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The more leadership you get, the more power you will receive. Unfortunately, not
everyone is given the same opportunities. This can be seen and proved on the basis of
studies in media companies. Our purpose concerns attitudes towards female leadership
in Moscow, Russia. This thesis was based on two study methods, qualitative interviews
and observations. The respondents in our study were divided into three groups,
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Our conclusion is that Russia is not ready for a female leadership, mainly because of
their historical context.
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1. Inledning

Detta inledande avsnitt redogör för det valda uppsatsämnet samt vår uppfattning kring

kvinnligt ledarskap i Moskva, Ryssland. Här klargörs uppsatsens syfte, avgränsning samt

begreppsförklaring.

1.1 Forskning

Ryssland var tidigare ett diktatoriskt herravälde (www.ne.se) och vi tror att landet idag är

mansstyrt. Vi känner till glastaket som de flesta kvinnor stöter på under sin resa till

karriärstoppen men frågan vi kan ställa oss är om detta finns i Ryssland. En annan intressant

faktor är i sådant fall vad kvinnorna har för roll när det gäller ledarskap inom medieföretag.

Vi har valt att lägga fokus på kvinnligt ledarskap och dess utveckling inom medieföretag i

Moskva. Ämnet anser vi är relevant för oss och vår profil, media management samt att frågan

är ett aktuellt ämne för samhället i övrigt. Därför valde vi att studera Moskva, Ryssland som

vi sedan tidigare inte har några förkunskaper eller föreställningar om gällande ämnet kvinnligt

ledarskap. Anledningen är att deras medieutveckling verkar spännande samtidigt som landet

är enormt mäktigt men relativt outforskat.

Studien redovisar inte konkret fakta kring ledarskap utan respondenternas tankesätt gällande

följande ledord:

 Ledarskap

 Manligt och kvinnligt ledarskap

 Kreativitet och motivation

 Politisk makt över medier

 Den ryska ledarstilen

1.2 Forskningsfråga

Vilka synsätt råder kring kvinnligt ledarskap inom medieföretag i Moskva, Ryssland?

http://www.ne.se/
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1.3 Delfrågor

Bakom forskningsfrågan har vi begränsat oss till ett urval av delfrågor. Dessa fungerar som ett

hjälpmedel och sätt att precisera huvudfrågan, kvinnligt ledarskap. Dessa frågor fungerar

således som en vägledning för vår forskning men är inte nödvändigtvis diskussionsfrågor.

Delfrågorna redovisas nedan med en kort beskrivning:

 Definitionen av ledarskap

Detta beskriver ett generellt ledarskap ur respondenternas synvinkel.

 Hur skiljer sig manligt och kvinnligt ledarskap?

Under denna fråga redogörs det för vilka fördelar respektive nackdelar respondenterna ser

mellan manligt och kvinnligt ledarskap.

 Definitionen av kreativt ledarskap

Denna fråga redovisar en generell uppfattning från respondenterna om hur en kreativ

ledare bör vara.

 Hur påverkas dagens mediesamhälle av landets historia?

Har landets diktatoriska historia påverkat dagens samhälle inom mediesektorn.

 Hur definierar respondenterna en rysk ledarstil?

Här redogörs respondenternas egen syn på en rysk ledarstil.

1.4 Syfte

Studiens syfte är att granska kvinnligt ledarskap inom medieföretag i Moskva, Ryssland?

Intresset riktas mot landets historia och normer som möjligen kan ha påverkat möjligheten till

utvecklingen samt om marknaden är redo för ett kvinnligt ledarskap.

1.5 Avgränsning

Vi har inga tidigare erfarenheter av Ryssland eller ryskt ledarskap, därför är det svårt att bilda

sig en uppfattning kring vilka tankesätt som dominerar. Såvitt vi vet har detta område aldrig

tidigare utforskats, därför är det svårt att beräkna hur omfattande en studie av detta slag bör

vara. Denna studie är relativt avgränsad, men den öppnar dörren till ett nytt studieområde som

bör utforskas. Ämnet avser att studera respondenternas synsätt, normer och värderingar,

därför används kvalitativ metod. Detta innebär en djupare fokusering utifrån en mindre grupp
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respondenter inom ett avgränsat område. Detta bör beaktas av läsarna i och med att

slutsatserna kommer konstateras utifrån svaren från denna grupp av individer.

Avgränsningen har begränsats till Rysslands huvudstad Moskva där mediemarknaden är som

störst i landet. Därför anser vi att en avgränsning inom mediesektorn är nödvändig för att

möjliggöra det mest relevanta slutsatserna. Vid Faculty of Journalism, Moscow State

University (MSU) erbjöd de sig att bidra till studien genom intervjuer. Med anledning av detta

har vi valt att avgränsa oss till ett antal studenter, medielärare samt en medieledares syn kring

ämnesområdet.

1.6 Begreppsförklaring

Effektivitet: det finns ett antal olika tolkningar av begreppet. Somliga anser att effektivitet kan

mätas utifrån prestationer, det vill säga den förändring som har åstadkommits. Andra väljer att

se till tillfredställelsen hos ledarens medarbetare (Nahavandi, 2000).

Envägskommunikation: en enkelriktad överföring av ett meddelande från sändare till

mottagaren (www.ne.se).

Genus: egenskaper som karaktäriserar manligt och kvinnligt (www.ne.se).

Glastak: ett osynligt hinder som förhindrar kvinnor från att uppnå högre positioner

(www.ne.se).

Homogenitet: är en sammanställning av flera likartade delar (www.ne.se).

Ledare: person som påverkar andra mot ett mål med hjälp av styrmedel (Nahavandi, 2000).

Ledarskap: bygger på att leda en grupp mot en viss riktning med hjälp av interpersonell

kommunikation samt har en hierarkisk form (Nahavandi, 2000).

Maktdistans: innebär en ojämnhet av maktfördelning mellan människor. I somliga fall

omfattar detta även en acceptans av de personer som äger minst makt (Nahavandi, 2000).

Management: konsten att leda (www.ne.se).

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Narrow band of acceptable behavior: en term som myntats av Morrison (1987) som innebär
att kvinnor i huvudsak antas behöva anpassa sig till ett manligt beteende, det specifikt
kvinnliga har endast ett smalt utrymme som accepteras – a narrow band (Hughes et al 1999).

Pluralism: medför delade åsikter och en mångfald av kulturer inom ett samhälle (www.ne.se).

Tvåvägskommunikation: är en ömsesidig process där meddelanden utbyts från sändare och

mottagare (Palm, 1989).

http://www.ne.se/
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2.Metod

Detta avsnitt beskriver vilka tillvägagångssätt som har använts samt reflekterar kritiskt kring

de metoder vi har valt att använda som verktyg för studien.

2.1 Undersökningsmetod

Den kvalitativa analysen fokuserar på resultat genom språk i dess varierande former. Genom

språk möjliggörs en förståelse av livsvärlden inom ett specifikt fall. Detta kan direkt kopplas

till den valda analysformen då den kvalitativa analysen fokuserar på studier av livsvärlden,

gällande enskilda fall. Den kvalitativa analysen placeras inom den analytiska kategorin av

studier. Denna granskar därför de enskilda fallen på djupet vilket innebär ett sökande efter en

inre betydelse av det valda studieområdet (Kvale, 1989).

Utifrån den valda frågeställningen kring kvinnligt ledarskap inom medieföretag i Moskva och

de lämpliga teorierna valde vi kvalitativa analyser. Studien resulterar i muntliga data, det vill

säga muntliga intervjuer. Denna studie granskar en strategiskt utvald grupp av lämpade

personer och deras uppfattning, normer och verklighetsuppfattningar.

2.2 Kvalitativ intervju

Den kvalitativa intervjun bygger på en låg standardiseringsgrad vilket innebär att deltagaren

med egna ord fritt kan besvara intervjuarens frågor. Huvudsyftet bakom detta är att identifiera

de egenskaper som finns hos respondenten inom ett visst fenomen. Patel och Davidsson

(2003) menar att respondentens svar aldrig kan bedömas som det korrekta eller det felaktiga. I

och med detta riktar den kvalitativa intervjun sin forskning antingen induktivt eller abduktivt.

Vidare är det viktigt för både intervjuaren och respondenten att skapa ett meningsfullt och

sammanhängande samtal kring ämnet som studeras. Detta är dock inte alltid enkelt för den

intervjuade. Orsaken är att personen behöver behärska de gester, språkbruk och kroppsbruk

som respondenten använder i sin sociala kontext. Samtalet i sig kommer troligen att påverkas

av dessa faktorer. Detta är inte det mest komplicerade i intervjun, utan det nästintill omöjliga

med att överbrygga är andra faktorer, såsom social bakgrund, ålder, etnicitet etcetera som kan

påverka på samtalet (Patel och Davidsson, 2003).
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Med detta i beaktande har vi valt denna typ intervju för att framhäva syftet med våra

intervjuer. Vi vill inte frambringa faktabaserade material, utan lägger istället fokus på att

undersöka respondenternas synvinklar kring vårt valda ämne.

2.3 Observation

Merriam (1994) beskriver en observation som ett vetenskapligt verktyg ”… när den (1)

uppfyller ett uttalat forskningssyfte, (2) är planerad, (3) registreras systematiskt och (4) är

underkastad kontroll beträffande validitet och reliabilitet” (Merriam, 1994, 101).

Metoden är användbar vid observation av beteenden såsom känslouttryck, verbala yttranden,

relationer etcetera samt skeenden i naturliga omgivningar (Merriam, 1994).

Det finns två typer av observationer, strukturerad och ostrukturerad observation. Den

strukturerade utgår från att vi som observatörer så gott som känner till de situationer och

beteenden som observeras. Den ostrukturerade observationen kräver även den en del

förberedelser före observation men endast av en teoretisk och empirisk kunskap kring det

undersökta problemområdet. Oavsett om studien är baserad på den strukturerade eller

ostrukturerade hänvisar Patel och Davidsson (2003) ett antal punkter som gäller för de båda

observationerna;

 Vad ska vi observera?

 Hur ska vi registrera observationerna?

 Hur ska vi som observatörer förhålla oss?

(Patel och Davidsson, 2003, 90)

Vi har valt att inkludera en observation kring en av våra fallstudier med anledning av att vi

ansåg att det passar vårt valda ämne. Utöver den tilltänkta studien, erhöll vi möjligheten till en

föreläsning. Detta resulterade senare i en observation som passade till vårt forskningsområde.

Observationen vid The Moscow Times har varit ostrukturerad, därför att vi inte visste hur och

vilka som arbetade på arbetsplatsen samt vilket företag vi hade tillgängligt förrän vi var på

plats. Dessa slutsatser kan även dras till observationen av den internationella klassen.
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2.4 Hermeneutik

”Hermeneutik kan även ses som en allmän lära om kommunikation och förståelse”(Wallén,

1996, 34).

