombination med den specifika ledarbeskrivning som nu fanns hade sannolikt utmynnat i ett 

annorlunda ILT-mått utan flera av de egenskaper som skattades lägst av respondenterna i den 

här studien – detta eftersom de flesta förmodligen inte hade kommit att tänka på ”självisk” 

eller ”påträngande” när de sett en effektiv ledare framför sig. Avsaknaden av ett sådant 
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tillvägagångssätt leder till vissa begränsningar och innebär, trots att det i syftesformuleringen 

framgår att frågorna ska undersökas utifrån ett redan tillgängligt ILT-verktyg, att den första 

frågeställningen måste tolkas utifrån de befintliga ramarna. Det går egentligen inte att uttala 

sig om vilka egenskaper och beteenden som kännetecknar, respektive inte kännetecknar, en 

effektiv ledare i studiedeltagarnas mening, utan bara i vilken utsträckning de anser att de på 

förhand givna egenskaperna gör det. Att från början anpassa frågan utifrån den nu påtalade 

begränsningen kan te sig rimligt, men det bedömdes att en sådan formulering hade blivit 

alltför invecklad. Icke desto mindre finns det en del noterbara skillnader utifrån exempelvis 

kön, ålder och utbildningsbakgrund, som leder oss mot svaret på studiens kärnfråga.  

 Men hur stämmer det egentligen överens med tidigare forskning kring ILT, som till viss 

del påstår att sådana variabler inte är av avgörande betydelse? Exempelvis kunde Offermann 

et al. (1994), som ursprungligen tog fram egenskaperna som används i den här studien, inte se 

några skillnader mellan män och kvinnor respektive studenter och arbetande vid utprovningen 

av sitt ILT-mått. Förklaringen ligger sannolikt i vad som avses med skillnader. Alla är i grund 

och botten överens om vilka egenskaper som är mer eller mindre prototypiska för en effektiv 

ledare – det finns en någorlunda tydlig gräns mellan de egenskaper som är positivt respektive 

mindre positivt laddade, som gäller oavsett vilka skiljelinjer vi väljer att utgå ifrån. Ur det 

perspektivet finns det inga signifikanta ”ledarbildsskillnader”, varken här eller för Offermann 

et al. (1994). Men att alla är överens om att ”intelligent” är något bra och att ”självisk” är 

något mindre bra behöver inte betyda att det inte finns variationer inom ramen för de enskilda 

egenskaperna. De flesta föredrar intelligenta ledare, men några gör det ännu mer än andra. Få 

människor föredrar själviska ledare, men några gör det ännu mindre än andra. Och däri ligger 

en annan typ av ledarbildsskillnad, som få tidigare ILT-studier tycks ha tagit i beaktande.

 Noterbart i det sammanhanget är att de lågutbildade i genomsnitt skattar alla ”negativa” 

egenskaper högre än de med högre utbildning (t.ex. ”manipulativ”, 31 % högre), och att 

männen i genomsnitt skattar samtliga egenskaper högre än kvinnorna, oavsett om de är 

”positiva” eller ”negativa” (t.ex. ”egenkär”, 38 %, ”maskulin”, 67 % och ”smart”, 7 % högre). 

Rent matematiskt skulle det kunna ses som tecken på högre grad av prototypisering, och 

skulle i så fall utifrån det teoretiska resonemang som Leicht et al. (2013) för, tyda på att de 

mer än andra ägnar sig åt kognitiva förenklingar när de ser en (effektiv) ledare framför sig. 

Utifrån enbart medelvärden kan det förvisso vara svårt att dra en sådan slutsats, men utfallet 

av könsvariabeln tycks åtminstone stämma väl överens med den forskning som under lång tid 

visat att män i högre utsträckning än kvinnor ser ”manliga” egenskaper som typiska för 

framgångsrika ledare (Schein et al., 1996; Koenig et al., 2011). 
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Hur hör egenskaperna och beteendena samman i förhållande till varandra? 

I faktoranalysen framgår hur egenskaperna är strukturerade i förhållande till varandra (dvs. i 

studiedeltagarnas medvetande, om man så vill). Föga anmärkningsvärt hänger egenskaper 

som ”manlig”/”maskulin” och ”hängiven”/”motiverad” ihop, och det faktum att en egenskap 

(”kunnig”) laddar på två snarlika faktorer samtidigt är bedömt av mindre betydelse. Desto 

viktigare är det att notera hur egenskapsstrukturen kan skilja sig åt mellan olika studier. Här är 

det fem faktorer som sammanfattar de 21 ILT-egenskaperna, vilket är en mindre än vad 

Epitropaki och Martin (2004) kommer fram till. Vid en närmare anblick tycks det vara deras 

”dynamikfaktor” som fattas, vars ingående egenskaper (”energisk”, ”stark” och ”dynamisk”) 

fördelar sig på andra sätt. I grund och botten är det inte särskilt problematiskt, men även en 

sådan till synes marginell skillnad kan naturligtvis påverka jämförbarheten mellan studier.

