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Sammandrag: 

Könsfördomar handlar om hurdana egenskaper och beteenden människor förväntar 
sig av kvinnor respektive män. Tidigare forskning har visat att könsfördomar är en av 
orsaken varför kvinnor har det svårare att nå höga ledningspositioner än män. 
Undersökningar har gett tecken på att fastän manliga och kvinnliga ledare skulle bete 
sig lika, uppfattar människor deras beteende på olika sätt på grund av 
könsstereotypierna och evaluerar dem på olika sätt. Oftast evalueras kvinnliga ledare 
sämre jämfört med sina manliga kolleger.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur könsfördomar påverkar evaluering 
av ledare i Finland. Genom en kvalitativ undersökning studeras ifall arbetstagarna 
utvärderar manliga och kvinnliga ledare enligt olika kriterier. Avhandlingens 
forskningsfråga är: Hur skiljer sig de kriterier som underordnade använder för att 
evaluera manliga ledare från de kriterier som underordnade använder för att 
evaluera kvinnliga ledare? Analysen utförs på basen av 97 st. beskrivningar av bra och 
sämre ledare, som insamlades via en online enkät på sociala medier. Dessa 
beskrivningar analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Undersökningens resultat visar att det finns många likheter i de kriterier som 
underordnade använder för att evaluera både manliga och kvinnliga ledare. Trots det 
förekom vissa egenskaper och beteenden betydligt oftare i beskrivningar av manliga 
respektive kvinnliga ledare.  Egenskaper och beteenden gällande förtroende, ärlighet 
och rättvisa, samt relationer framhävdes betydligt oftare i beskrivningar av både bra 
och sämre kvinnliga ledare, medan egenskaper och beteenden gällande auktoritet och 
kompetens framhävdes betydligt oftare i beskrivningar av både bra och sämre manliga 
ledare. 

Resultaten innebär att det finns olika förväntningar på hurdana manliga respektive 
kvinnliga ledare är och hur de borde bete sig och således tillämpas delvis olika kriterier 
vid evalueringen av manliga ledare än vid evalueringen av kvinnliga ledare. 
Avhandling har bidragit till att öka medvetandet av könsfördomarnas existens också 
bland sådana människogrupper (kvinnor, unga, högutbildade) och geografiska 
områden (Finland) där man kanske inte skulle ha antagit dem existera. 
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1 INLEDNING 

Genusfrågor har fått allt större uppmärksamhet under de senaste decennierna (Agars 

2004), men trots det är kvinnor fortfarande världsomfattande underrepresenterade i 

höga ledningspositioner och det finns ett oförklarat lönegap mellan män och kvinnor. 

Globalt sett utgör kvinnor 22 % av höga ledningspositioner (eng. senior executives) i 

världen år 2015. Antalet har inte ökat nämnvärt sedan år 2004, då antalet kvinnor i 

höga ledningspositioner var 19 %. I Finland besitter kvinnor 25 % av höga 

ledningspositioner. (Grant Thornton 2015) Utvecklingstakten under ett drygt 

decennium har inte varit lika snabb som förväntad och har delvis t.o.m. gått bakåt: 

andelen företag i Finland med inga kvinnor i höga ledningspositioner var 30 % år 2015 

medan den var bara knappa 17 % år 2014 (Grant Thornton 2015). Det finns flera olika 

teorier som identifierar orsaker till det låga antalet kvinnliga ledare och en av de mest 

centrala orsakerna är könsfördomarnas negativa inverkan på evalueringen av kvinnliga 

ledare (Heilman 2001). Fastän kvinnliga och manliga ledarnas ledningsstil och 

beteende är mer lika varandra än olika (speciellt inom höga ledningspositioner), 

innebär detta inte att kvinnliga och manliga ledare skulle evalueras lika (Lyons et al. 

2007). 

Könsfördomar handlar om beteende där ett kön favoriseras över det andra (Rothchild 

2007) och de grundar sig på människornas förväntningar på kvinnor och män gällande 

typiska egenskaper och sätt att bete sig (Rudman & Kilianski 2000).  De innefattar 

både fördomar på attitydnivå samt diskriminering på beteendenivå och är starkt 

inrotade i vårt samhälle (Rothchild 2007). I organisatoriska miljöer favoriserar 

könsfördomarna oftast män över kvinnor.   

Fastän Finland hör till ett av världens mest jämställda länder utgör kvinnor endast 25 

% av alla höga ledningspositioner i landet. Detta är ytterst kontroversiellt. Därför är det 

viktigt att könsfördomarnas inverkan på evaluering av ledare undersöks också i 

Finland.   

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur könsfördomar syns i evaluering av 

ledare och vilka kriterier som tillämpas av underordnade när de bedömer sina ledare 

och hur dessa kriterier skiljer sig vid bedömning av kvinnliga ledare och vid bedömning 

av manliga ledare.  
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Organisationer och ledarskap har genom tiderna dominerats av män och de bygger på 

maskulina värden (Lyons et al. 2007).  Människor brukar koppla ihop män med 

auktoritet och ledarskap eftersom de är vana att se dem i auktoritetspositioner 

(Rudman & Kilianski 2000). En kvinnlig ledare är alltså något som bryter mot normen 

(Lyons et al. 2007). Enligt Agars (2004) har tidigare forskning underskattat betydelsen 

av könsstereotypier som en faktor som uppehåller glastaket. I Grant Thorntons rapport 

om kvinnor i affärslivet (2015) kommer det fram att kvinnor själva anser att de största 

hindren är föräldraskap, andra förpliktelser gällande familj och att kvinnor inte 

uttrycker tillräckligt om deras villighet att bli befordrade. Könsfördomar uppfattades 

först som den fjärde största orsaken till att kvinnor inte når höga ledningspositioner så 

lätt som män. Rapporten avslöjar också att färre män jämfört med kvinnor identifierar 

könsfördomar som ett problem över huvud taget.  

Forskning har traditionellt sett ledarskap och organisationer ur genusneutrala eller 

genusfrånvarande perspektiv, vilket innebär att man inte beaktar hur kön påverkar 

arbetsrelationer, interaktioner eller organisatoriska strukturer och policyer. Samtidigt 

antyds att människor anställs, evalueras och belönas endast på basen av deras 

kvalifikationer och prestationer. (Jeanes, et al. 2011). Studier antyder dock att 

verkligheten är annorlunda. Forskningen utförd av Johnson et al. (2008) hittade 

tecken på att under i övrigt lika förhållanden uppfattas manliga ledare mer effektiva 

jämfört med sina kvinnliga kolleger. Kvinnliga ledare tycks evalueras sämre än manliga 

ledare speciellt då de använder sig av stereotypiskt manlig ledningsstil (autokratisk och 

icke deltagande ledande) (Eagly, et al. 1992). Forskning har bevisat att både manliga 

och kvinnliga ledare är medvetna om att kön har inverkan på hur kvinnliga ledare 

evalueras (Lyons et al. 2007). I forskningen utförd av Lyons et al. (2007) intervjuades 

både manliga och kvinnliga företagsledare. Då kvinnligt ledarskap diskuterades, lyfte 

företagsledarna fram könstemat upprepade gånger, utan att intervjuarna hade bett om 

att diskutera om temat. Däremot diskuterades kön inte uttryckligen då manligt 

ledarskap behandlades. (Lyons et al. 2007) Tecken på att könsfördomar är starkt 

inrotade i vårt samhälle, inte bara inom affärslivet, hittas i undersökningen om hur 

könsfördomar påverkar hur elever utvärderar sina lärare (MacNell et al. 2015). I 

undersökningen evaluerade eleverna i en online kurs sina lärare, utan att de visste 

lärarnas egentliga kön (MacNell et al. 2015). Undersökningen avslöjade att oavsett 

lärarens egentliga kön eller prestation, utvärderade eleverna strängare den lärare som 

de antog vara kvinna jämfört med den lärare som de antog vara man. Detta tyder på att 
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en kvinnlig lärare borde anstränga sig mera än en manlig lärare för att kunna bli 

evaluerad lika med sin manliga kollega. (MacNell et al. 2015) 

Uppfattningen om kvinnor och män skiljer sig, och dessutom är de ofta motsatser till 

varandra (Heilman 2001). Det som anses vara lämpligt beteende för kvinnor anses vara 

olämpligt för män och vice versa (Heilman 2001). Avsikten med denna avhandling är 

att undersöka om detta gäller också för manliga och kvinnliga ledare. Hur påverkar 

könsfördomar evalueringen av manliga och kvinnliga ledare och vilka kriterier 

tillämpas vid evaluering av manliga och kvinnliga ledare i Finland?  

1.1 Syfte 

Syftet med denna magisteravhandling är att ta reda på hur könsfördomar påverkar 

evaluering av ledare. Avhandlingen undersöker på vilket sätt arbetstagarnas 

utvärderingar av manliga och kvinnliga ledare skiljer sig. Meningen är att utföra en 

kvalitativ undersökning av ämnet och jämföra dess resultat med tidigare forskning. 

Avhandlingens forskningsfråga är:  

• Hur skiljer sig de kriterier som underordnade använder för att evaluera manliga 

ledare från de kriterier som underordnade använder för att evaluera kvinnliga 

ledare? 

Tidigare forskning av ämnet har visat att könsfördomar påverkar evaluering av ledare, 

men syftet är att utföra en liknande undersökning för att undersöka om likartade 

resultat hittas också i den finska kontexten med fokus på kvinnor, unga och 

högutbildade människor.  

De äldre generationerna är i allmänhet mer benägna att hålla fast vid de traditionella 

könsrollerna än de yngre generationerna. Världen förändras hela tiden och har i 

allmänhet blivit mer tolerant sedan t.ex. början av 1900-talet. Den uppfattade 

oförenligheten mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen är nuförtiden 

mindre än förr i världen (Paustian-Underdahl et al. 2014). Därför kan man anta att 

yngre människor skulle vara mer toleranta och påverkas av könsfördomar i mindre 

utsträckning än äldre människor.  

Man kan också tänka sig att människor som tidigare blivit diskriminerade inte skulle 

vilja föra vidare sådana tankesätt som skulle upprätthålla diskrimineringen. Kvinnor 

har genom tiderna blivit diskriminerade i vårt samhälle (Agars 2004) (och därmed 
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också i organisationer) i jämförelse med män och därför kan man anta att kvinnor inte 

skulle vilja befrämja sådant beteende som skulle upprätthålla diskrimineringen. Med 

andra ord kunde man tänka sig att kvinnor är mer medvetna om genusfrågor och 

således bli påverkade av könsfördomar i mindre utsträckning än män. 

Genusfrågor har fått allt större uppmärksamhet under de senaste decennierna (Agars 

2004) och diskuteras allt oftare i vårt samhälle. Också i högskolor tas genusfrågor upp i 

undervisningen och därför kunde man tänka sig att högutbildade människor skulle 

vara mer medvetna om genusfrågor och kanske påverkas av könsfördomar i mindre 

utsträckning än lägre utbildade människor.  

Dessutom hör Finland till världens mest jämställda länder (World Economic Forum 

2015) och anses vara världens bästa land för arbetande kvinnor (The glass-ceiling index 

2015).  

Därför är det av intresse att empiriskt studera ifall dessa hypoteser angående kvinnor, 

unga och högutbildade människor faktiskt stämmer och om könsfördomar och 

könsskillnader existerar trots allt också i den finska kontexten.   

 

1.2 Definitioner 

Ledarskap har många olika definitioner, men man kan urskilja vissa centrala 

komponenter som majoriteten av definitionerna grundar sig på: 1) ledarskap är en 

process, 2) det handlar om att påverka människor, 3) ledarskap sker i grupp och 4) den 

strävar till att nå mål. (Northouse 2001) I denna avhandling används ordet ledarskap 

främst för att beskriva en ledares sätt att bete sig för att kunna påverka andra.  

Hög ledningsposition: Denna avhandling tar flera gånger upp termen ”hög 

ledningsposition”. Termen är en översättning från den engelska termen senior 

executive och hänvisar till personer som är i höga beslutsfattande positioner inom ett 

företag.   

Kön vs. genus: När man talar om ledarskap och gör skillnader mellan män och 

kvinnor, är det viktigt att förstå skillnaden mellan termerna kön och genus. I engelskan 

är skillnaden mellan dessa två ord (sex/gender) större än i svenskan. I svenskan 

används orden i många fall som synonymer för varandra. Med kön menas de biologiska 
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skillnaderna mellan män och kvinnor omfattande anatomi, fysiologi och hormoner 

(Northouse 2001). Genus kan delas till två delar som hänger ihop med varandra: 

genusidentitet och genusrelationer. Genusidentitet avgör om en individ känner sig vara 

man eller kvinna.  Genusrelationer syftar till hur samhället gör skillnad mellan män och 

kvinnor. (Fletcher & Ely 2003) Northouse (2001) definierar genus som de 

karaktärsdrag som olika kulturer associerar med kön. T.ex. ett vanligt karaktärsdrag 

som associeras med manlighet är styrka och känslighet med kvinnor. Genus handlar 

alltså om lärda trosföreställningar, eller med andra ord sociala konstruktioner. 

Stereotypier är uppfattningar om egenskaper som skiljer olika grupper eller 

kategorier av människor från varandra. Människor använder sig av stereotypier som 

kognitiva genvägar när de vill förutse andra människors motiv, förmågor och beteende. 

Detta leder ofta generalisering. (Jonsen et al. 2010) Stereotypierna kan vara både 

positiva och negativa (Jonsen et al. 2010). 

Könsroller är föreställningar och förväntningar som människor skapar på sitt eget 

beteende och andras beteende på grund av sina uppfattningar om hurdant beteende är 

acceptabelt för män respektive kvinnor (Eagly et al. 1992). Enligt de traditionella 

könsrollerna är det mannen som arbetar och försörjer familjen, medan kvinnan sköter 

om hemmet och barnen.  

Könsfördomar handlar om beteende där ett kön favoriseras över det andra 

(Rothchild 2007) och de grundar sig på människornas förväntningar på kvinnor och 

män gällande typiska egenskaper och sätt att bete sig (Rudman & Kilianski 2000).  De 

innefattar både fördomar på attitydnivå samt diskriminering på beteendenivå 

(Rothchild 2007). 

1.3 Avgränsningar 

Denna avhandling handlar om hur könsfördomar påverkar evaluering av ledare och har 

ett klart könsperspektiv i ämnet. Avsikten är att undersöka vilka kriterier som 

underordnade tillämpar vid bedömning av ledare och ifall dessa kriterier skiljer sig för 

manliga och kvinnliga ledare. Meningen är inte att identifiera bra eller dåligt ledarskap 

i sig. Avhandlingen går inte in på vilka särdrag som anses vara centrala för bra 

ledarskap (respektive dåligt ledarskap), utan meningen är att identifiera vilka 

egenskaper och beteenden underordnade uppskattar eller inte uppskattar i sina ledare. 

Avhandlingen tar inte heller ställning till om en viss ledarskapsstil är bättre än en 
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annan. Poängen är inte att undersöka ifall kvinnor och män faktiskt har olika sätt att 

leda, utan hur arbetstagarna gör skillnader mellan ledarnas kön och ifall det påverkar 

hur de evaluerar sina ledare. P.g.a. begränsad tid och begränsningar på avhandlingens 

längd tas inte heller ställning till ifall manliga och kvinnliga respondenters evalueringar 

på sina ledare skiljer sig från varandra.  

Forskning av kvinnor och ledarskap utgår ofta ifrån att kvinnor som en social kategori 

är homogen, underförstått västerländsk och heterosexuell. I verkligheten består 

kvinnliga ledare som en social kategori samtidigt av flera andra kategorier som t.ex. 

etniska minoriteter och sexuella minoriteter. Kvinnliga ledare som representerar de 

olika minoritetsgrupperna möter samma utmaningar som västerländska, 

heterosexuella kvinnliga ledare, men därutöver stöter de på utmaningar och hinder 

som uppstår p.g.a. att de hör till en viss minoritet. Denna avhandling är av 

generaliserande karaktär och tar inte i beaktande på vilket sätt den vita, västerländska 

och heterosexuella kvinnliga ledarens evaluering skiljer sig från evalueringen av 

kvinnliga ledare som representerar olika minoritetsgrupper. 

 

1.4 Avhandlingens struktur 

Denna avhandling är indelad i sex kapitel. Kapitel 2 består av den teoretiska 

referensramen som behandlar först det historiska perspektivet på ledarskap och dess 

utveckling. Sedan tas upp tidigare forskning gällande könsskillnader i ledningsstil samt 

tre olika könsföreställningar som påstås påverka evalueringen av ledare: könsroller, 

könsauktoritet och könsstereotypier. Fortsättningsvis behandlas könets inverkan på 

socialt inflytande, vilket har en stark förbindelse till utvärderingen. Sist presenteras 

andra typ av faktorer som påverkar evalueringen av ledare, samt vilka implikationer 

könsföreställningar har för manliga ledare. 

Referensramen följs av en presentation av avhandlingens metodik, inklusive 

forskningsfilosofi, forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, analysmetod, samt en 

diskussion om forskningsetik och avhandlingens tillförlitlighet. Efter metodiken följer 

ett kapitel där forskningsresultaten presenteras samt ett skilt kapitel som analyserar 

och diskuterar de mest centrala resultaten forskningsdata levererat. I det avslutande 

kapitlet diskuteras hur avhandlingens resultat förhåller sig till den tidigare forskningen, 

avhandlingens bidrag och implikationer samt en diskussion angående avhandlingens 

begränsningar och förslag för fortsatt forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1 Historiskt perspektiv på könsskillnader i ledarskap 

I början av 1900-talet, när ledarskap började studeras, hade man en uppfattning om att 

alla ledare hade vissa gemensamma karaktärsdrag som gjorde dem till ledare (Moran 

1992). Därför handlade ledarskapsforskning främst om att definiera de gemensamma 

karaktärsdrag som alla stora och mäktiga ledare hade. Man ansåg att vissa individer 

föddes med specifika karaktärsdrag som gjorde dem till stora ledare. Denna teori kallas 

för ”Great Man”-teorin eller egenskapsteorin.  (Northouse 2013) Begreppet ”Great 

Man”-teori ger vid handen att det på den tiden var nästan omöjligt att tänka sig kvinnor 

som ledare. Därför var inte jämställdheten mellan könen av stort intresse. (Moran 

1992) 

Efter ”Great Man”-teorin började man fokusera mera på vad ledare gör och hur de 

beter sig (Northouse 2013). Man fäste också uppmärksamhet vid omgivningen där 

ledaren befann sig (Moran 1992) Fortfarande var jämställdheten mellan könen av föga 

intresse (Moran 1992). 

På 1970- och 1980-talen började forskare intressera sig av könsskillnaderna inom 

ledarskap. Flera forskare kom till den konklusionen att det inte fanns könsskillnader i 

ledningsstil mellan manliga och kvinnliga ledare (Eagly & Johannesen-Schmidt 2007). 

T.ex. Bass (1981) och Kanter (1977) ansåg att det inte fanns sådant forskningsbevis som 

skulle stöda argumentet om existerande könsskillnader i ledningsstil mellan män och 

kvinnor.  

Största delen av den tidiga forskningen om könsskillnader har gjorts inom psykologin 

och fokus har lagts på personlighet, karaktärsdrag och beteende. Med hjälp av dessa 

faktorer har man försökt förklara kvinnors låga status i arbetslivet.  Också inom den 

tidiga litteraturen om kvinnor och ledarskap i slutet av 1970-talet, fokuserade man på 

personrelaterade faktorer. (Moran 1992) T.ex. Henning och Jardim (1977) föreslog att 

kvinnor borde börja bete sig mera som män för att ha framgång i arbetslivet och för att 

nå högre positioner. Snart började man uppmärksamma också situationsfaktorer inom 

forskningen om kvinnor i organisationer. Man föreslog att orsaken till att kvinnor inte 
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kunde nå höga ledningspositioner var organisationernas struktur och inte 

nödvändigtvis kvinnornas beteende (som var annorlunda än männens). (Moran 1992) 

En av de mest fundamentala frågorna om könsskillnader i ledarskap är ifall män och 

kvinnor skiljer sig vad gäller begåvning och förmågor för ledarskap (Vecchio 2002). En 

fråga som går ännu djupare är ifall mäns och kvinnors sociala beteende skiljer sig från 

varandra (Vecchio 2002). Flera undersökningar utförda av psykologer har forskat 

könsskillnader i socialt beteende och resultaten visar att det faktiskt finns skillnader i 

socialt beteende mellan män och kvinnor (Eagly 1995). Män brukar ofta vara mer 

självsäkra, aggressiva och grova beteendemässigt samt språkmässigt jämfört med 

kvinnor. Kvinnor däremot, är mer benägna att uttrycka sina känslor och medlidande 

jämfört med män. (Vecchio 2002) Vecchio (2002) ifrågasätter ändå, ifall dessa 

identifierbara könsskillnader är relevanta inom arbetslivet, eftersom 

arbetsbeskrivningarna sällan kräver de ovannämnda karaktärsdrag. Eagly och Carli 

(2003) argumenterar mot Vecchio, eftersom de anser att en persons sätt att leda andra 

människor är avgörande då en ny ledare skall anställas.  

Det har diskuterats mycket, ifall män och kvinnor använder sig av olika ledningsstilar. 

En grupp, som brukar argumentera för existerande könsskillnader när det gäller 

ledningsstil är författare som har omfattande erfarenhet av organisationer, och som 

riktar sig till den allmänna publiken och med avsikt att utbilda kommande ledare 

(Eagly & Johannesen-Schmidt 2007). De baserar sina argumentationer på sina egna 

organisatoriska erfarenheter eller intervjuer med kommande ledare.  (Eagly & Johnson 

1990). Forskare har också konstaterat att kvinnliga ledare brukar själv ha avvikande 

förväntningar på sitt beteende som ledare jämfört med sina manliga kolleger p.g.a. sin 

sociala identitet, och att den allmänna ledarprototypen har mera likheter med manliga 

könsroller än kvinnliga sådana, vilket leder till att ledare förväntas bete sig lika som 

män brukar och inte så som kvinnor naturligt brukar beter sig (Eagly & Johannesen-

Schmidt 2007).  En stor del av samhällsvetare har däremot konstaterar att det inte 

finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller sätt att leda en organisation. 

Dessa konklusioner är baserade på mer vetenskapliga undersökningar, där data har 

samlats in via frågeformulär eller observationer.   (Eagly & Johnson 1990) En logisk 

grund som stöder denna argumentation är att ledarrollen innehåller normer som styr 

ledarens beteende. Dessa normer gäller alla personer som har en likadan roll. (Eagly & 

Johannesen-Schmidt 2007) Därför anser Eagly och Johannesen-Schmidt (2007) att 

oavsett ledarens kön, borde hans/hennes beteende följa normerna för beteendet av en 
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ledare, vilket skulle resultera i att kvinnliga och manliga ledare beter sig likadant. Detta 

är alltså ett ämne som diskuterats mycket och det finns argument och 

forskningsresultat både för och emot könsskillnader i ledningsstil mellan män och 

kvinnor. 

Det finns flera olika teorier om ledningsstilar och sätt att leda, men speciellt gällande 

könsskillnader i ledarskap har man lyft fram följande dimensioner:  

• Uppgiftsorienterad vs. relationsorienterad ledningsstil. 

Uppgiftsorienterade ledare strävar efter att de underordnade följer regler och 

procedurer, de har höga standarder för prestation, och gör klart ledarens och 

underordnades respektive roller (Eagly & Johannesen-Schmidt 2007). 

Relationsorienterade ledare hävdar däremot hänsynstagande, vilket syns i deras 

beteende som hjälpsamhet mot de underordnade, intresse för underordnades 

välmående, förklarande av procedurer, samt vänlighet och tillgänglighet (Eagly 

& Johannesen-Schmidt 2007). Enligt resultaten från Eaglys och Johnsons 

(1990) meta-analys om könsskillnader i ledningsstil, var skillnaderna mellan 

män och kvinnor väldigt små gällande användningen av uppgiftsorienterat och 

relationsorienterat ledningsstil. Totalt sett visade resultaten att kvinnliga ledare 

är mer benägna att framhäva både interpersonella relationer och 

uppgiftsprestation än manliga ledare (Eagly & Johnson 1990).   

• Demokratisk vs. autokratisk ledningsstil. Denna fokus skiljer sig från den 

föregående dimensionen genom att den relaterar främst till beslutsfattandet. En 

demokratisk ledare tar i beaktande andras opinioner och kunskaper i 

beslutsfattande, medan en autokratisk ledare inte gör det. (Eagly & 

Johannesen-Schmidt 2007) Underordnade tenderar att göra mer motstånd mot 

autokratisk ledningsstil än demokratisk ledningsstil (Van Vugt et al. 2004). 

Eaglys och Johnsons (1990) meta-analys om könsskillnader i ledningsstil visar 

att kvinnor brukar använda sig av mer en demokratisk ledningsstil, medan män 

är mer bekanta med en autokratisk ledningsstil. Eagly och Johannesen-Schmidt 

(2007) resonerar att orsaken till att kvinnor använder sig mera av den 

demokratiska ledningsstilen beror på den negativa kritiken de får av att 

använda autokratiskt ledningssätt, som uppfattas ”okvinnlig”.   

