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From an early age kids learn that their good performance and efforts will be 

rewarded. Unfortunately, not all leaders in the media industry are rewarded or 

given the same opportunities to exercise their communicative leadership, 

according to studies in media research. The aim of our study is to highlight 

female managers' experiences of their communicative leadership in the Swe-

dish media industry. This study was based on qualitative interviews with four 

female respondents in management positions. The core of the study concerns 

female communicative leadership and interpersonal communication. We can 

draw the conclusion that female leaders perceive that their communicative 

role tends to be collaborative and that effective leadership is first and fore-

most a matter of communication skills. 

Keywords: interpersonal communication, internal communication, 

communicative leadership. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer du få en bakgrundsbeskrivning av forskningsämnet och en förklaring 

till varför ämnet är intressant att studera. Här beskrivs även inom vilket forskningsområde 

studien rör sig. Vi kommer att presentera studiens syfte, forskningsfråga samt avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  
Efter många år av forskning kring ledarskap och effektivitet, hur man skall svetsa samman 

dessa två verktyg för att på bästa sätt skapa en framgångsrik ledning, har man kommit fram 

till en viktig åtgärd som kan få oddsen att landa på ens sida; anställ en kvinna (Sharpe 2000, 

Business Week).  

 

Allt fler journalister och författare är överens om att det kvinnliga ledarskapet har fördelar 

som fungerar allt bättre och är effektiv i komplexa förhållanden. Man anser att det inte är en 

slump att allt fler kvinnor tillsätts på nyckelpositioner på alla nivåer. Forskare föreslår och 

stödjer denna utveckling i tron om att kvinnliga ledare kan bidra till många före-tags fortlev-

nad (Eagly & Carli 2005).  

 

Det läggs mer och mer fokus på kommunikation och framför allt mellanmänsklig kommuni-

kation. Det framkommer tydligt att en ledare idag måste lägga stor vikt vid de kommunikativa 

aspekterna och handlingarna för att lyckas nå fram genom olika kommunikationsprocesser. 

Kommunikationen blir ett centralt element för denna studie och kommer att behandlas 

genomgående i denna uppsats. Vi ska ta en närmare titt på vilken inverkan kommunikationen 

faktiskt har. Enligt Falkheimer & Heide (2007) kan man i dagens samhälle se en utveckling 

där det finns allt fler företag som spenderar allt mer pengar på kommunikation. De menar att 

näringslivet har visat ett större intresse för området på senare tid och kravet ställs framförallt 

på cheferna i de ledande positionerna. Författarna fortsätter med att peka på hur ledarskapsut-

bildningar har förändrats över tiden. Fokuset har flyttats från god retorik till god presenta-

tions- och kommunikationsteknik. En ledare i dagens näringsliv måste ha förmågan att kunna 

kommunicera komplexa värden som normer, visioner, målsättningar, identiteter, och kultur 

(Falkheimer & Heide 2007). Vikten av kommunikation i samband med ledarskap leder oss in 

på kommunikativt ledarskap. Enligt Johansson, Miller & Hamrin (2011) handlar om det sätt 

som en ledare kommunicerar med hennes anställda. Författarna menar att kommunikativt le-

darskap är ett relativt nytt fenomen, på både ett teoretiskt och på ett praktiskt plan. De förkla-

rar vidare att forskare dock är överens om att kommunikation är en absolut nödvändighet för 

en ledare och drar slutsatsen att om man inte kommunicerar, kan man heller inte leda. 

 

Vi har valt inrikta oss på just kvinnliga ledare då de enligt många forskare anses vara lämpliga 

att föra företag till framgång, samtidigt som undersökningar gjorda av Statistiska Centralby-

rån (2010) visar att kvinnor trots detta är underrepresenterade på högre positioner inom det 

svenska näringslivet. Enligt Bourne (2010) ligger kvinnor på högre utbildningsnivå och an-

ställs allt mer inom det svenska näringslivet men trots det, så visar statistik att männen domi-

nerar ledande positioner inom den privata sektorn med hela 77 procent. Vårt intresse blev allt 

starkare när vi forskade vidare kring bristen av kvinnliga ledare och fick genom Bolman & 

Deal (2003) reda på att managementlitteraturen och forskningen kring ledarskap, fram tills nu 

huvudsakligen fokuserat på män.  

 

Interpersonell kommunikation är nyckeln till framgång om man vill ha en karriär som ledare 

och detta är något som kvinnliga ledare verkligen anammat (Vaught, Pettit & Taylor 1993). 

Många författare betonar vikten av mellanmänsklig kommunikation. Förmågan att leda byg-

ger till stor del på kommunikation och med hjälp av just interpersonell kommunikation kan 
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man leda grupper mot uppsatta mål. Diverse kommunikationsprocesser spelar därför en stor 

roll när det kommer till samspelet mellan ledare och medarbetare.  Det är inom dessa kom-

munikativa handlingar som en djupare förståelse skapas och därför är det nödvändigt för en 

person i chefsroll att kunna kommunicerar på rätt sätt (Hamrefors 2009; Navahavandi 2000; 

Wennberg 1994). 

 

Målet med studien är att redovisa hur kvinnliga ledare inom den svenska mediebranschen 

kommunicerar och använder sig av just kommunikation för att leda. För att tydligt kunna re-

dogöra och sammanställa ett resultat kring hur kvinnliga ledare kommunicerar, har vi även 

valt att ta med andra faktorer som påverkar detta utifrån ett större samhällsperspektiv. Vi tittar 

då på individuella skillnader samt uppfattningar och stereotyper som råder kring hur kvinnliga 

ledare kommunicerar.  
 