 Förklaringen till att det uppstår skillnader ligger troligen i vilka instruktioner som 

förmedlas till studiedeltagarna, och var dessa härstammar från. Ändras ledarbeskrivningen 

från exempelvis ”enastående ledare” i en studie till ”effektiv ledare” i en annan, eller 

”företagsledare” till ”arbetsledare” påverkar det rimligtvis utfallet, oavsett om ILT-måttet 

innehåller samma egenskaper som tidigare. Att människor från olika samhällen i grunden har 

skilda uppfattningar om vad som kännetecknar ledare finns det goda belägg för (House et al., 

2004) vilket också torde spela in, och rimligtvis påverkar också urvalet inom samhällena i sig 

– exempelvis om man vänder sig till enbart fabriksarbetare, studenter eller tjänstemän. Men 

skulle man kunna använda faktoranalysverktyget på något annat sätt, som leder till möjligen 

mer greppbara jämförelser? Att jämföra faktorlösningar mellan olika studier är en sak, men 

kanske finns det anledning att också göra det inom ramen för en och samma urvalsgrupp. 

Liksom i tidigare studier genereras faktorerna i den här studien utifrån samtliga respondenters 

svar tillsammans, och det är dessa egenskapsstrukturer som sedan används i 

regressionsanalyserna. Detta tillvägagångssätt är metodmässigt korrekt, men gör att eventuella 

strukturskillnader mellan olika grupper inom materialet förblir osynliga.    

 För att undersöka hur detta kan förhålla sig undersöktes så, utanför studiens egentliga 

ramar, hur ILT-egenskaperna struktureras för män respektive kvinnor – bara för att se om 

dessa kopplar ihop egenskaperna på olika sätt. Så tycks vara fallet. I männens fall genereras 

sex faktorer medan det för kvinnorna endast blir fem, och det är relativt stor skillnad på vilka 

egenskaper som ingår i de respektive faktorerna. Mest anmärkningsvärt är att ”manlig” och 

”maskulin” genererar en egen faktor för männen medan samma egenskaper för kvinnorna hör 

ihop med ”manipulativ”, ”egenkär” och ”självisk”, dessutom på ett mycket distinkt sätt. I det 
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ljuset skulle man kunna hävda att ett ekologiskt felslut uppstått, när man tittar på det 

fullständiga materialet och tar för givet att ”manlig” och ”maskulin” hör ihop på samma sätt 

för alla studiedeltagare, fastän de i själva verket inte gör det. Återigen är detta något som 

ligger utanför studiens ramar, men kan åtminstone vara värt att ta i beaktande när man 

bedömer ILT-faktorernas validitet. 

Kan sociala skiljelinjer i termer av kön, ålder, social bakgrund, socioekonomisk position 

och attitydskillnader i förhållande till exempelvis arbete och ideologi förutsäga 

preferenser för ledaregenskaper? 

Som tidigare betonats är detta studiens kärnfråga, till vilken de föregående leder fram till. Och 

det enkla svaret är: ja, ja, nej, ja och ja. När det gäller social bakgrund (som representeras av 

variabeln klassbakgrund) kan man utifrån de multipla regressionsanalyserna snabbt konstatera 

att svaret på frågan är nej, den kan inte direkt förutsäga preferenser för ledaregenskaper. 

Däremot kan socioekonomisk position i termer av egen utbildningsnivå och typ av 

sysselsättning göra det, vilka förvisso skulle kunna bero något av den sociala bakgrunden. 

Även kön, ålder och ett fåtal attityder tycks också kunna förutsäga några typer av preferenser.

 Som framgår av såväl medelvärdesanalysen som regressionsanalyserna är det dock vissa 

egenskaper som utgör större vattendelare än andra. Minst variation återfinns inom ramen för 

de egenskaper som anses vara mest kännetecknande för en effektiv ledare sett över hela 

materialet. Detta återspeglas framförallt i de multipla regressionsanalyserna där två modeller 

(F1 & F4) har exceptionellt låg förklaringsgrad, i termer av justerade R2-värden. Och det är 

kanske inte så konstigt, eftersom de flesta sannolikt är ganska överens om att andra 

människor, vare sig de har ledarpositioner eller inte, gärna får vara förstående, hjälpsamma, 

arbetsamma och motiverade. Att relationsorienterat ledarskap står högt i kurs i de allra flesta 

samhällen, i synnerhet i de västerländska, finns det dessutom omfattande teoretiska belägg för 

(House et al., 2004; Ehrhart, 2012, m.fl.).       