• Transformativ vs. transaktionell ledningsstil. En transformativ ledare 

uppskattar de underordnades motiv, försöker tillfredsställa deras behov, 
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behandlar dessa som människor och försöker få fram den fullaste potentialen i 

varje individ. Ledaren skapar en relation med de underordnade som höjer båda 

parters motivation och moral. (Northouse 2013) I transaktionellt ledarskap 

belönar eller bestraffar ledaren sina underordnade utifrån deras prestationer. 

En transaktionell ledare uppskattar arbetsstandarder, olika slags uppgifter samt 

uppgiftsorienterade mål och ingriper om de inte uppnås. (Quader 2011) Bass 

och Avolio (1993) påpekar att underordnade är mer motiverade, mer produktiva 

och nöjdare när deras ledare använder sig av transformativt ledarskap än om 

ledaren använder en transkationell ledarskapsstil. Dessutom finns det 

empiriska studier som pekar på att arbetsenhetseffektivitet (eng. work unit 

effectivity) korrelerar starkare med transformativt ledarskap än transkationellt 

ledarskap (Lowe et al. 1996; Judge & Piccolo 2004) Enligt Yoder (2001) skulle 

transformativ ledningsstil vara speciellt fördelaktig för kvinnor eftersom den är 

motsatsen till den transaktionella ledningsstilen, som karaktäriseras av 

hierarkisk makt och kontroll, samt maskulinitet. Forskningen utförd av Eagly et 

al. (2003) visade att kvinnliga ledare är mer transformativa än sina manliga 

kolleger och att manliga ledare är mer benägna att utföra både aktiv och passiv 

form av ledning vid undantag (eng. active/passive management by exception). 

Aktiv ledning vid undantag innebär att man fäster större uppmärksamhet vid 

underordnades misstag och misslyckanden för att uppfylla standarderna, 

medan passiv ledning vid undantag väntar att problemen blir stora, förrän man 

ingriper. Båda formerna är exempel på transaktionellt ledarskap. (Eagly & Carli 

2003) 

Trots att det finns vissa bevis på könsskillnader i ledningsstilar, måste man komma 

ihåg att det helt säkert finns manliga ledare som beter sig mer demokratiskt och 

samarbetsvilligt än en kvinnlig ledare i genomsnitt, likaså som det finns kvinnliga 

ledare som är mer autokratiska än en manlig ledare i genomsnitt (Eagly & Johannesen-

Schmidt 2007). Dessutom kan ledare ändra på sitt beteende och sätt att leda beroende 

på olika situationer (Eagly & Johannesen-Schmidt 2007).  

Då första kvinnorna lyckades ta sig till höga ledningspositioner, använde de sig av det 

maskulina sättet att leda. Då tänkte man att det var det enda sättet som kvinnor också 

kunde bli ledare. (Moran 1992) ”Kvinnor är effektiva ledare” är en idé, som har blivit 

allt mer allmän sedan början av 2000-talet enligt Eagly och Carli (2003). Det finns 

statistiska undersökningar som visar konkret att företag som har kvinnor med i sina 
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beslutsfattande organ, gör bättre ekonomiskt resultat än de företag som har inga 

kvinnor alls i sina beslutsfattande organ (McKinsey 2010, s. 7). Undersökningen som 

utförts av the Peterson Institute och EY (2016) kom fram till att en högre andel kvinnor 

i styrelser och andra ledningspositioner har en inverkan på företagets prestation. 

Inverkan är som störst när man tittar på andelen kvinnliga ledare. Ett företag som ökar 

andelen kvinnliga ledare från 0 % till 30 % av alla ledningspositioner, är denna 

förändring associerad med en 15 % ökning i vinstmarginalen (Noland et al., 2016) 

Andelen kvinnliga verkställande direktörer hade enligt undersökningen ingen märkbar 

inverkan på företagets prestation. Undersökningen inkluderar data från ca 22 000 

företag med huvudkvarter i 91 olika länder. (Noland et al., 2016)  

I bra ledarskap betonas idag vikten av teamwork, samarbete, att stöda underordnade 

samt delegation av makt. Man rekommenderar plattare organisationer, med få 

hierarkinivåer och jämför en ledare med en coach eller lärare. Undersökningar visar att 

kvinnor i högre grad än män använder sig av transformativt ledarskap. (Eagly & Carli 

2003) Detta beror delvis på att transformativt ledarskap omfattar vissa beteenden som 

är karakteristiska för kvinnor, t.ex. att ta hand om andra, vara intresserade av andra 

och vara mer socialt känsliga (Bass & Avolio 1994). Kvinnliga ledare brukar också 

beskriva sig själv med adjektiv som lutar mera mot transformativt ledarskap (Rosener 

1990). Dessutom, är kvinnliga ledare mer benägna att påverka sina underordnade 

genom att förändra egenintresse till gruppintresse med hjälp av omsorg för ett bredare 

syfte (Rosener 1990). Traditionellt har man tänkt att höga ledningspositioner kräver 

aggressivitet, prestationsorienterat beteende och emotionell seghet (Heilman 2001). 

Det finns dock bevis på att detta tankesätt börjar förändras sakta men säkert. Den 

transformativa ledningsstilen popularitet och tendensen att platta ner hierarkiska 

nivåer inom organisationer är bra bevis på en förändring. Joyce Fletcher (2002) 

argumenterar också för ett paradigmskifte när det gäller vad som anses vara en ledare. 

Hon kallar det nya ledarskapssättet för ”post-heroic leadership”. Man uppfattar inte 

längre ledare som hjältar.  Det nya sättet att se på ledarskap ifrågasätter det, att man 

fokuserar på ledarnas individuella prestationer. (Fletcher 2002) I moderna 

organisationer består ledarskap utöver ledarnas individuella prestationer också av 

uppträdandet av organisationens övriga individer, oavsett position (Eagly & 

Johannesen-Schmidt 2007). Dessutom förväntas ledare skapa sådana förutsättningar 

där kollektiv inlärning och kontinuerlig förbättring kan ske. (Fletcher 2002) Detta är 

precis det som Rosener (1990) menar med interaktivt ledarskap: att ledaren aktivt 

strävar efter att skapa växelverkan med sina underordnade en positiv upplevelse för 
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alla involverade. Detta sker bl.a. genom att dela information, uppmuntra deltagande, 

och göra andra människor ivriga över sitt arbete (Rosener 1990). Traditionellt har det 

förväntats att ledare har lösningar på alla problem och tillräckligt med karisma för att 

få andra att utföra dem (Fletcher 2002). Egenskaper som associeras med post-heroic-

ledarskap är bl.a. empati, förmågan att lyssna och förmågan att relatera till andra. 

Dessa egenskaper förknippas också med kvinnor och därför anser Fletcher (2002) att 

paradigmskiftet bidrar med att kvinnor får en fördel i ledarskap. 

Det finns alltså motstridiga resultat gällande frågan om det faktiskt finns skillnader i 

ledningsstilarna mellan män och kvinnor, och hur mycket. Fastän man tar i beaktande 

de olikheter som finns i beteende mellan manliga och kvinnliga ledare och andra 

skillnader som t.ex. skillnader i utbildningsnivån, finns det ändå en oförklarad skillnad 

i hur manliga och kvinnliga ledare uppfattas prestera (Johnson et al. 2008). En 

förklarande faktor till denna skillnad är könsstereotypier. Fastän manliga och kvinnliga 

ledare skulle bete sig lika, uppfattar människor deras beteende på olika sätt på grund av 

könsstereotypierna och evaluerar dem på olika sätt. (Johnson et al. 2008).  Därför 

fokuserar denna avhandling mera på stereotypier gällande könsroller och hur de 

påverkar evalueringen av ledare, istället för att fokusera på könsskillnader i ledarskap 

per se.  

2.2 Könsföreställningar som påverkar utvärderingen 

 

Enligt Rudman och Kilianski (2000) finns det tre olika typer av könsföreställningar, 

som alla separat och tillsammans påstås bidra till att människor anser att män är bättre 

ledare än kvinnor: föreställningar om könsroller, könsauktoritet och könsstereotypier. 

Det är svårt att skilja mellan dessa tre olika faktorer eftersom ingen av dem utesluter 

varandra, utan alla tre hänger ihop med varandra (Rudman & Kilianski 2000). För att 

göra denna teoretiska del av avhandlingen tydligare, försöks dessa faktorer ändå 

beskrivas separat. 

2.2.1 Könsroller 

Könsroller är föreställningar och förväntningar som människor skapar på sitt eget 

beteende och andras beteende på grund av sina uppfattningar om hurdant beteende är 

acceptabelt för män respektive kvinnor (Eagly et al. 1992). Social role-teorin som 

utvecklats av Eagly, koncentrerar sig på innehållet i könsroller och hur de främjar 
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könsskillnader i människors beteende (Eagly & Karau 2002).  Enligt denna teori 

uppstår könsrollerna från hur samhället genom tiderna har fördelat arbete enligt 

manligt och kvinnligt arbete. Det här innebär att dessa könsroller är socialt 

konstruerade idéer, som grundar sig på samhällets krav på produktiv aktivitet. (Eagly 

1997) Traditionella könsroller representerar mannen som en försörjare av familjen, 

medan kvinnan tar hand om hemmet. Mannens könsroll handlar om karriär och 

förknippas med högre statusroller, medan kvinnans könsroll handlar om hushållet och 

lägre statusroller. (Eagly & Karau 2002) På basis av social role-teorin utvecklade Eagly 

och Karau (2002) role congruity-teorin. Den söker kopplingar mellan könsroller och 

andra roller. Den traditionella könsrollen om kvinnor avviker starkt från de 

förväntningar som människor har på ledare i allmänhet och därför anser man att 

kvinnliga ledare inte passar in i ledarrollen (Eagly & Karau 2002) Teorin föreslår att 

denna oförenlighet mellan den kvinnliga könsrollen och ledarrollen orsakar två olika 

slags fördomar: för det första att kvinnor uppfattas som sämre kandidater för 

ledningspositioner än män, och för det andra att evaluering av en ledares beteende, 

som motsvarar den traditionella ledarrollen, evalueras sämre när det gäller en kvinnlig 

ledare jämfört med då det gäller en manlig ledare (Eagly & Karau 2002).   

2.2.2 Könsauktoritet 

Höga ledningspositioner är auktoritetspositioner och väsentligt för denna typ av 

positioner är att andra människor medger en persons maktutövande som legitimt 

(Bowles 2012). Tre fundamentala baser för auktoritet enligt French och Raven (citerad i 

Bowles 2012: 191) är 1) sociala strukturer som legitimerar maktfördelningen mellan 

grupper och individer genom hierarkiska system, 2) ”legitimerande agent” som har en 

privilegierad ställning i hierarkin och makten att inviga andra personer till 

auktoritetsposition, samt 3) värden som stöder tanken om den lämpliga sociala 

hierarkin, samt styr de legitimerande agenternas bedömning. Litteraturen om genus 

och ledarskap förklarar bra hur kvinnor har en systematiskt sämre möjlighet att 

utnyttja dessa baser för auktoritet jämfört med män (Bowles 2012). 

Hypotesen om könsauktoritet föreslår att arbetsfördelningen i organisationer innebär 

olika statusförväntningar på män och kvinnor (Berger et al. 1977, citerad i Rudman & 

Kilianski 2000: 1315). Rudman och Kilianski (2000) upptäckte att män associeras med 

högre auktoritet än kvinnor och att denna association korrelerar med negativa attityder 

mot kvinnlig auktoritet.  Lord och Mahers leadership categorization-teori (citerad i 
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Johnson et al. 2008: 40) argumenterar att på samma sätt som människor har 

uppfattningar om hur män och kvinnor borde bete sig och vilka de utmärkande 

egenskaper för båda könen är, använder sig människor också av prototyper för ledare. 

Redan på 1970-talet bevisades det att våra förväntningar på ledare påminner mer om 

våra förväntningar på män än våra förväntningar på kvinnor (Schein 1975). Människor 

brukar koppla ihop män med auktoritet och ledarskap eftersom de är vana att se dem i 

auktoritetspositioner och kvinnor som underordnade (Rudman & Kilianski 2000). 

Kvinnor i auktoritetspositioner bryter mot människors uppfattning om ledarprototyp, 

och därför uppstår negativa attityder mot kvinnlig auktoritet (Rudman & Kilianski 

2000). Dominans associeras med bl.a. kontroll, hot, och styrka, vilket innebär negativa 

former av inflytande. I allmänhet anses dominans inte vara den sorts beteende som 

effektivt skulle öka en persons inflytande över andra, men undersökningar visar att 

människor är mer toleranta mot dominant beteende av personer med hög status (män) 

än av personer med låg status (kvinnor), och att kvinnor ogillas speciellt mycket då de 

är dominerande, vilket minskar deras inflytande (Carli 2001), som i sin tur kan anses 

försämra deras evaluering.  

I en undersökning utförd av Johnson et al. (2008) fann man att betydelsen av 

dimensionerna för ledarskapsprototyp varierar mellan manliga och kvinnliga ledare, 

vilket ligger i linje med role congruity-teorin. I undersökningen bads människor att 

förknippa prototypsdimensioner antingen med kvinnliga eller manliga ledare. Alla 

prototypsdimensioner som oftare förknippades med män än kvinnor var mer 

bestämda, kontrollerande, självsäkra, aggressiva etc. av sin natur, medan 

prototypsdimensioner förknippade med kvinnliga ledare var mer hänsynsfulla, 

hjälpsamma, empatiska etc. av sin natur. Både styrka och känslighet var viktiga 

faktorer som förväntades av en effektiv ledare. Kvinnliga ledare ansågs vara ineffektiva 

då de inte lyckades visa antingen styrka eller känslighet, medan manliga ledare ansågs 

vara ineffektiva endast då de inte lyckades visa styrka. (Johnson et al. 2008) Slutsatsen 

är alltså att en manlig ledare inte behöver vara känslig för att uppfattas som en effektiv 

ledare, medan en kvinnlig ledare måste vara det. Bevis på att kvinnliga ledare drabbas 

av dubbelstandard hittades också i denna undersökning: kvinnor ansågs vara 

ineffektiva om de inte visade styrka, men om de inte visade känslighet uppfattades de 

också som ineffektiva. Likadana bevis på dubbelstandard hittas också i Lyons, 

McArthurs och DeVries (2007) undersökning, Kvinnan måste alltså visa både 

bestämt/aggressivt ledarbeteende och empatiskt/omvårdande ledarbeteende för att 

uppfattas som en effektiv ledare. (Johnson et al. 2008).  Johnson et al. (2008) föreslår 
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att skillnaden mellan manliga och kvinnliga ledare inte beror på deras beteende, utan 

skillnaderna ligger i hur andra människor tolkar deras beteende.  

Utmärkande i Lyons, McArthurs och DeVries (2007) undersökningsresultat var att när 

respondenterna ombads att berätta om manliga ledarnas ledarskap, var det ingen som 

hänvisade klart till männens kön. Däremot, när kvinnliga ledarnas ledarskap 

diskuterades, togs ledarens kön upp klart i diskussionen, fastän intervjuarna inte hade 

bett om att reflektera över könen. (Lyons et al. 2007) De få kommentarer som hade att 

göra med de manliga ledarnas kön var positiva och uttryckte att manliga ledare hade en 

fördel genom att vara män. Många manliga respondenter var dock medvetna om att 

kvinnliga ledare har det betydligt svårare att bevisa sin kompetens i maskulina 

organisationer och att de behandlas sämre jämfört med sina manliga kolleger. (Lyons 

et al. 2007) 

 

 

2.2.3 Könsstereotypier 

Människor har också olika förväntningar på kvinnor och män när det gäller typiska 

egenskaper och sätt att bete sig (Rudman & Kilianski 2000). Största delen av dessa 

antaganden bygger på kollektiva och agentiska attribut. Kollektiva särdrag är bl.a. 

omsorg för andra människor, hjälpsamhet, sympati, omvårdnad och tillgivenhet. Dessa 

särdrag är först och främst kopplade till kvinnor. Agentiska särdrag som är starkare 

kopplade till män är bl.a. kontroll, bestämdhet, självsäkerhet, aggressivitet, ambition, 

självständighet och styrka. (Eagly & Karau 2002) Kvinnor förväntas visa mer värme 

och omsorg än män, medan tävlingslystet och aggressivt beteende förväntas mera av 

män än av kvinnor (Carli 2001). Därför uppfattar människor ofta att kvinnor, som 

associeras med kollektiva särdrag, inte möter de agentiska särdragen som associeras 

med en ledare och således uppfattas de inte som tillräckligt bra ledare (Eagly & Karau 

2002). Dessutom uppfattas kvinnor mindre trevliga om de beter sig på ett mer 

agentiskt sätt (Carli 2001). Redan på 1970-talet gjorde undersökningar (Schein 1973; 

1975) som gav bevis på att människor kopplar ihop framgångsrika ledare oftare med 

män än med kvinnor. En framgångsrik ledare beskrevs med adjektiv som 

tävlingsinriktad, självsäker, aggressiv och ambitiös. Dessa agentiska särdrag kopplades 

oftare ihop men män än med kvinnor. (Schein 1973; 1975). Det finns olika åsikter bland 
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experter i ämnet, ifall könsskillnader i ledarbeteende varierar mellan olika sociala 

kontexter (Eagly & Johannesen-Schmidt 2001). 

Den tidigare nämnda role congruity-teorin bevisar att kvinnliga ledare drabbas av så 

kallad double standard (eng.), dvs. dubbelstandard. Eftersom kvinnor saknar den makt 

som agentiska särdrag automatiskt skapar för män, är kvinnliga ledare tvungna att 

prestera bättre än sina manliga kolleger, i fall de vill bli uppskattade och ansedda som 

bra och kompetenta ledare. (Eagly & Karau 2002) Liknande bevis hittas också från 

Foschis (2000) undersökning om dubbelstandard för kompetens, där kvinnor helt klart 

drabbades av striktare standarder än män i likadana ledningspositioner. Detta kan 

ibland leda till att kvinnor egentligen övervärderas jämfört med sina manliga kolleger. 

När kvinnor möter de högre standarderna som krävts av dem, uppfattas kvinnorna 

t.o.m. mer kompetenta än sina manliga kolleger.  Intressant nog, lägger människor 

lägre standarder för kvinnor när det gäller uppgiftskompetens än vad som ansågs vara 

det allmänna minimikravet (Biernat & Kobrynowicz 1997). Det här fenomenet är 

omvända dubbelstandarden, som utgår ifrån att personer med lägre status kan inte nå 

de universella standarderna och därför tillämpas lägre standarder för dessa personer 

(Foschi 2000).  Eftersom kvinnor har lägre status än män gäller denna teori kvinnor i 

allmänhet och i det här sammanhanget särskilt kvinnliga ledare. Trots dess goda avsikt, 

resulterar den omvända dubbelstandarden i att personen med lägre status blir kvar 

med sin status quo, istället för att den skulle förändras (Foschi 2000). Detta innebär 

alltså att det är svårare för kvinnliga ledare att nå utmärkthet än för manliga ledare, 

men däremot har kvinnliga ledare det lättare att nå en acceptabel miniminivå när det 

gäller prestation.  

Kvinnliga ledare, som uppfattas ha likadana särdrag som sina manliga kolleger, kan 

egentligen uppleva dessa särdrag som nackdelar i en ledarposition. Detta är väldigt 

paradoxalt. Kvinnor, som uppfattas ha mera agentiska särdrag än kvinnor i allmänhet, 

bryter emot den traditionella könsrollen för kvinnor, som associeras med kollektiva 

särdrag. Detta resulterar i att sådana kvinnor ofta evalueras ogynnsamt fastän de möter 

alla de förväntningar som människor brukar ha på en bra ledare. Män däremot brukar 

uppfylla dessa förväntningar automatiskt. (Eagly & Karau 2002) Kvinnor som bevisar 

sin kompetens bestraffas ofta med social censur samt negativ kritik som är personligt 

riktat mot dem (Heilman et al. 2004). Bevis på detta ger t.ex. undersökningen utförd av 

Heilman et al. (1995, citerad i Eagly och Karau 2002: 576): även om respondenterna 

evaluerade att vissa kvinnliga ledare var framgångsrika och kompetenta, beskrevs dessa 
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kvinnor mer fientliga än framgångsrika manliga ledare. Ofta kan vi höra hur kvinnliga 

ledare, som är effektiva, strikta och ambitiösa, kallas för ”bitch” eller dylika negativa 

namn (Eagly & Karau 2002). Kvinnliga ledare befinner sig således ofta i en knepig 

situation: å ena sidan kan de använda sig av en ledarskapsstil som karaktäriseras av 

kommunala beteenden och egenskaper och samtidigt vara omtyckta, men då blir de 

inte uppskattade. Å andra sidan kan de använda sig av en ledarskapsstil som 

karaktäriseras mera av agentiska beteenden och egenskaper, bli evaluerade som 

kompetenta och uppskattade, men inte omtyckta. I båda fallen finns det en risk att 

kvinnorna diskvalificeras från ledarpositioner. (Rudman & Glick 2001) Allt detta 

påpekar att kompetens inte är den enda avgörande faktorn när ledare blir evaluerade. 

Huruvida de personer som evaluerar en ledare tycker att han/hon är trevlig eller 

otrevlig har en stor inverkan på hur ledaren evalueras. (Heilman, et al. 2004) Det kan 

t.o.m. hända att ledarens kompetens helt och hållet ignoreras, och det enda som 

utvärderingen baserar sig på är en persons uppfattning om ledaren är trevlig eller 

otrevlig.  

Intressant nog finns det bevis på att framgångsrika kvinnor möter negativ kritik endast 

då när deras arbetsposition uppfattades som maskulin (t.ex. inom finansiell planering)  

(Heilman, et al. 2004). Heilman et al. (2004) upptäckte i sin undersökning att kvinnor, 

som hade en arbetsposition som uppfattades som feminin (t.ex. inom HR-assistans), 

inte bestraffades för sin framgång, eftersom de inte ansågs bryta mot stereotypiska 

könsroller. Detta tyder på att framgång i sig inte är en förbannelse för kvinnor. Det är 

endast då när framgång bryter mot könsstereotypiska normer, som kvinnor bestraffas 

med social censur och negativ kritik. (Heilman, et al. 2004) 

Självberöm och förmågan att sälja sig själv som en arbetstagare kan kategoriseras som 

en agentisk förmåga, och oftast är män skickligare i det än kvinnor (Eagly & Karau 

2002). Kvinnor är i allmänhet mer anspråkslösa i självberöm än män (Daubman et al. 

1992, citerade i Eagly och Karau 2002: 584). Enligt undersökningen som utförts av 

Rudman (1998) uppfattas kvinnor som uttrycker självberöm som mindre omtyckta, 

attraktiva och lämpliga kandidater för ett jobb än män. Däremot, visade självberöm öka 

kvinnors uppfattade kompetens (Rudman 1998). Det är inte konstigt ifall kvinnor 

undviker uttryckandet av självberöm, om det medför negativa resultat och försämrar 

kvinnors möjligheter för anställning.  Heilmans (2001) undersökning påpekar en 

annan faktor som påverkar att kvinnor inte vågar ta tillräckligt mycket ära för sin 

framgång. Enligt henne brukar det ofta finnas en förväntning på att kvinnor misslyckas 
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(Heilman 2001). Ifall kvinnan trots allt har framgång, förklaras detta med tur och 

andra externa faktorer, istället för att medge den talang och kompetens som hon har 

(Heilman 2001).  

Kvinnor anses uttrycka sina känslor tydligare än män och deras känslouttryckande 

kopplas ihop med interna orsaker (t.ex. att en person är känslig), medan mäns 

känslouttryckande kopplas till externa orsaker (t.ex. att personen har haft en dålig dag). 

(Salerno & Peter-Hagene 2015) Salerno och Peter-Hagene (2015) testade i sin 

undersökning ifall uttryckande av vrede och rädsla påverkar kvinnors sociala inflytande 

i fiktiva jury överväganden. Både rädsla och vrede är negativa känslor, men rädsla 

anses vara mer stereotypiskt för kvinnor, eftersom de överlag anses vara känsligare än 

män. Vrede däremot anses inte vara stereotypiskt för kvinnor. Forskningsresultaten 

bevisar att när kvinnor uttrycker vrede, uppfattas de vara känsliga, deras inflytande 

minskar och dessutom fick de andra människorna i gruppen att känna sig mer 

självsäkra när det gällde sina egna åsikter. När män däremot uttryckte vrede, ansågs de 

också vara känsliga, vilket minskade på deras trovärdighet, men samtidigt ökade det 

trovärdigheten på det sättet att andra människor blev osäkra på sina egna åsikter. 

Konklusionen är att socialt inflytande är beroende av vilka känslor som uttrycks och av 

vilket kön. (Salerno & Peter-Hagene 2015) Detta stöder teorin om role-congruity och 

dubbelstandarden som kvinnor möter i arbetslivet. Om kvinnliga ledare uttrycker 

känslor som anses vara mer stereotypiska för män än kvinnor uppskattas detta inte av 

andra människor, fastän sådana känslor skulle förväntas av en bra ledare.   

 

Att kvinnliga ledare drabbas av könsfördomar och könsstereotypier har inte bara att 

göra med en enskild kvinnas prestation, utan det handlar om ett fenomen som 

förekommer i organisationer oavsett bransch eller människors personligheter (Lyons et 

al. 2007). Bevis på detta hittas bl.a. i Lyons, McArthurs och DeVries (2007) 

undersökning där evalueringar av både manliga och kvinnliga ledare analyserades. 