Wallén (1996) beskriver hermeneutik som en tolkningslära där fokus ligger på ett antal

tolkningssätt av innebörder. Tolkning innebär avkodning av data, denna kan bestå av

exempelvis muntlig som symbolisk information vi möter. Den så kallade djupare nivån av

hermeneutik blir allt vanligare och används allt oftare, exempelvis i kombination med

psykologi. För att vidare skapa relevant fakta kan denna information sammankopplas med

teorier för att i slutändan skapa en förståelse för den specifika livssituationen (Wallén, 1996).

Författarna bör införskaffa sig nödvändig kunskap om det studerande området för att kunna

genomföra en relevant analys. Den insamlade informationen måste analyseras utifrån den

omgivning och det sammanhang som har omgett eller omger informationen. Misstankens

hermeneutik förklarar att författare naturligtvis inte bör vinkla informationen, medvetet som

omedvetet. Detta kan tyvärr ske vid bristande kunskaper hos denna person (Wallén, 1996).

Vi vill påpeka att människor inte kan vara som ett ”rent blad” på grund av att alla har egna

normer och värderingar som till viss grad kommer att påverka den slutliga informationen.

Svårigheter vid tolkning av införskaffad data i denna studie kan exempelvis framkomma vid

bemötande av kulturskillnader och oskrivna normer mellan Sverige och Ryssland. Det kan

även framkomma misstolkningar som leder till felaktiga slutsatser. Därför har vi valt att under

första tiden av vistelsen i Ryssland försöka skapa oss en uppfattning om landets politik,

attityder och normer.

2.5 Forskningsansats

Det finns olika typer av undersökningar, vanligast är explorativ, deskriptiv och

hypotesprövande undersökningar (Patel och Davidsson, 2003).

2.5.1 Val av ansats

Den forskningsansats vi ansåg mest lämpad för vår undersökning är den explorativa ansatsen.

Denna ansats tar sin utgångspunkt från att forskarna har vissa luckor inom det

kunskapsområde de kommer att inhämta informationen ifrån till sin studie. I viss mån blir
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undersökningen i sådant fall utforskande. Den explorativa ansatsen försöker omfatta helheten

av det undersökta problemområdet (Patel och Davidsson, 2003).

Den explorativa ansatsen passar in i vår studie med anledning av att vi har valt att fokusera på

kvinnligt ledarskap som är en del av det omfattande begreppet ledarskapet. Begreppet

ledarskap kan förstås och uppfattas olika beroende på vilken synvinkel vi valt att lägga fokus

mot. Vi har valt att fokusera på kvinnliga ledare inom medieföretag i Moskva. Denna fråga

kan ställas från det att vi inte har någon föraning om hur det ligger till för dessa kvinnor, och

för att förstå detta behöver vi skapa oss en bild om vad respondenterna ser kring det generella

ledarskapet.

2.6 Angreppssätt

Med hjälp av teorier kan forskare skapa en bild av omvärlden, teorier kan även användas som

hjälpmedel. För att skapa dessa teorier krävs studier och därigenom data och information. För

att relatera teorier till verkligheten finns det tre angreppssätt, dessa fungerar som ett

hjälpmedel. Dessa är deduktion, induktion och abduktion (Patel och Davidsson, 2003).

Det induktiva angreppssättet tillåter forskaren att först efter insamlad data påbörja

teoriformuleringen. En svårighet är att säkert känna till teorins generalitet, då den har

framkommit och skapats utifrån ett specifikt fall. I det deduktiva angreppssättet utgår

forskaren från befintliga teorier (Patel och Davidsson, 2003).

Vi har inte kommit i kontakt med någon tidigare forskning kring kvinnligt ledarskap inom

medieföretag i Moskva. På grund av bristande information finns det därför inga direkta

riktlinjer för hur denna studie bör genomföras. Därför är det inte möjligt för oss att använda

det deduktiva angreppssättet. Det valda angreppssättet är istället det induktiva, denna ger

utrymme för den valda studieinriktningen.

2.7 Validitet och reliabilitet

Bell (2006) påtalar att oavsett vilken metod som än valts är begreppen validitet och reliabilitet

två viktiga faktorer för att kritisk kunna granska och få fram giltig och tillförlitlig data.

Validitet går ut på att mäta eller beskriva om en viss fråga har fått den svarsgiltighet som
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krävts med studien. Reliabilitet är ett instrument för att avgöra pålitligheten i de framkomna

data (Bell, 2006).

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det tre tumregler att följa; en hög reliabilitet behöver

inte innebära en hög validitet, däremot ger en låg reliabilitet en låg validitet och slutligen för

att skapa en fullständig validitet krävs en fullständig reliabilitet (Patel och Davidsson, 2003).

Dessa tumregler kan användas som en riktlinje för att skapa en mer tillförlitlig och giltig

mätning. Genom gemensamma frågeställningar till alla deltagare oavsett position har vi

försökt att bygga upp en god validitet som vi anser stärker vår studie. Frågorna baseras på ett

område som alla deltagarna kan känna sig delaktiga i samt är medvetna eller har någorlunda

kunskap om. Med detta skapas en ytterligare förbindelse med vår validitet. Dessutom anser vi

att vår insamlade data har skapat en god reliabilitet för studien om kvinnligt ledarskap.

Anledningen är att de svar vi har insamlat från respondenterna är någorlunda samstämmiga

efter ett visst antal utförda intervjuer. Detta tyder på att vår insamlade data är tillräcklig

reliabel och valid.

2.8 Genomförande

Denna studie granskar den nuvarande situationen för kvinnliga ledare i Moskva med

inriktning mot mediesektorn. Samtliga tidsaspekter är intressanta, fokuset ligger dock på nästa

generations tankesätt. Det är trots allt dessa personer som i framtiden kommer att utgöra

mediemarknaden.

Den empiriska datainsamlingen genomfördes till största del vid Faculty of Journalism, MSU.

Där intervjuades sex stycken tre till fem års studenter samt två manliga lärare som undervisar

inom medieämnen. En ytterligare respondent var marknadschefen från The Moscow Times.

Detta för att skapa en bild av den nuvarande mediesektorn för ledare.

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje respondent. Dessa samtal spelades in med en

bandspelare för att sedan sammanställas utifrån vår tolkning. Samtliga samtal genomfördes på

engelska vilket lämnar ett visst utrymme för tolkningar. Materialet för denna studie bestod

huvudsakligen av respondenternas svar. För att kunna förstå utifrån vilka kulturella ramar
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dessa tankesätt skapas har vi studerat Rysslands historia genom våra egna personliga

konversationer och observationer under vistelsen.

2.9 Urval

Vår studie baseras på två typer av urval, den slumpmässiga och den subjektiva. I det

slumpmässiga urvalet plockas personerna slumpmässigt ut från en urvalsram. Det subjektiva

urvalet använder sig istället av frivilliga personer som deltar i studien (Olsson och Sörensen,

2007).

Vi har med anledning av dessa två urvalsprinciperna valt att använda en kombination, vi

skulle kunna kalla dem strategiska urval, det vill säga ett urval av personer som vi tror skulle

bidra med synpunkter på vår frågeställning. I det följande beskriver vi de tre urvalsgrupperna.

Vi vill påpeka att oavsett vilken del det än gäller har de något inslag av båda

urvalsprinciperna.

2.9.1 Urvalsgrupper

Vi har valt att dela upp respondenterna i tre grupper, studenter, medielärare samt

medieföretag.

I den första urvalsgrupp har vi valt att intervjua sex studenter varav två var män. Dessa

studenter är mestadels slumpmässiga men i viss grad subjektivt utvalda. Orsaken var att två av

studenterna skapade vi en kontakt med under det oplanerade seminariet som vi medverkade i.

De resterande av respondenterna fick vi genom kontakter.

Den andra urvalsgruppen består av två medielärare, båda män runt 30 år. På ett motsvarande

sätt som tidigare har vi valt att använda oss av båda urvalsprinciperna. Grundtanken som

planerades före avresan kunde inte genomföras på grund av brist på tid från motpartens sida.

Därför som ersättning för den motsvarande media management lärare vid deras universitet

avsåg vi istället två andra medielärare, en genom slumpmässigt urval och den andra genom

det subjektiva urvalet.

Den sista urvalsgruppen, medieföretag utgick vi från ett slumpmässigt urval där

medieplattformen inte spelade roll så länge företaget kunde representera Ryssland på ett
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lämpligt sätt. Bland ett antal företag fick vi lyckligtvis ett stort medieföretag, The Moscow

Times som är Moskvas största tidningsutgivare, dels inom Ryssland men även utanför

gränserna. Respondenten var dessutom en kvinnlig ledare som var lämpad för vårt avsedda

syfte i studien.
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3. Teori

Under detta avsnitt redogör vi för de grunder som vi har valt att använda som bas för vår

undersökning. Syftet bakom teorierna är att ta fram den önskade information som krävs för en

bättre inblick och förståelse kring det utforskade området.

3.1 Ledarstil

Eagly (2007) påvisar att genom forskning har det framkommit ytterst små skillnader mellan

det manliga och det kvinnliga ledarskapet. Kvinnor ses bättre än sina motparter när det

handlar om stilen att leda. Männen är mer underordnade när det gäller ledarstil, väntar med

sin problemlösning tills det blir akut samt är delvis frånvarande när det gäller inom de kritiska

situationerna (http://proxy.hik.se).

En annan forskare uttalar sig om att en god ledare är en som kan ställa krav på sina anställda

samtidigt ge dem frihet, medan en dålig ledare är det motsatta av en god ledare och har därför

inte heller några krav till sina anställda. Detta leder i sin tur till att ingen anstränger sig för att

åstadkomma någonting (Rollof, 2004).

3.2 Ledarskap utifrån ett genusperspektiv

Stelter-Flett (2007) hävdar i sin avhandling att kvinnor fortsätter att öka inom

ledarskapsrollerna. Trots detta är det fortfarande svårt för kvinnorna att uppnå kvinnorna

behöver inom ledarskapsutvecklingarna kan detta skapa en större kunskapsbas och

ledarskapsbefattningarna. Genom att fastställa de unika behoven och erfarenheter som mer

effektiv arbete. Detta innebär att kvinnor bör konfrontera och överkomma ett visst antal

faktorer såsom stereotypa genusroller, nedskrivna kvinnliga karaktärsdrag, associeringen av

arbete och familjekonflikter som ibland kan uppstå. Det krävs att kvinnorna fortsätter hantera

dessa sociala och kulturella normer som kan underminimera deras utveckling.