 Några skillnader återfinns dock även bland de nämnda egenskaperna. Exempelvis anser 

studiedeltagarna i åldrarna 30-49 att ”arbetsenergi & hängivenhet” är mer kännetecknande för 

en effektiv ledare än vad övriga gör. Sannolikt har det sin förklaring i att dessa individer i 

högre utsträckning än de andra är mitt uppe i sina respektive karriärer, och helt enkelt föredrar 

sådan energi lite mer. Att motsvarande samband också gäller för de mer ideologiskt 

högerorienterade studiedeltagarna är däremot svårare att förklara, och tillgänglig ILT- och 

preferensforskning tycks inte kunna ge någon vägledning i frågan. Vidare anser deltagarna i 

åldrarna 50-74 att ”hjälpsamhet, förståelse & uppriktighet” är mindre typiskt för en effektiv 
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ledare än vad de yngre gör. En tänkbar förklaring är att dessa individer är mer väletablerade 

och självständiga i sina yrkesroller och därför inte ser lika stort behov av att bli hjälpta när de 

föreställer sig en ledare i en arbetssituation. Men det skulle också kunna ha sin förklaring i de 

socialiseringsprocesser som ligger till grund för våra implicita bilder av ledare, som ju 

dessutom har visat sig vara relativt robusta över tid. Kan det helt enkelt vara en gammal bild 

av ledaregenskaper som lever kvar, och som visar sig i materialet? En bild som formades 

under en annan tid, då ledare stavades chef och då mjuka egenskaper och beteenden inte 

nödvändigtvis låg högst upp på agendan (?). Något tillspetsat måhända, men det förefaller inte 

helt osannolikt. Det går dock knappast att fastställa utan vidare efterforskningar.   

 Ett ytterligare fynd återfinns i faktorn ”kunnighet & intelligens” (F3), som av de 

högutbildade och yrkesprofessionella i högre utsträckning än övriga ses som kännetecknande 

egenskaper för en effektiv ledare. Som Ehrhart (2012) visat tycks vår självbild vara avgörande 

för ILT, och i förlängningen också våra ledarskapspreferenser. Om man ser sig själv som en 

välutbildad, kompetent och intelligent person är det förmodligen rimligt att man också har 

motsvarande förväntningar på den som ska leda en. Att inte inneha ett professionellt yrke eller 

vara universitetsutbildad behöver förvisso inte innebära att man ser sig själv som mindre 

kompetent eller intelligent, men effekten tycks åtminstone inte vara lika stor när det gäller 

bilden av en effektiv ledare. Det kan troligen också vara så att individerna med högre 

utbildning och mer kvalificerade yrken i större utsträckning än övriga upplever att de behöver 

prestera goda resultat, och att de därför i högre utsträckning föredrar egenskaper hos ledare 

som kan antas bidra till sådana. Fyndet stämmer väl överens med de resultat Ling et al. (2000) 

kom fram till, där deras motsvarande utbildnings- och yrkeskategorier också skattade 

kompetensmässiga egenskaper högst av alla, och det ligger också i linje med det teoretiska 

resonemang som Svallfors (2004:68–69) för kring attitydskillnader mellan samhällsklasser, 

där han menar att högre tjänstemän har högre anspråksnivåer än arbetare när det kommer till 

arbete. Variationerna i de ovanstående fallen är förvisso relativt få och inte särskilt 

sensationella, men stärker likväl bilden av att socioekonomiska faktorer och ålder kan 

förutsäga preferenser för ledaregenskaper.         

 Desto mer uppseendeväckande är kanske de resultat som visar sig i de två återstående 

modellerna (F1 & F5). Det kan vara värt att påminna om att samtliga respondenter i grunden 

är överens om att egenskaperna som ingår i dessa inte ses som särskilt typiska för en effektiv 

ledare, men det finns fortfarande betydande variationer inom ramen för dessa. Inställning till 

arbete och kön tycks framförallt vara de variabler som ligger bakom skillnaderna i ”dominans 

& självupptagenhet”. Det förefaller logiskt att de som ser fler värden i arbetet än enbart en 
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ekonomisk nödvändighet har mindre överseende med ledare som är ”själviska”, ”egenkära” 

och ”påträngande” (jmfr. tidigare resonemang kring anspråksnivåer mellan samhällsklasser). 