Konkreta bevis på existerande könsfördomar i organisationer är bl.a. färska rättegångar 

mot Microsoft och Twitter, som båda råkar representera teknologibranschen, som 

starkt karaktäriseras av manlig dominans. Microsoft påstås ha betalat lägre lön åt 

kvinnliga arbetstagare jämfört med lika kvalificerade manliga arbetstagare p.g.a. 

könsfördomar. Åtalet anklagar också att Microsoft befordrar män över lika kompetenta 

kvinnor, samt att chefer evaluerar sina kvinnliga underordnade sämre än de manliga 
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kollegerna. (Rao 2015) Åtalet mot Twitter anklagar företaget för informella 

befordringsprocesser som favoriserar män över kvinnor (Walker 2015).  Dessa exempel 

på rättegångar är inte ett nytt fenomen. Rättegångar angående könsdiskriminering fick 

stor uppmärksamhet redan på 1980-talet (Eagly et al. 1992).  

Det första steget för att eliminera könsfördomar är att organisationer och individer 

måste vara medvetna om att det finns sådana antaganden och stereotypier som 

inverkar på att vi evaluerar manliga och kvinnliga ledare på olika sätt. (Lyons et al. 

2007) 

2.3 Kön och socialt inflytande 

Förmågan att påverka andra, är en viktig egenskap för ledare och associeras med 

karriäravancemang samt högre löner (Dreher, Dougherty & Whitely 1989, citerad i 

Carli 2001: 725). Av detta kan man dra den slutsatsen att socialt inflytande, spelar en 

stor roll då ledare skall evalueras. Man kan anta, att en ledare, som har förmågan att 

påverka andra människor, anses vara en bra ledare. Undersökningar avslöjar att 

människor är mer öppna för manligt inflytande än kvinnligt inflytande (Carli 2001), 

och att kvinnor har lägre status än män och färre makt än män, speciellt makt som 

baserar sig på expertis och legitimt auktoritet (Carli 1999) .  Dessutom är kvinnors 

inflytande mer beroende av kontextuella faktorer än mäns inflytande, t.ex. av könet av 

de personer som är objekt för inflytandet och den använda kommunikationsstilen 

(Carli 2001).  Kvinnors lägre status jämfört med män framhävs speciellt i samspel 

mellan män och kvinnor, och därför är kvinnors underläge, när det gäller att påverka 

andra, som störst då när de umgås med män (Carli 2001). Undersökningar visar att 

detta mönster kan hittas också i samspel mellan små flickor och pojkar (Carli 2001) och 

att mäns motstånd mot kvinnligt inflytande härstammar redan från pojkars motstånd 

mot sina mammors inflytande (Serbin et al. 1982). Kvinnor har bättre möjligheter att 

påverka andra människor då de befinner sig i en grupp med både kvinnor och män 

jämfört med grupper bestående bara av kvinnor eller bara av män (Craig & Sherif 1986, 

citerad i Carli 2001: 728) eftersom närvaro av andra kvinnor kan bemyndiga och 

uppmuntra kvinnor (Carli 2001). Dessutom ändras mäns beteende i grupper med både 

män och kvinnor jämfört med grupper bestående av endast män. Johnson, Clay-

Warner och Funk (citerad i Carli 2001: 728) upptäckte i sin undersökning att män beter 

sig mer kollektivt mot kvinnor, än mot män då det finns proportionellt mer kvinnor på 

plats.  
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Eftersom kompetens ökar trovärdigheten, är det naturligt att anta att kompetens också 

borde öka inflytandet både för män och för kvinnor (Carli 2001) Däremot kan direkta 

uppvisanden av kompetens egentligen minska kvinnors möjligheter att påverka andra 

(Carli 2001).  Enligt undersökningen som utförts av Carli (1990) anses kvinnor, som 

framför sin kompetens, vara mer hotfulla och mindre omtyckta än kvinnor som inte 

framför sin kompetens lika starkt. Enligt Ridgeway (2001) har kvinnor också lägre 

status och därmed färre legitimt auktoritet vilket gör att oavsett kvinnors kompetens, 

uppfattas det att kvinnor inte har rätt att styra eller ha inflytande över andra.  Fastän 

kvinnor skulle framföra sin kompetens lika starkt som män, och detta framförande av 

kompetens anses i allmänhet befordra en persons kompetens, är detta sorts beteende 

egentligen ogynnsamt för kvinnor (Carli 2001). Att framföra ens kompetens innebär att 

man i viss grad använder sig av självberöm, vilket diskuterades redan tidigare.  

Forskning har hittat tecken på att kvinnor som uttrycker självberöm uppfattas ofta 

mindre omtyckta, attraktiva och lämpliga kandidater för ett jobb än män (Rudman 

1998). Enligt undersökningen som utförts av Carli et al. (1995) har kvinnor en större 

chans att lyckas inverka på män, ifall de lyckas kombinera kompetent beteende med 

leenden och nickanden, som anses vara tecken på värme.  

2.4 Andra faktorer som påverkar evalueringen 

Det är inte endast könsrollerna och könsstereotypierna som påverkar hur manliga och 

kvinnliga ledare utvärderas. Paustian-Underdahl, Slattery Walker och Woehr (2014) 

påstår att olika slags kontextuella faktorer kopplade till ledarskap har en påverkan på i 

vilken utsträckning som ledarrollen anses överensstämma med manliga och kvinnliga 

könsroller. Sådana aspekter är t.ex. tid, organisationstyp, och hierarkisk nivå 

(Paustian-Underdahl et al. 2014).   

Allt mer kvinnor har nått ledningspositioner under de senaste decennierna och bevisat 

sin kompetens, vilket har förmodligen lett till att stereotypier som associerar ledarskap 

med maskulinitet och män har sakta börjat avvecklas. Med andra ord, den uppfattade 

oförenligheten mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen är nuförtiden 

mindre än förr i världen. (Paustian-Underdahl et al. 2014) Också definitionen för 

effektivt ledarskap har ändrats med tiden. Förr uppskattades transaktionellt ledarskap, 

som innefattade mera maskulina praxis, medan man nuförtiden anser att 
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transformativt ledarskap, där kvinnor anses vara skickliga i, är effektivare (Paustian-

Underdahl et al. 2014).  

Också organisationstyp inverkar då man jämför effektiviteten av kvinnliga och manliga 

ledare. Trots att ledarpositioner i allmänhet anses vara maskulina och mer lämpliga för 

män än kvinnor, anses vissa organisationer mer feminina för att det finns fler kvinnor 

än män som jobbar på dessa organisationer/branscher. Forskning bevisar att kvinnliga 

ledare uppfattas mer effektiva inom kvinnodominerade organisationer/branscher, 

medan män uppfattades effektivare inom manliga branscher/organisationer. 

(Paustian-Underdahl et al. 2014)  

Eagly, Makhijani och Klonsky (1992) hävdar också att könet på de underordnade som 

evaluerar sin ledare, påverkar själva utvärderingen. Eftersom kvinnliga ledare bryter 

mot den traditionella, samhälleliga könshierarkin, kan det hända att män uppfattar 

kvinnliga ledare som ett hot (Eagly et al. 1992). Män har en ihärdig resistens mot att 

förlora makt. Vissa män motstår aktivt, fientligt och på ett organiserat sätt, 

jämställdheten mellan könen, eftersom det innebär en minskning av den manliga 

makten. (Hearn 2001) Rädslan att förlora makt gäller säkerligen alla människor som 

innehar makt, inte bara män. Detta tänkbara hot gör att män, lättare än kvinnor,  

förkastar kvinnliga ledare och att sannolikheten att en kvinnlig ledare utvärderas sämre 

än manliga ledare, är större när hon leder manliga underordnade (Eagly et al. 1992). 

Dessutom argumenterar relationsdemografiska teorier att människor tycker om att 

vara med andra människor som liknar en själv angående kön, attityder och åsikter och 

som kommer från samma geografiska område som en själv (Tsui, Egan, O’Reilly 1992; 

Northouse 2001). Detta fenomen kallas för homosocialitet. En del undersökningar har 

dock upptäckt att män är mindre benägna att motstår kvinnlig auktoritet då när de har 

möjligheten att förtjäna pengar eller dra nytta av den kompetenta kvinnan på något 

annat sätt. Under dessa omständigheter är män lättare påverkade av kompetenta 

kvinnor än kvinnor eller män som uppfattas vara mindre kompetenta. Konklusionen är 

att då män inser att de har någonting att vinna är de färdiga att låta den kompetenta 

kvinnan uppskjuta bekymret om hot mot den manliga makten. (Carli 2001,)  

Förutom tid och organisationstyp, påstås den hierarkiska nivån också påverka 

jämförelsen av effektiva manliga och kvinnliga ledare. Tidigare forskning stöder teorin 

om att på olika hierarkiska nivåer i en organisation krävs olika typer av ledarskap. Ju 

högre upp i hierarkin man går, desto maskulinare beteende förväntas av ledaren. 

Kvinnliga ledare på höga ledningspositioner kan dock dra nytta av dubbelstandarden. 
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Kvinnliga ledare på toppnivå fick en positivare bedömning än sina manliga kolleger på 

toppnivå och medelnivå, eftersom dessa kvinnor ansågs ha bemött betydligt högre 

standarder. (Paustian-Underdahl et al. 2014) 

Heilman (2001) påstår dock att dessa faktorer är oftast fasta och kan inte kontrolleras 

av organisationer. Genom organisatoriska förändringar kan man lättare försöka 

eliminera antagandet om att kvinnor inte är kompetenta än att försöka strida mot 

negativa reaktioner på kvinnors framgång (Heilman 2001). Evalueringen av ledare 

baserar sig på könsstereotypierna, som beskriver vad som är idealt beteende för en 

kvinna och en man. Därför anses kontextuella faktorer eller organisatorisk kontroll inte 

inverka på dessa ideologier. (Heilman 2001)  

2.5 Manliga ledare och könsföreställningar 

Hittills har avhandlingen fokuserat på kvinnliga ledare och hur könsföreställningar 

påverkar evalueringen av dem. Vi får inte glömma att se saken ur manliga ledares 

perspektiv. Ofta glömmer man att manliga ledare inte heller är en homogen grupp, 

utan den utgörs av olika individer som har olika sätt att bete sig och leda andra. Det 

finns manliga ledare som använder sig av mer auktoritära och maskulina sätt att leda, 

men det finns också män som leder mer demokratiskt och kollektivt, vilket ofta 

förknippas med kvinnliga ledare. Det finns forskningsresultat som tyder på att manliga 

ledare i roller som strider mot den manliga könsrollen (t.ex. lågstadium rektor eller 

ledare för en socialtjänstbyrå) beter sig mindre uppgiftsorienterade än i ledarroller som 

motsvarar den manliga könsrollen (som t.ex. en militärofficer eller idrottsinstruktör) 

(Eagly & Johannesen-Schmidt 2007).  Enligt Eagly, Makhijani och Klonsky (1992) har 

det i allmänhet inte en stor betydelse hurdan ledarskapsstil männen använder sig av 

eftersom manligt ledarskap är redan ursprungligen uppfattad som legitimt. De har en 

större möjlighet att använda sig av en ledarskapsstil som inte motsvarar 

förväntningarna på den manliga könsrollen än kvinnor (Eagly et al. 1992). 

Däremot, om man följer role congruity-resonerandet, skulle man kunna tänka sig att 

manliga ledare, som leder på ett mer feminint sätt, drabbas av sämre evalueringar på 

samma sätt som kvinnor, som leder på ett maskulint sätt drabbas av sämre evaluering. 

Bevis på detta hittas i flera undersökningar (t.ex. Eagly & Karau 2002; Johnson et al. 

2008). Johnson et al. (2008) kategoriserade ledare i antingen starka och okänsliga eller 

svaga och känsliga ledare. Personerna som deltog i undersökningen rankade starka 

manlige ledare som bäst gällande effektivitet och behaglighet, medan manliga, svaga 
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ledare rankades som sämst. Kvinnliga ledare, både starka och svaga rankades alltså 

bättre än svaga manliga ledare. (Johnson et al. 2008) Detta är ett bevis på att också 

manliga ledare drabbas av rollinkongruens. Svaga manliga ledare bryter både mot den 

maskulina könsrollen och mot ledarprototypen (Johnson et al. 2008).  

 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Tidigare forskning har identifierat tre faktorer som påverkar människors uppfattning 

om att män är bättre ledare än kvinnor: föreställningar om könsroller, könsauktoritet 

och könsstereotypier (Rudman & Kilianski, 2000). Enligt traditionella könsroller är 

mannen familjens försörjare, medan kvinnan tar hand om hemmet och barnen. 

Mannens könsroll förknippas med högre statusroller så som ledarrollen, medan 

kvinnans könsroll förknippas med lägre statusroller och därför står kvinnans könsroll i 

kontrast med ledarrollen. (Eagly & Karau, 2002) Enligt hypotesen om könsauktoritet 

associeras män med högre auktoritet än kvinnor och denna association korrelerar med 

negativa attityder mot kvinnlig auktoritet. Människor är inte vana att koppla ihop 

kvinnor med auktoritet eftersom organisationer och ledarskap alltid har dominerats av 

män och baserar sig på maskulina värden. Kvinnor i auktoritetsposition bryter mot den 

traditionella ledarprototypen och därför uppstår negativa attityder mot kvinnlig 

auktoritet. (Rudman & Kilianski, 2000) Könsstereotypierna bygger långt på kollektiva 

och agentiska attribut. Kollektiva särdrag (bl.a. omsorg för andra människor, 

hjälpsamhet, sympati, omvårdnad och tillgivenhet) kopplas oftare ihop med kvinnor, 

medan agentiska särdrag (bl.a. kontroll, bestämdhet, självsäkerhet, aggressivitet, 

ambition, självständighet och styrka) är starkare kopplade till män är (Eagly & Karau, 

2002). Uppfattningen om bra ledare och män delar på många samma egenskaper, som 

är agentiska av sin natur. Därför uppfattas ofta att kvinnor, associerade med kollektiva 

egenskaper, inte möter de agentiska egenskaperna som kopplas med bra ledare och 

härifrån härstammar uppfattningen om att kvinnor är inte lika bra ledare som män.  

Role congruity-teorin visar att kvinnliga ledare drabbas av dubbelstandard, vilket 

innebär att eftersom kvinnor saknar den makt som agentiska särdrag automatiskt 

skapar för män, är kvinnliga ledare tvungna att prestera bättre än sina manliga kolleger 

för att bli uppskattade och ansedda som bra och kompetenta ledare (Eagly & Karau, 

2002). Fastän en manlig och kvinnlig ledare skulle bete sig likadant, evalueras den 

kvinnliga ledaren ofta sämre jämfört med den manliga ledaren (Lyons et al. 2007). 
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Orsaken är helt enkelt den att kvinnan bryter mot sin traditionella könsroll om hon 

beter sig som en man.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en ledare förväntas vara bl.a. 

tävlingsinriktad, självsäker, aggressiv och ambitiös. Män brukar vanligen antas uppfylla 

dessa förväntningar automatiskt. Kvinnor däremot förväntas vara empatiska, 

hjälpsamma, hänsynsfulla och känsliga, vilket är den raka motsatsen till den agentiska 

uppfattningen om män och stämmer inte överens med förväntningen av hurdan en bra 

och effektiv ledare är. Detta i sin enkelhet tycks bidra till att kvinnliga ledare evalueras 

sämre än manliga ledare. Syfte med denna avhandling är att göra en kvalitativ 

undersökning om vilka kriterier underordnade tillämpar när de utvärderar sina ledare 

och ifall dessa kriterier skiljer sig för manliga och kvinnliga ledare.  
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3 METODIK 

Det här kapitlet presenterar de olika metodologiska valen som gjorts för att samla in all 

nödvändig data för att kunna genomföra undersökningen och uppfylla dess syfte. Den 

metodologiska processen skapas genom växelverkan mellan bl.a. forskningsfilosofier 

(kallas också för epistemologier och ontologier eller paradigm) och forskningsmetoder 

(Creswell, 2014). Dessa komponenter tillsammans bidrar till att en 

forskningsinställning är antingen kvalitativ, kvantitativ, eller en mix av dessa två 

(Creswell 2014).   

3.1 Forskningsfilosofi 

Fastän filosofiska idéer i hög grad är dolda i forskning, påverkar de ändå 

forskningspraktiken (Creswell, 2014). Creswell (2014) definierar filosofiska 

världsåskådningar som allmänna filosofiska inriktningar om världen och om 

forskningens karaktär, som forskaren medför till studien. De mest kända filosofiska 

världsåskådningarna är postpositivism, konstruktivism, transformativ, och pragmatism 

(Creswell 2014).  

Konstruktivism argumenterar att människor använder sig av kategorier för att förstå 

den naturliga och den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2011). Dessa betydelser är 

mångfaldiga samt varierande (Creswell 2014) och konstrueras i växelverkan mellan 

människor (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell (2011) tar upp ”manlighet” som ett 

exempel för en social konstruktion. Vad som avses med manlighet bestäms av 

människors växelverkan med varandra (Bryman & Bell 2011) Konstruktivistisk 

forskning undersöker alltså komplexa synvinklar istället för att begränsa betydelserna 

till få kategorier eller idéer. Målet med konstruktivistisk undersökning är att 

representera sociala företeelser (Bryman & Bell 2011) och att se problemområdet ur 

deltagarnas synpunkter, oftast via diskussioner och intervjuer. (Creswell 2014) 

Forskarens uppgift är att förstå och tolka hur andra människor ser och förstår världen 

(Creswell 2014).  

Den konstruktivistiska forskningens särdrag passar bra in i denna forskning. Syftet 

med avhandlingen är ju att undersöka hur könsföreställningar påverkar utvärderingen 

av ledare. Som ordet ”könsföreställning” tyder, handlar det om föreställningar, 

förväntningar och antaganden på hurdana egenskaper och hurdant beteende som 

människor associerar med kvinnor respektive män. Utvärderingen av ledare är en 
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social process där människor evaluerar i vilka grad som ledarna beter sig enligt 

förväntningarna och hur människorna uppfattar dessa ledare som sociala aktörer. 

Därför kan det konstateras att den konstruktivistiska synen på forskningsfilosofi är 

lämplig för denna avhandling.  

3.2 Forskningsstrategi: kvalitativ vs. kvantitativ 

Med kvalitet menas karaktären eller egenskaperna hos någonting. Meningen med 

kvalitativ forskning är att klargöra karaktär eller egenskaper hos ett fenomen eller 

problemområde.  I motsats till kvalitativ forskning handlar kvantitativ forskning om att 

fastställa mängder och söka efter fenomenets frekvens eller förekomst. (Widerberg 

2002) I kvalitativ forskning läggs vikten alltså vid ord och inte kvantifiering relationen 

mellan teori och forskning ses ur en induktiv synvinkel. Detta innebär att man främst 

genererar teorier (Bryman & Bell 2011).  

Kvalitativa metoderna innebär att man som forskare försöker sätta sig in i den 

undersöktes situation och se problemområdet ur hans/hennes synvinkel (Holme & 

Solvan 1996). Genom att se på ett fenomen eller problemområde inifrån bidrar till en 

djupare och mer fullständig förståelse av det ämnet man undersöker. (Holme & 

Solvang 1996). Denna beskrivning följer den konstruktivistiska forskningsfilosofin och 

därför anses en kvalitativ forskningsmetod vara lämplig för denna avhandling.  

En faktor som påverkar valet av forskningsstrategi utöver forskningsfilosofin, och 

metoden, är forskningens problemområde. När undersökningens syfte är att 

identifiera, förstå eller analysera faktorer som påverkar ett resultat, är kvalitativa 

metoder lämpligast. (Creswell 2014) Syftet i denna avhandling är att analysera hur 

könsföreställningar inverkar på hur arbetstagarna evaluerar sina ledare, och 

forskningsfrågan är: hur skiljer sig de kriterier som underordnade använder för att 

evaluera manliga ledare från de kriterier som underordnade använder för att 

evaluera kvinnliga ledare? . En kvalitativ forskningsmetod passar alltså in här. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod i denna avhandling användes skriftliga berättelser som 

samlades in via en webbenkät. Webbenkäten fungerade som strukturerade intervjuer 

med främst öppna frågor. 
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Nuförtiden utnyttjas internet i allt större grad när det gället att samla in data för 

forskning. Fördelar med internetet är att man sparar tid och pengar, man behöver t.ex. 

inte transkribera deltagarnas svar skilt.  Dessutom når man fler personer utan 

svårigheter och data kan samlas in relativt snabbt. (Bryman & Bell 2011) Dessa är 

centrala orsaker varför datainsamling via internet valdes för den här undersökningen. 

Sociala medier är relativt nya omgivningar för datainsamling inom forskning, men där 

är det ännu lättare och snabbare att nå direkt till de människor man vill.  

Nackdelarna med att samla data via internet är bl.a. att inbjudan till att delta i en 

undersökning kan uppfattas av vissa människor som skräp, de icke-verbala budskapen 

går förlorade eftersom det inte finns en personlig relation mellan forskaren och 

deltagare, och vissa deltagare kan oroa sig för konfidentialiteten när det gäller att ge 

svar via internet som kan drabbas av dataintrång och bedrägerier. (Bryman & Bell 

2011,) Dessa nackdelar har tagits i beaktande i denna undersökning.   

3.3.1 Urval 

Målet med kvalitativa intervjuer är att öka förståelse och skapa djupare uppfattningar 

om det fenomen som studeras. Detta innebär att urvalet av undersökningsenheter inte 

är slumpmässigt. (Holme & Solvang 1996). Urvalet brukar göras medvetet eftersom 

syftet är att insamla data som är mest relevant för det studerade ämnet. Dessutom 

borde urvalet sträva efter att generera ett brett spektrum av information samt olika 

synpunkter på ämnet. (Yin 2013) Urvalet av denna forskning är icke-slumpmässigt 

kombinerat med bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Målgruppen som är av 

speciellt intresse är unga, högutbildade och kvinnor, eftersom dessa grupper kan antas 

vara mer medvetna om genusfrågor och således påverkas av dem i mindre utsträckning 

jämfört t.ex. med äldre, lägre utbildade och män. Ifall resultaten tyder på att 

könsföreställningar påverkar också de ovannämnda grupperna av intresse kan man 

konstatera att könsföreställningar fortfarande lever kvar i vårt samhälle.  

Relevansen och karaktären av generalisering i kvalitativ undersökning har diskuterats, 

och vissa menar att resultaten ur kvalitativa undersökningar inte kan generaliseras 

utöver det urval som studerats (Yin 2013). Värdet på de flesta undersökningar ökar 

ändå ifall resultaten och slutsatserna kan generaliseras till andra sammanhang och 

situationer än bara det urval som studerats (Yin 2013). Därför utgick denna forskning 

från att samla in så mycket data som möjligt av olika slags respondenter för att senare 
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kunna dra generaliserbara slutsatser möjligen till hela populationen. Största intresset 

ligger ändå i unga, högutbildade och kvinnor.  

Länken till webbenkäten delades huvudsakligen på Facebook. Eftersom länken var 

tillgänglig för alla, fanns det en möjlighet för en snöbollseffekt. Länken kunde delas av 

redan bekanta Facebook-vänner vidare till andra, obekanta, människor. Dessutom 

skickades länken till enkäten via e-post till sådana personer som inte var nåbara via 

Facebook, t.ex. vissa arbetskollegor. Det handlar alltså om ett slags bekvämlighetsurval, 

eftersom man når ut till de personer som är lättast att nå. Risken med 

bekvämlighetsurvalet är att forskningsresultatet kommer att lida av en okänd grad av 

ofullständighet eftersom de källor som man har lättast tillgång till är inte alltid de mest 

informativa. Dessutom finns det en risk för snedvridning. (Yin 2013)  

3.3.2 Öppna beskrivningar via online enkät 

En stor utmaning med planeringen av enkäten var att ställa frågorna på ett sådant sätt, 

att deltagarna inte skulle automatiskt gissa vad som undersöks och att de inte skulle 

svara enligt det som de tror att forskaren vill höra, eftersom det skulle kunna snedvrida 

resultaten. Man kunde ändå inte skymma syftet alldeles för mycket eftersom det skulle 

ha stått i kontrast med den allmänna forskningsetiken. 

Enkäten bestod huvudsakligen av öppna frågor, som motsvarar en strukturerad 

intervju. Avsikten var att med hjälp av dem smala in beskrivningar av bra och sämre 

ledare. Dessa beskrivningar användes sedan för att analysera vilka kriterier som 

underordnade brukar använda för att utvärdera sina ledare. Enkäten innehöll också en 

del slutna frågorna för att få fram viss bakgrundsinformation om deltagarna själva och 

om de ledare som de beskrev. 

Enkäten skrevs både på svenska och på finska för att få ihop så många svar som 

möjligt. Före den slutliga versionen av frågeformulären publicerades, gjordes en 

pilotenkät, som skickades till 3 respondenter för att få feedback på den. På basis av 

feedbacken finslipades enkäten till sin slutliga form. Enkäterna publicerades på 

Facebook och delades framåt via e-post. Eftersom länkarna var öppna till alla, gav detta 

en möjlighet för en snöbollseffekt, dvs. länkarna till enkäterna skickades framåt till 

andra människor på Facebook via olika respondenter. 

Både den svenska och finska enkäten finns som bilagor i slutet av avhandlingen. 
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3.4 Analysmetod 

En innehållsanalys strävar efter att göra meningsfulla slutsatser ur text (Weber 1990) 

Den centrala idén i innehållsanalysen är att klassificera ord, meningar och fraser. Alla 

ord, meningar och fraser i en och samma kategori antas ha liknande menande. 