Genusskillnader och dess förhållanden inom ledarskap hävdar forskaren kan försvåra

kvinnornas ledarskapsutveckling. De måste vara bättre för att räknas som jämställda med

männen. Detta innebär att de behöver komma ett steg längre än sina manliga motsvarigheter

för att bli befordrad. Detta syns inte minst genom att kvinnan måste anpassas till det rådande

marknadsförhållandet samt företagets förväntningar. Trots detta är kvinnornas

ledarskapsutvecklingar viktiga för den sociala och organisatoriska omgivningen. Forskaren

http://proxy.hik.se/
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hänvisar med ett exempel till att kvinnorna har ett unikt tankesätt inom ledarskap samt att de

har förmågan att ta fram sin kreativitet (www.advancingwomen.com). De anses även av andra

människor som mer goda, omtänksamma, varma samt mer vänliga medan männen har andra

egenskaper såsom tillit, aggressivitet samt att de är självgående. Genom stereotyper uppfattar

andra att ledare hellre bör vara en man än en kvinna. Anledningen är att det är mer

förekommande och naturligt att ha män vid ledarbefattningarna (http://proxy.hik.se).

Bolman och Deal (2003) menar istället att det egentligen inte finns några starka

forskningsbevis på skillnader mellan manligt respektive kvinnligt ledarskap. Det är däremot

möjligt att förvänta sig att kvinnor har det enklare att tillämpa human relationsperspektivet.

Anledningen är att de ses som mer varma, stödjande och uppmuntrande. Motsvarande

perspektiv för män kan förväntas vara det politiska synsättet. Detta perspektiv karaktäriseras

av kraftfullhet, list och aggressivitet. Idag finns det väldigt lite stöd för spekulationer av detta

slag, gällande denna form av stereotyp (Bolman och Deal, 2003).

Olika människor brukar värdera kvalifikationer på olika nivåer beroende på vilken situation

och yrkesområde dessa verkar inom. Rollof (2004) menar ytterligare att olika ledare kan

påverka företaget på olika sätt. Varje ledare är unik och företaget bör noggrant tänka igenom

vem som ska få den ledande positionen. ”Urvalsprinciper och kriterier för rekrytering,

karriär och befordran visar vad en organisation premierar, och avgör vilka personer som på

sikt kommer att forma värderingar och kultur. Å andra sidan påverkar etablerad kultur och

värderingar i organisationer hur personer utvecklas och vilka uppgifter och vilket ansvar de

får” (Rollof, 2004, 126).

Enligt Eagly (2007) hävdar forskaren att en del människor anser att kvinnor som är ledare ses

som icke feminina, liknelse till järnkvinnan. En sådan person karaktäriseras som en med mer

maskulina drag, tydlig auktoritet över andra (http://proxy.hik.se).

3.3 Glastak

Ett glastak medför osynliga hinder för kvinnor som strävar efter högre ledarpositioner.

I många fall kan dessa uppstå på grund av vanliga stereotyper.

1. Stereotypen gör gällande att ledarskap är någonting manligt.

http://www.advancingwomen.com/awl/awl.html
http://proxy.hik.se:2274/cgi-bin/linker/link/hik/synergy/03616843_2007_31_1_1-12/10.1111/j.1471-6402.2007.00326.x
http://proxy.hik.se/
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… Studier visar att män som kvinnor i många fall tror att kvinnor inte besitter de nödvändiga

egenskaper som krävs för ledarskap.

2. Kvinnor måste i högre grad än män gå balansgång mellan motstridiga förväntningar.

… Ledarskap förknippas ofta med makt, detta kan ses som opassande och osmakligt för

kvinnor. Detta kan medföra en osäkerhet bland de övriga, oavsett kön, då det provocerar den

kontroversiella synen. För en lyckad acceptans för kvinnliga ledare bör hon besitta makt

samtidigt som hon är ”kvinnlig” på samma gång.

3. Kvinnor diskrimineras.

… Från barndomen matas barn, genom sagor och filmer, med bilder av att starka kvinnor är

onda häxor som bör förgöras av starkare män. På grund av att män under en lång tid har

förknippats med makt har detta medfört en omedveten fördom kring manligt och kvinnligt.

4. Kvinnor betalar ett högre pris.

… Kvinnor vinner mindre på högre ledarpositioner då de lägger större värde i ett lyckat

privatliv, exempelvis familj. Samtidigt har de ett mindre behov av status och bekräftelse inom

karriären (Bolman och Deal, 2003, 412).

En annan orsak enligt Dawley, Hoffman och Smith (2004) är att kvinnorna ses som oerfarna

kring att vara ledare, otillräckliga möjligheter för karriär, stereotyper om manligt och

kvinnligt etcetera. I forskarnas avhandling framhäver de att traditionellt sätt har den manliga

karaktärsdragen alltid varit mer positivt inställd än den kvinnliga karaktärsdragen inom

ledarskap (http://proxy.hik.se).

3.4 Framtidens ledarskap

En ledare som kan se långsiktigt är en som agerar strategiskt samt tänker på

konkurrenskraften och på expansionen inför framtiden enligt Rollof (2004). Samtidigt menar

han att mycket som sker i framtiden kommer vara som idag. Det gäller att bygga upp stabilitet

och kontinuitet kring det åstadkomna. Detta i sin tur leder till ens egna personliga trygghet,

planering och utveckling som är en viktig del av framtiden. Detta är något som ingen direkt

kan förutse helt och hållet (Rollof, 2004).

3.5 Politiska och Human Relationsperspektivet

Inom det politiska perspektivet ligger fokus på de strategiska fördelar och nätverksbyggandet

mellan företaget och de externa aktörer, vilket även kan omfatta somliga politiska kontakter.

http://proxy.hik.se/
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Detta område kan även innefatta att chefer kan använda sig av hot och manipulation, dock ses

detta som ett stort risktagande. Det finns olika grenar av det politiska perspektivet, vilket

medför olika ledarstilar. Den sofistikerade politiska ledaren är i större utsträckning försiktig

med en öppen maktdemonstration. Istället fokuserar denna ledare på att locka motståndaren

med dennes egenintresse (Bolman och Deal, 2003).

Inom Human Relationsperspektivet arbetar ledaren för att motivera, rekrytera och hantera

konflikter. Fokus ligger på de anställda och ledaren bör samordna och kontrollera dessa

personer. Ledaren ska vara lyhörd och lyssna på de olika individerna (Bolman och Deal,

2003).

3.6 Kreativitet

Kreativitet är en nödvändig egenskap i och med att ledare ständigt möter osäkerheter. Därför

krävs det att någon kan kombinera nya idéer för att sedan generera användbara lösningar. En

kreativ ledare bör ta till sig information från alla håll, speciellt negativ information för att

arbeta i ett förebyggande syfte. Kreativa ledare kan dela fyra kännetecken:

 Perseverance in the face of obstacles and self-confidence

… Kreativa individer framhärdar mer när de möter svårigheter och har en stark tro på

korrektheten av nya idéer.

 Willingness to take risks

… Kreativa ledare är försiktigare med högriskabla situationer hellre än att fatta beslut som

troligtvis kommer att misslyckas.

 Willingness to grow and openness to experience

… Kreativa personer är öppna för nya erfarenheter och är villiga att prova nya metoder.

 Tolerance of ambiguity

… Kreativa ledare tolererar brister av struktur och klara svar.

(Nahavandi, 2000, 55)

3.7 Makt och konflikter

En majoritet av företag vägrar erkänna att det finns en politisk påverkan. Detta omfattar även

större företag, där de flesta oavsett nivå vet att detta är ett faktum. Däremot är det vanligt att

företag väljer att inte visa detta externt. Samtidigt ökar starka kulturer risken för homogenitet
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och kan leda till en begränsad pluralism. Ett minskat utrymme för kulturskillnader leder även

till mindre utrymme för konflikter och politiska oenigheter som medför en enklare hantering

av dessa (Bolman och Deal, 2003).

3.8 Narrow band of acceptable behavior

Figur 3.1 ”The narrow band of acceptable behavior” är det utrymme som tilldelas kvinnor

samt minoriteter inom ledarpositioner. Detta område består till största del av fördomar från

den maskulina sidan av modellen. Cirklarna i denna representerar typiskt maskulint samt

feminint traditionellt beteende. Den överlappande delen förenar en liten del av de båda och

skapar på så sätt ett utrymme för kvinnor med flera att ta sig över till den andra sidan. Detta

utrymme medför en möjlighet för dem att nå ledarpositioner. Kvinnor är inte ensamma i sitt

kämpande, de flesta som gör avsteg från företagets ”standard” kan hamna inom detta

begränsade område. För att öka utrymmet av ”the narrow band of acceptable behavior” bör

personen i fråga följa företagets normer gällande utseende och beteende etcetera. En svårighet

är dock de medfödda egenskaperna som inte går att förändra exempelvis genus och ras

(Hughes et al, 1999).

Figur 3.1 Narrow band of acceptable behavior – Leadership: Enhancing the lessons of
experience (Hughes et al, 1999, 188)

3.9 Individual Differences Framework

Figur 3.2 ger en uppfattning och förståelse om individuella skillnader och deras komplexa

beståndsdelar (Nahavandi, 2000).

De två översta cirklarna, ärftlighet och omgivning är två viktiga komponenter. Varje del utgör

en viktig faktor för att kunna influera utvecklingen av individuella skillnader. Därför kan inte
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de två delarna ses som en, utan varje del behöver förstås för sig. Dessa två komponenter

formar sedan i sin tur individens personlighet (Nahavandi, 2000).

Den individuella ledarstilen är uppbyggd av tre komponenter, personlighet, värderingar samt

förmåga och färdigheter. Personligheten skapas av fysiska och psykologiska egenskaper som

därefter formar unika individer. Denna egenskap är svår men inte omöjlig att förändra, dock

förändras den långsamt. Varje personlighet består av flera karaktärsdrag och bygger på

personliga principer. Värderingar är den andra komponenten och karaktäriseras som

svårföränderliga och stabila. Varje individ formar sina preferenser efter sina värderingar,

dessa är närbesläktade med personlighet. Dessa värderingar påverkas i högsta grad av de

biologiska och kulturella faktorerna samt av omgivningen. Förmåga och färdigheter är den

sista komponenten i pyramiden som anger en individs naturliga och inlärda talanger. Förmåga

är en medfödd talang som kan utvecklas genom träning medan färdighet är en inlärd kunskap

som utvecklas genom erfarenheter och träning. Dessa tre komponenter formar den slutliga

individuella ledarskapsstilen. Personlighet är dock den som till största del påverkar

ledarstilen. Förmåga är inte möjligt att lära ut inom ledarskap, däremot är färdighet en

egenskap som är möjlig att träna upp (Nahavandi, 2000).