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Studiens syfte är att lyfta fram och redovisa hur kvinnliga ledare inom den svenska medie-

branschen kommunicerar och använder kommunikation för att leda. Detta skall göras med 

hjälp av intervjupersonernas egna upplevelser kring deras kommunikativa egenskaper och 

roller. 
 

Vår studie syftar inte till att konkretisera vad kvinnligt kommunikativt ledarskap är för något 

utan snarare till att redovisa våra intervjupersoners upplevelser kring deras kommunikativa 

egenskaper och roller, eftersom personernas generella uppfattning kring vad kommunikativt 

ledarskap är för något inte är relevant för vår studie. Därför har vi ställt upp följande forsk-

ningsfråga:  

 

 Baserat på intervjupersonernas egna upplevelser som ledare inom mediebranschen, 

hur kommunicerar man och hur argumenteras för att man i sin ledarroll utnyttjar 

kommunikation?   

 

1.3 MKV - koppling och profil relevans 
Kommunikativt ledarskap har en tydlig plats inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

Det är ett relativt nytt fenomen inom fältet och placeras i kategorin mellanmänsklig kommu-

nikation, kommunikativt ledarskap är något som utövas i sociala kontexter där utbytet av 

kommunikation är en ständig process. Vi anser därför att det valda ämnet för vår studie har en 

tydlig koppling till medie- och kommunikationsvetenskap. Under vår studieperiod på Media 

Management genomsyras av en röd tråd genom utbildningen, vilken har varit just kommuni-

kativt ledarskap inom mediebranschen. Med anledning av detta tar vi avstamp i ett medie- 

och kommunikationsperspektiv när vi riktar strålkastarljuset mot kvinnligt kommunikativt 

ledarskap inom den svenska mediebranschen. Det kommunikativa perspektivet inom ledar-

skap skall användas som en motorväg igenom hela uppsatsen. Vi finner att ämnet har allra 

högsta grad av relevans för vår profil, Media Management, som i sin beskrivning är en ledar-

skapsutbildning med inriktning mot mediesektorn och ett intressant ämne att studera ur ett 

större samhällsperspektiv. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi belyser kvinnliga ledares egna upplevelser och egna uppfattningar kring deras egna kvinn-

liga kommunikativa roll. Det är alltså personernas egna upplevelser av deras kommunikativa 
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roll som är i fokus, inte personernas generella syn på kommunikativt ledarskap, för att deras 

syn på det generella kommunikativa ledarskapet inte är av relevans för denna studie. Kom-

munikation och ledarskap är två breda och komplexa begrepp med många olika definitioner. 

Vi har därför valt att avgränsa oss till att studera den kommunikativa rollen hos kvinnliga le-

dare. Det är ett forskningsområde som är relativt nytt inom både forskning och praktik där allt 

fler ledare omfattar ett mer modernt, öppet och kommunikativt ledarskap. Vår studie avser 

dock inte att erhålla ett generaliserbart resultat eller på något sätt försöka konkretisera vad 

kvinnligt kommunikativt ledarskap är för något. Studien avser snarare att lyfta fram kvinnliga 

ledares upplevelser för hur de agerar kommunikativt inom den svenska mediebranschen, hur 

de kommunicerar och hur de använder sig av kommunikation för att leda. Av denna anledning 

är en kvalitativ inriktning lämplig. Av praktiska skäl valde vi intervjupersoner som är ifrån 

södra Sverige. Vi studerade variablerna kön och karriärposition. 
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2 METOD  
Detta avsnitt beskriver tillvägagångssätt som har använts samt reflekterar utifrån ett kritiskt 

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

 

2.1 Kvalitativt  
Ekengren & Hinnfors (2006) menar att det är helt oviktigt att sätta etikett på vilken metod 

man väljer, och menar istället att det viktiga är att på ett konkret sätt tala om för läsaren hur 

man tänker behandla sin studie och varför man har valt ett visst tillvägagångssätt.  

 

Vår forskning bygger på en kvalitativ process som enligt Jarlbro (2000) innebär att ”… man 

tar vara på det oförutsedda och är flexibel i sitt val av metoder och tillvägagångssätt” (s.33). 

Anledningen till att vi valde att tillämpa denna forskningsansats var därför att vi ville identifi-

era och finna empiriska egenskaper hos intervjupersonernas upplevelser av sitt kommunikati-

va ledarskap inom tidningsbranschen. "Syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och iden-

tifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfatt-

ningar om något fenomen" (Patel & Davidsson, 2011:82). Enligt Bryman & Bell (2005) avser 

den kvalitativa forskningen att skapa en djupare förståelse för att inte endast beskriva utan 

även kunna förklara sina studier. Dock uppvisar Bryman & Bell (2005) olika inriktningar 

inom den kvalitativa och kvantitativa forskningen, och menar att den kvantitativa är mätbar i 

form av siffror medan den kvalitativa ”påverkas mer av tolkningssätt” (s.312).  

 

Fördelen med kvalitativ forskning är enligt Jarlbro (2000) att forskaren inte behöver följa 

strikta ramar utan kan vara flexibel i sitt arbetssätt och låta frågeställningar utformas under 

processens gång. Samtidigt menar Jarlbo (2000) att frånvaron av precisa riktlinjer även kan 

resultera i en nackdel då det kan skapa förvirring. Enligt Larsson & Ekström (2000) har den 

kvalitativa forskningen begränsningar i form av generalisering. Bryman & Bell (2005) menar 

att den kvalitativa forskningen kan betraktas utifrån ett hermeneutiskt synsätt, vilket i korta 

drag innebär att ”… den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening 

utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft” (s.443). Det centrala inom den hermeneu-

tiska inriktningen är kopplingen mellan forskarens förförståelse och textens kontext, vilket 

skapar möjlighet för forskaren att skapa en överskådlig helhetsbild av sin studie.  