Likheten mellan ord, meningar och fraser kan basera sig på ordens precisa menande, 

eller deras konnotation. (Weber 1990) Denna process kallas också för kodning. Weber 

(1990) påminner att det inte finns rätta eller fela sätt att göra innehållsanalys. Däremot 

måste forskaren själv avgöra vilka metoder som fungerar bäst för ens forskningsfrågor 

(Weber 1990). Innehållsanalysen fungerar bra när man vill studera trender och 

mönster ur data (Stemler 2001). Denna analysmetod passar alltså bra för att studera 

ifall skillnader hittas i hur underordnade utvärderar manliga och kvinnliga ledare.  

Innehållsanalysen går oftast ut på att man räknar hur ofta vissa ord förekommer i data. 

Antagandet är att de ord som förekommer oftast, är av störst intresse. (Stemler 2001) 

Man måste dock komma ihåg att vissa ord är synonymer till varandra och detta borde 

beaktas i när man räknar frekvensen av ett visst ord. Dessutom representerar inte alla 

ord en kategori lika bra och vissa ord kan ha flera meningar och det är forskarens 

ansvar att överväga detta. (Stemler 2001) 

Själva kodningen kan utföras på två olika sätt. Antingen har man färdiga kategorier före 

kodningen som baserar sig på någon teori och försöker sortera data i dessa kategorier. 

Andra möjligheten är att forma kategorier samtidigt när man går igenom data. (Stemler 

2001) I denna undersökning provades först kodning med färdiga kategorier, men 

eftersom det kändes svårt att klämma in egenskaper och beteenden i färdiga kategorier 

valdes det att forma kategorier i takt med kodningen.   

Data-analysen börjades med att först läsa igenom alla beskrivningar av bra ledare (både 

manliga och kvinnliga) och sedan beskrivningarna av sämre ledare (både manliga och 

kvinnliga). I enkäten bads respondenterna först tänka på en bra och en sämre ledare de 

haft, och nämna 3-5 egenskaper som gjorde att denna ledare upplevdes som en bra 

respektive sämre ledare. Följaktligen bads respondenterna att beskriva dessa personers 

beteende som ledare. Den ursprungliga tanken var att respondenterna skulle nämna 

egenskaper i den första frågan och beskriva beteenden i den andra frågan. I 

verkligheten hittades egenskaper och beskrivningar på beteende blandade i båda 

frågorna. P.g.a. detta ansågs det vara bäst att plocka ut alla nämnda egenskaper och 

beteenden ur alla svar gällande bra ledare och göra en gemensam lista på dem, och en 
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skild lista på alla nämnda beteenden och egenskaper i ur beskrivningarna av sämre 

ledare. Alla kategorier med sina respektive egenskaper och beteenden listats i bilaga 3 

och 4. Vissa beteenden kunde likställas med vissa egenskaper, t.ex. ”vill alltid hjälpa 

sina underordnade” kan likställas med egenskapen hjälpsam. Efter att en lista på alla 

egenskaper och beteenden gjorts för bra ledare och en annan lista för egenskaper och 

beteenden för sämre ledare, var det tid att börja kategorisera dem.  

Sist och slutligen var formandet av kategorierna relativt enkelt. De nämnda 

egenskaperna och beteenden framförallt för bra ledare upprepades i flera svar och det 

fanns ett klart mönster på vilka slags egenskaper och beteenden som förekom i största 

delen av svaren. Vissa kategorier kunde urskiljas genast. Det var fort klart att t.ex. 

egenskaper och beteende gällande ledarens och underordnades relationer, samt 

förtroende, ärlighet och rättvisa var speciellt viktiga för respondenterna. Därifrån 

formades kategorierna gällande relationer, samt förtroende, ärlighet och rättvisa. Flera 

egenskaper och beteenden hade klart att göra med hur ledaren uppmuntrar och stöder 

sina underordnade. Dessa formade kategorin gällande stöd och uppmuntran. Vikten av 

kommunikation och engagemang dök också ofta fram i beskrivningarna och alla 

egenskaper och beteenden som hade med dessa teman att göra formade kategorier. 

Ändamålsenligt var att använda så långt som möjligt samma kategorier också för 

egenskaperna och beteenden som nämnts i beskrivningarna för sämre ledare. I 

beskrivningarna av sämre ledare dök klart fram egenskaper gällande bl.a. brist på 

kompetens samt beteenden som tydde på brist på auktoritet. Då söktes motsatser till 

dessa egenskaper och beteenden från beskrivningarna av bra ledare. Avsikten var att ha 

två kategorier, t.ex. lugn och brist på lugn och dessa kategorier skulle innehålla 

egenskaper och beteenden som är varandras motsatser. Denna konsekvens 

eftersträvades i alla kategorier. Ur beskrivningarna av sämre chefer kunde man urskilja 

egenskaper och framförallt beteenden som helt klart var destruktiva av sin natur, t.ex. 

elak, förnedrande, oartig och negativ. Denna typ av beteenden och egenskaper 

formades till en skild kategori som kallas för destruktivt ledarskap. Utmanande var att 

hitta en motsatskategori till destruktivt ledarskap. Efter hård kodning formades 

kategorin gällande välvilligt och ödmjukt ledarskap. Allt som allt formades 12 

kategorier för egenskaper och beteenden gällande bra ledarskap, samt 12 kategorier för 

egenskaper och beteenden gällande sämre ledarskap.  

När alla egenskaper och beteenden hade hittat sina kategorier räknades ut hur många 

gånger en enskild egenskap eller ett enskilt beteende nämndes totalt i alla svar. T.ex. 
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egenskapen flexibel nämndes totalt 15 gånger i 97 svar och 6 av dem nämndes i 

beskrivningar av bra manliga ledare och 9 av dem nämndes i beskrivningar av bra 

kvinnliga ledare. Dessa siffror skrevs ner i en excel-fil och samma sak gjordes för alla 

nämnda egenskaper och beteenden både i beskrivningarna av bra och sämre ledare. Till 

slut innehöll en kategori ett visst antal egenskaper och beteenden samt frekvensen för 

hur ofta de framkom i svaren. Eftersom ett svar kunde nämnde flera 

egenskaper/beteenden ur samma kategori, måste man ännu skilt räkna ut andelen svar 

som nämner en eller flera av egenskaperna i en viss kategori. Sedan räknades också 

skilt andelen svar gällande bra kvinnliga ledare och andelen svar gällande sämre 

kvinnliga ledare, samt andelen svar gällande bra manliga ledare och andelen svar 

gällande sämre manliga ledare som nämner en eller flera av egenskaperna/beteenden i 

varje kategori. Med hjälp av dessa resultat kan man jämföra 1) hur ofta vissa kategorier 

framkommer i svaren, samt 2) hurdana skillnader finns det i förekomsten av dessa 

kategorier mellan beskrivningar av manliga ledare och beskrivningar av kvinnliga 

ledare.  

Till sist jämförs dessa resultat med tidigare forskning. Av speciellt intresse är att 

undersöka vilka egenskaper och beteenden (samt deras motsatser) som upprepas i både 

beskrivningarna av bra och sämre kvinnlige ledare och vilka i beskrivningarna av bra 

och sämre manliga ledare. Detta intresserar eftersom om det finns upprepade mönster 

här är det ett tecken på att man faktiskt använder olika kriterier för manliga och 

kvinnliga ledare istället för att kvinnliga och manliga ledare faktiskt skulle bete sig 

olika.  

 

3.5 Forskningskvalitet och forskningsetik 

Etiska frågor i utförandet av forskningsprojekt kräver stor uppmärksamhet. Det finns 

etiska frågor som borde tas i beaktande under alla de olika skeden i ett 

forskningsprojekt. (Creswell 2014) 

Enligt Yin (2013) finns det tre delmål som tillsammans bidrar till att en forskning är 

tillförlitlig och trovärdig. För det första skall forskningen bedrivas på et sätt som är 

offentligt tillgängligt, dvs. transparent. Detta innebär att beskrivningen och 

dokumenteringen av forskningsmetoderna skall vara klar och tydlig så att andra 

personer kan förstå och bedöma dem. Dessutom skall alla data vara tillgängliga för 
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granskning. (Yin 2013) För det andra skall forskningen bedrivas på ett metodiskt sätt 

vilket innebär att man följer en ordnad mängd forskningsprocedurer och minimerar 

slarv, att man undviker en oförklarad snedvridning eller en avsiktlig förvrängning, samt 

att man är utförlig och dubbelkontrollerar procedurer och fakta. (Yin 2013) Det tredje 

delmålet är att forskningen skall bygga på en redovisad mängd bevis. Studiens 

slutsatser skall hänvisa till dessa bevis. (Yin 2013) 

Dessutom finns det flera etiska regler som handlar om frivillighet, integritet, 

konfidentialitet, och anonymitet för de personer som deltar i undersökningen (Bryman 

& Bell 2011).  De mest centrala reglerna enligt Bryman och Bell (2011) är följande: 

• Informationskravet: Undersökningens syfte och olika skeden skall meddelas 

deltagarna.  

• Samtyckeskravet: De personer som deltar i undersökningen skall veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan när som helst avbryta sitt deltagande i 

forskningen. 

• Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Alla uppgifter om deltagande 

personer skall behandlas med högsta möjliga konfidentialitet. Dessutom skall 

personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem.  

• Nyttandekravet: Uppgifter som samlas om enskilda personer får användas 

endast för forskningsändamålet. 

• Falska förespeglingar: Forskaren får inte ge falsk eller vilseledande information 

åt deltagarna.  

Denna avhandling har följt de ovannämnda reglerna. Fastän blottandet av 

avhandlingens syfte var problematiskt eftersom den kunde påverka hur 

respondenterna besvara frågorna i enkäten, har syftet ändå meddelats åt 

respondenterna utan falsk eller vilseledande information. Respondenterna har 

informerats om att deras deltagande är totalt frivilligt och att alla svar behandlas 

konfidentiellt. Respondenternas anonymitet var garanterad eftersom enkäten kunde 

besvaras anonymt och således kan en besvarad enkät inte spåras upp till en viss 

respondent. De samlade svaren användes enbart för forskningsändamålet. De personer 

som har tillgång till materialet är jag och min handledare som kommer att använda 

materialet i vidare forskning.  
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Specifika etiska frågor som dyker upp då man utför en forskning via internet är bl. a. 

det att en deltagare kan anta en falsk identitet. Detta har konsekvenser för forskningens 

validitet. (Bryman & Bell 2011) Det att personerna som besvarar online enkäten 

anonymt, skapar risken till att någon deltagare kan ge falsk bakgrundsinformation om 

sig själv (t.ex. kön, ålder, arbetserfarenhet etc.) och det i sin tur kan leda till förvrängda 

forskningsresultat.  

En allmän nackdel med kvalitativ forskning är att forskarens egen uppfattning om 

problemområdet samt beteende kan ha en stor inverkan på hur han/hon analyserar 

information. (Holme & Solvang 1996) Därför kan man anse att ingen forskning kan 

vara totalt objektivt, utan all forskning påverkas i vissa grad av subjektivitet. Detta har 

tagits i beaktande också i denna avhandling. 
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4 RESULTAT 

 

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur könsfördomar påverkar evaluering av 

ledare. D.v.s. ifall underordnade använder sig av olika bedömningskriterier när de 

evaluerar manliga ledare jämfört med kvinnliga ledare.  

De äldre generationerna är i allmänhet mer benägna att hålla fast vid de traditionella 

könsrollerna än de yngre generationerna. Världen förändras hela tiden och har i 

allmänhet blivit mer tolerant sedan t.ex. början av 1900-talet. Den uppfattade 

oförenligheten mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen är nuförtiden 

mindre än förr i världen (Paustian-Underdahl et al. 2014). Därför kan man anta att 

yngre människor skulle vara mer toleranta och påverkas av könsfördomar i mindre 

utsträckning än äldre människor.  

Man kan också tänka sig att människor som tidigare blivit diskriminerade skulle inte 

vilja föra vidare sådana tankesätt som skulle fortsätta diskrimineringen. Kvinnor har 

genom tiderna blivit diskriminerade i organisationer jämfört med män och därför kan 

man anta att kvinnor inte vill befrämja sådant beteende som skulle bibehålla 

diskriminerandet. Med andra ord kunde man tänka sig att kvinnor är mer medvetna 

om genusfrågor och påverkas av könsfördomar i mindre utsträckning än män. 

Genusfrågor har fått allt större uppmärksamhet under de senaste decennierna (Agars 

2004) och diskuteras allt oftare i vårt samhälle. Också i högskolor tas genusfrågor upp i 

undervisningen och därför kunde man tänka sig att högutbildade människor skulle 

vara mer medvetna om genusfrågor och kanske påverkas av könsfördomar i mindre 

utsträckning än lägre utbildade människor.  

Dessutom hör Finland till världens mest jämställda länder (World Economic Forum 

2015) och anses vara världens bästa land för arbetande kvinnor (The glass-ceiling index 

2015).  

Det är av speciellt intresse att empiriskt studera ifall dessa hypoteser angående 

kvinnor, unga och högutbildade människor faktiskt stämmer och om könsfördomar och 

könsskillnader existerar trots allt också i den finska kontexten.   
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Om man tittar på respondenternas kön, ålder och utbildning, kan man konstatera att 

undersökningen nådde väl de ovannämnda grupperna av intresse.  

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

Online enkäterna besvarades totalt av 97 personer. 75 % av respondenterna var 

kvinnor, och 25 % män. Den ojämna könsfördelningen bland respondenterna beror 

delvis på att urvalet var en blandning av bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Också 

den genomsnittliga åldern på respondenterna har påverkats av bekvämlighetsurvalet. 

Majoriteten av respondenterna var under 36 år.  

Figur 1: Respondenternas kön                                  

 

Figur 2: Respondenternas ålder  

  

Ca 70 % av respondenterna har en högskoleutbildning. 28 % av respondenterna har en 

arbetserfarenhet mellan 7-10 år, 25 % mellan 11-20 år.  
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Figur 3: Respondenternas utbildning 

 

 

Figur 4: Respondenternas arbetserfarenhet 

 

Som konklusion av urvalet kan man konstatera att det är kvinnodominerat, till stor del 

högutbildat, relativt ung och med varierande längd av arbetserfarenhet.  

Syftet var att med hjälp av enkäten undersöka ifall ledare evalueras på olika sätt 

beroende på om de är män eller kvinnor. Ca 54 % av alla de chefer som beskrevs av 

respondenterna arbetade på handelsbranschen. Vårdbranschen var väl representerad 
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av kvinnliga chefer, medan byggbranschen representerades av manliga chefer. Av de 

kvinnliga ledare (både bra och sämre), som beskrevs av respondenterna arbetade ca 33 

% inom handelsbranschen, ca 21 % inom vårdbranschen och ca 10 % inom hotell-, 

restaurang- och turismbranschen. De tre största branscherna för de manliga ledarna 

som respondenterna beskrev i denna undersökning var handelsbranschen (21 %), 

hotell-, restaurang, och turismbranschen (17 %), samt byggbranschen (11 %).  

Figur 5: Cheferna enligt olika branscher 

 

 

 

4.2 Bra ledare 

I enkätens första fråga bads respondenterna tänka på en bra ledare de haft, och nämna 

3-5 egenskaper eller beteenden som gjorde att denna ledare upplevdes som en bra 

ledare. Följaktligen bads respondenterna att beskriva denna persons beteende som 

ledare. 43 % av respondenterna beskrev en manlig bra ledare, medan 57 % av 

respondenterna valde att beskriva en bra kvinnlig ledare. 

När respondenterna beskrev egenskaper och beteenden för sina bra ledare, dök flera 

egenskaper/beteenden fram som uppskattades både för kvinnliga och manliga ledare. 
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Respondenterna uppskattade speciellt egenskaper/beteenden relaterade till förtroende, 

ärlighet och rättvisa; relationer; samt stöd och uppmuntran.  

Alla de egenskaper/beteenden som nämndes för bra ledare kan indelas i 12 olika 

kategorier. Beskrivningen på hur dessa kategorier uppstod finns i kapitel 3.4 om 

analysmetoden. 

 

Tabell 1 Bra ledare: Kategorier och deras frekvens 

Kategori av egenskaper 

Andelen svar som 
nämner en eller 
flera av 
egenskaperna i 
kategorin 

Andelen svar 
gällande bra 
kvinnliga ledare 
som nämner en 
eller flera av 
egenskaperna i 
kategorin 

Andelen svar 
gällande bra 
manliga ledare 
som nämner en 
eller flera av 
egenskaperna i 
kategorin 

förtroende, ärlighet, rättvisa 75 % 85 % 67 % 
relationer  71 % 76 % 64 % 
stöd, uppmuntran 52 % 58 % 43 % 
välvilligt/ödmjukt ledarskap 49 % 44 % 57 % 
kommunikation 42 % 43 % 40 % 
auktoritet  33 % 25 % 43 % 
organisations- och 
problemlösningsförmåga 30 % 27 % 33 % 
engagemang  27 % 22 % 21 % 
klarhet, tydlighet 21 % 18 % 24 % 
kompetens 20 % 16 % 24 % 
lugn  15 % 15 % 19 % 
öppenhet för och utveckling av 
nytt 7 % 9 % 5 % 

 
 

Till näst beskrivs forskningsresultaten enskilt för varje kategori. 

4.2.1  Förtroende, ärlighet och rättvisa  

Denna kategori omfattar egenskaper och beteenden som har att göra med hur ledarna 

uttrycker förtroende, rättvisa och ärlighet gentemot sina underordnade, vilka visade sig 

vara de viktigaste egenskaperna/beteenden för respondenterna när det gäller en bra 

ledare. T.o.m. 75 % av alla (97 st.) svar gällande bra ledare nämnde en eller flera sådana 
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egenskaper/beteenden. Siffran var ännu större för beskrivningar gällande bra kvinnliga 

ledare: 85 % av alla (55 st.) svar. Av alla beskrivningar gällande manliga bra ledare (42 

st.), nämnde 67 % egenskaper/beteenden gällande förtroende, ärlighet och rättvisa. 

Med andra ord påverkar dessa egenskaper och beteenden positivt både manliga och 

kvinnliga ledarnas evaluering, men speciellt de kvinnliga ledarnas evaluering. 

De 4 viktigaste egenskaperna/beteenden för en bra ledare enligt respondenterna var 

pålitlig, rättvis, ärlig och en som litar på sina underordnade. Rättvisa nämndes i 49 % 

av alla svar, i 53 % av alla beskrivningar av bra kvinnliga ledare och i 45 % av alla 

beskrivningar av bra manliga ledare. 29 % av alla svar nämnde att ledaren är pålitlig. 

33 % av alla beskrivningar av bra kvinnliga ledare och 24 % av alla beskrivningar av bra 

manliga ledare nämnde pålitlighet. Respondenterna uppskattade också att ledaren litar 

på underordnade, samt att han/hon är ärlig. Båda dessa egenskaper förekom i 18 % av 

svaren. 18 % av alla beskrivningar av bra kvinnliga ledare och 17 % av alla 

beskrivningar av bra manliga ledare nämnde både litande och ärlighet.  

Kohtelee työntekijöitä samanarvoisesti, eikä suosi yksittäisiä henkilöitä. 
Luottaa työntekijöihinsä sekä heidän tapoihin ratkaista ongelmia. Osoittaa 
luottamuksen antamalla itsenäisiä vuoroja tai haastavampia 
ryhmätilaisuuksia tms. (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

Käyttäytyy tasapuolisesti ja reilusti kaikkia alaisia kohtaan, ei ole 
"lempityöntekijöitä" joille puhutaan muista. (beskrivning av en bra kvinnlig 
ledare) 

Kohtelee alaisiaan tasavertaisesti ja tasapuolisesti, on päätöksissään ja 
vaatimuksissaan johdonmukainen… (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

Hoitaa lupaamansa asiat huolella ja täsmällisesti. (beskrivning av en bra 
kvinnlig ledare) 

Hän ei mennyt mielistelijöiden lankaan, vaan kohteli meitä tasapuolisesti ja 
tasa-arvoisesti. (beskrivning av en bra manlig ledare) 

Tuli tunne että minuun luotettiin ja minua arvostettiin ja annettiin tehdä työt 
rauhassa. (beskrivning av en bra manlig ledare) 

4.2.2 Relationer 

Egenskaperna och beteenden i den här kategorin har att göra med hur ledaren hanterar 

relationer (speciellt gällande relationer med sina underordnade). 71 % av alla svar 

gällande bra ledare nämnde en eller flera egenskaper/beteenden ur den här kategorin. 

76 % av svaren gällande bra kvinnliga ledare och 64 % av svaren gällande bra manliga 
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ledare innehöll en eller flera egenskaper/beteenden gällande relationer. Dessa 

egenskaper och beteenden påverkar alltså positivt både manliga och kvinnliga ledarnas 

evaluering, men speciellt de kvinnliga ledarnas evaluering.  

De viktigaste egenskaperna/beteenden enligt respondenterna var förmågan att lyssna 

(ca 1/3 av alla svaren nämnde denna egenskap) och lättillgänglighet (1/5 av alla 

svaren). De egenskaper och beteenden som hade den största skillnaden i förekomst 

mellan beskrivningar av manliga och kvinnliga ledare var empatisk, förmågan att 

lyssna och lättillgänglighet. Alla dessa egenskaper nämndes betydligt oftare i 

beskrivningar av bra kvinnliga ledare än i beskrivningar av bra manliga ledare.  

Helppo lähestyä kaikissa asioissa, niin työnsisältöihin tai työssä 
kehittymiseen/uralla etenemiseen liittyvissä kuin myös henkilökohtaisissa 
asioissa (esimerkiksi jos ongelmia työyhteisössä tai vaikka vain 
vapaapäivätoive). (beskrivning av en bra manlig ledare) 

Sosiaalinen ja hyvä ihmistuntija, joka ottaa myös huomioon muiden ideat ja 
mielipiteet. (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

Tulee turvallinen olo kun tietää että hänen puoleensa voi kääntyä. Hän välittää 
alaisistaan mutta osaa vetää rajan yksityisminän ja työminänsä välille. 
(beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

Ei jätä huomiotta jos huomaa, että jollakin työntekijällä huono olla. Haluaa 
jutella ja selvittää syyn. Ei anna työnimikkeensä/asemansa vaikuttaa siihen, 
voiko hänelle esittää muutosehdotuksia vaan kuuntelee alaisiaan. (beskrivning 
av en bra kvinnlig ledare) 

4.2.3 Stöd och uppmuntran 

Dessa egenskaper och beteenden har att göra med hur ledarna stöder och uppmuntrar 

sina underordnade. 52 % av alla svar nämnde en eller flera egenskaper/beteenden ur 

denna kategori. 58 % av beskrivningar gällande kvinnliga ledare nämnde 

egenskaper/beteenden gällande stöd och uppmuntran, medan 42 % av beskrivningarna 

gällande manliga ledare tog upp en eller flera sådana. Också dessa egenskaper och 

beteenden påverkar positivt både manliga och kvinnliga ledarnas evaluering, men 

speciellt de kvinnliga ledarnas evaluering. 

De egenskaper och beteenden som hade den största skillnaden i förekomst mellan 

beskrivningar av manliga och kvinnliga ledare var allmän uppmuntran och exemplarisk 

beteende. Båda nämndes betydligt oftare för kvinnliga ledare. 

Kannustaa ja innostaa työyhteisöä. (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 
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…auttoi kehittämään ja tuki matkalla onnistumiseen. (beskrivning av en bra 
kvinnlig ledare) 

Antaa hyviä, rakentavia neuvoja, tukee ja tsemppaa…. (beskrivning av en bra 
manlig ledare) 

4.2.4 Välvilligt/ödmjukt ledarskap 

Egenskaperna och beteenden i den här kategorin representerar välvilligt/ödmjukt 

ledarskap. Med hjälp av dessa egenskaper främjar ledaren en god arbetsanda i sin 

organisation och visar ödmjukhet, uppskattning och allmän positivitet. Denna typ av 

egenskaper/beteenden nämndes i 49 % av alla svar. 44 % av beskrivningarna gällande 

bra kvinnliga ledare nämnde en eller flera egenskaper/beteenden angående 

välvilligt/ödmjukt ledarskap, medan 57 % av beskrivningarna gällande manliga bra 

ledare nämnde sådana.  Speciellt uppskattades flexibilitet och uppskattandet av 

underordnade.  

Intressant i den här kategorin var att adjektiven ödmjuk nämndes enbart i 

beskrivningar av kvinnliga ledare, medan dess synonymer ”icke övermodig” och ”liten 

ego” nämndes enbart i beskrivningar av manliga ledare.  

Arvostaa työntekijöitään eikä käyttäydy ylimielisesti! (beskrivning av en bra 
manlig ledare) 

Ei nosta itseään liian korkealle jalustalle (beskrivning av en bra manlig ledare) 

…ei halua hyötyä auktoriteetistaan ja vallastaan. (beskrivning av en bra 
kvinnlig ledare) 

Hon tackade alltid för det man gjort och tog inget för givet. (beskrivning av en 
bra kvinnlig ledare) 

Joustaa tarvittaessa työntekijöitä kohtaan sekä arvostaa sitä, kun työntekijät 
joustavat työnantajaa kohtaan. (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

 

4.2.5 Kommunikation 

Egenskaperna och beteenden i den här kategorin har att göra med hur ledaren 

kommunicerar med sina underordnade. Fokus låg speciellt på feedback samt hur 

ledaren delar på information. 42 % av alla svar nämnde en eller flera egenskaper 

gällande kommunikation. Sådana egenskaper nämndes i 43 % av alla beskrivningar 
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gällande kvinnliga bra ledare, medan siffran för beskrivningarna gällande manliga 

ledare var 40 %. Respondenterna tyckte uppskatta speciellt mycket att ledaren ger 

feedback (både positivt och negativt). Denna egenskap framkom i 23 % av alla svar. 29 

% av alla beskrivningar på bra kvinnliga ledare och 17 % av alla beskrivningar på bra 

manliga ledare nämnde förmågan att ge feedback. I den här kategorin fanns det inga 

desto större könsskillnader. 