Figur 3.2 Individual Differences Framework – The Art and Science of Leadership,
(Nahavandi, 2000, 49)
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4. Empiri

Inom detta avsnitt redogör vi det insamlade data från vår studie. Resultaten baseras på

respondenternas syn kring studieområdet samt två observationer, en arbetsplats och dess

miljö samt en föreläsning.

Den insamlade data fördelas bland tre urvalsgrupper, studenter, medielärare samt

medieföretag. Före redogörelsen av respondenternas syn kring studien har vi valt att kortfattat

ange våra fokusområden:

 Definition av ledarskap

 Ideal ledare

 Framtidens ledarskap

 Den kreative ledaren

 Manligt och kvinnligt ledarskap

 Politisk och historisk makt

 Den ryska ledarstilen

4.1 Intervju

Under detta avsnitt redogörs respondenternas resultat som faller under tre urvalsgrupper,

studenter, medielärare samt ett medieföretag.

4.1.1 Urvalsgrupp 1

Under denna första urvalsgrupp redogör vi för studenterna vid Faculty of Journalism, MSU

och deras syn kring ledarskap.

4.1.1.1 Definition av ledarskap

Respondenterna menar att både män och kvinnor har möjligheten att leda, men som i de flesta

länder utgörs majoriteten av män. En ledare bör ha förståelse och kunna hantera management.

Dessutom är det viktigt för en god ledare att kunna kommunicera externt och internt oavsett

hierarkisk nivå, leda mot ett mål samt ha kontakter inom mediesektorn. Vidare ska ledaren
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även ha ett vakande öga för andra länder och ha förmågan att hantera en krissituation när det

uppstår.

4.1.1.2 Ideal ledare

Studenterna beskriver den ideala ledaren som en person vars skyldighet är att kombinera det

ryska sättet med det som européerna kräver samtidigt som denna person bör ha en förståelse

för den globala median. Ledaren bör vara integrerad och jämlik med de övriga anställda på

företaget, besitta nödvändig kunskap kring området och förverkliga idéer. Bortsett från att

ledaren ska vara på samma nivå som de anställda ska denna person inte vara allt för

känslosam.

Enligt studenterna vill de ha en ledare som informerar personalen i god tid om det som händer

på företaget. De vill även ha en ledare som leder och förklarar betydelsen av att uppnå det

uppsatta målen och visionerna. Dessa prioriteras i högsta grad av företaget, en ledares

kompetens kommer i andra hand. Enligt en av studenterna är den ekonomiska vinsten det

viktigaste och inte innehållet i medierna. Detta innebär inte vem som producerar vad med

vilken information utan syftar enbart till att driva in så mycket pengar som möjligt. En annan

fördel är om ledaren är öppen för de anställdas idéer oavsett hierarkisk nivå. Bland

studenterna ansåg en minoritet av dessa att en ledare ska vara den personen som den anställde

ser upp till, exempelvis Stalin.

Utöver detta karaktäriserar studenterna den ideala ledaren på följande sätt: kreativ, modern,

självsäker, tålmodig, rättvis, förstående, stark, problemlösare, ansvarsfull, välutbildad samt

professionell.

4.l.1.3 Framtidens ledarskap

Idag är det fler män än kvinnor vid ledarpositionerna inom medieföretagen i Moskva. De

flesta av respondenterna var eniga om att få ett mer jämställt styre kring ledarskap och att

kvinnor även bör få mer av de högre befattningarna inom medieföretagen. De menar på att

detta inte gäller endast i chefspositionerna på kvinnotidningarna såsom mode. Istället menar

studenterna på att kvinnorna har samma utbildning som männen och ska därför behandlas lika

som männen.
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En av respondenterna beskrev att det finns två utvecklingsvägar i framtiden. Det första är ifall

den politiska makten fortsätter att styra och äga medieföretagen vilket innebär att företagen

kommer att vara hårt styrda av regeringen även i framtiden. Det andra sättet är det som landet

har försökt att eftersträva sedan 1991 att få fram unga människor med fräscha idéer, viljan att

utnyttja nya teknologier samt integrera internet till samhället.

Studenten tror att den främsta orsaken till att kvinnorna i framtiden enklare kan få en högre

befattning beror på att det är mer öppet och enklare för kvinnorna. Samtidigt menar

studenterna att det är enklare att bygga upp ett förtroende för kvinnor än män. Det behöver

inte enbart handla om kontakter utan att kvinnorna är duktiga på sin sak för att de ska få den

position de söker. En av studenterna hoppas på att ryssarna i framtiden kommer jobba mer

kring genusfrågorna och låta båda parterna får delta.

4.1.1.4 Den kreative ledaren

Studenterna menar på att vissa föds mer kreativa än andra, men detta har inget med genus att

göra. Istället påtalar studenterna att alla ledare bör vara kreativa. Den kreativa ledaren ska

förstå människans behov och efterfrågan samt integrera medierna med varandra och förmedla

ut informationen. Vidare bör den denna person fokusera på nya teknologier och tankesätt samt

anställa personer som kan förverkliga de olika visionerna. Alla studenter är eniga om att det är

viktigt för en ledare att vara kreativ. Med detta menade de på att ledaren ska kunna vara

mobil, påhittig och stark.

“If you are not leader by your character, you won’t be great leader“(Anna, 18/4/ 2008).

En kreativ ledare kan bli mer kreativ genom att uppdatera sig själv genom att läsa i olika

böcker och tidningar, vara mer social och tala med andra människor för att möta nya idéer och

synsätt. Detta menade studenterna vid Faculty of Journalism, MSU var oerhört viktig för att

klara sig på marknaden.

4.1.1.5 Manligt och kvinnligt ledarskap

Ledarskapet i Ryssland har mer eller mindre alltid varit toppstyrt och därför är invånarna vana

vid att den som har mest makt styr. Idag är det därför fler män än kvinnor som leder inom de

stora medierna, däremot i de lokala medier är det fler kvinnor som styr. En orsak är att

kvinnorna idag är mer sega och kan hantera mer press och stress. Enligt ett uttalande från en
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av respondenterna kan det röra sig uppemot 70 % av ledare inom lokala medier som är

kvinnor.

Merparten av respondenterna menade på att det inte handlar om kön när det gäller att leda

utan på individen i sig. Likaså på det emotionella planet är det en fråga om ledarens egen

personlighet och inte inom könsrollen. Kvinnor är oftast mer artiga, känsliga och har

demokratiska metoder när det gäller att kommunicera inom företaget.

Det bästa för landet är enligt studenterna att försöka skapa ett mer jämställt ledarskap bland

männen och kvinnorna, dock använder sig landet inte av någon form av kvotering för att

utjämna skillnaden. En av respondenterna menade att ifall en separation om manligt och

kvinnligt ledarskap skulle existera skulle detta innebära en fråga om sexism.

Enligt Alexander menar han att i Ryssland finns det idag en allmän åsikt kring att kvinnor inte

kan leda lika bra som män. Orsaken ligger i att männen har kvar det gamla tankesättet som

européerna hade för 100 år sedan. Därför kan männen i Ryssland endast ge utrymme för

kvinnorna inom den befintliga stereotypen om den ryska kvinnan. Karriären för kvinnan

kommer i andra hand menar en av respondenterna, fokus läggs istället på barnens uppväxt.

Vidare frågade vi om vilken ledarstil som passade samhället bäst och vi fick blandade

utläggningar men alla var eniga om att det inte handlar om genus.

Studenten Ludmila förklarade sin syn på genusskillnader med tre punkter:

 Emotionella stereotypiska genusskillnader som innebär att folket är vana vid att det är

männen som styr.

 Genus som preferens, där det är männens idéer och tankesätt som präglar. Kvinnorna

framstår som svaga.

 Det finns inga genusskillnader inom ledarskap. Det viktigaste är att ledaren ska kunna göra

sig förstådd och bygga upp ett förtroende till sin personal. En annan viktig faktor är att

ledaren ska kunna förklara och genomföra de rationella besluten.

En annan respondent svarade att det ska vara en demokratisk syn där det inte enbart handlar

om att se på ledarens åsikter utan även samhällets åsikter. En tredje menade istället på att

egenskaperna och professionen avgör vem som ska leda samhället. Genus spelar ingen roll
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utan beror på omgivningen men anser att männen leder bättre inom medieområdet.

Anledningen är att de lättare kan föra fram sina åsikter samt att ledaren och den anställde

förstår sig på varandra bättre om de är av samma genus.

4.1.1.6 Motivation och effektivitet

Oavsett genus kan alla ledare bli mer effektiva, det handlar om den enskilde människan. Det

finns två sätt, antingen vara feminin respektive maskulin eller också vara en kvinna med

maskulina drag eller en man med feminina drag. En av studenterna menar att somliga kvinnor

behöver anstränga sig mer för att få sin personal att lyssna. Kvinnan är mer demokratisk,

emotionell och mjukare till sättet medan mannen är starkare och mer tålmodig. Trots detta bör

de skapa en gemensam vision, lyssna på sin omgivning, vara mer demokratisk, sätta upp

nivåer till sig själv, studera andra länder, vara unika samt ha attityd. Genom att kombinera

dessa på ett effektivt sätt kan ledaren bli mer effektiv. Studenterna påpekar även att ledarna

behöver motiveras. Oftast har de liknande motivationskriterier som sin personal, exempelvis

bli framgångsrik och få mer pengar.

Vidare tillfrågades respondenterna hur ledare motiverar sin personal till att bli mer effektiva

samt om män och kvinnor leder sin personal på olika sätt för nå effektivitet. Respondenterna

står fast vid det tidigare påståendet att genus inte spelar någon roll. En god ledare kan

motivera sin personal till att skapa ett framgångsrikt företag med bra produkter medan en

dålig ledare ödelägger istället företaget. Ledaren kan motivera sin personal genom ett antal

faktorer enligt respondenterna:

 Materiella ting

 Högre lön

 Friskvård

 Längre semestertider

 Fasta arbetstider

 Bonussystem

 Afterwork

 Semesterersättning

 Tävlingar

 Uppskattning

 Ledaren ska förstå sin personal på ett professionellt samt personligt plan.
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4.1.1.7 Glastak

Studenterna eftersträvar ett mer jämställt ledarskap och tror att om cirka 30-50 år har detta

nått ut till lokalområdena. Trots detta möter kvinnor fler hinder på vägen jämfört med

männen. Det största hindret är det stereotypiska tankesättet att kvinnor ska stå i köket, ta hand

om barnen samt att de inte kan kontrollera och styra ett företag eller land. Respondenterna

tror att traditionella tankesätt och vanor om kvinnor samt deras roll måste åtgärdas.