 

2.1.1 Kvalitativt arbetssätt  

Ett kvalitativt arbetssätt innebär enligt Bryman & Bell (2005) att man tar avstånd från statisk-

tik och kvantifiering av något och fokuserar istället på att erhålla en djupare förståelse av det 

som studeras. Jarlbo (2000) menar att valet av syfte och mål är väsentliga när forskaren väljer 

metod till sin undersökning. Eftersom vår studie syftar till att lyfta fram kvinnliga chefers 

upplevelser av sin egen kommunikativa ledarroll är en kvalitativ forskningsprocess mest 

lämplig. "Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på 

hur människor upplever sin värld" (Bell 2007:17).  

 

2.2 Studiens tillförlitlighet 
Det finns idag skilda uppfattningar om huruvida man ska inkludera begrepp som validitet och 

reliabilitet i en kvalitativ studie (Bryman 2002).  

 

Eftersom vår forskning är baserad på en kvalitativ process har vi utgått från kriterierna trovär-

dighet och äkthet som har fungerat som viktiga pelare för att upprätthåla en ärlig studie. Bry-

man (2002) hänvisar till Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) som menar att 

två lämpliga kriterier för kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet. De menar att en kva-
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litativ studie bedöms som trovärdig då den uppfyller kraven att vara tillförlitlig, överförbar, 

pålitlig samt att den ska vara möjlig att styrka. Begreppet tillförlitlighet (transparans) är något 

som Bryman (2002) menar motsvarar reliabilitet och validitet. För att öka tillförlitligheten har 

vi försökt fokusera på att lyfta fram forskarnas tolkningar likaväl som respondenternas. Då vi 

inte lägger vikt vid mätning har största fokus varit att använda oss av lämpliga intervjuperso-

ner till datainsamlandet, testa frågeformuläret i förväg, undersöka om mottagarna har förstått 

frågorna, samt genomföra transkribering av materialet.  

 

2.3 Urval  
Stukát (2005) menar att det finns olika urvalsstrategier som är lämpliga för kvalitativ samt 

kvantitativ forskningsansats och hävdar att det är viktigt att skilja på dessa, därför att de inne-

har olika funktioner. Eftersom vi har valt en kvalitativ studie har vi möjlighet att använda oss 

av ett strategiskt urval. Vi valde denna strategi därför att syftet med vår studie är att erhålla en 

djupare förståelse kring ledande kvinnors uppfattningar och upplevelser av sin kommunika-

tionsroll snarare än att försöka generalisera. Det strategiska urvalet innebär att vi valde ut ett 

antal variabler som vi ansåg hade betydelse för hur vi skulle välja ut respondenter. Vi fokuse-

rade på variablerna kön och karriärposition, det vill säga att vi var ute efter att få tag på kvin-

nor som befann sig i ledande position inom den svenska mediebranschen. För att göra det 

enkelt för oss använde vi oss av internet och sökte bara på kvinnor i ledande position inom 

den svenska mediebranschen och fick då upp en lista på namn. För att få en spridning på urva-

let valde vi ut namn på kvinnor som arbetade i olika städer i Sydsverige i någon form av le-

dande position inom mediesektorn. När detta var gjort letade vi upp deras kontaktuppgifter 

och tog sedan kontakt med dem via mejl.  
 

2.3.1 Urvalsgrupp 

Vi bestämde inte antalet undersökningspersoner i förhand utan kom överens om att hålla oss 

till en siffra som skulle tillföra tillräckligt med data som vi behövde. Stukát (2005) menar att 

det under en kvalitativ process inte är nödvändigt att i förväg fastställa antalet respondenter 

utan att det kan vara lämpligt att hålla på med datainsamlingen tills att man inte får fram nå-

gon ny information. Detta benämner författaren som teoretisk mättnad. Efter att ha genomfört 

fyra intervjuer nådde vi en teoretisk mättnad då ingen ny väsentlig information återfanns i den 

sista utsagan. Vår urvalsgrupp genomsyrades av fyra kvinnor i ledande positioner inom tid-

ningsbranschen med en geografisk spridning i Halmstad, Linköping, Borås samt Jönköping. 

Dessa kvinnor befann sig på olika nivåer inom tidningsföretagen och hade titlarna kommuni-

kationschef, nyhetschef, chefsredaktör, samt redaktionschef. Anledningen till varför vi valde 

att inte avgränsa oss geografiskt var därför att vi ville ha en så stor spridning som möjligt med 

olika perspektiv. "I de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation av upp-

fattningar som möjligt och inte ett antal likartade fall" (Stukát 2005:62). 
 

 

2.4 Metodkritik  
En kritik mot den kvalitativa forskningsansatsen benämns som intervjuareffekt, som enligt 

Ekström & Larsson (2000) innebär att det är lätt att forskarens inblandning inte ger intervju-

personen tillräckligt med eget utrymme för att ta egna initiativ eller tala fritt. Författarna fort-

sätter och menar även att det är lätt att forskarens förkunskaper och personliga uppfattningar 

styr intervjupersonens inriktning. Ekström & Larsson (2000) menar att en av nackdelarna med 

att arbeta kvalitativt är att forskaren inte kan redovisa det insamlade svaret i form av statistisk 

generalisering. Vi är medvetna om denna kritik men då studien inte syftar till att konkretisera 

eller generalisera utan att lyfta fram kvinnors upplevelser ser vi inte större problem med detta. 