Varför människor i grund och botten värdesätter arbete på olika sätt är emellertid en annan 

fråga, och inte något som materialet i den här studien förtäljer. Man skulle dock kunna tänka 

sig att personligheten spelar viss roll för vilket ledarskap man föredrar. Moss och Ngu (2006) 

visade exempelvis utifrån femfaktorteorin att utåtriktade, öppna och vänliga personer i högre 

utsträckning än andra föredrar ledarskap som innehåller motsvarande drag. Omvänt skulle det 

vara samma personer som ser fler värden i arbetet än ekonomiska, och följaktligen har mindre 

till övers för ledare som uppvisar dominanta och självupptagna beteenden.    

 Ännu större variationer återfinns dock utifrån könsvariabeln, där kvinnorna i betydligt 

lägre utsträckning än männen anser att dominans och självupptagenhet kännetecknar en 

effektiv ledare. Hur kommer detta sig? Förstås exempelvis ”dominerande” i högre grad av 

männen som ”ledande”, medan begreppet ligger närmare synonymen ”härskande” för 

kvinnorna? Eller är det så att männen har socialiserats till att bli mer dominanta, själviska och 

egenkära än vad kvinnorna har, och därför i högre utsträckning föredrar sådana egenskaper 

hos en tänkt ledare? Motsvarande resultat återfinns i faktorn ”manlighet”, som också 

genererar betydligt lägre skattningar hos kvinnorna än hos männen. Att just män i regel tycker 

att ”manliga” egenskaper är mer typiska för framgångsrika ledare än vad kvinnor gör finns det 

omfattande teoretiska belägg för (Schein et al., 1996; Koenig et al., 2011), och kanske ligger 

en del av svaret i det evolutionära perspektiv som Murray och Schmitz (2011) erbjuder. De 

visade att fysiskt resliga ledare är föredragna framför andra ledare och att storvuxna män i 

högre utsträckning än andra ser sig själva som effektiva ledare. Kombinerar man de två 

slutsatserna är det inte otänkbart att männen, mer så än kvinnorna, får upp bilder av maskulina 

(fysiskt resliga) egenskaper när de ombeds föreställa sig en effektiv ledare.    

 Men det skulle likväl kunna tänkas vara en fråga om identifikation, eller brist på det. 

Sådana teorier ligger förvisso inte helt inom ramarna för den här studien, men det finns 

omfattande belägg för att identiteten i grunden är starkt könad (Alvesson & Billing, 2011:149) 

vilket får det att framstå som rimligt att männen i studien identifierar sig något mer med 

egenskaperna ”manlig” och ”maskulin” än vad kvinnorna gör, och följaktligen skattar de 

egenskaperna högre, oavsett om det inte är de själva som utgör föremål för bedömningen. Det 

faktum att Paustian-Underdahl et al. (2014) visat att både manliga och kvinnliga ledare ses 

som effektiva i varierande grad beroende på vilken kontext de verkar i och beroende på vilken 

grad av ansvar de har skulle också kunna ha betydelse i sammanhanget. Om en mer specifik 

beskrivning än ”… i en tänkt arbetssituation” hade getts i den här studien hade kanske 
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skattningarna sett annorlunda ut. Det är av uppenbara skäl svårt att uttala sig om kausalitet när 

det gäller frågor av det här slaget – om variationerna har sin huvudsakliga förklaring i 

socialisation, identifikation, evolution eller något annat får utgöra föremål för fortsatta 

undersökningar och diskussioner, men bilderna är i vart fall inte helt jämställda.   

 Allra störst variation inom manlighetsfaktorn står dock variabeln klassidentitet för. 

Skillnaden mellan de som identifierar sig som övre medelklass och de som identifierar sig 

som arbetarklass är relativt stort, när det gäller bilden av en effektiv ledare. Identitetskänslan i 

sig är knappast huvudanledningen till variationen, men väl de faktorer som leder fram till att 

respondenterna identifierar sig på olika vis. En närmare granskning av materialet visar att 

subjektiv och objektiv klass sammanfaller för de som identifierar sig som arbetarklass 

(p < 0.05), och det finns omfattande teoretiska belägg för att dessa i högre utsträckning än 

andra samhällsklasser konstruerar sina arbetsplatser i en maskulin anda (Alvesson & Billing, 

2011:187), vilket i sin tur skulle kunna förklara de skilda preferenserna. Det ligger också i 

linje med det teoretiska resonemang som Lipset (1959) förde kring arbetarklassens mer 

auktoritära (eller, om man så vill, de övre klassernas mindre auktoritära) ledarpreferenser, om 

man i det här fallet utgår från respondenternas bilder av ”manlighet” också väcker tankar på 

dominans och ett mer direkt, avdömande sätt att leda på. Det faktum att arbetarna i grunden 

kan antas vara mer traditionella i sin syn på könsroller när det kommer till arbete (Svallfors, 

2004) torde också spela in, eftersom ledaren beskrivs vara just ”i en tänkt arbetssituation”.   