Vidare menade en del av respondenterna att om kvinnor ska kunna bli ledare krävs det att de

har kontakter och är intelligenta, andra respondenter påstår att de behöver männens hjälp för

att nå de högre positionerna. Dock finns det kvinnor som är mer av det maskulina slaget och

avskräcker de manliga cheferna från att anställa dem. Studenterna anser att den som får jobbet

oavsett genus bör vara en person som går en balansgång mellan det maskulina och det

feminina. De anser att det är lättare för kvinnorna idag att bli framgångsrika samtidigt är

möjligheterna större än tidigare. Det är det som produceras som är det viktiga inte vilket

genus.

4.1.1.8 Politisk och historisk makt

Politiken inom Ryssland har till en viss grad påverkat dagens medieföretag. Företagen känner

mer press på sig men de anstränger sig inte för att göra ett bra magasin utan det handlar mer

om att tjäna pengar. Respondenterna menar att medieföretagen inte vågar göra annat än följa

lagen och försöker inte att ta upp sådant som de inte får uttala sig om. Bland annat menar

studenterna på att Ryssland inte har någon demokrati inom medierna samt politiska aspekter.

Somliga studenter menar på att demokratin i Ryssland är en omöjlighet om landet ska kunna

styras. Bland annat påtalade respondenterna att under sovjettiden ville företagen hellre stå i

god fot med regeringen än tvärtom. Det fanns ett annat tankesätt kring diktaturen och den

starka regeringen på den tiden men det är skillnad mellan 1930-talet och under 1950-talet

menade en av respondenterna.

Idag är Ryssland ett mellanting från de två perioderna, men fortfarande har medierna idag

regeringen med sig. Det är inte demokratiskt men inte heller undertryckt. Dock finns det

ingen yttrandefrihet, samtidigt menade respondenten att det inte är så illa som européerna

framställer det. Respondenten angav ett exempel om att ifall ett medieföretag publicerar något

som regeringen ogillar kan detta innebära en nedgång för detta företag inom en snar framtid.
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En annan aspekt som en av respondenterna framförde var att regeringen inte behandlar

genusfrågor, de anser att andra länder slösar sin tid, vi i Ryssland är seriösa. Kvinnliga

politiker ses enbart utifrån deras klädstil och utseende.

4.1.1.9 Den ryska ledarstilen

Definitionen av den ryska ledarstilen har funnits sedan tiden då landet kallades för

Sovjetunionen men om den existerar eller inte fanns det en delad mening om bland

respondenterna. En del menade på att den existerar och i sådana fall är det en stark ledare som

leder på ett diktatoriskt sätt. Denna ledare vågade inte personalen kommunicera med. Ledaren

ses i annat fall som en gud som inte kan göra misstag. Vidare menade en av respondenterna

att diktatur inte är något som anses negativt av samhällsmedborgarna. En ledare som Stalin

framkommer i vissa fall som den ideala ledaren.

Enligt somliga studenter menar de på att demokratin inte kan få fäste i Ryssland i och med att

detta skulle omöjliggöra en kontroll över folket som skulle börja göra som de vill. Detta

tankesätt som präglar Ryssland kan jämföras med det europeiska tankesättet för 100 år sedan.

4.1.1.10 En eller tvåvägskommunikation?

Respondenterna var eniga kring att det krävs en tvåvägskommunikation mellan ledaren och

den anställde för annars skulle det inte vara någon kommunikation överhuvudtaget.

Anledningen är att de anställda kan komma med idéer eller framföra tankar till ledaren samt

att de ska ha en trygg och ömsesidig relation med varandra. Däremot ogillar en av

respondenterna att de måste tilltala sina högre ledare vid någon form av titel exempelvis Mr,

sir etcetera. Det europeiska sättet är bättre för där menar respondenten att alla är jämlika

oavsett hierarkisk ordning. Vidare framför en annan respondent att medieföretag som inte har

denna typ av kommunikation tvingas läggas ned, då de inte förmedlar ut den nödvändiga

informationen. Ett exempel på detta kan ses vid de lokala delarna där företaget oftast är

finansierade av regeringen och därför är mer reglerade. Detta skulle innebära att det blir en

envägskommunikation, enligt en av respondenterna.

4.1.2 Urvalsgrupp 2

Under denna andra urvalsgrupp redogör vi för medielärarna vid Faculty of Journalism, MSU

och deras syn kring studieområdet.
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4.1.2.1 Definition av ledarskap

Grundläggande egenskaper kring bra ledarskap är inte omöjliga att rada upp. Bland dessa

framkommer, exempelvis strategisk kunskap, respondenterna anser dock att en svag

ekonomisk ställning kan fungera som ett hinder för ett väl fungerande ledarskap.

De anser att ledarskap är möjligt att lära ut, svårigheten ligger i att hitta personer som är

lämpade som lärare. En av respondenterna är skeptisk till ledarskapsutbildningar då detta är

omöjligt att lära ut hur en ledare bör agera i alla situationer samt omständigheter. Dagens

ledarskapsutbildningar är i allt för stor utsträckning baserade på en generell kunskap kring

ledarskap.

4.1.2.2 Ideal ledare

Den ideala ledaren kan inte beskrivas med generella egenskaper, allt för mycket påverkas av

situationen, de inblandade personerna samt uppgiften i sig. De anser att det är slöseri med tid

att generalisera egenskaper då dessa inte enbart omfattar ledare inom mediesektorn.

4.1.2.3 Framtidens ledarskap

Dagens situation tar steget mot ett jämställt samhälle, där det kommer att finnas utrymme för

kvinnligt ledarskap. I dagens problematik ingår inte genusfrågan utan svårigheten att

frånkomma stereotyper.

4.1.2.4 Den kreative ledaren

En kreativ ledare motiveras i allra högsta grad av pengar, i och med detta tillfredställer de

självförverkligande behov hos ledaren. Detta medför även ett större utrymme för kreativitet

och öppnar vägen för nya möjligheter. Genom studier kan alla lära sig kreativt ledarskap, det

underlättar dock om det finns en grund att utvecklas utifrån.

4.1.2.5 Manligt och kvinnligt ledarskap

Varje företags framgång beror på enskilda individer oavsett kön samt att denna person inte

nödvändigtvis behöver vara den ultimata personen i alla situationer. Därför har

respondenterna svårt att tro på de fakta som framkommer ur vetenskapliga undersökningar där

kvinnor och män jämförs.
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Genus har ingen inverkande roll, kvinnor har möjligheten att uppnå högre positioner, det

underlättar dock enormt om de har kontakter inom mediesektorn. Kvotering är inget

alternativ, detta kan förhindra de mest lämpade personerna från att nå ledarskapspositioner.

Det påpekas dock att de anser att kvinnor i lika stor utsträckning är lämpade för ledarskap.

I somliga fall anser de även att kvinnor har egenskaper som kan underlätta strävan mot högre

positioner, nämligen skönhet etcetera. Att det finns skillnader i manligt och kvinnligt

ledarskap är ingen hemlighet, skillnaden ligger inte i ledarskapet utan hur andra ser på

ledarskapet.

4.1.2.6 Politisk och historisk makt

Landet är idag inte kommunistiskt men det förflutna har troligtvis en påverkan på dagens

medier. Politiker har stor makt över medier, en av respondenterna använder orden gigantisk

makt. De påstår att det kan förekomma kriminella strukturer kring det ryska ledarskapet inom

alla dess områden.

4.1.2.7 Den ryska ledarstilen

Den ryska ledarstilen är en efterliknelse av den europeiska, en skillnad kan dock vara att de

lägger mer fokus på hur omgivningen uppfattar ledaren utseendemässigt samt deras

levnadsstil.

4.1.3 Urvalsgrupp 3

Under denna tredje urvalsgrupp redogör vi för ”head of marketing department”

(marknadschef) vid The Moscow Times, syn på studieområdet.

4.1.3.1 Definition av ledarskap

En mängd faktorer karaktäriserar ledarskap, bland dessa ingår personliga färdigheter och

kunskap. Grunden till detta är naturligtvis utbildning kombinerat med lagledning och kreativt

bemötande av alla kunskaps- och idékällor.

4.1.3.2 Ideal ledare

Definitionen av ledarskap skapas utifrån bilden av vad ledarskap egentligen är. Därför bör den

ideala ledaren präglas av alla positiva egenskaper som karaktäriserar en optimal ledare.
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4.1.3.3 Framtidens ledarskap

Dagens samhälle och därför även mediesektorn präglas av ett manligt ledarskap. Därför

kommer även framtiden att utvecklas i samma riktning, detta innebär inte att kvinnor kommer

att uteslutas. De som väljer att anamma denna stil av ledarskap kommer att erhålla nyckeln till

framgång.

4.1.3.4 Den kreative ledaren

En ledare bör alltid vara öppen för möjligheter till nya idéer och risktaganden. De bör även se

till deras konkurrenter; varför börja från grunden med hela förarbetet när andra kan göra en

del av arbetet åt en. Respondenten uppmanar även ledare att se mot väst för nya teknologier

och idéer, i viss utsträckning genomförs detta redan, dock inte inom Ryssland som helhet.

Marknadschefen menar att det finns mycket som direkt kan plockas från väst, exempelvis

olika delar av de kreativa byråer, medieteknik, distributionsteknik, kundrelationer, olika

presentationsformer, självständighet samt precisionen av förmedling av rätt nyheter till sina

kunder.

4.1.3.5 Manligt och kvinnligt ledarskap

Manliga ledare är drivna av logik medan kvinnliga ledare i de flesta fall drivs av känslor och

emotionella faktorer det vill säga det som enbart kan förklaras med känslor och inte med ord.

Kvinnor och män använder sig inte utav samma ledarstil, tyvärr vill respondenten inte yttra

sig om detta då hon mestadels har arbetat med kvinnor.

Den kvinnliga ledarstilen är bäst lämpad för det ryska samhället, denna ledarstil är mer

orienterad på social stabilitet. Detta kan innebära en större förståelse för kvinnor på

arbetsplatser. Kvinnor är även mer medvetna om vikten av att motivera sin personal. Detta

kan bero på att kvinnor har ett större behov av att accepteras av omgivningen. Hon vill

däremot inte påstå att det finns några hinder för kvinnor på arbetsmarknaden men jämställdhet

är naturligtvis viktigt för alla oavsett land.

4.1.3.6 Politisk och historisk makt

Historisk påverkan kan hon inte se några spår av och kritiserar myten om att det finns någon

som helst politisk påverkan inom mediesektorn i landet. Detta gäller alla områden oavsett

företag, regeringen har enbart makten att stifta lagar för exempelvis publicering.
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4.1.3.7 Den ryska ledarstilen

Mycket av det som formar den ryska ledarstilen beror troligtvis på den ryska kulturen. Denna

bygger till stor del på gästfrihet, att agera som vänner även inom affärer.