Palautekeskusteluja käytiin säännöllisesti ja hän piti huolen siitä, että asiat 
sanotaan suoraa. (beskrivning av en bra manlig ledare) 

Hän antoi palautetta hyvästä työstä ja rakentavaa palautetta jos jokin homma 
ei toiminut. (beskrivning av en bra manlig ledare) 

Keskustelee avoimesti asioista. (beskrivning av en bra manlig ledare) 

Delade generöst med info. (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

4.2.6 Auktoritet 

Egenskaper och beteenden som yttrar auktoritet nämndes i 33 % av alla svar. 25 % av 

beskrivningarna gällande kvinnliga ledare och 43 % av beskrivningarna gällande 

manliga ledare nämnde egenskaper och beteenden gällande auktoritet. Speciellt 

bestämdhet och förmågan att vara krävande lyftes fram här. Bestämdhet nämndes i 15 

% av alla svar och förmågan att vara krävande nämndes i 9 % av alla svar. Förmågan att 

vara krävande hade den största skillnaden i förekomst mellan beskrivningar av bra 

kvinnliga ledare (5 %) och beskrivningar av bra manliga ledare (14 %).  

Egenskaper som nämndes enbart i beskrivningar av kvinnliga ledare var: inte rädd för 

konflikter, litar på sin yrkeskunnighet, övertygande, karisma och värdig. Egenskaper 

som däremot nämndes enbart i beskrivningar av manliga ledare var: modig, kan 

hantera stress, självsäker, skarp, beslutsfattandeförmåga, och har auktoritet. 

Intressant gällande bestämdhet var att respondenterna använde sig av två olika finska 

synonymer för ordet bestämd. För bra manliga ledare användes oftare ordet jämäkkä, 

medan för bra kvinnliga ledare användes oftare ordet napakka.    

Käytökseltään esimies on napakka eli huolehtii siitä, että asiat todella 
hoituvat… (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

On jämäkkä […] vaatii mutta ei liikaa. (beskrivning av en bra manlig ledare) 
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4.2.7 Organisations- och problemlösningsförmåga 

Egenskaper och beteenden som har att göra med organisations- och 

problemlösningsförmåga handlar om hur ledaren sköter det praktiska arbetet. Denna 

typ av egenskaper och beteenden nämndes i 30 % av alla svar. 27 % av beskrivningarna 

gällande bra kvinnliga ledare nämnde en eller flera egenskaper/beteenden gällande 

organisations- och problemlösningsförmåga, medan 33 % av beskrivningarna gällande 

bra manliga ledare nämnde sådana. I den här kategorin fanns det alltså inte desto 

större könsskillnader. De två oftast nämnda egenskaper/beteenden i den här kategorin 

var förmågan att delegera och organisera/koordinera.  

Suuret asiat hanskassa detaljitason asiat delegoituna alaisilleen. (beskrivning 
av en bra manlig ledare) 

Ennen kaikkea hän on tehokas ja ratkaisujen löytäjä… (beskrivning av en bra 
kvinnlig ledare) 

Rauhallisen järjestelmällinen toimintatapa piti projektin koordinoinnin hyvin 
kasassa (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

 

4.2.8 Engagemang 

Egenskaper och beteenden i den här kategorin representerar ledarens engagemang för 

sitt jobb. 27 % av alla svar nämnde en eller flera egenskaper relaterade till engagemang. 

Av alla beskrivningar gällande kvinnliga chefer nämnde 22 % dessa 

egenskaper/beteenden, medan 21 % av alla beskrivningar gällande manliga ledare 

nämnde dem. Här fanns det alltså heller inte skillnader i förekomst mellan 

beskrivningar av manliga ledare och beskrivningar av kvinnliga ledare. 

Respondenterna tyckte uppskatta speciellt mycket ansvarsfullhet. 

Esimieheni kantoi oman vastuunsa tehtävistä (beskrivning av en bra kvinnlig 
ledare) 

Asettaa itsensä likoon organisaation ja alaisten puolesta. (beskrivning av en bra 
manlig ledare) 

 



 

 

44 

4.2.9 Klarhet, tydlighet 

Egenskaper och beteenden i denna kategori handlar om hur klart och tydligt ledaren 

ger instruktioner och hur konsekvent hon eller han är i sitt beteende och i sina beslut. 

Denna typ av egenskaper/beteenden nämndes i 21 % av alla svar. 18 % av alla 

beskrivningar gällande bra kvinnliga ledare och 24 % av alla beskrivningar gällande bra 

manliga ledare nämnde en eller flera av dessa egenskaper/beteenden. Speciellt viktigt 

var konsekvens, vilket nämndes något oftare i beskrivningar av kvinnliga ledare än 

manliga ledare. Inga betydliga könsskillnader hittades i denna kategori. 

Hänellä on selkeät sävelet (beskrivning av en bra manlig ledare) 

Ohjeistaa selkeästi, mutta ei liikaa (beskrivning av en bra manlig ledare) 

…on päätöksissään ja vaatimuksissaan johdonmukainen. (beskrivning av en bra 
kvinnlig ledare) 

 

4.2.10 Kompetens 

Egenskaper och beteenden som gäller ledarens kompetens nämndes också i 

respondenternas svar när de bads om att beskriva bra ledare de haft. De nämndes i 20 

% av alla svar. 16 % av beskrivningar gällande bra kvinnliga ledare och 24 % av 

beskrivningarna gällande bra manliga ledare nämnde kompetens. Egenskaper och 

beteenden relaterade till kompetens påverkar positivt speciellt manliga ledarnas 

evaluering. Om man tittar skilt på de enstaka egenskaperna och beteenden i den här 

kategorin, kan man inte hitta lika stora skillnader i förekomsten av dem mellan 

beskrivningarna av kvinnliga ledare och beskrivningar av manliga ledare.  

Pätevyys sisältää vankan osaamisen omalla alalla. (beskrivning av en bra 
manlig ledare) 

…oman alansa asiantuntija. (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

4.2.11 Lugn 

Avslappnad, lugn, tålmodig och stabil. Dessa ord användes av respondenterna i 

beskrivningarna av bra ledare. 15 % av alla svar innehöll en eller flera av dessa 

egenskaper och beteenden. 15 % av alla beskrivningar gällande kvinnliga ledare och 19 

% av alla beskrivningar gällande manliga ledare nämnde denna typ av egenskaper och 
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beteenden. Speciellt uppskattad var lugn. Ordet avslappnad användes något mer i 

beskrivningar av män än i beskrivningar av kvinnor, men några betydliga 

könsskillnader kunde inte hittas i denna kategori. 

Jämäkkä mutta rento. (beskrivning av en bra manlig ledare) 

Sopivasti rento. (beskrivning av en bra manlig ledare) 

 

4.2.12 Öppenhet för och utveckling av nytt 

Från beskrivningarna gällande bra ledare kan man konstatera att också ledarens 

öppenhet för nya saker och nya utvecklingsidéer, samt villighet att utveckla saker och 

personal uppskattas av underordnade. 7 % av alla svar nämnde dylika 

egenskaper/beteenden. 9 % av alla beskrivningar gällande kvinnliga ledare och 5 % av 

alla beskrivningar gällande manliga ledare nämnde egenskaper/beteenden relaterade 

till öppenhet för och utveckling av nytt.  

Innostuu uusista asioista. (beskrivning av en bra kvinnlig ledare) 

Ilmapiirin luominen, jossa alaiset uskaltavat/haluavat tuoda 
innovaatioita/kehittämiskohteita vapaasti ja jatkuvasti. (beskrivning av en bra 
kvinnlig ledare) 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondenterna nämnde många samma 

egenskaper och beteenden för både bra manliga ledare och bra kvinnliga ledare. Vissa 

skillnader mellan kön kunde ändå uppmärksammas. Speciellt egenskaper och 

beteenden som har att göra med förtroende, ärlighet och rättvisa; relationer; samt stöd 

och uppmuntran var kategorier, som förekom betydligt oftare i beskrivningar av bra 

kvinnliga ledare än i beskrivningar av bra manliga ledare. Däremot, i beskrivningarna 

av bra manliga ledare förekom klart oftare egenskaper och beteenden som har att göra 

med välvilligt/ödmjukt ledarskap, auktoritet, och kompetens. I de övriga kategorierna 

var skillnaderna i förekomst av egenskaper och beteenden så små mellan 

beskrivningarna av kvinnliga ledare och beskrivningar av manliga ledare att de inte är 

av större betydelse. 
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4.3 Sämre ledare 

Efter att respondenterna besvarat frågorna om en bra ledare, bads de om att tänka på 

en chef de haft som inte har lyckas speciellt bra med sina chefsuppgifter och beskriva 3-

5 egenskaper eller beteenden som gjorde att chefen upplevdes som en mindre bra chef. 

Följaktligen bads respondenterna att beskriva denna persons beteende som ledare. 49 

% av respondenterna beskrev en sämre manlig ledare, medan 51 % beskrev en kvinnlig 

sämre ledare.  

De egenskaper och beteenden som nämns i beskrivningarna av sämre ledare kan delas 

in i motsatta kategorier som egenskaperna/beteenden gällande beskrivningar av bra 

ledare. Av intresse är att se ifall samma egenskaper och beteenden upprepas i 

beskrivningarna av sämre kvinnliga/manliga ledare än i beskrivningarna av bra 

kvinnliga/manliga ledare. Använder underordnade faktiskt olika kriterier för att 

bedöma kvinnliga och manliga ledare eller handlar det om verkliga könsskillnader 

mellan män och kvinnor? 

Tabell 2 Sämre ledare: Kategorier och deras frekvens 

Kategori av egenskaper 

Andelen svar som 
nämner en eller 
flera av 
egenskaperna i 
kategorin 

Andelen svar 
gällande sämre 
kvinnliga ledare 
som nämner en 
eller flera av 
egenskaperna i 
kategorin 

Andelen svar 
gällande sämre 
manliga ledare 
som nämner en 
eller flera av 
egenskaperna i 
kategorin 

brist på förtroende, ärlighet och 
rättvisa 57 % 67 % 44 % 
destruktivt ledarskap 57 % 57 % 56 % 
relationer  48 % 59 % 38 % 
brist på engagemang  39 % 39 % 35 % 
organisations- och 
problemlösningsförmåga 27 % 29 % 25 % 
kommunikation 25 % 24 % 25 % 
brist på stöd och uppmuntran 24 % 20 % 27 % 
brist på klarhet och tydlighet 23 % 27 % 19 % 
brist på auktoritet  15 % 6 % 25 % 
brist på lugn  11 % 10 % 13 % 
brist på kompetens 10 % 8 % 13 % 
motviljan mot utveckling och 
nya saker 4 % 4 % 4 % 

 



 

 

47 

Till näst beskrivs forskningsresultaten enskilt för varje kategori. 

4.3.1 Brist på förtroende, ärlighet och rättvisa 

Denna kategori omfattar egenskaper och beteenden som har att göra med hur ledarna 

uttrycker förtroende, rättvisa och ärlighet gentemot sina underordnade, eller snarare 

hur de inte uttrycker dem. 57 % av alla svar nämnde en eller flera 

egenskaper/beteenden gällande brist på förtroende, ärlighet och rättvisa. 67 % av alla 

beskrivningar på sämre kvinnliga ledare och 44 % av alla beskrivningar på sämre 

manliga ledare innehöll denna typ av egenskaper och beteenden. Brist på egenskaper 

och beteenden gällande förtroende, ärlighet och rättvisa påverkar alltså negativt på 

evalueringar av både manliga och kvinnliga ledare, men speciellt kvinnliga ledare. 

Fyra stycken egenskaper/beteenden förekom helt klart oftare än andra: orättvis, 

opålitlig, litar inte på sina underordnade och favoriserar. Oftast förekom ordet orättvis, 

och oftare i beskrivningar av kvinnliga ledare än manliga ledare. Opålitlighet nämndes 

något oftare i beskrivningar av män (17 %) än i beskrivningar av kvinnor (10 %). 

Opålitlighet hade huvudsakligen att göra med skvallrande. De ledare som beskrevs vara 

opålitliga berättades skvallra vidare underordnades personliga saker åt andra. 17 % av 

de kvinnliga ledarna och 4 % av de manliga ledarna påstods inte lita på sina 

underordnade. Beteenden som nämndes i samband med ledarens brist på förtroende 

för sina underordnade var lurpassning och överdriven övervakning av underordnades 

arbete. T.o.m. 20 % av de kvinnliga ledarna påstods favorisera vissa underordnade, 

medan bara 2 av de manliga ledarna påstods göra det samma. Dessa två sist nämnda 

egenskaper/beteenden hade den största skillnaden i förekomst mellan beskrivningar av 

manliga ledare och beskrivningar av kvinnliga ledare.  

Endast två beskrivningar av sämre ledare nämnde rakt könsdiskriminering. En kvinnlig 

ledare beskrevs undervärdera p.g.a. underordnades kön och en manlig ledare beskrevs 

vara chauvinistisk.  

Olin viitisen vuotta sitten kunnalla kesätöissä. Kesätyöläisiä oli useampia, sekä 
tyttöjä että poikia. Olen itse nainen. Ensimmäisenä päivänä tehtäviä jaettaessa 
meille ilmoitettiin että vain pojat opetetaan käyttämään koneita (siima- ja 
ruohonleikkureita), tytöt hoitavat kukkia. Kysyttäessä tätä perusteltiin miesten 
vahvemmilla fyysisillä ominaisuuksilla. Tosin ruohonleikkuri oli istuallaan 
ajettava, joten todellisuudessa siitä tuskin oli kyse. (beskrivning av en sämre 
kvinnlig ledare) 
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Suosi tiettyjä työntekijöitä, joka näkyi mm. palkkauksessa, vapaiden ja lomien 
määrässä sekä yleisessä käytöksessä. Juoruili muiden asioista toisille 
työntekijöille… (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

Soitteli asiakkaille että olemmeko töissä kun ei uskonut että oltais joka päivä 
kuudelta hommissa (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Aiempi esimieheni valitsi alaisistaan suosikkeja, joita suosi työtehtävien ja -
vuorojen valinnassa. Hän antoi lupauksia, joita ei pitänyt muistaakseni 
kertaakaan ja asiasta kysyessä lupasi korjata asian seuraavaan kertaan 
mennessä, mutta sama kuvio toistui useita kertoja. (beskrivning av en sämre 
manlig ledare) 

4.3.2 Destruktivt ledarskap 

Egenskaperna och beteenden i denna kategori handlar om hur ledaren beter sig och 

samtidigt använder sig av destruktivt ledarskap. Destruktivt ledarskap skadar ledaren 

själv, men också hela arbetsgemenskapen. Denna kategori handlar om beteenden och 

egenskaper som är så skadliga att fastän ledaren skulle vara kompetent, 

uppgiftsorienterad och engagerad, skulle en egenskap eller ett beteende ur kategorin 

destruktiv ledarskap betydligt försämra ledarens utvärdering.  

57 % av alla svar nämner en eller flera egenskaper som har att göra med destruktivt 

ledarskap. Manliga och kvinnliga ledare ansågs använda sig av någon sorts av 

destruktivt ledarskap i lika stora grad (56 % respektive 57 %).  

Två beteenden skiljde sig särskilt ur alla beskrivningar: att ledaren strävar efter sitt eget 

intresse och inte uppskattar sina underordnade. Detta nämndes lika ofta i 

beskrivningar av män och i beskrivningar av kvinnor. En större andel manliga ledare 

jämfört med kvinnliga ledare ansågs inte uppskatta sina underordnade. Förutom detta 

beteende, fanns det inga märkvärdiga skillnader i förekomst av 

egenskaperna/beteenden mellan beskrivningar av manliga ledare och beskrivningar av 

kvinnliga ledare.  

Asemasta keinolla millä hyvänsä pitävä  Vesitän alaiseni tekemän 
asiantuntijaratkaisun - just because I can -vaikka yrityksen imagokin kärsisi. 
(beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Ei arvostava tapa vastata alaisen kysymyksiin. Vastaa alaisen kysymyksiin 
mutta huonolla asenteella. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Suuttuu helposti ja tiuskii ala-arvoiseen tyyliin jos esittää vastalauseen, vaikka 
se olisikin asiallisesti esitelty. Kommentoi ja arvostelee alaisten työtä vaikka on 
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itse väärässä mutta ei suostu myöntämään sitä. (beskrivning av en sämre 
kvinnlig ledare) 

Hänellä oli tarve saada oma pöytänsä näyttämään puhtaalta ja kaupanteosta 
provisiot. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

 

4.3.3 Relationer 

Egenskaperna och beteenden i den här kategorin har att göra med hur ledaren hanterar 

relationer (speciellt gällande relationer med sina underordnade). 48 % av alla svar 

nämnde en eller flera egenskaper/beteenden ur den här kategorin. 59 % av alla 

beskrivningar gällande sämre kvinnliga ledare och 38 % av alla beskrivningar gällande 

sämre manliga ledare nämnde egenskaper/beteenden gällande relationer. Egenskaper 

och beteenden gällande relationer påverkar alltså negativt på evalueringar av både 

manliga och kvinnliga ledare, men speciellt kvinnliga ledare. 

Att ledaren inte lyssnar eller är svårt tillgänglig (om alls) var de egenskaper/beteenden 

som nämndes oftast i den här kategorin. Att ledaren inte lyssnar nämndes lika ofta i 

beskrivningar av manliga ledare och i beskrivningar av kvinnliga ledare. Av alla de 

sämre ledare som beskrevs vara svårt tillgängliga var betydligt fler kvinnor.  

Liian kaverillinen, esimies-alais asetelma puuttuu. (beskrivning av en sämre 
manlig ledare) 

Ei kuunnellut eikä tuntenut alaisiaan. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Ei osaa käsitellä henkilöstöä ihmisinä. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Osoittaa selkeästi käytöksellään jos joku henkilö ei ole mieleen. (beskrivning av 
en sämre kvinnlig ledare) 

4.3.4 Brist på engagemang 

Egenskaperna och beteenden i den här kategorin tyder brist på ledarens engagemang i 

sitt arbete. 39 % av alla svar nämnde denna typ av egenskaper/beteenden. 39 % av 

beskrivningarna gällande sämre kvinnliga ledare och 35 % av beskrivningarna gällande 

sämre manliga ledare nämner en eller flera egenskaper/beteenden som har att göra 

med brist på engagemang. Här fanns det alltså inte några större könsskillnader.  
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Ledarens nonchalans var den oftast nämnda orsaken till att ledaren ansågs vara 

oengagerad. Detta nämndes lika ofta i beskrivningar av manliga och kvinnliga ledare. 

Också ledarens bristfälliga uppfattning om underordnades arbetsuppgifter och om vad 

som egentligen händer på gräsrotsnivån, ansågs vara ett tecken på brist på 

engagemang. Detta nämndes något oftare i beskrivningar av kvinnliga ledare än i 

beskrivningar av manliga ledare.   

Ei ota asiakseen perehtyä siihen mitä alaiset todella tekevät 
ruohonjuuritasolla… (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

Välinpitämätön, ei ole ollut kiinnostunut työntekijöistä ja työstä mitä tehdään, 
ei hoida omia töitään ajallaan. (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

Ei mitään käsitystä käytännön työstä. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Asiat jäivät välillä tekemättä, kun hän ei niitä tehnyt ajallaan eikä delegoinut 
tehtäviä eteenpäin. Paperit olivat hukassa, kun mitään ei laitettu paikoilleen. 
(beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

Hän myöhästelee kokouksista ja unohtelee palavereita, jotka saattavat 
yrityksen ja kenties muutkin työntekijät näyttämään huonoilta. (beskrivning av 
en sämre kvinnlig ledare) 

4.3.5 Organisations- och problemlösningsförmåga 

Egenskaper och beteenden som har att göra med organisations- och 

problemlösningsförmåga handlar om hur ledaren sköter (eller lämnar att sköta) det 

praktiska arbetet. 27 % av alla svar nämnde egenskaper/beteenden gällande 

organisations- och problemlösningsförmåga. 29 % av beskrivningarna av sämre 

kvinnliga ledare och 25 % av beskrivningarna av sämre manliga ledare nämner en eller 

flera egenskaper/beteenden gällande organisations- och problemlösningsförmåga som 

respondenterna inte är nöjda över. I den här kategorin fanns det inga egenskaper eller 

beteenden som skulle ha nämnts betydligt oftare än andra. Inga märkvärdiga skillnader 

fanns heller i deras förekomst mellan beskrivningar av kvinnliga ledare och 

beskrivningar av manliga ledare. Teman som förekom i den här kategorin var att 

ledaren inte kan eller inte vill delegera, ser inte helheter och fäster sig vid detaljer, samt 

har orealistiska förväntningar.  

Kun hän ei osallistunut päivittäiseen työhön, hän ei tiennyt enää mikä on esim. 
realistinen myyntitavoite. (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 
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Dollarin kuvat silmissä liikkuva ihminen […] kiinnitti huomiota asioihin jotka 
eivät liittyneet työskentelyyn millään tavalla. (beskrivning av en sämre manlig 
ledare) 

Mikromanagerade, tillrättavisade mig om oväsentligheter. Usel tidsplanering 
som gick ut över de anställda (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

 

4.3.6 Kommunikation 

Egenskaperna och beteenden i den här kategorin har att göra med hur ledaren 

kommunicerar med sina underordnade, eller på tal om sämre ledare handlar det ofta 

om brist på kommunikation. Huvudsakligen handlade det om feedback och 

informationsförmedling. Egenskaperna och beteenden i den här kategorin nämns i 25 

% av alla svar. I 25 % av alla beskrivningar gällande sämre manliga ledare och i 24 % av 

alla beskrivningar gällande sämre kvinnliga ledare nämns en eller flera 

egenskaper/beteenden gällande kommunikation. Denna kategori framkommer alltså 

lika ofta i beskrivningarna av både manliga och kvinnliga ledare.  

Respondenterna framhävde speciellt dålig kommunikation i allmänhet, samt att 

ledaren ger endast negativ feedback. Fastän brist på positiv feedback ansågs vara en 

nackdel för vissa ledare, ansåg vissa respondenter att brist på konstruktiv eller negativ 

feedback var också en nackdel.  

I denna kategori fanns det inga märkvärdiga skillnader i förekomsten av 

egenskaperna/beteenden mellan beskrivningar av manliga ledare och beskrivningar av 

kvinnliga ledare.  

Ei antanut koskaan hyvää palautetta, antoi vain negatiivista palautetta, jota 
hän löysi joka asiasta. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Ei kykyä antaa minkäänlaista palautetta. (beskrivning av en sämre manlig 
ledare) 

Käytti ikävää sävyä puhuessaan, eikä koskaan kehunut tai antanut positiivista 
palautetta. (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

Suurista muutoksista tai ylipäätään mistään ei puhuttu. Kahteen vuoteen ei 
pidetty palavereja, standardit kävi ilmi erilaisten lappujen kautta. Viestintä 
toimi yhteisen vihon kautta, koska kaikki työskentelivät liikkeessä yksin, mutta 
jos kysymys ei miellyttänyt tai kysymys koettiin koskevan vain muita kollegoja, 
ei viestiin vastattu. (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 
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4.3.7 Brist på stöd och uppmuntran 

Dessa egenskaper och beteenden har att göra med hur ledaren brister i stödande och 

uppmuntran av sina underordnade. 24 % av alla svar nämnde denna typ av 

egenskaper/beteenden. 27 % av beskrivningarna gällande sämre manliga ledare och 20 

% av beskrivningarna gällande sämre kvinnliga ledare nämnde en eller flera 

egenskaper/beteenden gällande brist på stöd och uppmuntran. Underordnade 

framhäver alltså brist på stöd och uppmuntran något oftare när det gäller evaluering av 

manliga ledare.  

En viktig faktor som är ett tecken på att ledaren inte stöder sina underordnade är att 

han/hon är så upptagen att han/hon inte har tid för sina underordnade. Oftast var det 

kvinnliga ledare som påstods vara upptagna. En del av ledarna ansågs inte ge allmänt 

stöd för sina underordnade. Detta nämndes oftare i beskrivningar av manliga ledare. 

Vidare skillnader i förekomst av dessa egenskaper fanns inte mellan beskrivningarna av 

kvinnliga och manliga ledare.  