Ytterligare kritik mot den kvalitativa metoden enligt Jarlbo (2000) är att den saknar precisa 
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riktlinjer som forskaren kan följa, vilket kan bidra till förvirring under processens gång. Enligt 

Ekström & Larsson (2000) är en annan svårighet med kvalitativa intervjuer att det kan vara 

svårt för forskaren att veta om intervjupersonen är uppriktig i sin utsaga eller om denne endast 

säger det forskaren vill höra. Detta menar Ekström & Larsson (2000) påverkar inte endast 

tillförlitligheten utan även hur djupa svar man kan erhålla från intervjupersonerna. 

 

2.5 Etik  
Ekengren & Hinnfors (2006) menar att författare gör flera val och tar många beslut under en 

forskningsprocess, vilket gör att det är viktigt att ta hänsyn till etik. Vetenskapsrådet betonar 

hur viktigt det är att forskare är medvetna om forskningsetiska principer. Vidare nämns av 

Vetenskapsrådet (2002) att en forskare ansvarar för sin studie samtidigt som det ställs ett upp-

förandekrav på forskaren att bland annat vara ärlig och öppet redovisa resultat, dokumentation 

samt metod. Utöver detta krav ansvarar en forskare även för de människor som är inblandade 

i studien. Detta innebär att forskaren måste informera undersökningspersonerna om syftet och 

villkoren för uppsatsen, att tala om att de har rätt att själv välja om de vill vara med, erbjuda 

anonymitet och hantera personuppgifter med noggrannhet och slutligen vara noga med att inte 

använda insamlade forskningsuppgifter i kommersiella sammanhang (Vetenskapsrådet 2011).  

 

För att stärka tillförlitligheten har vi förklarat för intervjupersonerna vad studiens syfte är 

samt uppfyllt samtyckeskravet genom att skapa möjlighet för de att delta i undersökningen på 

deras villkor. Vi har tagit hänsyn till respondenternas integritet genom att erbjuda anonymitet, 

men har efter deras godkännande använt deras namn. Detta innebär att tillträdet till intervju-

erna samt inspelningen av intervjuerna givetvis kom igång efter att en första kontakt hade 

genomförts och godkänts. Vi har redovisat resultat och metod samt stegen i både insamlings-

fasen och bearbetningsfasen. Enligt Ekström & Larsson (2000) är det viktigt för studiens 

forskare att ifrågasätta och ha en kritisk inställning till det insamlade materialet.  

 

2.6 Primärdata  
Forskare kan använda sig av olika typer av källor för att beskriva fokuset i sin forskning, och 

ett av dessa är primärdata. Primärdata är ett samlingsbegrepp för alla typer av data som fors-

karen samlar in ute på fältet. Det kan vara data som erhållits allt ifrån observationer, intervjuer 

samt enkätstudier. Fördelen med primärdata är att forskaren får tillgång till nytt material som 

denne ska bearbeta (Deacon, Pickering, Golding, & Murdock 2007). Enligt Eriksson & Wie-

dersheim (2006) är intervjuer eller enkäter två huvudsakliga tekniker när man ska samla in 

information.  

 

Våra primärdata bestod av förstahandsinformation som vi samlade in under projektets gång 

genom intervjuer via telefon . "En primärkälla är en sådan källa som kommer till stånd eller 

som man får tag i under projektets gång..." (Bell 2007:125) Enligt Deacon et al. (2007) är 

fördelen med kvalitativa intervjuer som primärdata att det kan generera nytt historiskt materi-

al som saknas i tidigare forskning. Fördelen med kvalitativa intervjuer via telefon är bland 

annat att forskaren kan ställa följdfrågor, det går snabbt att genomföra samtidigt som det är 

kostnadseffektivt. Nackdelen med telefonintervjuer kan vara att störningar kan uppstå, samt 

att det kan innebära svårigheter att ställa komplicerade eller känsliga frågor (Eriksson & Wie-

dersheim 2006). Ytterligare en nackdel med kvalitativa intervjuer via telefon menar Deacon et 

al. (2007) är att samtalet är begränsat till att endast höra vad intervjupersonen i fråga säger 

och tar ingen hänsyn till faktorer utanför samtalet. 
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2.7 Intervjuer 
Deacon et al. (2007) menar att en intervju är den huvudsakliga metoden som genererar samtal. 

Eftersom vi ville att intervjupersonerna till stor del skulle ta eget initiativ och bidra med detal-

jerat och fylligt material ansåg vi att intervjuer var bästa metoden. När man utformar en inter-

vju har forskare enligt Deacon et al. (2007) möjlighet att själv bestämma graden av standardi-

sering och strukturering. Standardisering syftar till ordningsföljden av frågorna medan struk-

turering syftar till hur mycket utrymme intervjupersonerna ges till att svara. Fördelen med 

kvalitativ forskning är enligt Bryman (2002) att forskaren kan avvika från att använda sig av 

strukturerade frågor för att på så viss ge intervjupersonerna möjlighet att ge djupare svar. Ba-

serat på detta har vi försökt ta avstånd från att hålla en strikt strukturerad intervjumall, men 

har å andra sidan upprätthållit en högre standardisering. Frågorna som ställdes till intervjuper-

sonerna var samma och de ställdes i samma ordningsföljd för att underlätta själva insamlandet 

så att det inte skulle bli rörigt. Frånvaron av strukturering gjorde dock att intervjuerna mynna 

de ut i olika samtalsriktningar och följden blev att det dök upp en massa följdfrågor, vilket 

bidrog till att den ursprungliga ordningsföljden rubbades en aning. Detta var både på gott och 

ont, därför att vi ibland vek av lite från ämnet men å andra sidan bidrog informationen som vi 

fick fram till att lyfta fram aspekter som vi tidigare inte funderat över.  