4.1.3.8 En eller tvåvägskommunikation?

Personligen uppskattar marknadschefen nya idéer och ser dem som en bra chans till

utveckling. Det gäller att noggrant granska vad som kan tillämpas till företagets befintliga

image samt se till de finansiella faktorerna som måste räknas in.

Inom medieföretag används oftast en tvåvägskommunikation, däremot kan dess ledarstil

variera beroende på vilken riktning inom hierarkin den går. Från en lägre nivå och uppåt i

hierarkin används en tvåvägskommunikation. Från högre positioner och nedåt används istället

en envägskommunikation.

4.2 Observation

Vi som författarna har genomfört två observationsstudier under vistelsen i Moskva. Den första

urvalsgruppen inom observation är studenter och den andra The Moscow Times.

Inom det första redogörs det för en föreläsning med studenter som läser internationella kurser

vid Faculty of Journalism, MSU. Den andra observationen genomfördes på medieföretaget

The Moscow Times där studien granskade arbetsmiljön samt ledarens beteende och klädsel.

4.2.1 Föreläsningsklassen

Vi som författarna deltog vid ett tillfälle under sin vistelse i Moskva, på en föreläsning för

ryska studenter som planerar att studera utomlands. Under föreläsningen diskuterades det

kring internetspridning samt demokrati. Det visade sig snart att vi var de enda kvinnorna i

klassrummet. Under föreläsningen undrar två av studenterna vilka vi var samt uppsatsens

syfte. När de sedan förstår att studieämnet var kvinnligt ledarskap utbrister studenterna i skratt

men vill inte ge en förklaring om varför. En av oss ifrågasatte demokratin på kinesiska

internetsidor. Plötsligt blir det tyst i klassrummet och alla studenter ser förvånat på oss.

Föreläsaren svarar utförligt och entusiastiskt, efter detta så hörs det hur majoriteten skrattar

och fnittrar och verkar tycka att situationen är väldigt komisk.
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Efter föreläsningen frågar vi en manlig student, vilken inte medverkade på föreläsningen,

varför denna klass enbart bestod av manliga studenter. Det fanns ingen officiellt förklaring

menade denna student, men det fanns tysta kommentarer från lärare på skolan som sa att

kvinnor i den åldern fokuserar mer på att gifta sig och bilda familj samt att kvinnorna inte vill

jobba utanför gränserna. Utlandsstudier ses som ett hinder för kvinnor då deras ”personliga”

mål är att bilda familj och hitta en man. Enligt tillfrågade kvinnliga studenter på skolan ligger

medelåldern för giftermål och barnafödsel på cirka 20 års ålder.

4.2.2 Arbetsplatsens arbetsmiljö

Efter ett antal säkerhetsingångar lyckades vi som författare tillslut komma in på avdelningen

för The Moscow Times. En lång korridor med många dörrar som mot all förmodan inte ledde

till personliga kontor utan till gruppkontor. Där möttes vi av ett öppet landskap där inget av

skrivborden var riktad mot väggen. Istället utgjordes mitten av en soffa och ett soffbord, där

även intervjun genomfördes. Runt detta stod skrivborden i en halvmåne antingen riktade mot

mitten eller med sidan av skrivborden mot mitten av rummet. Ledarens skrivbord sticker inte

ut bland mängden, viktigt är att påpeka att alla anställda inom denna avdelning bestod av

kvinnor.

Elena Verkhovskaya, marknadschefen för The Moscow Times skiljer sig inte från mängden

bland de övriga anställda. Marknadschefens klädsel var inte strikt utan väldigt enkel och

avslappnad, jeans och en enkel tröja. Bemötandet var trevligt, avslappnat och gav en känsla av

intresse för författarna och studien. Detta ska inte förvirras med att respondenten var

oprofessionell, trots detta beteende framstod hon som högst professionell.



Sida | 30

5.Analys

I detta avsnitt redogör vi för de befintliga kopplingarna mellan teoriavsnittet med empirin.

Resultaten kommer att delas upp utifrån föregående urvalsgrupper samt en kombination av de

tre urvalsgrupperna tillsammans.

5.1 Urvalsgrupp 1

5.1.1 Manligt och kvinnligt ledarskap

Enligt Stelter- Flett ökar antalet kvinnor inom ledarskapspositioner. Trots detta möter de fler

hinder än män (www.advancingwomen.com).

Studenter ser trots detta en ljus framtid inom cirka 20-30 år utveckla en mer jämställd

arbetsmarknad. De är dock medvetna om att kvinnorna behöver ta sig igenom ett glastak.

Vidare menar Stelter- Flett i sin avhandling att det krävs för kvinnorna att övervinna ett visst

antal faktorer såsom stereotypa genusroller, nedskrivna kvinnliga karaktärsdrag, associeringen

av arbete och familjekonflikter som ibland kan uppstå (www.advancingwomen.com).

Enligt ryska normer är männen fortfarande överhuvuden och kvinnorna anses få en mer

underställd roll. En av studenterna ansåg att ryssar lever som européer, fast för 100 år sedan.

Genusskillnader kommer att fungera som ett hinder för kvinnorna inom ledarskapsutveckling

(www.advancingwomen.com). Studenterna påpekar att kvinnorna trots sin kvalificerade

utbildning och nödvändiga egenskaper möter de fler hinder än männen. De menar på att

kvinnor behöver ta för sig mer samt bekämpa de rådande stereotyperna.

Bolman och Deal (2003) menar att stereotyperna skiljer sig beroende på genus. En kvinna

anses vara varm, stödjande och uppmuntrande medan mannen karaktäriseras av kraftfullhet,

list och aggressivitet. Dessa karaktärsdrag kan inte styrkas av påvisad forskning (Bolman och

Deal, 2003).

Studenterna stödjer delvis forskningsresultaten och menar på att kvinnor är mer emotionella i

jämförelse med män. Samtidigt anser de att kvinnorna är svagare än män och att en

kombination mellan de befintliga stereotyperna bör kombineras för att skapa en ultimat

ledarstil.

http://www.advancingwomen.com/awl/awl.html
http://www.advancingwomen.com/awl/awl.html
http://www.advancingwomen.com/awl/awl.html
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5.1.2 Glastak

Bolman och Deal (2003) beskriver att ett glastak hindrar kvinnor från att nå ledarpositioner.

Enligt forskarna beror detta på rådande stereotyper och anger fyra huvudpunkter:

 Stereotypen gör gällande att ledarskap är någonting manligt

 Kvinnor måste i högre grad än män gå balansgång mellan motstridiga förväntningar

 Kvinnor diskrimineras

 Kvinnor betalar ett högre pris

(Bolman och Deal, 2003, 412).

Studenterna menar på att oavsett vilken ledarstil, feminint eller maskulint kvinnorna väljer att

tillta, kommer de ändå att möta hinder på vägen. Den feminina ledarstilen ses som svag men

väljer kvinnan att använda sig av den maskulina ledarstilen kommer detta innebära att

omgivningen blir avskräckt från att ge dem ledarpositioner.

5.1.3 Framtidens ledarskap

Inom human relationsperspektivet framstår ledaren som en person vars fokus ligger på att

motivera, rekrytera och hantera konflikter. Det krävs en ömsesidig relation mellan ledaren och

den anställde (Bolman och Deal, 2003).

Studenterna strävar efter denna ledarstil och menar att en ledare bör ha förståelse och kunna

leda sina anställda. För att möjliggöra denna ledarstil krävs det en grundläggande förståelse

för en tvåvägskommunikation.

5.1.4 Rysk ledarstil

En ledare bör fokusera på de strategiska fördelarna och att nätverksbygga företaget med de

externa aktörerna, vilket även kan omfatta vissa politiska kontakter. Hot och manipulation är

inga ovanliga egenskaper inom det politiska perspektivet, detta medför ett stort risktagande.

Det är vidare viktigt att påpeka att inom detta perspektiv kan det finnas olika grader av

risktaganden (Bolman och Deal, 2003).
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Studenterna menar att detta perspektiv även existerar i Ryssland och en ledare framstår oftast

som en auktoritär ledare. Ledaren ses som en gud som inte kan göra misstag, exempelvis

Stalin.

5.1.5 Kreativitet

Enligt Nahavandi (2000) är en kreativ ledare en person som är öppen för nya idéer oavsett

källa samt planerar förebyggande åtgärder. Ledaren bör tro på nya idéer, samtidigt vara

försiktig med beslutsfattande och arbetssätt (Nahavandi, 2000).

Detta stämmer väl överens med studenternas åsikter om hur en kreativ ledare bör vara. De

anser även att en kreativ ledare bör vara öppen för nya idéer, nya teknologier samt integrera

olika medier.

5.1.6 Makt och medier

Många av dagens medier väljer att inte erkänna att politiken till stor del styr deras företag.

Vidare ökar starka kulturer risken för homogenitet och kan därmed även skapa pluralism för

företagen (Bolman och Deal, 2003).

Detta kan enligt studenterna appliceras på lokala medier då de finansieras av regeringen.

Regeringen influerar de lokala medierna gällande vad som ska publiceras, företag som inte

stödjer regeringen riskerar att gå i konkurs.

5.2 Urvalsgrupp 2

5.2.1 Politiska perspektivet

Bolman och Deal (2003) menar att inom det politiska perspektivet ligger fokuset på att skapa

strategiska fördelar samt att nätverksbygga mellan företaget och dess intressenter. Detta kan

leda till att cheferna använder olika former av manipulation som i sin tur medför till olika

ledarstilar (Bolman och Deal 2003).

Medielärarna påstår att dagens medier i Ryssland är i stor grad influerad av politiken.

De menade på att politiken i Ryssland har en form av gigantisk makt över medieföretagen.

Detta kan medföra kriminella strukturer inom det ryska ledarskapet.
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5.3 Urvalsgrupp 3

5.3.1 Kreativitet

Inom human relationsperspektivet bör ledaren fokusera på att motivera, rekrytera och hantera

konflikter gentemot sin personal. Ledaren bör vara lyhörd för individernas åsikter (Boman

och Deal, 2003). Genom att vara öppen för nya idéer kan ledaren generera användbara

lösningar. Utöver detta bör personen sträva mot att ta till sig information från möjliga källor.

Negativ information är i synnerhet viktigt att ta till sig för att motarbeta svårigheter som kan

möta företaget. Ledaren bör förutom insamlingen av information utöva nya metoder

(Nahavandi, 2000).

Marknadschefen för The Moscow Times stödjer dessa teorier och menar på att en ledare ska

vara öppen för nya idéer och möjligheter. De bör även vara uppmärksamma kring vad som

sker på den externa marknaden för att kunna uppdatera företaget om vilka dess konkurrenter

är samt vilka nya teknologier som finns tillgängliga. Vidare är det viktigt att ledarna har rätt

utbildning i kombination med kreativa aspekter, exempelvis lagledning och idékällor.