Jättää yksin ongelmatilanteissa. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Vetoaa esimiestehtäviinsä kun työntekijä tarvitsee häntä. Vähättelee suureen 
ääneen työntekijän esiintuomia ongelmia. (beskrivning av en sämre manlig 
ledare) 

Esimies on todella kiireinen ja tästä syystä hajamielinen, on näennäisesti läsnä. 
(beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

Hoitaa pelkästään virallisen kehityskeskustelun kerran vuodessa (mekaanisesti 
lomakkeen kautta). Aito kehittäminen ja sparraus puuttuu. (beskrivning av en 
sämre manlig ledare) 

4.3.8 Brist på klarhet och tydlighet 

Egenskaperna och beteenden i denna kategori handlar om hur oklart och otydligt 

ledaren ger instruktioner och hur inkonsekvent hon eller han är i sitt beteende och i 

sina beslut. 23 % av alla svar nämnde denna typ av egenskaper/beteenden. 27 % av 

beskrivningarna gällande kvinnliga ledare och 19 % av beskrivningarna gällande 

manliga ledare nämnde en eller flera egenskaper/beteenden gällande brist på klarhet 

och tydlighet. Det handlar alltså om en kategori som försämrar en kvinnlig ledares 

evaluering oftare än en manlig ledares evaluering. 

Det som ökade mest en ledares oklarhet och otydlighet var hans/hennes ombytlighet. 

Detta nämndes lika ofta i beskrivningar av kvinnliga ledare än i beskrivningar av 
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manliga ledare. Liknande egenskaper som respondenterna nämnde var oanad och 

impulsiv. Oklar instruktion var en annan faktor som nämndes ofta i den här kategorin. 

Detta nämndes oftare i beskrivningar av kvinnliga ledare än manliga ledare.   

Epäselvät ohjeet ja vaatimukset. (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

asian päätös muuttui aina eri työntekijän toiveen mukaiseksi. (beskrivning av 
en sämre kvinnlig ledare) 

Koskaan ei tiennyt onko hänellä hyvä vai huono päivä, ja pyyntö tulla töihin 
saattoi tulla edellisenä päivänä. (beskrivning av en sämre kvinnlig ledare) 

4.3.9 Brist på auktoritet 

En orsak till att underordnade anser att en chef inte har lyckats speciellt bra med sina 

chefsuppgifter beror på att chefen brister i auktoritet eller är inte trovärdig. 15 % av alla 

beskrivningar av sämre ledare nämnde brist på auktoritet. Andelen var klart större i 

beskrivningarna av sämre manliga ledare (25 %) än i beskrivningar av sämre kvinnliga 

ledare (6 %). Brist på auktoritet är alltså någonting som uppmärksammas oftare vid 

evaluering av manliga ledare än vid evaluering av kvinnliga ledare.  

Ledarens osäkerhet om sig själv var den största enskilda orsaken till att han/hon 

ansågs brista på auktoritet. Detta nämndes oftare i beskrivningar av manliga ledare. 

Esimies on "lapanen"= ei saa sanaa suustaan ja jää jalkoihin. (beskrivning av en 
sämre kvinnlig ledare).  

Hänellä ei ollut kehenkään nähden yhtään auktoriteettia. (beskrivning av en 
sämre manlig ledare) 

Kunde inte allena göra beslut. (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

4.3.10 Brist på lugn 

Egenskaperna och beteenden i den här kategorin är tecken på att ledaren brister i lugn 

och tålamod. 11 % av alla svar nämnde denna typ av egenskaper/beteenden. 13 % av 

manliga ledare och 10 % av kvinnliga ledare påstods brista i lugn och tålamod. I den här 

kategorin fanns det inga egenskaper eller beteenden som skulle ha nämnts betydligt 

oftare än andra. Inga märkvärdiga skillnader fanns heller i deras förekomst mellan 

beskrivningar av kvinnliga ledare och beskrivningar av manliga ledare. 

Vaikeissa tilanteissa hätäilee, huutaa työntekijöille, ei osaa hallita itseä.  (beskrivning 
av en sämre manlig ledare) 
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4.3.11 Brist på kompetens 

När respondenterna beskrev sämre ledare och deras kompetens handlade det 

egentligen om brist på kompetens. 10 % av alla svar nämnde egenskaper gällande brist 

på kompetens. 8 % av alla beskrivningar gällande sämre kvinnliga ledare och 13 % av 

alla beskrivningar gällande sämre manliga ledare nämnde en eller flera egenskaper 

gällande ledarens brist på kompetens. Brist på kompetens är alltså någonting som 

uppmärksammas oftare vid evaluering av manliga ledare än vid evaluering av kvinnliga 

ledare. 

Oftast förekom ordet inkompetent, vilket förekom oftare i beskrivningarna av manliga 

ledare än i beskrivningar av kvinnliga ledare.  

…ei tietänyt ravintola alasta mitään… (beskrivning av en sämre manlig ledare) 

Esimies ei ymmärrä, miten työntekijöitä tulisi johtaa. (beskrivning av en sämre 
kvinnlig ledare) 

4.3.12 Motviljan mot utveckling och nya saker 

Som rubriken berättar handlar denna kategori om egenskaper och beteenden som 

uttrycker ledarens motvilliga attityd mot utveckling och nya saker. 4 % av 

beskrivningarna av sämre ledare nämner denna typ av egenskaper eller beteenden. 

Detta nämndes lika ofta för manliga och kvinnliga ledare. I den här kategorin fanns det 

inga egenskaper eller beteenden som skulle ha nämnts betydligt oftare än andra. Inga 

märkvärdiga skillnader fanns heller i deras förekomst mellan beskrivningar av 

kvinnliga ledare och beskrivningar av manliga ledare. 

Epähalukkuus toiminnan kehittämiseen. (beskrivning av en sämre manlig 
ledare) 

Ampuu alas kaikki innovaatiot/kehittämiskohteet. (beskrivning av en sämre 
manlig ledare) 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondenterna nämnde många samma 

egenskaper för både sämre manliga ledare och sämre kvinnliga ledare. Vissa skillnader 

mellan kön kunde ändå uppmärksammas. Speciellt egenskaper och beteenden som har 

att göra med brist på förtroende, ärlighet och rättvisa; relationer, samt brist på klarhet 

och tydlighet nämndes betydligt oftare i beskrivningar av sämre kvinnliga ledare än i 

beskrivningar av sämre manliga ledare. Däremot, egenskaper och beteenden som har 

att göra med brist på stöd och uppmuntran; brist på auktoritet; samt brist på 

kompetens nämndes oftare i beskrivningar av sämre manliga ledare än i beskrivningar 

av sämre kvinnliga ledare. I de övriga kategorierna var skillnaderna i förekomst av 

egenskaper och beteenden inte märkvärdig mellan beskrivningarna av kvinnliga ledare 

och beskrivningar av manliga ledare.  

 

Allt som allt kan vi se ur forskningsresultaten att vissa kategorier av egenskaper och 

beteenden nämns betydligt oftare för kvinnliga ledare och vissa betydligt oftare för 

manliga ledare både i beskrivningar av bra ledare och i beskrivningar av sämre ledare.  

Figur 6 Kategorier som nämns oftare för kvinnor respektive män både i beskrivningar av 
bra och sämre ledare 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Detta kapitel analyserar undersökningens resultat med tanke på avhandlingens syfte 

och jämför resultaten med tidigare forskning. I kapitlet analyseras vilka 

undersökningsresultat stöder respektive utmanar tidigare forskning.  

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur underordnades evaluering av manliga 

ledare och kvinnliga ledare skiljer sig från varandra. Mer specifikt: Hur skiljer sig de 

kriterier som underordnade använder för att evaluera manliga ledare från de kriterier 

som underordnade använder för att evaluera kvinnliga ledare? Med tanke på syftet 

kommer fokus i analysen att ligga på kategorier där könsskillnader kan 

uppmärksammas. Kategorier vilkas frekvens inte skiljde sig märkvärdigt mellan 

beskrivningar av manliga ledare och beskrivningar av kvinnliga ledare är 

kommunikation, lugn/brist på lugn, samt öppenhet för/motviljan mot utveckling och 

nya saker. 

Tidigare forskning har visat tecken på att underordnade brukar värdera manliga och 

kvinnliga ledare på olika grunder lika (Lyons et al. 2007). Fastän kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden har förbättrats under de senaste decennierna är kvinnor fortfarande 

underrepresenterade i ledningspositioner. Ju högre upp i organisationshierarkin man 

går, desto färre hittar man kvinnliga ledare. (Grant Thornton 2015) Könsfördomar och 

traditionella könsroller sägs vara en av orsaken varför kvinnor har det svårare att nå 

ledningspositioner (Heilman 2001). Logiskt tänkt, kunde man tro att människor på 

2000-talet, speciellt högutbildade, unga och kvinnor skulle vara mer medvetna om 

genusfrågor och således påverkas mindre av könsfördomar än t.ex. lägre utbildade, 

äldre, och män. Dessutom hör Finland till världens mest jämställda länder (World 

Economic Forum 2015) och anses vara världens bästa land för arbetande kvinnor (The 

glass-ceiling index 2015) och då kan man anta att finländare skulle påverkas mindre av 

könsfördomar. Resultaten av denna undersökning tyder dock att könsfördomar 

existerar fortfarande i Finland och också bland kvinnor, högutbildade och unga 

människor.  

När respondenterna beskrev bra ledare, lyftes fram många samma egenskaper och 

beteenden som uppskattades både för manliga och kvinnliga ledare. Samma sak gällde 

beskrivningarna av sämre manliga och kvinnliga ledare. Dessutom nämnde 

respondenterna egenskaper och beteenden i beskrivningarna av bra ledare vars 

motsatser nämndes sedan i beskrivningarna av sämre ledare. Med andra ord, vissa 
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egenskaper och beteenden uppskattas speciellt mycket av underordnade och dessa 

förbättrar en ledares utvärdering. Brist på dessa samma egenskaper och beteenden 

påverkar däremot negativt ledarnas utvärdering.  

Fastän beskrivningarna av manliga och kvinnliga ledare hade många likheter nämndes 

två kategorier av egenskaper och beteenden betydligt oftare i beskrivningar av både bra 

och sämre kvinnliga ledare jämfört med beskrivningarna av manliga ledare. Likaså 

nämndes två kategorier betydligt oftare i beskrivningar av både bra och sämre manliga 

ledare jämfört med beskrivningarna av kvinnliga ledare. Som figur 6 visar, var dessa 

två kategorier för kvinnliga ledare förtroende, ärlighet och rättvisa, samt relationer. 

Respektive två kategorier för manliga ledare var auktoritet samt kompetens. Dessa 

skillnader tyder på att underordnade faktiskt skulle betona vissa egenskaper och 

beteenden oftare i bedömningen av kvinnliga ledare och andra egenskaper oftare i 

bedömningen av manliga ledare. Bristen på de egenskaper som förväntas oftare av män 

påverkar mer negativt manliga ledarnas utvärdering jämfört med kvinnliga ledarnas 

utvärdering. Exempel på sådana kategorier av egenskaper och beteenden är auktoritet 

och kompetens. På motsvarande sätt förväntas vissa egenskaper och beteenden oftare 

av kvinnliga ledare jämfört med manliga ledare. Bristen på de egenskaper och 

beteenden som förväntas mer av kvinnliga ledare påverkar mer negativt kvinnliga 

ledarnas utvärdering jämfört med manliga ledarnas utvärdering. Exempel på sådana 

kategorier av egenskaper och beteenden är förtroende, ärlighet och jämlikhet, samt 

relationer. 

5.1 Förtroende, ärlighet och rättvisa 

Kategorin som handlar om förtroende, ärlighet och rättvisa förekom betydligt oftare i 

beskrivningar av både bra och sämre kvinnliga ledare än i beskrivningar av bra och 

sämre manliga ledare. Både i beskrivningarna av bra och sämre ledare förekom denna 

kategori ca 20 procentenheter oftare i beskrivningarna av kvinnliga ledare än i 

beskrivningarna av manliga ledare. Skillnaden är av den största klassen i denna 

undersökning.  Resultatet tyder klart på att respondenterna fäster större 

uppmärksamhet på förtroende, ärlighet och rättvisa (eller bristen av dem) hos 

kvinnliga ledare än hos manliga ledare. Egenskaper och beteenden gällande förtroende, 

ärlighet och jämlikhet påverkar positivt en kvinnlig ledares utvärdering oftare än en 

manlig ledares utvärdering. På motsvarande sätt påverkar bristen på egenskaper och 

beteenden gällande förtroende, ärlighet och jämlikhet negativt en kvinnlig ledares 
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utvärdering betydligt oftare än en manlig ledares utvärdering. Detta tyder alltså på att 

ifall en manlig ledare är opålitlig, oärlig och orättvis uppmärksammas det inte lika 

mycket av underordnade som om en kvinnlig ledare är det. 

5.2 Relationer 

Kategorin gällande relationer förekom också betydligt oftare i beskrivningarna av både 

bra och sämre kvinnliga ledare än i beskrivningarna av bra och sämre manliga ledare. 

Resultatet tyder klart på att respondenterna fäster större uppmärksamhet på 

relationsorienterade egenskaper och beteenden (eller bristen av dem) hos kvinnliga 

ledare än hos manliga ledare. Egenskaper och beteenden gällande relationer påverkar 

positivt en kvinnlig ledares utvärdering oftare än en manlig ledares utvärdering. På 

motsvarande sätt påverkar bristen på egenskaper och beteenden gällande relationer 

negativt en kvinnlig ledares utvärdering betydligt oftare än en manlig ledares 

utvärdering.  

Intressant var att egenskaper som kall, känslolös och känslokalla nämndes enbart i 

beskrivningar av sämre kvinnliga ledare, men inte i beskrivningar av sämre manliga 

ledare. Detta resultat ger stöd åt teorin om att kvinnor förväntas visa mer värme och 

omsorg än män och ifall de inte gör så, utan beter sig på ett mer agentiskt sätt uppfattas 

de vara mindre trevliga (Carli 2001). Däremot, ifall en manlig ledare beter sig som den 

kvinnliga ledaren, som beskrivits som kall och känslolös, uppfattas beteendet vara 

normalt för honom, eftersom agentiska särdrag som t.ex. kontroll, bestämdhet, 

självsäkerhet, aggressivitet, ambition, självständighet och styrka förknippas oftare med 

män (Eagly & Karau 2002).  

5.3 Auktoritet 

Kategorin gällande auktoritet förekom i 43 % av alla svar gällande bra manliga ledare 

och i 25 % av alla svar gällande bra kvinnliga ledare. Brist på auktoritet nämndes i 25 % 

av alla svar gällande sämre manliga ledare och i endast 6 % av alla svar gällande sämre 

kvinnliga ledare. Respondenterna fäster alltså uppmärksamhet på auktoritet betydligt 

oftare hos manliga ledare än hos kvinnliga ledare. Egenskaper och beteenden gällande 

auktoritet påverkar positivt en manlig ledares utvärdering oftare än en kvinnlig ledares 

utvärdering, medan brist på auktoritet påverkar negativt betydligt oftare en manlig 

ledares utvärdering än en kvinnlig ledares utvärdering.  
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Å ena sidan, med tanke på tidigare forskning, kunde man förvänta sig att 

respondenterna uppskattar mer manliga ledarnas auktoritet eftersom män, ledare och 

auktoritet har alltid gått hand i hand.  Människor brukar koppla ihop män med 

auktoritet och ledarskap eftersom de är vana att se dem i auktoritetspositioner 

(Rudman & Kilianski 2000). Å andra sidan känns det förvånande att en manlig ledares 

auktoritet uppmärksammas på ett särskilt sätt i hans utvärdering eftersom antagandet 

är ju att han naturligt har auktoritet. Det som också är förvånande är att brist på 

auktoritet nämns endast i 6 % av alla svar gällande sämre kvinnliga ledare. Auktoritet 

är ju en viktig del av ledarskap och framförallt för ledarens trovärdighet. Oavsett kön 

kan man anta att för att kunna utöva ledarskap och påverka andra människor 

överhuvudtaget måste man ha auktoritet, och brist på auktoritet skulle då minska en 

ledares inflytande. Underordnade tycks ändå fästa större vikt på andra brister än brist 

på auktoritet när det gäller kvinnliga ledare. Beror detta på att kvinnor inte ens 

förväntas ha auktoritet? Dessutom tycks kvinnliga auktoriteter orsaka negativa 

attityder (Rudman & Kiliansk 2000), och dominerande kvinnor ogillas speciellt 

mycket, vilket i sin tur minskar deras inflytande (Carli 2001). Allt detta tyder på att en 

kvinnlig ledare med mindre auktoritet utvärderas bättre jämfört med  en kvinnlig 

ledare med större auktoritet. Därför ser inte underordnade brist på auktoritet som ett 

problem för kvinnliga ledare. 

Att kvinnlig auktoritet skulle framkalla negativa attityder framkommer dock inte helt 

klart i denna undersökning. Ingen beskrivning på en sämre kvinnlig ledare nämnde 

rakt ut att kvinnans auktoritet skulle vara en nackdel. Däremot kan man fråga sig hur 

mycket har svaren gällande sämre kvinnliga ledare påverkats av den underliggande 

tanken om att en kvinna i auktoritetsposition är något negativt? Om en underordnade 

beskriver att en kvinnlig ledare är aggressiv, betyder det faktiskt att kvinnan beter sig 

aggressivt eller är hon kanske bara bestämd, men den underordnade upplever kvinnliga 

ledarens bestämdhet som något negativt? I den här undersökningen uppfattades 

bestämdhet ändå till mesta dels som en positiv sak. Av alla beskrivningar av bra 

kvinnliga ledare nämnde 15 % att ledaren är bestämd. Motsvarande andel för alla 

beskrivningar av bra manliga ledare var 17 %.  Enligt den här undersökningen anses 

bestämdhet vara en positiv sak både för manliga och kvinnliga ledare. Detta resultat 

står i kontrast till teorin om att kvinnor som visar agentiska egenskaper och beteenden 

skulle vara mindre omtyckta och då eventuellt utvärderas sämre.  
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5.4 Kompetens 

Kompetens är en faktor som tycks påverka oftare manliga ledarnas utvärderingar än 

kvinnliga ledarnas utvärderingar. Kompetens nämndes i 24 % av alla beskrivningar 

gällande bra manliga ledare och i 16 % av alla beskrivningar gällande bra kvinnliga 

ledare. 13 % av alla beskrivningar gällande sämre manliga ledare och 8 % av alla 

beskrivningar gällande sämre kvinnliga ledare nämnde brist på kompetens. Egenskaper 

och beteenden gällande kompetens påverkar alltså positivt en manlig ledares 

utvärdering oftare än en kvinnlig ledares utvärdering, medan brist på kompetens 

påverkar negativt betydligt oftare en manlig ledares utvärdering än en kvinnlig ledares 

utvärdering. Att en kvinnlig ledares brist på kompetens inte framhävs lika mycket 

jämfört med manliga ledare kan tyda på den omvända dubbelstandarden. Människor 

har benägenhet att lägga lägre standarder för kvinnor när det gäller uppgiftskompetens 

än vad som anses vara det allmänna minimikravet (Biernat & Kobrynowicz 1997). 

Tanken utgår ifrån att personer med lägre status inte kan nå de universella 

standarderna och därför tillämpas lägre standarder för dessa personer (Foschi 2000). I 

praktiken innebär det här att eftersom kvinnliga ledare har lägre standarder än normalt 

(jämfört med män) uppmärksammas inte deras brist på kompetens lika ofta än om 

man skulle tillämpa samma standarder som man tillämpar för män.  

I samma mån som kvinnlig auktoritet påstås framkalla negativa attityder, påstår 

tidigare forskning att direkta uppvisanden av kompetens kan minska kvinnors 

möjligheter att påverka andra (Carli 2001) och kvinnor som framför sin kompetens 

uppfattas vara mer hotfulla och mindre omtyckta än kvinnor som inte framför sin 

kompetens lika starkt (Carli 1990). Hur framför då en person sin kompetens? Tidigare 

nämndes att framförandet av kompetens innebär i viss grad självberöm, men också 

självsäkerhet och litande på sin egen yrkeskunnighet behövs för att andra kan se ens 

kompetens. Detta är alltså något som lätt kan uppfattas som negativt hos kvinnor. I 

denna undersökning hittades inte klara bevis på att uppvisandet av kompetens skulle 

försämra en kvinnlig ledares utvärdering. Framhävning av sig själv eller ens egen 

position nämns 3 gånger i kategorin om destruktivt ledarskap, och alla tre var 

beskrivningar av kvinnliga ledare. Det är dock omöjligt att säga vad menas med 

framhävning av sig själv eller ens egen position i dessa beskrivningar och ifall det har 

att göra med uppvisande av kompetens eller inte. Självsäkerhet och litande på sin egen 

yrkeskunnighet nämns i beskrivningarna av bra ledare och upplevs alltså påverka 

utvärderingen positivt. Hur som helst, ligger kompetens eller brist på kompetens i 

ändan av listan när man tittar på egenskaper som nämns i beskrivningar av bra 
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kvinnliga ledare respektive sämre kvinnliga ledare. Ifall någon har påstått att kvinnor 

är sämre ledare än män för att de inte är lika kompetenta som män, ger denna 

undersökning tecken på att detta inte är ett relevant argument.  

 

5.5 Övriga könsskillnader 

Vissa av kategorierna i den här undersökningen nämndes oftare i beskrivningarna av 

bra ledare av det ena könet, medan samma kategorier nämndes oftare för det motsatta 

könet i beskrivningarna av sämre ledare.  

Kategorin gällande stöd och uppmuntran förekommer oftare i beskrivningar av bra 

kvinnliga ledare (58 %) än i beskrivningar av bra manliga ledare (43 %). Däremot 

förekommer kategorin gällande brist på stöd och uppmuntran oftare i beskrivningar av 

sämre manliga ledare (27 %) än i beskrivningar av sämre kvinnliga ledare (20 %). 

Dessa resultat ger tecken på att underordnade skulle uppskatta stöd och uppmuntran 

av sina kvinnliga ledare mera än av sina manliga ledare, medan brist på stöd och 

uppmuntran uppmärksammas oftare i samband med manliga ledare än i samband med 

kvinnliga ledare. Å andra sidan kan detta också tyda på en verklig skillnad i beteende 

mellan manliga och kvinnliga ledare; att kvinnliga ledare faktiskt är mer benägna att ge 

stöd och uppmuntra sina underordnade jämfört med sina manliga kolleger.  

På motsvarande sätt nämns klarhet och tydlighet samt organisations- och 

problemlösningsförmåga oftare i beskrivningarna av bra manliga ledare än i 

beskrivningar av bra kvinnliga ledare, medan brist på klarhet och tydlighet samt brist 

på organisations- och problemlösningsförmåga nämns oftare i beskrivningar av sämre 

kvinnliga ledare än i beskrivningar av sämre manliga ledare. Detta tyder alltså på att 

underordnade uppskattar klarhet och tydlighet samt organisations- och 

problemlösningsförmåga mer hos sina manliga ledare än hos sina kvinnliga ledare, 

medan brist på klarhet och tydlighet samt organisations- och problemlösningsförmåga 

uppmärksammas oftare i samband med kvinnliga ledare än i samband med manliga 

ledare. Är dessa resultat tecken på att manliga ledare är klarare och tydligare samt 

bättre på att organisera och lösa problem än sina kvinnliga kolleger eller är 

verkligheten den att kvinnor egentligen antas vara klarare och tydligare, och bättre på 

att organisera och lösa problem än män, och därför orsakar brist på dessa egenskaper 

och beteenden i en sämre evaluering för kvinnor än män? Kanske män inte antas vara 
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så bra på klarhet och tydlighet samt organisering och problemlösning som kvinnor, och 

om en manlig ledare visar sig ha dessa förmågor uppmärksammas det genast som 

någonting speciellt? 

När vi tittar på beskrivningarna av sämre ledare var destruktivt ledarskap den 

kategorin som förekom näst oftast (i 57 % av alla svar gällande sämre ledare). Den 

motsatta kategorin för destruktivt ledarskap är välvilligt/ödmjukt ledarskap, vilket 

förekom naturligtvis i beskrivningarna av bra ledare, men denna kategori var fjärde av 

alla 12 kategorier när vi tittar på deras frekvens (i 49 % av alla svar gällande bra ledare). 

Destruktivt ledarskap förekom praktiskt sett lika ofta i beskrivningar om män (56 %) 

och kvinnor (57 %). Detta innebär att en ledare som använder sig av ett destruktivt 

ledningssätt, utvärderas mycket sannolikt som en dålig ledare, oavsett om det handlar 

om en manlig eller kvinnlig ledare. Välvilligt/ödmjukt ledarskap förekom däremot 

oftare i beskrivningar av bra manliga ledare (57 %) än i beskrivningar av bra kvinnliga 

ledare (44 %).  Kategorin gällande välvilligt/ödmjukt ledarskap innehåller egenskaper 

och beteenden som flexibel, glad, positiv, ödmjuk, framhäver inte sig själv och liten ego. 

Handlar detta om att denna typ av egenskaper förekommer oftare hos manliga ledare 

eller är de egenskaper som inte förväntas av manliga ledare, men som ökar deras 

uppskattning ifall de uttrycker dem? Vice versa: förekommer dessa egenskaper mer 

sällan hos kvinnliga ledare, eller förväntas kvinnliga ledare inneha dessa egenskaper 

och därför uppmärksammar underordnade dem inte speciellt? 

Underordnade tycks förvänta att bra ledare innehar automatiskt vissa egenskaper och 

ifall en ledare faktiskt innehar dessa egenskaper uppmärksammas de inte särskilt i 

ledarens utvärdering. Däremot, om en ledare inte innehar dessa egenskaper 

uppmärksammas det genast av underordnade och brist på dessa egenskaper försämrar 

ledarens utvärdering. Detta fungerar alltså som Herzbergs tvåfaktorteori (också känd 

som motivation-hygienteori) där hygienfaktorerna (bl.a. lön, bra ledarskap och bra 

arbetsförhållanden) i sig själva ökar inte på arbetsglädje, men brist på dem minskar på 

arbetsglädjen (Herzberg 1974) Motivationsfaktorerna däremot är allt sådant som går 

utöver det vanliga. Brist på dem resulterar inte i minskad arbetsglädje, men deras 

existens ökar på arbetsglädjen. (Herzberg 1974) Engagemang är ett exempel på en 

hygienfaktor i ledarnas evaluering. 