Några avslutande diskussionspunkter… 

De nu redovisade resultaten visar att bilden av en effektiv ledare, och i studiens mening 

preferenserna för vissa av dennes egenskaper, på ett eller annat sätt kan variera utifrån ett 

flertal sociala skiljelinjer. Den sista frågeställningen diskuteras enbart utifrån resultaten från 

de multipla regressionsanalyserna, som inte närmelsevis innehåller lika många signifikanta 

resultat som de bivariata analyserna. Det finns dock noterbara tendenser i b-koefficienterna 

över i stort sett hela materialet, varav flera ligger i närheten av p < 0.05, och om urvalet hade 

varit större hade sannolikt ytterligare ett antal av dessa värden uppvisat signifikans.

 Människors föreställningar kring ledares kännetecken kan dock bara bli så uttömmande 

och rättvisande som en studie medger. I den här studien används ett välbeprövat ILT-mått, 

vilket i sig kan ses som en styrka, men som också till viss del innebär begränsningar om man 

söker få en mer heltäckande bild av människors implicita bilder och preferenser. Aktualiteten 

hos ett redan tillgängligt mått minskar allteftersom det blir äldre, och också när det används 

på urvalsgrupper som skiljer sig stort från de som ursprungligen genererade egenskaperna.  
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I en studie som denna kan ett befintligt mått av angloamerikanskt ursprung troligen vara fullt 

tillräckligt, och definitivt bättre än ett kinesiskt, men om man verkligen vill veta vilka bilder 

som finns i människors medvetande, då räcker det sannolikt inte att erbjuda en färdig modell. 

Ett kombinerat kvalitativt och kvantitativt förfarande som innefattar fria associationer kring 

egenskaper torde vara det mest lämpliga sättet att utföra ILT-studier på, givet att det finns tid 

och resurser för det. Detta för att kunna skapa sig en så aktuell och rättvis bild som möjligt 

utifrån de följare, den ledarbeskrivning och den kontext som man verkligen intresserar sig för.

 I det sammanhanget kan det också vara värt att göra mer noggranna noteringar avseende 

studiedeltagarnas bakgrund än vad som tycks vara fallet i många av de befintliga ILT- och 

preferensstudierna. Det kan helt enkelt vara svårt att värdera exempelvis ett ILT-mått som har 

genererats från ”500 individer som läser en enstaka kurs i psykologi”, om inget ytterligare 

framgår av deras bakgrund. Även om långtifrån alla sociala skiljelinjer tycks ha avgörande 

betydelse för bilden av en ledare, skulle sådana deskriptiva data åtminstone kunna skapa 

bättre förutsättningar för jämförelser mellan studier. 

Slutsatser 

Ledarskap är ett socialt fenomen som innefattar både ledare, följare och kontext. Studier kring 

människors implicita bilder har genom åren bidragit till större förståelse för vilka egenskaper 

och beteenden som ses som önskvärda hos ledare i olika kontexter ur ett följarperspektiv, 

varav flertalet har visat på skillnaden mellan olika länder, kulturer och samhällssystem. Den 

här studien hör till de som visar att det också kan finnas skilda uppfattningar inom ramen för 

ett och samma land, där såväl kön, ålder, social bakgrund, socioekonomisk position, 

inställning till arbete som ideologiska böjelser tycks kunna förutsäga preferenser för vissa 

ledaregenskaper – i det här fallet när det gäller ”en effektiv ledare i en tänkt arbetssituation”. 

 I grund och botten tycks de flesta, oavsett vilka skiljelinjer vi väljer att utgå ifrån, vara 

relativt överens om vilka egenskaper som är mer eller mindre kännetecknande för en sådan 

ledare, åtminstone när det bara finns ett antal förutbestämda egenskaper att ha en åsikt om. 