5.3.2 Manligt och kvinnligt ledarskap

Enligt många forskare har kvinnor alltid mött hinder på vägen mot ledarpositioner. En av

dessa forskare är Stelter-Flett som menar att kvinnorna behöver fastställa sina unika behov

och erfarenheter. Detta för att skapa sig en större kunskapsbas och därmed ett mer effektivt

arbete. De behöver identifiera och överkomma hinder såsom stereotyper och nedskrivna

karaktärsdrag. Vidare bör kvinnor hantera de sociala och kulturella normer som finns för att

underminimera för deras utveckling. Kvinnornas ledarskapsutvecklingar är viktiga för den

sociala och organisatoriska omgivningen (www.advancingwomen.com).

Marknadschefen för The Moscow Times anser trots detta att kvinnor och män har olika

egenskaper. Enligt respondenten har kvinnor inga problem att få ledarpositioner. Detta

innebär att kvinnor inte möter några hinder. Hon anser att den kvinnliga ledarstilen är mer

orienterad på social stabilitet och därför mer lämpad för det ryska samhället.

http://www.advancingwomen.com/awl/awl.html
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5.3.3 Framtidens ledarskap

Enligt forskarna menar de på att framtiden kommer att utvecklas utifrån det spår som finns

idag. En stabilitet är nödvändig för varje persons trygghet, planering och utveckling inför

framtiden (Rollof, 2004).

Detta stämmer väl överens med marknadschefen för The Moscow Times som anser att den

manliga ledarsynen kommer att fortsätta dominera i Ryssland men kvinnor bör inte uteslutas.

Kvinnorna har möjligheten till att få arbete inom ledarpositionerna men att de i sådana fall

behöver anamma den manliga ledarstilen.

5.4 Sammankoppling - de tre urvalen

5.4.1 Individual differences framework

Figur 5.1 baseras på en förståelse om individuella skillnader och deras komplexa

beståndsdelar. De olika beståndsdelarna i modellen formar den slutliga individuella

ledarskapsstilen. Detta redovisas i figuren utifrån respondenternas svar kring vad de anser att

den individuella ledarstilen består av:
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Individuella karaktärsdrag

Figur 5.1 Individual Differences Framework – utvecklad modell
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6.Diskussion

Under detta avsnitt diskuterar vi våra åsikter utifrån teori- och empiri avsnittet och dess

påföljder kring området.

Vi har valt att fokusera på hur kvinnligt ledarskap inom medieföretag i Moskva, Ryssland ser

ut. Största orsaken till det valda området var för att vi ville se om det hade förändrats från

sovjettiden då landet styrdes diktatoriskt. Har kvinnorna fått mer plats inom ledarpositionerna

i medieföretag eller styrs det fortfarande av män? Vi hade inga förkunskaper kring området

och ville därför studera Ryssland för att se hur det egentligen ligger till. Våra diskussioner

faller till största del inom huvudfrågans ramar. För att få ut den mest relevanta informationen

inom detta område har vi valt att lämna utrymme för de historiska och politiska aspekterna.

6.1 Dagens och framtidens ledar

Marknadschefen på medieföretaget, The M

är bäst lämpad för samhällets välmående m

framgång. Trots detta anser hon inte att det

ledarskap. Dagens Moskva präglas till stör

men i de lokala medierna är det en kvinnlig

Enligt våra åsikter anser vi att hon driver e

egentligen detta vara möjligt då allt motsäg

inrikta sig mot, det som är bäst för samhäll

I sådant fall, stämmer verkligen den forme

Personligen anser vi inte att detta är en bra

förlora i slutändan. En ytterligare möjlighe

innebär att samhällets medborgare ser upp

Vilka synsätt råder kring kvinnligt led
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medieföretagen inte vill ha regeringen som sin fiende. Följderna av detta anser vi kommer

leda till ett fortsatt manligt styre och kvinnlig underordnad. I och med detta kommer landet att

inte vara demokratiskt. Officiellt är Ryssland demokratiskt, trots det väljer många av

invånarna att kalla detta för en ”styrd demokrati”.

En annan aspekt är att ledarna har större makt inom rikstäckande medieföretag än i de lokala

medierna. Vart går gränsen för kvinnlig kompetens? Vilka bevis kräver ledningen för att anse

kvinnor lika lämpade som männen för en position i de rikstäckande medierna? Dagens ryska

kvinnor får ingen möjlighet att bevisa sin kompetens på grund av de djupt rotade

stereotyperna. Kvotering ser ryssarna inte som en möjlighet då detta medför att de missar

varje enskild persons kompetens. Vi anser dock att detta är ett bra tillfälle för ryssarna att ge

kvinnorna en möjlig skjuts på vägen för att vänja samhället vid kvinnor inom ledarpositioner.

Vi förstår inte deras oro för missad kompetens vid kvotering. Kvinnorna är utbildade inom

området samt har rätt kvalifikationer för arbetet de strävar mot, genom att istället utesluta

kvinnor använder ryssarna en ”100 % manlig kvotering”.

En ytterligare åsikt är att ryssarna bör arbeta mot könsdiskriminering och använda sig av

kvotering. De påstår att det bör vara jämlikt mellan mannen och kvinnan inom ledarskap men

samtidigt motsäger de sig själva om att det är bättre ifall mannen styr och kvinnan följer den

befintliga stereotypen. Vi undrar i sådana fall varför de inte kan tänka sig att jobba med

kvotering om resten av världen kan göra det för att få ett mer jämställt samhälle. Det kan

knappast bero på att resten av världen är för oseriösa.

6.2 Den ryska ledarstilen

Enligt studenterna anser de att en optimal ledare är kreativ, modern, stark och rättvis etcetera.

Därför menar en minoritet av studenterna att Stalin var den perfekta ledaren. Vi kan inte

relatera till detta att Stalin är deras förebild, hur kan det i sådana fall vara möjligt med frihet?

De påstår även att ryska ledare eftersträvar den europeiska ledarstilen men vart ser de

likheterna mellan nutida europeiska ledare och Stalin? Om en kvinna leder som Stalin, blir

hon i sådana fall en kvinna med maskulina drag? Detta innebär enligt våra åsikter att

kvinnorna utestängs ännu mer från att bli ledare. Vi tror att om detta är framtiden kommer all

befintlig kvinnlig ledarskap inom landet att försvinna och omöjliggöra en potentiell

utveckling av kvinnligt ledarskap. Vi vet inte vilken form av kvinnligt ledarskap som krävs
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men någon inriktning är nödvändig för att sträva mot jämlikhet. Befolkningen behöver bli

vana vid kvinnor och deras potential för ledarskap. Detta kan användas som ett verktyg för att

krossa de rådande stereotyperna.

6.3 Manligt och kvinnligt ledarskap

Vid Faculty of Journalism, MSU utgör kvinnliga studenter 70 % av det totala studentantalet

på universitet. Varför ser i sådana fall andelen ut som den gör? I många fall nämns det ofta att

män håller kvinnor tillbaka och inte låter dem ta plats. Varför inte fråga om kvinnorna själva

prioriterar familjen framför karriären, är det förtryck om det själva har valt sin livssituation.

Eller är det vi i väst som inte kan förstå vikten av familjen utan istället låter oss förblindas av

pengar och makt. Mycket kan kritisera detta tänkesätt, exempelvis att även män bör ta del av

kampen för familjen om den ses som mest väsentlig.

Nästintill alla respondenter menade att det är lättare för kvinnor att bli framgångsrika idag. Vi

fann ingen klarhet i respondenternas uttalande kring om det är pengarna eller innehållet som

är det viktigaste i och med att genus inte är det avgörande. Oavsett fördomar bör det inte

finnas hinder för kvinnor om det finansiella resultatet är det viktigaste. Trots detta ges det mer

utrymme för männen kanske på grund av att de ses som ”säkra kort”, det finns en inre tillit till

manliga ledare. Studenterna tilldelade kvinnorna ett antal egenskaper, bland annat att de i

större utsträckning är emotionella vilket medför att de har bättre kontakt med personalen, är

mer stress- och presståliga än männen. Hur kommer det sig i sådant fall att kvinnor inte får

det förtroende som deras kvalitéer bör medföra, exempelvis vid hantering av pengar?

Respondenterna påtalar kontinuerligt att genus inte spelar roll, men för oss blir det en

självklar fråga om genus, då diskussionen gällande finansiella aspekter utesluter kvinnor.

Varför kan inte kvinnorna annars få dessa arbetsuppgifter? Det är inte behörigheten för dessa

arbetsuppgifter som kvinnor saknar utan det är de rådande kulturella normerna och

värderingarna som utgör ett hinder för dem.

Från denna insamlade data pekar resultatet på att kvinnor är lämpade för ledarpositioner.

Detta anser vi inte stämmer överens med verkligheten i och med att de inte tar genusfrågan på

allvar. Studenterna önskade att regeringen bör jobba mer kring dessa frågor medan regeringen

inte anser att detta är en tillräcklig seriös fråga. Vi tycker inte att jämställdheten kommer att

kunna bli möjligt om inte landets makthavare tar frågan seriöst. Detta gör det även omöjligt



att kräva engagemang från samhället och de enskilda företagen. Det återstår ingen som kan

arbeta för att få bort de rådande stereotyper, vilket omöjliggör utvecklingen av kvinnligt

ledarskap.

Om kvinnorna mot all förmodan får ledarpositioner möts de av nästa hinder, det vill säga val

av ledarstil? Ska de vara feminint eller maskulint ledarskap? Enligt studenterna anses tydligen

en kvinna med feminin ledarstil som svag och en kvinna med maskulin ledarstil som

avskräckande. Vilken ledarstil finns kvar för kvinnan att tillämpa när hon är ledare? Vid en

eventuell kombination av dessa bör de i sådana fall ange en mall för hur kvinnor ska agera för

att accepteras. Vad är en korrekt mall i sådant fall och vem får bestämma hur mallen ska se

ut? På grund av dessa hinder ignoreras även existensen av ett glastak. Allt detta är för oss ett

glastak, annars hade det varit möjligt för en kvinna med rätt kvalifikation att bli ledare utan

problem.

6.4 Narrow band of acceptable behavior

Figur 6.1 Denna modell beskriver grundstrukturen av “narrow band of acceptable behavior”.

Den visar på att kvinnor har en betydligt mindre andel av det generella ledarskapet inom

samhället.

Figur 6.1 Narrow band of acce
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Figur 6.2 Denna beskriver hur ledarskapet i Moskva skapar allt mindre utrymme för kvinnor

inom ledarskap i samhället. På grund av rådande stereotyper trängs kvinnor ut från det

rådande ledarskapet.