Engagemang nämndes praktiskt sett lika ofta i beskrivningarna av bra kvinnliga ledare 

(22 %) och i beskrivningarna av bra manliga ledare (21 %). Brist på engagemang 

uppmärksammades oftare i beskrivningarna av sämre ledare, både manliga (35 %) och 
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kvinnliga (39 %), men något oftare i beskrivningarna av sämre kvinnliga ledare. Denna 

skillnad är dock liten och kan eventuellt orsakas av rena slumpen. Engagemang som 

kategori kom på 8:e plats (av 12 kategorier) gällande kategoriernas frekvens i 

beskrivningarna av bra ledare, medan brist på engagemang nämndes fjärde oftast i 

beskrivningarna av sämre ledare. Ur dessa siffror kan man dra den slutsatsen att 

engagemang är något som kanske förväntas av bra ledare, men underordnade 

uppmärksammar inte engagerade ledare speciellt. Däremot uppmärksammas brist på 

engagemang oftare, och lite oftare bland kvinnliga ledare än bland manliga ledare. 

Alltid sen och opunktlig var egenskaper som nämndes enbart för sämre kvinnliga 

ledare. Precis, punktlig och sköter sitt arbete i tid var egenskaper som nämndes enbart 

för bra kvinnliga ledare. Detta tyder på att kvinnliga ledare förväntas vara punktliga, 

och om de inte är det uppmärksammas det genast i utvärderingen, medan en punktlig 

kvinnlig ledare är någonting normalt och uppmärksammas inte speciellt i 

utvärderingen.  

I den teoretiska referensramen förklarades begreppet dubbelstandard. Eftersom 

kvinnor saknar den makt som agentiska särdrag automatiskt skapar för män, är 

kvinnliga ledare tvungna att prestera bättre än sina manliga kolleger, i fall de vill bli 

uppskattade och ansedda som bra och kompetenta ledare (Eagly & Karau 2002). 

Dubbelstandarden innebär också att kvinnor, som uppfattas ha mera agentiska särdrag 

än kvinnor i allmänhet, bryter emot den traditionella könsrollen för kvinnor, som 

associeras med kollektiva särdrag. Detta resulterar i att sådana kvinnor ofta evalueras 

ogynnsamt fastän de möter alla de förväntningar som människor brukar ha på en bra 

ledare. (Eagly & Karau 2002) Inga klara tecken på dubbelstandard kunde inte hittas i 

resultaten av denna undersökning.  

 

 

5.6 Kategoriernas samband till traditionella dimensioner gällande 
könsskillnader i ledarskap 

Kategorierna som formades av alla de egenskaper som respondenterna nämnde i sina 

beskrivningar av bra och sämre ledare har många likheter med de traditionella 

dimensionerna gällande könsskillnader i ledarskap. I avhandlingens teoridel 

presenterades demokratisk och autokratisk ledningsstil, transformativ och 
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transaktionell ledningsstil, samt uppgiftsorienterad och relationsorienterad 

ledningsstil. Vissa kategorier passar in under flera av dessa dimensioner.  

Relationsorienterade ledare hävdar hänsynstagande, vilket uttrycks i deras beteende 

som hjälpsamhet mot de underordnade, intresse för underordnades välmående, 

förklarande av procedurer, samt vänlighet och tillgänglighet (Eagly & Johannesen-

Schmidt 2007). En transformativ ledare uppskattar de underordnades motiv, försöker 

tillfredsställa deras behov, behandlar dessa som människor och försöker få fram den 

fullaste potentialen i varje individ. Ledaren skapar en relation med de underordnade 

som höjer båda parters motivation och moral. (Northouse 2013) Denna typ av 

egenskaper och beteenden nämndes i kategorierna gällande relationer; 

kommunikation; förtroende, ärlighet och rättvisa; välvilligt/ödmjukt ledarskap samt 

stöd och uppmuntran. Alla dessa kategorier, förutom välvilligt/ödmjukt ledarskap, 

nämndes oftare i beskrivningar av bra kvinnliga ledare än i beskrivningar av bra 

manliga ledare. Också tidigare forskning har gett tecken på att kvinnliga ledare är mer 

benägna att framhäva interpersonella relationer än manliga ledare (Eagly & Johnson 

1990), och att kvinnliga ledare är mer transformativa än sina manliga kolleger (Eagly et 

al. 2003). Kategorierna gällande förtroende, ärlighet och jämlikhet, samt relationer 

förekom oftare också i beskrivningarna av sämre kvinnliga ledare än sämre manliga 

ledare. Detta ger vid handen att det kanske inte handlar om egentliga skillnader i 

beteenden mellan kvinnliga och manliga ledare, utan snarare att man kanske 

egentligen förväntar sig en relationsorienterad ledningsstil oftare av kvinnliga ledare än 

manliga ledare. 

 Uppgiftsorienterade ledare strävar efter att de underordnade följer regler och 

procedurer, de har höga standarder för prestation, och gör klart ledarens och 

underordnades respektive roller (Eagly & Johannesen-Schmidt 2007). I transaktionellt 

ledarskap belönar eller bestraffar ledaren sina underordnade utifrån deras 

prestationer. En transaktionell ledare uppskattar arbetsstandarder, olika slags 

uppgifter samt uppgiftsorienterade mål och ingriper om de inte uppnås. (Quader 2011) 

I kategorierna gällande organisations- och problemlösningsförmåga, klarhet och 

tydlighet, engagemang, samt auktoritet kan hittas flera egenskaper och beteenden som 

passar ihop med beskrivningarna om transaktionella och uppgiftsorienterade ledare. 

Alla dessa kategorier, förutom klarhet och tydlighet förekom oftare i beskrivningar av 

bra manliga ledare än i beskrivningar av bra kvinnliga ledare. Enligt tidigare forskning 

är kvinnliga ledare mer benägna att framhäva uppgiftsprestation än manliga ledare, 
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fastän skillnaderna är små (Eagly & Johnson 1990). I denna undersökning nämndes 

organisations- och problemlösningsförmåga oftare i beskrivningar av bra manliga 

ledare än i beskrivningar av bra kvinnliga ledare. Skillnaden var dock relativt liten.  

En demokratisk ledare tar i beaktande andras opinioner och kunskaper i 

beslutsfattande (Eagly & Johannesen-Schmidt 2007). Kategorierna gällande 

förtroende, ärlighet och rättvisa, samt relationer innehåller många egenskaper och 

beteenden som har att göra med demokratiskt ledande, t.ex. rättvisa, etik och 

beaktande av underordnade. Dessa kategorier förekom oftare i beskrivningar av bra 

kvinnliga ledare än i beskrivningar av bra manliga ledare. En autokratisk ledare 

däremot tar inte i beaktande andra i beslutsfattande och detta nämns i kategorierna 

gällande destruktivt ledarskap, samt brist på förtroende, ärlighet och rättvisa. 

Kategorin gällande destruktivt ledarskap förekom lika ofta i beskrivningarna av 

manliga och kvinnliga ledare, medan kategorin gällande brist på förtroende, ärlighet 

och rättvisa förekom oftare i beskrivningar av sämre kvinnliga ledare än i beskrivningar 

av sämre manliga ledare. Dessa könsskillnader kan tolkas som att det finns en låg 

tolerans för kvinnliga auktoritära ledare, som stöder den tidigare forskningen om att 

kvinnlig auktoritet framkallar negativa attityder (Rudman & Kilianski, 2000). 

Samtidigt ger dessa resultat tecken på att kvinnor förväntas använda sig av en mer 

demokratisk ledningsstil som tar i beaktande andra och inkluderar underordnade i 

beslutsfattande.  

 

5.7 Resultatens koppling till den finska arbetsmarknadskontexten 

När respondenterna bads om att beskriva en bra ledare de haft valde 43 % av dem att 

beskriva manlig bra ledare, medan 57 % valde att beskriva en bra kvinnlig ledare. 

Denna könsfördelning i sig berättar inte någonting för oss, eftersom flera olika faktorer 

påverkar denna fördelning. Vi kan inte dra slutsatser om att kvinnliga ledare skulle 

anses vara bättre än manliga ledare enligt sina underordnade, bara för att över hälften 

av respondenterna valde att beskriva en kvinnlig ledare.  En viktig faktor som påverkar 

till denna könsfördelning är arbetsmarknadens horisontala fördelning i Finland, vilket 

innebär att kvinnor och män är antingen under- eller överrepresenterade i vissa 

sektorer och branscher. Könssegregationen i Finland är tydligare än inom EU-området 

i genomsnitt. (Europeiska Kommissionen 2013, s. 10-11) De tre största yrkesklasserna i 

Finland är service- och försäljningsanställda, specialister, samt experter 
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(Statistikcentralen 2013, s. 63). Kvinnor utgör majoriteten i alla dessa yrkesklasser. 

Förutom dessa tre yrkesklasser arbetar de flesta kvinnor inom vårdbranschen eller som 

kontorsanställda.   (Statistikcentralen 2013, s. 72) Majoriteten av finska män jobbar 

däremot inom byggbranschen, transportbranschen och industrin, utöver de tre största 

yrkesklasserna som nämndes ovan (Statistikcentralen 2013, s. 72). Resultaten av denna 

undersökning följer ganska långt den ovannämnda statistiken, som vi kan se i figur 5 

(cheferna enligt olika branscher). Att 57 % av de bra chefer som beskrevs av 

respondenterna var kvinnor, kan helt enkelt bero på att största delen av dem jobbar 

inom branscher, där kvinnor utgör majoriteten av anställda (t.ex. vårdbranschen) och 

därför är kvinnliga chefer vanligare där än manliga chefer och sålunda kan det hända 

att dessa respondenter har haft fler kvinnliga chefer än manliga chefer. 

Förutom den horisontala arbetsmarknadsfördelningen, är den finska arbetsmarknaden 

fördelad också vertikalt. Den vertikala könssegregationen illustrerar den 

manliga/kvinnliga över- och underrepresentationen på hierarkiska nivåer. I Finland 

har andelen kvinnor inom styrelser ökat under 2000-talet och år 2012 var 29 % av 

styrelsemedlemmarna kvinnor, vilket är 13 procentenheter högre än inom EU-området 

i genomsnitt. (Europeiska Kommissionen 2013, s. 12) Däremot utgör kvinnor bara 30 

% av alla ledare år 2013 (Statistikcentralen 2013, s. 78) Mest kvinnliga ledare finns 

inom kommunalsektorn, där kvinnor utgör ca 56 % av alla ledare. Däremot utgör 

kvinnor endast ca 23 % av alla ledare inom den privata sektorn. Ändå hade 40 % av alla 

arbetstagare i Finland en kvinnlig förman. (Statistikcentralen 2013, s. 79) Detta tyder 

på att kvinnliga förmän är vanligare inom lägre hierarkiska nivåer. Ju högre upp i 

hierarkin man går, desto färre kvinnliga ledare hittar man.  Den vertikala 

arbetsmarknadsfördelningen kan också ha inverkan på denna undersökning. Den 

hierarkiska nivån av ledarna i den här undersökningen har inte beaktats och därför kan 

de ledare som beskrivits av respondenterna i den här undersökningen vara chefer och 

förmän på vilken hierarkisk nivå som helst.  

Intressant i denna undersökning var att vissa kategorier som förekom i 

beskrivningarna av både bra och sämre manliga ledare, samt bra och sämre kvinnliga 

ledare innehöll sådana egenskaper och beteenden som stämmer bra överens med hur 

den finska kulturen beskrivs enligt Hofstedes kulturdimensionsteori.  

När vi tittar på alla beskrivningar av ledare, oavsett bra eller sämre ledare kan vi se att 

förtroende, ärlighet och rättvisa var den tema som förekom oftast i beskrivningarna. 

Endast i svar gällande sämre manliga ledare förekom denna kategori inte oftast. Vi kan 
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alltså säga att förtroende, ärlighet och rättvisa uppskattas stort av respondenterna. 

Detta resultat stöder också Hofstedes kulturdimensionsteori. Om man betraktar den 

finska arbetskulturen via kulturdimensionsteorin, kan man konstatera att den finska 

arbetskulturen uppskattar rättvisa och likvärdighet, vilket innebär bl.a. att det är viktigt 

för finska arbetstagare att de kan lita på sin chef och att chefen litar på dem. (Ylöstalo, 

2007) Också de allmänna instruktionerna för invandrare i Finland (www.infopankki.fi) 

angående den finska arbetskulturen understryker viktigheten av rättvisa och 

jämställdhet, pålitlighet, punktlighet (gällande tidtabeller), samt den raka 

kommunikationsstilen. Som den här undersökningen visade påverkar brist på 

förtroende, ärlighet och rättvisa negativt en ledares utvärdering.  

Finländare anser också att det är viktigt att chefer och underordnade har nära 

förhållanden (Ylöstalo 2007), vilket har delvis att göra med förtroende, ärlighet och 

rättvisa, men också med hur en ledare allmänt hanterar relationer med sina 

underordnade. Relationernas viktighet syns också i de här undersökningsresultaten. 

När vi tittar på alla beskrivningar av bra ledare, oavsett kön, kan vi se att egenskaper 

gällande relationer förekom näst oftast. Också i beskrivningar gällande sämre kvinnliga 

ledare förekom kategorin näst oftast. Enligt Hofstedes kulturdimensionsteori kan den 

finska arbetskulturen också beskrivas som feminin, vilket innebär att samarbete och 

bra förhållanden mellan olika parter anses vara viktiga och vid konfliktsituationer 

eftersträvas konsensus (Ylöstalo 2007). Egenskaper som nämndes i beskrivningarna för 

bra ledare i den här undersökningen och som stöder den föregående beskrivningen om 

finska arbetskulturen är bl.a. försonlig, förstående, hänsynsfull, klarar av konflikter 

med stil, saklig och en som lyssnar.  

En tredje dimension i Hofstedes kulturdimensionsteori är osäkerhetsundvikande. Den 

finska kulturen hör till de länder där man inte tål osäkerhet. Genom att minimera 

osäkerheten hanterar man stress och aggressioner. Finska arbetstagare uppskattar i 

allmänhet långa och säkra anställningsförhållanden, men känner sig också lätt spända 

och ångestfulla i sitt arbete. Finländare är villigare och mer benägna att följa regler och 

instruktioner jämfört t.ex. med andra nordiska länder. (Ylöstalo 2007) Detta 

karaktärsdrag i den finska arbetskulturen kommer också delvis fram i denna 

undersökning. En av kategorierna som dök fram i resultaten var klarhet och tydlighet, 

vilket innebär hur klart och tydligt ledaren ger instruktioner och hur konsekvent hon 

eller han är i sitt beteende och i sina beslut. Egenskaper ur den kategorin dök fram i 21 

http://www.infopankki.fi/
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% av alla beskrivningar gällande bra ledare och i 23 % av alla beskrivningar gällande 

sämre ledare.  
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6 SLUTSATSER 

Detta kapitel reflekterar över hur bra avhandlingen svarar på forskningsfrågan och 

sammanfattar resultaten i jämförelse med den tidigare forskningen. Dessutom 

diskuteras avhandlingens kontribution och implikationer, samt reliabilitet och validitet. 

Till slut behandlas avhandlingens begränsningar samt förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Analysens förankring till tidigare forskning 

En av de mest centrala orsakerna till att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i 

höga ledningspositioner är könsfördomarnas negativa inverkan på evalueringen av 

kvinnliga ledare (Heilman 2001). Fastän Finland hör till ett av världens mest 

jämställda länder utgör kvinnor endast 25 % av alla höga ledningspositioner här. Detta 

är ytterst kontroversiellt. Därför är det viktigt att könsfördomarnas inverkan på 

evaluering av ledare undersöks också i Finland.  

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur könsfördomar påverkar evalueringen av 

ledare. Forskningsfrågan var: ”Hur skiljer sig de kriterier som underordnade 

använder för att evaluera manliga ledare och de kriterier som underordnade 

använder för att evaluera kvinnliga ledare?” Undersökningen kan antas vara lyckad 

eftersom forskningsresultaten svarar klart på forskningsfrågan. Resultaten visar att 

fastän underordnade använder sig av många samma kriterier för att evaluera både 

manliga och kvinnliga ledare, används vissa kriterier oftare för antingen manliga eller 

kvinnliga ledare. Detta framkommer ur respondenternas beskrivningar av bra och 

sämre ledare de haft. De egenskaper och beteenden som nämns i beskrivningarna 

avspeglar de kriterier som underordnade (dvs. respondenterna) använder för att 

evaluera sina ledare. Det visade sig att egenskaper och beteenden gällande förtroende, 

ärlighet och jämlikhet, samt relationer användes betydligt oftare i beskrivningar av 

både bra och sämre kvinnliga ledare jämfört med beskrivningarna av bra och sämre 

män. Däremot nämndes egenskaper och beteenden gällande auktoritet och kompetens 

betydligt oftare i beskrivningar av bra och sämre manliga ledare än i beskrivningar av 

bra och sämre kvinnliga ledare. Dessa resultat innebär att underordnade fäster större 

uppmärksamhet vid egenskaper och beteenden gällande förtroende, ärlighet och 

jämlikhet samt relationer när de evaluerar kvinnliga ledare än när de evaluerar manliga 

ledare. På motsvarande sätt fäster underordnade större uppmärksamhet vid 

egenskaper och beteenden som har att göra med auktoritet och kompetens när de 
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evaluerar manliga ledare än när de evaluerar kvinnliga ledare. Detta tyder på att 

människor har olika förväntningar på hurdana manliga ock kvinnliga ledare är och hur 

de borde bete sig. Ifall dessa egenskaper och beteenden skulle ha nämnts enbart vid 

beskrivningar av bra eller sämre ledare kunde man eventuellt ha dragit den slutsatsen 

att män respektive kvinnor faktiskt är mer benägna att uttrycka dessa egenskaper eller 

beteenden. Eftersom dessa egenskaper och beteenden nämndes i beskrivningarna av 

både bra och sämre ledare av respektive kön handlar det faktiskt om att underordnade 

använder sig av olika kriterier vid bedömning av manliga och kvinnliga ledare. Detta 

innebär att om en manlig och kvinnlig ledare beter sig likadant och uttrycker samma 

egenskaper, tillämpar underordnade olika kriterier för att evaluera den manliga ledaren 

än för att evaluera den kvinnliga ledaren. Dessa resultat ger stöd åt tidigare forskning 

som visar att fastän manliga och kvinnliga ledare skulle bete sig lika, uppfattar 

människor deras beteende på olika sätt på grund av könsstereotypierna och evaluerar 

dem på olika sätt (Johnson et al. 2008).  Det finns en oförklarad skillnad i hur manliga 

och kvinnliga ledare uppfattas prestera, även om man tar i beaktande de olikheter som 

finns i beteende mellan manliga och kvinnliga ledare och andra skillnader som t.ex. 

skillnader i utbildningsnivån. Denna skillnad har förklarats med könsstereotypierna. 

(Johnson et al. 2008)  

Forskning har traditionellt sett ledarskap och organisationer ur genusneutrala eller 

genusfrånvarande perspektiv, vilket innebär att man inte beaktar hur kön påverkar 

arbetsrelationer, interaktioner eller organisatoriska strukturer och policyer. Samtidigt 

antyds att människor anställs, evalueras och belönas endast på basen av deras 

kvalifikationer och prestationer. (Jeanes et al., 2011) Om olika bedömningskriterier 

används för män och kvinnor kan man direkt konstatera att det inte handlar om 

genusneutral bedömning eller att ledare skulle evalueras enbart på basen av deras 

kvalifikationer och prestationer. Dessutom, de egenskaper och beteenden som är 

relaterade till förtroende, ärlighet och jämlikhet samt relationer är kollektiva av sin 

natur och de kollektiva egenskaperna förknippas oftare med kvinnor än med män 

(Eagly & Karau 2002). På motsvarande sätt har auktoritet alltid förknippats tydligare 

med män än med kvinnor (Rudman & Kilianski 2000) och egenskaper och beteenden i 

denna kategori var främst agentiska av sin natur. Att kollektiva egenskaper och 

beteenden förekom oftare i beskrivningar av kvinnliga ledare och agentiska egenskaper 

och beteenden oftare i beskrivningar av manliga ledare är ett klart tecken på att 

könsfördomar och könsstereotypier inverkar fortfarande när underordnade evaluerar 

sina ledare.  
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Av intresse var att se ifall könsfördomar existerar i Finland trots att landet hör till de 

mest jämställda länderna i världen (World Economic Forum 2015), och anses vara 

världens bästa land för arbetande kvinnor (The glass-ceiling index 2015).  Av speciellt 

intresse var att se ifall könsfördomar påverkar också kvinnor, högutbildade och unga 

människor, eftersom dessa grupper kan antas vara mer medvetna om genusfrågor och 

således bli påverkade av könsfördomar i mindre utsträckning än t.ex. män, äldre och 

lägre utbildade människor. 75 % av respondenterna i denna undersökning var kvinnor, 

ca 70 % var högutbildade och majoriteten var under 36 år. Man kan alltså konstatera 

att könsfördomar är starkt inrotade också i det finska samhället eftersom de påverkar 

också sådana grupper av människor som kunde antas bli påverkade av könsfördomar i 

mindre utsträckning än andra grupper av människor.  

Denna undersökning hittade inte klara tecken på dubbelstandard. Role congruity-

teorin argumenterar att kvinnliga ledare drabbas av dubbelstandard, vilket innebär att 

eftersom kvinnor saknar den makt som agentiska särdrag automatiskt skapar för män, 

är kvinnliga ledare tvungna att prestera bättre än sina manliga kolleger, i fall de vill bli 

uppskattade och ansedda som bra och kompetenta ledare (Eagly & Karau 2002). 

Dessutom, kvinnor, som uppfattas ha mera agentiska särdrag än kvinnor i allmänhet, 

bryter emot den traditionella könsrollen för kvinnor, som associeras med kollektiva 

särdrag. Detta resulterar i att sådana kvinnor ofta evalueras ogynnsamt fastän de möter 

alla de förväntningar som människor brukar ha på en bra ledare. Ur respondenternas 

beskrivningar på kvinnliga ledare kunde inte urskiljas att agentiska särdrag skulle 

direkt resulterar i sämre evaluering för kvinnliga ledare. Intresseväckande var att 

egenskapen bestämd förekom nästan lika ofta i beskrivningar av bra kvinnliga ledare 

än i beskrivningar av bra manliga ledare. Bestämdhet kan anses vara en agentisk 

egenskap och agentiska egenskaper förknippas ju oftare ihop med män än med 

kvinnor. Respondenterna ansåg ändå att bestämdhet var en egenskap som påverkade 

positivt en kvinnlig ledares utvärdering.  

6.2 Avhandlingens reliabilitet och validitet 

Tre faktorer som tillsammans bidrar till att en forskning är tillförlitlig och trovärdig är 

1) att forskningen utförs på et sätt som är transparent och all data skall vara tillgänglig 

för granskning, 2) att forskningen utförs på ett metodiskt sätt och procedurer och fakta 

dubbelkontrolleras, och 3) att forskningen bygger på en redovisad mängd bevis, som 

slutsatserna hänvisar till (Yin 2013). Denna avhandling kan påstås vara tillförlitlig samt 
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trovärdig eftersom beskrivningen och dokumenteringen av forskningsmetoderna är 

klara och tydliga och finns noggrant sparade för eventuell granskning. Forskningen har 

utförts enligt en ordnad mängd forskningsprocedurer, och alla beräkningar har 

dubbelkontrollerats för att minimerar slarv. Undersökningen har också så långt som 

möjligt försökt undvika avsiktlig förvrängning. Dessutom bygger avhandlingens 

slutsatser på ca 100 stycken beskrivningar av både bra och sämre ledare som anses vara 

en tillräckligt stor mängd för att kunna dra relevanta slutsatser. Ett större antal 

besvarade enkäter skulle dock ha gett mer omfattande resultat likaså om 

datainsamlingsmetoden skulle ha omfattat fler kanaler än Facebook. 75 % av 

respondenterna var kvinnor, ca 70 % var högutbildade och majoriteten var under 36 år. 

Urvalet skulle ha kunnat omfatta mer män, lägre utbildade och äldre människor ifall 

datainsamlingsmetoden skulle ha omfattat fler kanaler och då skulle resultatens 

generaliserbarhet vara även starkare. Att urvalet blev som det blev var dock inget 

problem i den här undersökningen eftersom kvinnor, unga och högutbildade 

människor var av speciellt intresse.  

För att undvika snedvridning skulle kodningen i ideala förhållanden ha utförts av två 

olika personer för att kunna bevisa att materialet kan kodas likadant av två olika 

personer. På grund av begränsad tid och begräsningar gällande avhandlingens längd 

valdes den datainsamlingsmetod, urval och analysmetod som tidigare beskrivits. 

 

6.3 Avhandlingens bidrag och implikationer 

Denna avhandling bidrar till litteraturen om genus och ledarskap, och mer specifikt till 

litteraturen om hur manliga och kvinnliga ledare evalueras olika. Avhandlingen syftar 

till att öka förståelsen om hur traditionella könsfördomar påverkar vilka 

bedömningskriterier som underordnade tillämpar vid evaluering av sina ledare. 