Samtidigt framträder betydande skillnader i uppfattningen kring enskilda egenskaper, och i 

bilden av hur dessa hänger samman med varandra. De flesta tycker att intelligens och 

kunnighet kännetecknar en effektiv ledare, men några gör det ännu mer än andra – bland 

annat högutbildade och de med professionella yrken. De flesta tycker att maskulinitet och 

självupptagenhet inte kännetecknar en effektiv ledare, men några gör det ännu mindre än 

andra – i båda fallen kvinnor, men i det senare också de som ser fler värden i arbetet än enbart 

ekonomiska. Egenskaperna är således mer eller mindre prototypiska i följarnas ögon, men 
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förtjänar knappast att vid något tillfälle betecknas som anti-prototypiska. Därigenom bekräftar 

studien flera tidigare fynd inom ILT- och preferensforskningen, samtidigt som den också 

tillför nya tänkbara förklaringsvariabler och tankesätt till vilka man kan förhålla sig när det 

gäller förhållandet mellan ledare och följare. Studien, som utgår från ett befintligt ILT-mått 

och ett rent kvantitativt angreppsätt, visar att man med relativt enkla medel och förhållandevis 

liten tidsåtgång för studiedeltagarna kan skapa sig en uppfattning om människors bilder och 

preferenser för en viss typ av ledare. I det här fallet är det fullt tillräckligt för att kunna ge en 

dagsaktuell bild av det svenska följarperspektivet och de skillnader som det rymmer.

 Kunskaper om dessa bilder kan vara av stort värde om man har eller strävar efter en 

ledande position, eller om man söker skapa en mer effektiv, jämställd och lönsam verksamhet. 

Ett potentiellt ökat samförstånd mellan följare bör heller inte underskattas. I det avseendet 

framstår det både som intressant och önskvärt att i framtiden närmare undersöka de skillnader 

i ILT och ledarskapspreferenser som tycks finnas mellan svenska män och kvinnor. 
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Bilaga 1 (Övergripande enkätinformation) 

Hej!  

Följande enkät är tänkt att utgöra underlag till en magisteruppsats i ledarskap & organisation 

vid sociologiska institutionen på Umeå universitet. Det övergripande syftet är att undersöka 

förhållandet mellan social bakgrund/vissa personliga attityder och ett antal aspekter av 

ledarskap. Inga kommersiella intressen ligger bakom enkäten, utan allt material som samlas in 

kommer endast att användas i forskningssyfte. Dina svar kommer att vara helt anonyma, och 

analyserna kommer att göras på gruppnivå - med andra ord kommer inga enskilda svar gå att 

urskilja. Det är endast enkätskaparen som kommer att kunna se de genererade svaren. När 

datainsamlingsperioden upphör kommer enkäten att plockas bort. Din medverkan är 

naturligtvis helt frivillig, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande genom att stänga 

ner enkäten. Dina svar är dock mycket viktiga! Enkäten går att fylla i på såväl dator, surfplatta 

som mobiltelefon. Eventuella synpunkter, feedback eller motsvarande mottages tacksamt, och 

kan mejlas till följande adress: ledarskapsenkat@outlook.com. 

OM ENKÄTEN: Enkäten är uppdelad i tre delar. Det kommer att ta dig drygt 15 minuter att 

svara på alla ingående frågor. Den första delen handlar om din egen bakgrund och dina 

attityder i vissa frågor som har med exempelvis arbete och ideologi att göra. De andra delarna 

kommer att behandla ord och påståenden som på olika sätt kan kopplas till ledarskap. När du 

är klar med en del trycker du på "nästa" längst ner i enkäten. 

OBSERVERA: Formulärformatet har vissa begränsningar, exempelvis är det inte möjligt att 

svara "vet ej" på vissa frågor. Om det är så att du inte vet vad du ska svara på dessa, eller av 

någon annan anledning inte vill svara - lämna då frågan obesvarad och gå vidare till nästa. 

Även om du upplever att vissa frågor är svåra att besvara, gör ditt bästa! 
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Bilaga 2 (Del 1. ”Om mig”) 

1a. Vilket kön identifierar du dig med?  

1. Man  

2. Kvinna  

3. Annat 

1b. Vilket år är du född? Skriv in ditt svar med FYRA siffror. 

1c. Vilken är din nuvarande högsta utbildning? 

1. Folkskola/grundskola  

2. Yrkesinriktad gymnasieutbildning  

3. Teoretiskt inriktad gymnasieutbildning  

4. Universitet/högskola utan examen  

5. Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen  

6. Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen 

1d. Vilken typ av yrke har du i dagsläget? Om du inte arbetar för närvarande (ex. pensionär, 

sjukskriven), tänk på ditt senaste arbete. Om du är egenföretagare, välj den kategori som bäst 

motsvarar dina kvalifikationer/arbetsuppgifter. Om du är studerande huvuddelen av tiden, välj 

det alternativet. 