Figur 6.2 Narrow band of acceptable behavior – egen modell

Figur 6.3 Denna figur beskriver vår bild av ett optimalt ledarskap. Där manligt och kvinnligt

ledarskap är jämnt fördelat i samhället. Det kan på detta sätt utnyttja alla kunskaper och

fördelar från båda parter.

Figur 6.3 Narrow band of acceptable beha

6.5 Individual differences frame

I modellen ”individual differences framew

egenskaper som formar den individuella le

Vi anser att respondenterna har en bra fram

ledarstilen utifrån grundstenarna; förmåga

tillsammans personlighet som är den tredje

att nå till den tredje grundstenen. Respond

M K

Ledarskap

Ledarskap
M

Sida | 40

vior – egen modell

work

ork” (se sid. 35, figur 5.1) kan vi se på vilka

darstilen enligt respondenterna.

tidsvision av vad som grundar den kommande

och färdigheter samt värderingar. De utgör

grundstenen i modellen. En svårighet som vi ser är

enternas svar visar på att detta inte är fullt möjligt i

&
K



Sida | 41

dagens Ryssland på grund av det som tillskrivs i grundstenen omgivning. Denna är en av de

två huvudsakliga grundpelarna som till största del formar basen för det slutliga ledarskapet.

Vi anser att de behöver ändra på sin syn kring yttrandefrihet, förhållandet till politiker och

arbeta för att komma från det ”diktatoriska” samhället snarast möjligt.

Enligt figur 3.2 (sid. 17), ”individual differences framework” i teoriavsnittet finns det en

påverkan av föräldrar i grundstenen omgivning. Vi ser att det kan finnas en koppling mellan

denna påverkan och de befintliga stereotyperna av genus. De gamla stereotyperna har ett

starkt fäste från generation till generation på grund av att befolkningen inte ifrågasätter dessa

stereotyper.

En ytterligare aspekt är att vi anser att respondenterna har en god utgångspunkt av

omgivningen. Dock anser vi att det är mediesektorn som behöver ta till sig deras kritik, och

genom dem förändra till en bättre miljö inom ledarskapsutveckling.

6.6 Observation

6.6.1 Föreläsning – internationella studenter

Våra observationsstudier från seminariet med manliga studenter visar att stereotypen är djupt

rotade även bland den yngre generationen av män. När vi förklarade syftet med studien

undrade de varför den genomfördes i Ryssland, bemötandet var väldigt hånande. Senare

förstod vi att kvinnan är den underordnade och inte bör sträva så långt som att studera eller

jobba utomlands och få ett högt uppsatt jobb. Istället bör de prioritera att skaffa familj vid 19-

20 års ålder. Vi anser att på grund av uppfostran och rådande underförstådda normer har

kvinnorna troligtvis redan som barn fått lära sig att kvinnors prioriteringar huvudsakligen är

familj och barn. Kanske är detta anledningen till att de inte strävar efter höga positioner såsom

ledarbefattningar för att de har fått lära sig dessa kulturella normer.

6.6.2 The Moscow Times

Vi vill påpeka att den följande diskussionsdelen baseras på funderingar utifrån respondentens

tankesätt och inte en observation från vår sida.
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Utifrån de svar vi har erhållit från marknadschefen kan vi konstatera att hon inte ser några

hinder för kvinnor inom mediesektorn. Detta anser vi kan ifrågasättas på grund av hennes

tidigare och nuvarande erfarenheter av kvinnligt respektive manligt ledarskap. Tidigare har

hon enbart arbetat med kvinnor inom olika positioner och har därför nästintill ingen erfarenhet

av manligt ledarskap. Vi kan tänka oss att hon väljer medvetet som omedvetet att bortse från

den generella samhällsbilden för kvinnor inom mediesektorn som tydligt visar att detta inte är

typiskt för Moskva. Genom detta väljer hon även att bortse från det manliga ledarskapet som

idag är dominerande inom medieområdet.

6.7 Slutsats

Är den ryska mediemarknaden redo för kvinnligt ledarskap?

NEJ, detta kan verkligen inte vara möjligt i ett land där det fortfarande finns en beundran för

Stalin och det diktatoriska ledarskapet. Vi har ingen förståelse för respondenternas

tankegångar, för Stalin är trots allt Stalin och han är definitivt ingen gud för oss!

Vi anser att ryssarna inte är redo för ett kvinnligt ledarskap om de inte motarbetar landets

stereotyper mot kvinnor. Stereotyperna begränsar kvinnornas rörlighet på marknaden, vilket

enligt oss medför en manlig dominans. Ta exampelvis Sverige, för ett antal decennier sedan

var liknande fördomar och stereotyper inte allt för främmande men ser vi idag under 2000-

talet är dessa stereotyper nästan helt bortraderade. Kvinnorna tar allt större plats inom

ledarbefattningar. I dagens Ryssland består det istället av det så kallade glastaket som till stor

del grundas på deras historiska och kulturella normer.

När ska ryssarna förstå att de flesta I-länder inte alls driver med kvotering för nöjets skull. Vi

tillämpar inte kvotering på detta vis utan strävar mot ett jämställt samhälle. Nog för att total

demokrati kan ses som en utopi men innebär detta att vi bör ge upp innan vi ens har börjat?

Självklart finns det olika grader av demokrati men ryssarna behöver inte eftersträva en total

demokrati så länge deras standardnivå höjs så att folket åtminstone vågar yttra sig kring alla

åsikter.

Vi tror att om kvinnor i Ryssland ska kunna få samma utrymme och möjlighet bör de

införskaffa kvotering och lagstifta mot könsdiskriminering. Detta medför inte att kvinnor inte

behöver agera utan deras ansvar ligger i att öka självförtroendet hos dem själva.
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7. Vidare forskning

Det har sedan tidigare funnits många studier inom området ledarskap, däremot är kvinnligt

ledarskap ett relativt nytt fenomen. Tidigare undersökningar är därför inte lika omfattande och

enkla att hitta. Vidare har vi valt ett område inom kvinnligt ledarskap som begränsar våra

studier ytterligare, samt ökar den svårighetsgrad av att hitta forskningsstudier som är aktuell

och relevant för vårt valda ämne. Därför anser vi att detta är ett oerhört intressant område att

utveckla, för att därefter låta andra fortsätta med det vi studerat. Vi kommer att ge ett antal

förslag som vi anser är intressant utifrån vår studie. Detta hoppas vi kommer att väcka andras

intresse av att vilja forska vidare inom området i framtiden.

Det första förslaget som finns att utforska kring är vilka konsekvenser ryssarna kan komma att

möta. Vi vet att de inte väljer prioriteringen av kvinnor mestadels på grund av rådande

stereotyper. Vilken form av demokrati kommer att utvecklas ur dagens Ryssland? Vad kan de

göra åt situationen? Dessa frågor anser vi är intressanta för att hjälpa Ryssland mot ett mer

jämställt och globaliserat samhälle. Om inte detta område granskas kommer det troligtvis att

medföra ett hinder för utveckling, vilket i sig innebär att Ryssland kommer att vidhålla sina

nuvarande beteendemönster.

Ytterligare ett förslag att utforska kring är hur medierna kan komma förbi politiken.

Regeringen anser att de inte behöver arbeta med frågor som rör genus, och att kvinnor har sin

skönhet som egenskap och det räcker för dem att utvecklas. Medierna i Moskva däremot

eftersträvar ett mer jämlikt ledarskap, men om de inte har regeringen med sig tror vi att detta

kan medföra en del problem för dem. Vi är medvetna om att det är svårt att påverka en

regering, det krävs mycket för att åstadkomma detta men att ge förslag skadar åtminstone inte.

Därför skulle det vara intressant att utveckla frågeställningen om hur regeringen och medierna

kan komma överens samt hur de båda parterna kan ta genusfrågan seriöst.
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9. Bilagor

Questionnaire:
Students

1. How do you define”leadership” in media companies?
Ideal leader, Perfect leader

2. Describe the view of future leadership in media companies.

3. Which qualities characterize a creative leader in media companies?
- What’s your opinion about these?
- Is it possible to enhance these qualities?
- Is it important for a leader to be creative?
- Is the communication between the leader and the employee a one or two way

communication?

4. What are the differences between female and male leadership?
- Which leader style benefits the society?
- Is there a need for equality?
- How can a leader motivate the staff to be more effective?
- Do men and women motivate their staff in different ways?
- How can a leader be more effective?

5. Russia’s political history has seen repressive tendencies, not least in the media- are
there traces of this past in today’s media companies?
- Is it necessary to strive for equality?

Nonverbal communication

6. Is there such a thing as a Russian style of leadership?

7. Can women lead as well as men?
- If yes, why do they face more obstacle then men?

Glass-ceiling
- If no, how come?
- What are the positive respectively negative factors about men leading media

companies in Russia?
- The positive factors, are these impossible for women to reach?
- If women can reach these factors, how long will it take until we see a more equal

media society?
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Questionnaire:
Teacher

1. How do you define”leadership” in media companies?
Ideal leader, Perfect leader

2. Describe the view of future leadership in media companies.

3. Which qualities characterize a creative leader in media companies?
- What’s your opinion about these?
- Is it possible to enhance these qualities?
- Is it important for a leader to be creative?

4. What are the differences between female and male leadership?
Style, efficiency
- How long do you think it will take for the equality to become a reality in Moscow?

5. Russia’s political history has seen repressive tendencies; not least in the media- are
there traces of this past in today’s media companies?

6. Is there such a thing as a Russian style of leadership?

7. Are there any differences between men and women when it comes to nonverbal
communication?
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Questionnaire:
Media Company

1. How do you define”leadership” in media companies?

2. Describe the view of future leadership in media companies.

3. How do you act when you meet new ideas and opportunities in a media company?

4. Which qualities characterize a creative leader?
- Is it possible to enhance these qualities?
- Is it important for a leader to be creative?

5. What are the differences between female and male leadership?
- Is there a need for equality?
- Do men and women have the same leader style?
- Which leader style benefits the society?
- Is the communication between the leader and the employee a one or two way
communication?
- If women can lead as well as men, why do they face more obstacle then men?
- How can a leader motivate the staff to be more effective?
- Do men and women motivate their staff in different ways?
- How can a leader be more effective?

6. Russia’s political history has seen repressive tendencies; not least in the media- are
there traces of this past in today’s media companies?

- Is it necessary to strive for equality?

7. Is there such a thing as a Russian style of leadership?

8. Do you see yourself as a leader or manager?

9. Do your employees treat you as a leader or manager?

10. Are there any differences between men and women when it comes to nonverbal
communication?