 

Eftersom vi ville uppmuntra intervjupersonerna till en dialog ansåg vi att en semistrukturerad 

intervju är den mest lämpade. Bryman (2002) menar att denna typ av intervju är vanligt före-

kommande inom den kvalitativa forskningen och beskriver den som en flexibel metod. Vidare 

menar författaren att den semistrukturerade intervjun utgår från forskarens givna ämnen men 

tillåter intervjupersonerna att fritt formulera svaren utifrån egna erfarenheter. Innan vi genom-

förde intervjuerna hade vi redan skapat frågorna i förväg och genom att hålla en viss ord-

ningsföljd och tillåta intervjupersonerna att ta eget initiativ lyckades vi skapa en följsam dia-

log. Genom att upprätthålla en dialog märkte vi inte endast att intervjupersonerna blev mer 

bekväma, utan även att de på eget initiativ var villiga att öppna upp och dela med sig av sina 

upplevelser. Förberedelsefasen tog fart genom att vi samlade så mycket information som möj-

ligt om intervjupersonerna för att på så vis inte bara visa beläsenhet och intresse, utan även 

för att veta vad vi ville få ut med intervjun. Enligt Bryman (2002) är ett av kraven på forska-

ren att vara insatt i ämnet för att på bästa sätt kunna skapa en förståelse. Vid utformandet av 

frågeställningar la vi ner tid på att försöka skapa frågor som kunde lyfta fram information som 

vi kunde använda oss av för att besvara studiens syfte. "Vidare ska man bestämma sig för 

vilken typ av frågor man ska använda och försäkra sig om att man kommer att kunna katego-

risera och analysera svaren" (Bell 2006:138).  

 

När man påbörjar en intervju kan forskaren enligt Kvale (1996) använda sig av inledande frå-

gor vilka syftar till att ta reda på bakgrundsfakta om personen i fråga. Vi använde oss av inle-

dande frågor, dels för att vi ville påbörja intervjun med en mjuk och bekväm start men även 

därför att vi ville ta reda på om det fanns någon viktig bakgrundsinformation att hämta in. 

Därefter byggde vi på med uppföljningsfrågor, preciserade frågor samt direkta och indirekta 

frågor. Uppföljningsfrågor innebär enligt Kvale (1996) att man följer upp intervjupersonens 

tidigare svar och ber de att fortsätta utveckla det. Vi ställde uppföljningsfrågor vid de tillfällen 

då vi kände att svaren som vi fick var tunna och inte tillförde tillräckligt mycket detaljer. För 

att inte låta intervjuerna spåra ur allt för mycket och rulla in på helt andra ämnen hade vi även 

direkta och preciserade frågor som ställdes till intervjupersonerna med syfte att hålla intervju-

personerna inom samma temaruta. Bryman (2002) hänvisar till Kvale (1996) som menar att 

indirekta frågor har till uppgift att lyfta fram intervjupersonernas uppfattningar och upplevel-

ser.  
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Vi ställde indirekta frågor till våra intervjuade med syfte att få en inblick i deras upplevelser 

och uppfattningar av sin kommunikativa chefsroll. Av denna anledning har de indirekta frå-

gorna varit av största prioritet för oss och därför var vi noga med att ge intervjupersonerna fria 

tyglar och berätta.  

 

För att bevara möjligheten till en dialog ställde vi öppna frågor till intervjupersonerna vilket 

medförde att de fritt kunde tala, samtidigt som det gav oss chans att omformulera våra frågor 

vid behov. Enligt Deacon et al. (2007) medför de öppna frågorna att man uppmuntrar inter-

vjupersoner till att reflektera och analysera i större utsträckning eftersom de får möjlighet att 

tala fritt. Kvalitativa intervjuer är ett verktyg som är lämpligt då man vill skapa interaktion 

och närhet med intervjupersonerna och erhålla djupa svar (Bryman 2002). Under intervjuer-

nas gång kände vi att vi skapade en bekväm och trivsam situation för intervjupersonerna. De-

acon et al. (2007) menar att kvalitativa intervjuer kan genomföras både på ett personligt plan, 

men även via telefon eller på nätet. Vi genomförde telefonintervjuer därför att vi ansåg att det 

var ett smidigt och enkelt sätt men även därför att det var tidssparande. Anledningen till var-

för vi inte kunde genomföra besöksintervjuer på plats var att våra intervjupersoner befann sig 

geografiskt långt bort och hade inte möjlighet och tid att boka in möte. Detta medförde att vi 

inte kunde studera intervjupersonernas beteende, rörelse, ansiktsuttryck samt reaktioner utan 

fokuset låg istället på den verbala informationen som vi fick via telefon.  

 

Genom att vara väl förberedda och belästa samt visa aktivt intresse och vara en god lyssnare 

skapade vi en viss relation till de intervjuade. Vilket möjliggjorde en form av dialog, för att 

inte glida ifrån temat försökte vi styra samtalsriktningen genom att systematiskt söka svar på 

våra nedskriva frågor. Bryman (2002) menar att den kvalitativa intervjun som metod är präg-

lad av flexibilitet och öppenhet, men likaså av forskarens förmåga att kunna styra samtalet 

enligt önskad riktning. 