1. Professionella och tekniska yrken (t.ex. läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor)  

2. Högre tjänstemannayrken (t.ex. högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre 

regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman)  

3. Kontorsyrken (t.ex. sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare)  

4. Försäljningsyrken (t.ex. försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent)  

5. Serviceyrken (t.ex. restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör)  

6. Kvalificerat yrkesarbete (t.ex. förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker)  

7. Halvkvalificerat yrkesarbete (t.ex. murare, busschaufför, plåtslagare, bagare)  

8. Okvalificerat arbete (t.ex. grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare)  

9. Lantarbetare (t.ex. lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare)  

10. Studerande 

99. Vet ej/kan av annan anledning inte svara på frågan 

1e. Sett över hela ditt liv, hur skulle du beskriva att din ekonomiska situation generellt sett har 

varit? 

1. Jag har generellt sett befunnit mig i en MYCKET BRA ekonomisk situation 

2. Jag har generellt sett befunnit mig i en BRA ekonomisk situation 

3. Jag har generellt sett befunnit mig i en ekonomisk situation som varit VARKEN BRA ELLER 

DÅLIG 

4. Jag har generellt sett befunnit mig i en DÅLIG ekonomisk situation 

5. Jag har generellt sett befunnit mig i en MYCKET DÅLIG ekonomisk situation 

99. Vet ej/kan av annan anledning inte svara på frågan 

1f. Om du ser till ditt hushålls nuvarande inkomst (räkna alla inkomster), får du/ni ekonomin 

att gå ihop med... 

1. Stora svårigheter? 

2. Vissa svårigheter? 

3. Inga svårigheter alls? 

1g. Man talar ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om du själv 

skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 

1. Underklassen 

2. Arbetarklassen 

3. Medelklassen 
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4. Övre medelklassen 

5. Överklassen 

99. Vet ej 

1h. Om du tänker på arbete i allmänhet, instämmer du i eller tar du avstånd från följande 

påstående: "Arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer." 

1. Instämmer starkt 

2. Instämmer 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar avstånd 

5. Tar starkt avstånd 

99. Vet ej 

1i. Om du tänker på arbete i allmänhet, instämmer du i eller tar du avstånd från följande 

påstående: "Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna." 

1. Instämmer starkt 

2. Instämmer 

3. Varken instämmer eller tar avstånd 

4. Tar avstånd 

5. Tar starkt avstånd 

99. Vet ej 

1j. Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med? 

1. Centerpartiet (C) 

2. Kristdemokraterna (KD) 

3. Liberalerna (L) 

4. Miljöpartiet (MP) 

5. Moderaterna (M) 

6. Socialdemokraterna (S) 

7. Sverigedemokraterna (SD) 

8. Vänsterpartiet (V) 

9. Annat parti 

99. Vet ej/inget parti 

1k. Vilket samhälle anser du att vi bör eftersträva? Kryssa i den siffra som bäst stämmer 

överens med din åsikt där 0 kännetecknar ett samhälle där individens frihet går före gruppens 

behov och 10 kännetecknar ett samhälle där gruppens behov går före individens frihet. 

Individualistiskt 

0  

↑ 

↓ 

10  

Kollektivistiskt 

1l. Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara 

nog försiktig när man har att göra med andra människor? Svara på en skala från 0 till 10, där 0 

betyder att man inte kan vara nog försiktig och 10 betyder att man kan lita på de flesta 

människor. 

Man kan inte vara nog försiktig  

0  

↑ 

↓ 

10  

Man kan lita på de flesta människor 
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1m. Var skulle du själv placera dig politiskt/ideologiskt på en skala 0-10, där 0 är längst till 

vänster och 10 är längst till höger? 

Vänster 

0  

↑ 

↓ 

10  

Höger 

1n. Vilken är din fars högsta utbildning? 

1. Folkskola/grundskola  

2. Yrkesinriktad gymnasieutbildning  

3. Teoretiskt inriktad gymnasieutbildning  

4. Universitet/högskola utan examen  

5. Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen  

6. Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen  

99. Vet ej/kan av annan anledning inte svara på frågan 

1o. När du var omkring 15 år gammal, vilken typ av yrke hade din far huvudsakligen? 

1. Professionella och tekniska yrken (t.ex. läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor)  

2. Högre tjänstemannayrken (t.ex. högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre 

regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman)  

3. Kontorsyrken (t.ex. sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare)  

4. Försäljningsyrken (t.ex. försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent)  

5. Serviceyrken (t.ex. restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör)  

6. Kvalificerat yrkesarbete (t.ex. förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker)  

7. Halvkvalificerat yrkesarbete (t.ex. murare, busschaufför, plåtslagare, bagare)  

8. Okvalificerat arbete (t.ex. grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare)  

9. Lantarbetare (t.ex. lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare)  

99. Vet ej/kan av annan anledning inte svara på frågan (t.ex. avsaknad av förälder, förälder ej 

arbetsför) 

1p. Vilken är din mors högsta utbildning? 