Intresseväckande fynd i denna undersökning är att fastän man kunde tro att kvinnor, 

högutbildade och yngre människor skulle vara mer medvetna om genusfrågor och 

således påverkas mindre av könsfördomar än t.ex. män, lägre utbildade och äldre 

människor, är det ett faktum att könsfördomar påverkar oss alla omedvetet eller 

medvetet. Denna undersökning visade att också kvinnor, yngre och högutbildade 

människor påverkas av könsfördomar. Detta syns i hur underordnade evaluerar sina 

ledare: de tillämpar delvis olika kriterier vid evalueringen av manliga ledare än vid 

evalueringen av kvinnliga ledare. Underordnade har alltså olika förväntningar på 
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hurdana manliga ledare respektive kvinnliga ledare borde vara och hur de borde bete 

sig. Fastän Finland anses vara ett av världens mest jämställda länder påverkas ändå 

den finska kulturen och arbetsmarknaden av traditionella könsfördomar. Detta betyder 

att Finland som internationellt anses vara ett av världens mest jämställda länder 

(World Economic Forum 2015) och världens bästa land för arbetande kvinnor (The 

glass-ceiling index 2015), visar sig inte trots allt vara ett helt och hållet jämställt land. 

Om situationen är den här i Finland, kan vi konstatera att andra länder som är i 

allmänhet mer konservativa än Finland och bevarar starkare traditionella könsroller 

har en ännu längre väg för jämställdhet vad gäller genusfrågor inom organisationer.  

Det första steget för att eliminera könsfördomar är att organisationer och individer 

måste vara medvetna om att det finns sådana antaganden och stereotypier som 

inverkar på att vi evaluerar manliga och kvinnliga ledare på olika sätt (Lyons et al. 

2007). Enligt Agars (2004) har tidigare forskning underskattat betydelsen av 

könsstereotypier som en faktor som uppehåller glastaket och kvinnor själva anser att 

t.ex. föräldraskap och andra förpliktelser gällande familjen, samt att kvinnor inte 

uttrycker tillräckligt deras villighet att bli befordrade är större hinder för att nå höga 

ledningspositioner än könsstereotypierna (Grant Thorntons 2015). Dessutom 

identifierar färre män jämfört med kvinnor könsfördomar som ett problem över huvud 

taget (Grant Thorntons 2015). Detta visar att medvetandet av könsfördomarnas 

inverkan på kvinnors möjligheter att nå höga ledningspositioner måste ökas. Både 

kvinnor som aspirerar på höga ledningspositioner, samt män och organisationer 

(inklusive individerna inom organisationer) måste vara medvetna om att vi alla 

påverkas av könsfördomar och att detta missgynnar oftast kvinnor när det gäller 

evaluering av ledare och kvinnor i auktoritetspositioner i allmänhet. 

Denna avhandling har bidragit till att öka medvetandet av könsfördomarnas existens 

också bland sådana människogrupper (kvinnor, unga, högutbildade) och geografiska 

områden (Finland) där man kanske inte skulle ha antagit dem existera. Om människor 

är medvetna om att könsfördomar och könsstereotypier påverkar oss alla, är det lättare 

att kritiskt granska sitt eget tänkande och kanske sakta men säkert ändra på sina 

synsätt. Organisationer kan utnyttja resultaten ur denna avhandling t.ex. när nya ledare 

skall rekryteras.  Man kan kritiskt överväga hurdana egenskaper och beteenden man 

fäster uppmärksamhet vid hos kandidaterna och vilka är de kriterier som avgör vems 

som anställs.  
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Det hjälper dock inte att enbart organisationer granskar och eventuellt ändrar på sina 

värden och policyn relaterade till genusfrågor om inte individerna i organisationerna 

gör det och om de inte förstår varför det är viktigt.  

 

6.4 Begränsningar och förslag på fortsatt forskning 

Denna avhandling har undersökt hur underordnades bedömningskriterier skiljer sig 

mellan evaluering av manliga ledare och evaluering av kvinnliga ledare. 

Undersökningen har behandlat respondenterna, dvs. underordnade, som en homogen 

grupp och har inte tagit i beaktande ifall manliga och kvinnliga respondenternas 

bedömningskriterier skiljer sig från varandra. Tidigare forskning har gett tecken på att 

könet på de underordnade som evaluerar sin ledare, är en faktor som kan påverkar 

själva utvärderingen (Eagly, Makhijani och Klonsky 1992). Detta ger en möjlighet för 

fortsatt forskning att undersöka vidare hur bedömares kön påverkar evalueringen av 

manliga och kvinnliga ledare. Det skulle vara intressant att undersöka ifall kvinnor 

evaluerar kvinnliga ledare gynnsammare än manliga ledare och vice versa.  

Det att respondenterna beskriver ledarnas egenskaper och beteenden representerar 

respondenternas uppfattning om ledarna. I denna undersökning fanns det inte en 

möjlighet att kontrollera hur ledarna verkligen beter sig. Här finns en liten risk för 

snedvridning. Som tidigare nämndes i analysdelen kan det hända att en underordnade 

beskriver att en kvinnlig ledare är aggressiv, men betyder det faktiskt att kvinnan beter 

sig aggressivt eller är hon kanske bara bestämd, men den underordnade upplever 

kvinnliga ledarens bestämdhet som något negativt? I fortsatt forskning kunde man 

undersöka ifall underordnades beskrivningar på sina ledare faktiskt stämmer överens 

med hur ledarna i verkligheten beter sig. Det är dock utmanande att kontrollera hur 

ledarna verkligen beter sig eftersom vi alla (också forskare) påverkas av könsfördomar 

och således är det svårt att forska i ämnet totalt subjektivt.  

I undersökningen bads respondenterna nämna inom vilka branscher de beskrivna 

ledarna arbetar (se figur 5).  De tre största branscherna för kvinnliga ledare (både bra 

och sämre) som beskrevs av respondenterna var handelsbranschen, vårdbranschen 

samt hotell-, restaurang- och turismbranschen. De tre största branscherna för de 

manliga ledarna som respondenterna beskrev i denna undersökning var 

handelsbranschen, hotell-, restaurang, och turismbranschen, samt byggbranschen (11 
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%).  Inom vårdbranschen samt hotell-, restaurang- och turismbranschen arbetar fler 

kvinnor än män och på motsvarande sätt arbetar fler män än kvinnor på 

byggbranschen (Statistikcentralen 2010). I denna avhandling har inte undersökts ifall 

underordnades evalueringar enligt bransch skiljer sig från varandra. Vissa branscher 

domineras av kvinnor och antagligen finns det fler kvinnliga chefer inom dessa 

branscher. Som sagt är vårdsbranschen ett exempel. Det kan hända att inom denna 

bransch uppskattas annorlunda ledarbeteenden och egenskaper än inom 

mansdominerade branscher där majoriteten av underordnade samt ledare är män (t.ex. 

byggbranschen). Detta kan i sin tur speglas i hur underordnade evaluerar sina ledare 

inom dessa branscher. Det kan hända att det inte är ledarens kön utan branschen som 

avgör vilka kriterier som underordande tillämpar vid evaluering av sina ledare. Tidigare 

forskning har gett tecken på att kvinnliga ledare uppfattas mer effektiva inom 

kvinnodominerade organisationer/branscher, medan män uppfattades effektivare 

inom manliga branscher/organisationer (Paustian-Underdahl et al. 2014). Ett förslag 

på fortsatt forskning är således att undersöka hur underordnades/ledares bransch 

påverkar evaluering av ledare i Finland och ifall könsföreställningar påverkar 

evalueringen på olika sätt inom olika branscher.  
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BILAGA 1 ONLINE ENKÄTEN PÅ SVENSKA 

 
 

Evaluering av ledare 

Hej! Jag håller på att skriva min pro gradu avhandling om ledarskap. Jag är intresserad av hurdana egenskaper arbetstagarna 
förknippar med gott, respektive dåligt ledarskap. Jag skulle vara enormt tacksam om du skulle kunna ägna ca10 min. till att  
svara på detta frågeformulär och hjälpa mig med min undersökning. Alla svar behandlas konfidentiellt och kan inte kopplas 
tillbaka till respondenten. 
 
Med vänlig hälsning, 
Kiira Louhivuori 
Svenska Handelshögskolan 

 
 
 
En bra chef 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
1. Tänk på en bra chef du haft. Nämn de 3-5 viktigaste egenskaperna som gjorde att du upplevde  

honom/henne som en bra ledare. * 

 
 

 
 

 

 

 
2. Beskriv hans/hennes beteende som ledare. * 
 
 

 
 

 

 

 
3. Inom vilken bransch jobbar den chef du just beskrev? * 
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4. Hur gammal (ungefär) var personen då han/hon var din chef? * 
 
 

 <25 
 

 
25-
35 

 

 
36-
45 

 

 
46-
55 

 

 
56-
65 

 

 >65 
  

 

 

 
5. Könet på den chef du beskrev * 
 
 

 kvinna 
 

 man 
 

 

En sämre chef 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
6. Tänk på en chef du haft, som inte lyckades speciellt bra i sina chefsuppgifter . Nämn de 3-5 viktigaste  
egenskaperna som gjorde att du upplevde henne/honom som en mindre bra chef. * 
 
 

 
 

 

 

 
7. Beskriv hans/hennes beteende som ledare. * 
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8. Inom vilken bransch jobbar den chef du just beskrev? * 
 
 

 
 

 

 

 
9. Hur gammal (ungefär) var personen då han/hon var din chef? * 
 
 

 <25 
 

 
25-
35 

 

 
36-
45 

 

 
46-
55 

 

 
56-
65 

 

 >65 
  

 

 

 
10. Könet på den chef du beskrev * 
 
 

 kvinna 
 

  

 

Bakgrundsinformation om respondenten 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
11. Ålder * 
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 <18 
 

 
18-
25 

 

 
26-
35 

 

 
36-
45 

 

 
46-
55 

 

 
56-
65 

 

 >65 
  

 

 

 
12. Utbildning (din högsta avlagda examen eller din högsta examen du håller på att avlägga) * 
 
 

 Grundskola 
 

 Yrkesskola 
 

 Gymnasium 
 

 Yrkeshögskola 
 

 Lägre högskoleexamen (kandidat) 
 

 
Högre högskoleexamen 
(magister) 

 

 
Licentiatexamen eller 
doktorsexamen 

  

 

 

 
13. Hur många års arbetserfarenhet har du? * 
 
 

 
< 1 
år 

 

 1-3 år 
 

 4-6 år 
 

 
7-10 
år 

 

 
11-20 
år 

 

 
>20 
år 

  

 

 

 
14. Kön * 
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 kvinna 
 

 man 
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BILAGA 2 ONLINE ENKÄTEN PÅ FINSKA 

 
Esimiesten arviointi 
Hei! Teen parhaillani pro gradu-tutkielmaani johtajuudesta. Olen kiinnostunut siitä, millaisia ominaisuuksia 
työntekijät yhdistävät hyvään ja huonoon johtajuuteen. Olisin erittäin kiitollinen, jos voisit vastata kyselyyn ja 
auttaa minua tutkimukseni kanssa. Aikaa kyselyn täyttämiseen kuluu noin 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti, eikä niitä voida yhdistää vastaajaan. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Kiira Louhivuori 
Svenska Handelshögskolan 
 
 
 
 
Hyvä esimies 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

1. Ajattele hyvää esimiestä, joka sinulla on ollut. Mainitse 3-5 tärkeintä ominaisuutta, jotka tekevät  
hänestä hyvän esimiehen. * 

 
 

 
 

 

 

 
 
2. Kuvaile hänen käyttäytymistään esimiehenä. * 
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3. Millä alalla kuvailemasi esimies työskentelee? * 
 
 

 
 

 

 

 
 
4. Minkä ikäinen (suunnilleen) kuvailemasi esimies oli, kun hän oli esimiehesi? * 
 
 

 <25 
 

 
25-
35 

 

 
36-
45 

 

 
46-
55 

 

 
56-
65 

 

 >65 
  

 

 

 
 
5. Kuvailemasi esimiehen sukupuoli * 
 
 

 nainen 
 

 mies 
 

 

Huonompi esimies 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
6. Ajattele jotain esimiestäsi, joka ei ole suoriutunut erityisen hyvin esimiestehtävissään. Mainitse 3-5 
 tärkeintä ominaisuutta, jotka tekevät hänestä huonomman esimiehen. * 
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7. Kuvaile hänen käyttäytymistään esimiehenä. * 
 
 

 
 

 

 

 
8. Millä alalla kuvailemasi esimies työskentelee? * 
 
 

 
 

 

 

 
9. Minkä ikäinen (suunnilleen) kuvailemasi esimies oli, kun hän oli esimiehesi? * 
 
 

 <25 
 

 
25-
35 

 

 
36-
45 

 

 
46-
55 

 

 
56-
65 

 

 >65 
  

 

 

 
10. Kuvailemasi esimiehen sukupuoli * 
 
 

 nainen 
 

 mies 

  
  

 

 

Taustatietoja vastaajasta 
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11. Ikä * 
 
 

 <18 
 

 
18-
25 

 

 
26-
35 

 

 
36-
45 

 

 
46-
55 

 

 
56-
65 

 

 >65 
  

 

 

 
12. Koulutuksesi (korkein suorittamasi tutkinto, tai korkein tutkinto, jota suoritat parhaillaan) * 
 
 

 Peruskoulu 
 

 Ammattikoulu 
 

 Lukio 
 

 Ammattikorkeakoulu 
 

 
Alempi korkeakoulututkinto 
(kandidaatti) 

 

 Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) 
 

 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 
  

 

 

 
13. Kuinka monen vuoden työkokemus sinulla on? * 
 
 

 < 1 vuotta 
 

 1-3 vuotta 
 

 4-6 vuotta 
 

 
7-10 
vuotta 

 

 
11-20 
vuotta 

 

 
>20 
vuotta 

  

 

 

 
14. Sukupuoli * 
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 nainen 
 

 mies 
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BILAGA 3 BRA LEDARE: KATEGORIERNA MED ALLA EGENSKAPER 
OCH BETEENDEN 

RELATIONER 
 
blid 
broderlig 
delar med sig sina egna saker 
drar gränsen mellan arbetet och 
personloga livet 
eftertänksam 
empatisk 
en del av arbetsgemenskapen 
försonlig 
förstående 
försvarar/representerar underordnade 
goda, professionella relationer med 
underordnade 
human 
hänsynsfull 
inte för vänlig (kompisartad) 
intresserad av underordnade 
kan behandla olika människor 
kan diskutera saker som inte gäller arbetet 
kan sätta sig i underordnades ställning 
klarar av konflikter med stil 
kommer överens med alla 
lyssnar 
lättillgänglig 
människokännare 
människonära 
omtänksam 
saklig 
social 
socialt intelligent 
strävar efter god, öppen arbetsanda 
tar i beaktande underordnades 
livssituationer 

KOMMUNIKATION 
 
bra kommunikation 
delar på information 
diskuterar öppet 
feedback 
kan ge negativ feedback 
kan ta emot negativ feedback 
motiverar beslut 
regelbundna möten med underordnade 

FÖRTROENDE, ÄRLIGHET, 
JÄMLIKHET 
 
delar på ansvar 
etisk 
ger frihet 
gör samma arbetsuppgifter som 
underordnade 
håller sina löften/står bakom sina ord 
litar på underordnade 
lojal 
lurpassar inte 
opartisk 
pålitlig 
rak på sak 
rakryggad 
rättvis 
ser inte sig själv som bättre än andra 
som en vem som helst annan kollega 
tar i beaktande alla 
ärlig 
öppen 

ORGANISATIONS- OCH 
PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA 
 
delegerar 
effektiv 
förmåga att priorisera 
förstår skillnaden mellan management och leadership 
leder strategin genom människor 
långsiktig 
möjliggör saker 
organiserar/koordinerar/systematisk 
planerar 
problemlösare 
ser/förstår större helheter 
tänker alltid vad är bäst för företaget 
är situationen vuxen 

KOMPETENS 
 
erfaren 
expert 
förstår marknaden 
intelligent 
kompetent 
sakkunnig 
upprätthåller sin yrkesfärdighet 
utvecklar sig själv 
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 VÄLVILLIG/ÖDMJUK LEDARSKAP 
 
alltid på bra humör (man ser inte om hon 
har en dålig dag) 
belönar 
flexibel 
framhäver inte sig själv 
fötterna på marken 
glad 
inte övermodig 
liten ego 
nedvärderar aldrig 
positiv 
rolig 
sinne för humor 
tackar 
tar i beaktande önskemål 
tar inte äran för andras arbete 
lagspelare (eng. teamplayer) 
trevlig 
tänker vad som är best för teamet och inte 
för sig själv 
uppskattar underordnade 
vill inte dra nytta av sin auktoritet 
vänlig 
ödmjuk 

STÖD OCH UPPMUNTRAN 
 
exempel 
ger råd 
hjälpsam 
inspirerande 
motiverar 
närvarande 
stöder 
uppmuntrar 
utmanar 

AUKTORITET 
 
beslutsfattandeförmåga 
bestämd 
har auktoritet 
har kontroll över saker 
inte rädd för konflikter 
kan hantera stress 
karisma 
krävande 
litar på sin yrkeskunnighet 
modig 
självsäker 
skarp 
värdig 
övertygande 

ENGAGEMANG 
 
aktiv 
ansvarsfull 
engagerad 
entusiastisk 
flitig 
förstår vad som händer nedanför 
gör sitt jobb sakligt 
motiverad 
precis/punktlig 
sköter sitt arbete 
sköter sitt arbete i tid 
upprätthåller sig själv om situationen på gräsrotsnivån 

KLARHET/TYDLIGHET 
 
håller sig till sina beslut 
klar strategi 
klar/tydlig 
klara instruktioner 
klara mål 
konsekvent 

ÖPPEN FÖR NYTT/UTVECKLARE 
 
ger möjligheter att lära sig nytt 
mottaglig 
skapar en öppen atmosfär för nya innovationsförslag 
utvecklare 
vidsynt 
öppen för nya idéer 

LUGN 
 
avslappnad 
lugn 
tålmodig 
stabil 
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BILAGA 4 SÄMRE LEDARE: KATEGORIERNA MED ALLA 
EGENSKAPER OCH BETEENDEN

 

 

  
RELATIONER 
 
avlägsen 
brist på humanitet  
dåliga kunskaper gällande människorelationer 
dåligt beteende 
empatilös 
fjäskig 
för förtrolig 
förstår inte underordnade 
inte intresserad av underordnade 
inte öppen 
kall 
kan inte behandla människor 
kan inte separera vänskap från arbetsrelationer 
kan inte sätta sig i underordnades situation 
kommer inte överens med andra människor 
känner inte till sina underordnade 
känslig 
känslokall 
känslolös 
lyssnar inte 
lyssnar på underordnades önskemål, men reagerar 
inte 
lämnar sig själv utanför arbetsgemenskapen 
obetänksam 
otillbörlig 
ser inte igenom fjäskare 
sluten 
styv 
svårt tillgänglig 
tar inte i beaktande underordnade 
undviker underordnade 
uttrycker om ogillar någon 
vill tillmötesgå alla 

KOMMUNIKATION 
 
bara negativ feedback 
delar inte på information 
dålig kommunikation 
förmedlar inte underordnades meddelanden framåt 
ger inte konstruktiv feedback 
höjer rösten 
ingen förmåga att uppehålla en dialog 
Inget diskuterande 
kan inte ge feedback 
kan inte kommunicera sakligt 
ler inte 
rättar själv till fel och berättar inte om dem 
skriker  
tar inte emot feedback 
uttrycker sin dåliga dag 
vågar inte ge negativ feedback 

BRIST PÅ KOMPETENS 
 
brist på bondförnuft 
brist på substanskunskap 
ingen sakkunnighet om branschen 
kan inte leda 
oerfaren 
ointelligent 
inkompetent 
utvecklar inte sitt kunnande 

BRIST PÅ LUGN 
 
blir lätt arg 
blir lätt irriterad 
blir lätt nervös 
förhastar sig 
hetlevrad 
ingen tålamod 
kan inte kontrollera sig själv 
panikerande 
rastlös 
stressad 
temperamentfull 

BRIST PÅ AUKTORITET 
 
 Försöker för hårt 
"lapanen" = blir lätt övertrampad 
"munaton" 
blyg 
brist på auktoritet 
har inte kontroll över situationer 
icke trovärdig 
Inga egna åsikter 
kan inte allena göra beslut 
kan inte tas på allvar 
osäker om sig själv 
rädd om att underordnade är skarpare 
undviker konflikter 
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MOTVILJAN MOT UTVECKLING OCH NYA 
SAKER 
 
ger inte möjlighet att komma med nya idéer 
kan inte ta emot utvecklingsidéer 
ovillig att utveckla saker 
stöder inga utvecklings-/innovationsidéer 

DESTRUKTIVT LEDARSKAP 
 
aggressiv 
anklagar människor under andras närvaro 
anklagare 
använder fel sin makt 
använder sig av psykologisk kontroll 
behandlar underordnade som slavar 
behandlar dåligt sina underordnade 
bekymrad över allt hela tiden 
bortförklarar sina egna fel 
egocentrisk 
elak 
framhäver sig själv/sin position 
fräck 
förnedrar 
genererar negativ energi 
gör allt för att hålla sin position 
inget sinne för humor 
kritiserar 
leder med aggressivitet/skräck 
Leder som en diktator 
mobbar psykiskt 
narcissistisk 
nedslår verbalt 
nedvärderar underordnades arbete 
nedvärdering 
negativ 
oartig 
offensiv 
otacksam 
ovänlig 
pessimistisk 
pisshuvud 
pressande 
på dåligt humör 
rigid 
ser bara negativa saker i allt 
självisk 
skuldbelägger 
skyller andra av sina egna fel 
skäller ut underordnade 
snål 
spelar herre över andra 
stoltserar 
strävar efter eget intresse 
tar åt sig all ära av andras arbete/idéer 
tror sig vara bättre än andra 
tycker att sina egna åsikter är ända rätta 
tål inte om någon ifrågasätter saker 
underkuvar framför andra 
underskattar 
uppskattar inte ens utbildning 
uppskattar inte underordnade 
utfärdar order 
vill göra själv alla beslut 
övermodig 
översittare  

BRIST PÅ STÖD OCH UPPMUNTRAN 
 
fokuserar sig på underordnades svagheter 
frånvarande 
Förstår inte om underordnade gör 
fel/misstag 
hjälper inte med problem 
ingen stöd 
låter all skit rinna neråt 
motiverar inte 
närvarande endast då när ger negativ kritik 
sporrar inte 
strävar inte efter att underlätta 
underordnades arbete 
upptagen 
vill inte utveckla sina underordnade 

BRIST PÅ ENGAGEMANG 
 
alltid sen 
ansvarslös 
brist på intresse 
förstår inte underordnades arbetsinnehåll 
försöker externalisera sina egna uppgifter åt 
andra 
glömsk 
gör inte sina uppgifter i tid 
ingen energi 
ingen uppfattning om arbetet på gräsrotsnivån 
lat 
nonchalant 
omotiverad 
opunktlig 
saker blir halvfärdiga 
sköter inte sitt arbete 
slapp 
slarvig 
tankspridd 
undflyr sitt ansvar 
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 BRIST PÅ FÖRTROENDE, ÄRLIGHET, 
JÄMLIKHET 
 
antar saker 
delar inte på ansvar 
falsk 
favoriserar 
förrädare 
förvränger sanningen 
ger tomma löften 
hurtfrisk 
könsdiskriminering 
litar inte på sina underordnade 
ljuger 
lurpassande 
mån om hierarkier 
opålitlig 
orättvis 
oärlig 
partisk 
pratar bakom ryggen 
pratar bredvid mun 
chauvinistisk 
skvallrare 
tar tillbaka sina löften 
undervärderar p.g.a. kön 
övervakar arbetet 

BRIST PÅ KLARHET/TYDLIGHET 
 
besluten ändrar beroende på person 
brist på klara handlingssätt 
byter sina åsikter/ord plötsligt 
förvirrad 
hittar på egna regler 
håller sig inte alltid till överenskomna verksamhetsmodeller 
håller sig inte till gemensamma regler 
impulsiv 
oanad 
oklara instruktioner 
oklara krav 
inkonsekvent 
ologisk 
ombytlig 
plötsligt ändrande av instruktioner 
säger ett och gör annat 

ORGANISATIONS- OCH 
PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA 
 
använder sig för mycket av byråkrati 
blandar sig i saker som vet ingenting om 
delegerar inte 
deltar inte i gräsrotsarbete 
fäster sig på detaljer 
fäster uppmärksamhet på saker som inte har med själva 
arbetet att göra 
för krävande 
gav löften på underordnades vägnar, som de inte kunde 
hålla 
ger bristfällig inskolning 
har inget verklighetssinne 
ifrågasätter andras tidsanvändning 
ineffektiv 
ingen uppfattning om tidsanvändning 
inget vidomfattande tänkande 
kräver saker med för snabb tidtabell och utan grund1 
känner inte till kunderna 
Marknadsekonomin som prioritet 
micro-management 
njuter om hon hittar fel 
oorganiserad 
perfektionist 
petig 
påpekar fel 
ser inte helheten 
ser inte vem som passar bäst för olika uppgifter 
tänker bara på pengar 
tänker bara på siffror 
usel tidsplanering 