 

2.7.1 Uppsatsens intervjuer  

Tidigare i uppsatsen nämndes att vi genomförde fyra kvalitativa intervjuer med kvinnliga che-

fer inom tidningsbranschen. Följande telefonintervjuades: 

 

Anneli Johanisson, redaktionschef, Boråstidning.  

 

Gunilla Bunnvik, nyhetschef, Jönköpingsnytt.  

 

Helena Sederström, kommunikationschef, VTI Linköping.  

 

Viveka Hedbjörk, chefsredaktör och ansvarig utgivare, Hallandsposten. 

 

Telefonintervjuerna genomfördes mellan den 12 september 2012 och den 18 september 2012 i 

radiobåset på Linnéuniversitetet, dels för att kunna spela in samtalet dels även för att undvika 

oljud i omgivningen. Vi började med att boka in tid med intervjupersonerna över mejl, pre-

senterade vårt syfte och därefter genomfördes intervjuerna. Arbetet delades upp så att en av 

oss genomförde intervjuerna medan den andre fokuserade på att genomföra transkriberingar-

na. De sistnämnda genomfördes hemma. 

 

 

2.8 Kvalitativ bearbetning  
Efter flera dagars datainsamling var nästa steg att bearbeta de kvalitativa intervjuerna. Vi bör-

jade med att sätta oss ner för att samtala om sådana saker som vi lagt på minnet under inter-
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vjuerna, och diskuterade vilken betydelse de har för vår studie. Med andra ord försökte vi låta 

den information vi fått smälta in och diskuterade sinsemellan hur vi kunde utveckla detta sam-

tidigt som idéer föddes. "Den här delen av det skrivförberedande arbetet kan vi kalla för inku-

bationstiden. Det är den tid som vi skribenter använder till att gå omkring och tänka på våra 

data samtidigt som vi kanske samlar in för fullt. Det är den tid som åtgår för att vi skall smälta 

stoffet" (Strömqvist 1998:68).  

 

Eftersom vi spelade in alla fyra intervjuer var nästa steg att lyssna av det som sagts och skrev 

ut det på separata papper. Enligt Patel & Davidson (2011) börjar bearbetningsprocessen med 

att forskaren skriver ner det som sagts på en ljudinspelning för att på så viss lättare se vad det 

är man jobbar med. Enligt Deacon et al. (2007) kan transkriberingen av texter göras på olika 

nivåer, det vill säga som forskare kan man själv avgöra hur detaljerat man vill att texten ska 

vara. Vi valde att skriva på en detaljerad nivå, vilket innebär att vi tog med sådant som när 

personen skrattade, hostade samt tystnade, därför att vi ansåg att det hjälpte oss att få en bättre 

förståelse för intervjupersonens attityder gentemot ämnet. Vi delade upp insamlandet av in-

formation så att en av oss genomförde alla fyra intervjuer medan den andre hade ansvar för 

transkriberingarna. Vi ansåg att detta var det mest effektiva sättet och det gick smidigt till. 

Efter att transkriberingarna var gjorda läste vi igenom texterna upprepade gånger och medan 

vi läste texterna strök vi under nyckelord som vi ansåg var viktiga och skrev upp de i ett 

skrivhäfte för att på så sätt lättare urskilja mönster, likheter, skillnader, kategorier. "Skriv upp 

nyckelorden på ett separat papper" (Dysthe, Hertzberg & Lökensgard 2011:50). Genom att 

skriva upp nyckelord, framför allt från svaren på de öppna frågorna återfann vi likheter, 

mönster och skillnader mellan de olika intervjupersonernas utsagor och utifrån dessa forma-

des kategorier inom vilka vi kunde strukturera textinnehållet ifrån. Bell (2006) menar att det 

kan vara nyttigt att skriva ned de svar man fått från öppna frågor på ett separat papper för att 

lättare urskilja teman eller mönster. Något annat som vi också gjorde i samband med ned-

skrivningen av nyckelord var att identifiera vissa frågor som vi kunde använda oss av för att 

förstärka kategoriseringen av innehållet. Bell (2006) menar att en forskare kan underlätta 

strukturering av sitt material genom att utnyttja frågor för att förstärka kategorierna i sin text.  

 

I detta läge hade vi kommit så långt att vi fått en ungefärlig överblick av hur dispositionen av 

primärdata kan se ut, men innan vi började med själva meningsbyggnaderna var vi tvungna att 

förtydliga för oss själva vem våra läsare är. Vi ansåg att det var viktigt att besvara studiens 

syfte men samtidigt att kunna anpassa den till läsaren för att denne ska kunna förstå texten 

och hänga med. Enligt Strömqvist (1998) är det viktigt att innan man påbörjar nedskrivningen 

av en text fundera på vem man skriver uppsatsen till och vilka som är läsarna. Dysthe et al. 

(2011) stödjer denna åsikt och menar att det är viktigt att veta studiens fokus då detta påverkar 

utformningen samt strukturen i texterna. Eftersom vi hela tiden hade läsarna i fokus påverka-

de det dels sovringen av information men även vilken ordning vi valde att presentera de olika 

delarna. Med detta sagt valde vi att börja registreringen av texterna med att presentera lite 

bakgrundsinformation om intervjupersonerna då vi ansåg att det var viktigt för våra läsare att 

veta vem våra intervjupersoner är och varför de är så viktiga för vår studie.  