1. Folkskola/grundskola  

2. Yrkesinriktad gymnasieutbildning  

3. Teoretiskt inriktad gymnasieutbildning  

4. Universitet/högskola utan examen  

5. Universitet/högskola, kortare än 3 år, med examen  

6. Universitet/högskola, 3 år eller längre, med examen  

99. Vet ej/kan av annan anledning inte svara på frågan 

1q. När du var omkring 15 år gammal, vilken typ av yrke hade din mor huvudsakligen? 

1. Professionella och tekniska yrken (t.ex. läkare, lärare, ingenjör, konstnär, revisor)  

2. Högre tjänstemannayrken (t.ex. högre banktjänsteman, chef på storföretag, högre 

regeringstjänsteman, fackföreningstjänsteman)  

3. Kontorsyrken (t.ex. sekreterare, kontorist, kontorschef, bokhållare)  

4. Försäljningsyrken (t.ex. försäljningschef, affärsinnehavare, affärsbiträde, försäkringsagent)  

5. Serviceyrken (t.ex. restaurangägare, polis, kypare, vaktmästare, frisör)  

6. Kvalificerat yrkesarbete (t.ex. förman, mekaniker, verktygsmakare, elektriker)  

7. Halvkvalificerat yrkesarbete (t.ex. murare, busschaufför, plåtslagare, bagare)  

8. Okvalificerat arbete (t.ex. grovarbetare, stadsbud, ej yrkesutbildad fabriksarbetare)  

9. Lantarbetare (t.ex. lantbrukare, lantarbetare, traktorförare, fiskare)  

99. Vet ej/kan av annan anledning inte svara på frågan (t.ex. avsaknad av förälder, förälder ej 

arbetsför) 
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Bilaga 3 (Del 2. ”En effektiv ledare”) 

Det här avsnittet går ut på att du ska skatta i vilken grad DU PERSONLIGEN anser att en viss 

egenskap/ett visst beteende kännetecknar EN EFFEKTIV LEDARE I EN TÄNKT 

ARBETSSITUATION.  

Exempel: "Det är [1-9] kännetecknande för en effektiv ledare att vara uppriktig". 

OBSERVERA: Varje egenskap/beteende kommer bara att uttryckas som ett enskilt ord, utan 

ytterligare förklaring. Utgå därför ifrån din egen känsla och förståelse för ordet, och svara vad 

du instinktivt känner. Svaren på samtliga egenskaper/beteenden mäts på en 9-gradig skala, där 

stegen ska tolkas enligt följande: 1 = inte alls kännetecknande, 5 = neutralt,  

9 = utomordentligt kännetecknande.  

Kom ihåg: Det finns inga rätt eller fel svar, bara din egen uppfattning. 

2a. Utbildad (educated)* 

Inte alls kännetecknande** (not at all characteristic) 

1  

↑ 

5 

↓ 

9 

Utomordentligt kännetecknande (extremely characteristic) 

2b. Manipulativ (manipulative) 

2c. Stark (strong) 

2d. Egenkär (conceited) 

2e. Manlig (male) 

2f. Intelligent (intelligent) 

2g. Självisk (selfish) 

2h. Arbetsam (hard-working) 

2i. Dominerande (domineering) 

2j. Energisk (energetic) 

2k. Motiverad (motivated) 

2l. Påträngande (pushy) 

2m. Uppriktig (sincere) 

2n. Högljudd (loud) 

2o. Hjälpsam (helpful) 

2p. Maskulin (masculine) 

2q. Hängiven (dedicated) 

2r. Smart (clever) 

2s. Förstående (understanding) 

2t. Dynamisk (dynamic) 

2u. Kunnig (knowledgeable) 

                                                           
* Parenteserna anger de ord som Epitropaki och Martin (2004) använder i sin engelskspråkiga studie. De 

engelska orden har inte varit synliga för respondenterna i den här studien, utan syftar endast till att synliggöra 

hur översättningarna har gjorts. Ordningsföljden som egenskaperna presenterades i framgår dock inte i den 

aktuella artikeln, utan har erhållits efter personlig mejlkorrespondens med Olga Epitropaki (1 mars, 2016). 

** I den faktiska enkäten har alla förekommande svarsskalor (1-9/0-10) varit horisontellt orienterade med det 

lägsta värdet till vänster. 