 

När det gäller hanteringen av dem innehållsliga enheterna var vi noga med att markera nya 

avsnitt med en blankrad, rubriker eller ett annat typsnitt. Enligt Stukát (2005) är det viktigt att 

dela in en text i olika stycken för att påvisa att stycket kommer att behandla ett annat tema, 

och på så viss underlättar man även läsningen för läsaren. För att förtydliga vissa saker i tex-

ten och betona att en viss information är viktig valde vi att båda använda oss av upprepningar 

och exempel. Strömqvist (1998) menar att upprepningar är ett lämpligt verktyg när du vill 

förtydliga något för läsaren, medan exempel är ett annat verktyg som ofta används för att för-
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stärka ett argument. Eftersom vi hade en hel mängd primärdata framför oss var det ibland 

svårt att sålla och plocka ut rätt information då det ibland var flummigt. Av denna anledning 

försökte vi hela tiden lyfta fram konkreta ord . Strömqvist (1998) menar att de primärdata 

man samlat in ofta är osammanhängande och abstrakt och att det är viktigt att forskaren kan 

lyfta fram information som är konkret och enkel för läsaren att förstå. Vi plockade även ut 

citat som vi ansåg hade betydelse för textens förståelse och försökte koppla dem till de olika 

kategorierna för att förstärka de. Citat användes inte i stor utsträckning utan endast i de fall då 

de hade en direktkoppling till ett visst avsnitt, då vi försökte hålla en jämvikt mellan den övri-

ga texten och citaten. "En väl avvägd balans mellan citat och kommenterande text är ett mål." 

(Patel & Davidsson, 2011:121). För att ge texten en mer sammanhängande form valde vi att 

ibland att väva in citaten inuti texten.  

 

När det gäller publiceringen av namn valde vi att skriva ut intervjupersonernas namn då vi 

fick tillåtelse att göra det. Vi försökte att hålla en röd tråd igenom hela texten genom att bland 

annat organisera styckena enligt samhörighetsprincipen, det vill säga vi försökte hålla ihop 

empiriska mönster som liknar varandra nära. Strömqvist (1998) stödjer vårt resonemang och 

menar att det är lämpligt att ordna information efter samhörighetsprincipen, det vill säga att 

föra samman sådant som liknar varandra för att på så viss skapa en närhetskänsla.  

 

2.9 Sekundärdata  
Nästa steg i källsökandet innebar att vi vände oss till befintliga källor för att få mer kunskap 

om kvinnligt kommunikativt ledarskap. Deacon et al. (2007) beskriver sekundärdata som and-

rahandsmaterial som återfinns bland annat i litteraturböcker, vetenskapliga artiklar men även i 

filmer, musik samt bilder. Sekundärdata syftar enligt Stukát (2005) till befintliga data som 

forskare kan utnyttja för att få hjälp med de teoretiska referensramarna men även vid hjälp av 

valet av egen metod. Enligt Grüttner & Gregersen (2011) anses sekundärdata inte vara lika fin 

som primärdata och de menar därför att man inte endast ska nöja sig med slutsatser från tidi-

gare forskning. Våra sekundärdata består huvudsakligen av skrivna dokumentationer som 

litteraturböcker, tidigare forskningar samt vetenskapliga artiklar om kvinnligt kommunikativt 

ledarskap. Denna typ av data kräver att forskaren kan tolka andra forskares slutsatser och teo-

rier. "En sekundärkälla innebär en tolkning av saker och ting som ägt rum..." (Bell 2006:125). 

Vårt urval av sekundärdata som källmaterial styrdes i stor utsträckning av den empiriska in-

formationen som vi erhöll från våra intervjupersoner. 
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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 Kommunikation  
Enligt Fiske (2009) är i princip allting kommunikation, från hur vi klär oss, hur vi för konver-

sationer, till hur vi tar emot information och begriper omvärlden. Enligt Kasongo (1998) har 

kommunikationen en huvudroll när det gäller att informera och skapa förståelse. Han menar 

även att det är viktigt för samarbetet mellan människor eftersom kommunikation i sig är en 

mänsklig syssla. Maltén (2008) trycker på vikten av verbal kommunikation.  

 

Enligt Maltén (2008) kan kommunikationen vara ett bra verktyg för att överföra budskap, 

påverka och övertala människor och skapa en reaktion hos mottagaren. Men för att en dialog 

överhuvudtaget skall kunna uppstå så menar Holm (2006) att båda parter måste förstå inne-

hållet av den kommunikation som överförs.  

 

Nedanstående modell Figur 1, är en grundläggande kommunikationsmodell som enligt Fiske 

(2009) konstruerades av Shannon & Weaver (1998). Författarna försöker med denna modell 

att påpeka hur informationskällan väljer och skickar ett meddelande, som kan vara ljud, bild 

eller ord. Nu skickas meddelandet via en sändare som skickar en signal till mottagaren via en 

kanal. Mottagaren i sin tur omvandlar signalen till ett meddelande som sedan förs vidare till 

sin destination. Under denna process kan dock kommunikationen stöta på hinder i form av 

olika brus. Ibland kan till och med meddelandet försvinna i processen. Om kommunikations-

processen skulle beskrivas genom ett telefonsamtal, är telefonerna sändare och mottagare. 

Kanalen kan ses som ledningen och till följ av detta kan den elektriska strömmen ses som 

signalen. Bruset kan i sin tur bestå av att det exempelvis knastrar på telefonledningen (Shan-

non & Weaver 1998). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kommunikationsmodell (Shannon & Weaver, 1998, s.7). 

 

Något som bland annat Fiske (2009) menar är viktigt inom kommunikationsprocessen är 

feedback. Författaren menar att detta sker när mottagaren avger en reaktion på meddelandet 

ifrån sändaren och denna reaktion når tillbaka till sändaren. Fiske (2009) menar att en feed-

back av denna typ kommer att förbättra kommunikation mellan sändare och mottagare, efter-
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som sändaren nu är medveten om mottagarens reaktioner kring meddelandet och kan anpassa 

sig i sin kommunikation. Maltén (2008) är inne på samma spår och menar att denna typ av 

feedback är viktig och främjar kommunikationen mellan sändare och mottagare, vilket i sin 

tur bidrar till en tydligare kommunikationsprocess. 

 

3.2 Interpersonell kommunikation 
Interpersonell kommunikation är en kommunikationsform som äger rum mellan minst två 

personer. Medierad kommunikation, det vill säga direkt kommunikation per telefon eller över 

mejl i smågrupper räknas även till denna kategori. Den interpersonella kommunikationen vär-

desätter begrepp som roller, social kontext, koder, meningsskapande samt påverkan och öm-

sesidig förståelse (Falkheimer 2001).  

 

Severin & Tankard (2001) pekar även de på upp begrepp som påverkan, meningsskapande, 

förståelse och social kontext och menar att dessa begrepp beskriver den interpersonella kom-

munikationen inom en grupp. Maltén (1998) hänvisar till Mayo (1946) som lyfter fram män-

niskans behov av sociala kontakter och framför allt medarbetarens behov av ledningens upp-

märksammande, lyssnande och interpersonella kontakt. Severin & Tankard (2001) talar om 

den interpersonella miljön och menar att både den interpersonella relationen och kommunika-

tionen inom en grupp är oerhörd viktig för gruppens dynamik, samarbete, värderingar, normer 

samt förståelse. ”Interpersonal relations are not only networks of communication but also sources of 

social pressure to conform the group´s norms and sources of social support for the values and opi-

nions an individual hols” (Severin & Tankard 2001:205).  
 

Handal & Lauvås (2000) menar att kommunikation å ena sidan består av innehåll å andra si-

dan av relationer. Enligt Fiske (2004) skapas och existerar relationer endast genom vidmakt-

hållandet av ständig kommunikation. I samband med den interpersonella relationen lyfter Fis-

ke (2004) fram vikten av meningsskapande och social kontext genom att betona vikten av 

hälsningsfraser, feedback samt återkoppling. Severin & Tankard (2001) stödjer detta resone-

mang genom att hävda att den interpersonella kommunikationen är en mycket effektiv kom-

munikationsform både när det gäller den formella biten som att informera och tydliggöra, men 

även vid förmedling av dem mer informella sociala aspekter som normer, tolkningar, stöd 

samt värderingar. 

  

Falkheimer (2001) menar att den interpersonella kommunikationen är bättre än andra kom-

munikationsformer när målet är att övertyga och påverka sina medarbetare. Severin & Tan-

kard (2001) stödjer detta resonemang och menar även de att det är inom den interpersonella 

kommunikationen som uppmärksamhet, trygghet, stöd, normer, samarbete, sociala kontakter 

och mål skapas. Maltén (1998) är inne på samma spår och betonar vikten av ledningens 

kommunikation, stöd och sociala kontakter för en grupps effektivitet och trivsel. 
 

 

3.3 Kommunikativt ledarskap 
Att utöva ett kommunikativt ledarskap är viktigt för en ledare idag, främst på grund av den 

komplexa marknaden som organisationer befinner sig i och de osäkerheter som uppstår. Det 

handlar egentligen inte om att minska osäkerheter utan konsten att kommunicera fram den 

egna organisationens styrkor till att hantera dessa. För att utföra detta måste man använda sig 

av verktyget kommunikation på rätt sätt. Kommunikation har traditionellt sett ofta förknippats 

med envägskommunikation och tvåvägskommunikation, men har idag övergått till en slags 

multidimensionell och relationsskapande process. En kommunikativ ledare måste således ha 
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förmågan att kommunicera i dagens moderna, komplexa och dynamiska miljöer för att fram-

föra varaktiga och meningsfulla begrepp till sina medarbetare (Hamrefors 2009).  

Hantering av den strategiska kommunikationen är också en nyckel till framgång, framför allt 

den interna kommunikationen. Denna antas bestå av tre komponenter som är ömsesidigt bero-

ende av varandra. Den första delen är hierarkisk kommunikation, som helt enkelt lutar sig mot 

den hierarkiska strukturen för att föra information från en punkt till en annan. Denna sorts 

kommunikation har visat sig fungera bäst i mindre företag där informationen inte behöver 

vandra alltför långt. Den andra delen består av mediekommunikation, de interna medierna 

som används som exempelvis, möten, e-post, webbsidor, nyhetsbrev och personaltidningar. 

Inom svenska organisationer idag är det just denna slags kommunikation som dominerar ända 

sedan införandet av intranät, helt enkelt för att man värdesätter dess snabbhet. Den tredje de-

len består av informell kommunikation. Denna form är utan tvekan den största inom den in-

terna kommunikationen. Mestadels utbyter man information på informella möten mellan leda-

re och medarbetare, korridorer, lunchrum och träningslokaler. Genom den informella kom-

munikationen tolkar medarbetare olika sammanhang och skapar mening kring den formella 

kommunikationen (Falkheimer & Heide 2007). ”Kommunikativt ledarskap skall ske efter 

principen att skapa situationer där medarbetare får vägledning av stabila koncept, men samti-

digt stimuleras till variabilitet i aktiviteter.”(Hamrefors 2009:114). 

För att en ledare skall kunna utöva ett framgångsrikt kommunikativt ledarskap, måste denne 

ta hänsyn till människors sätt att förstå och bilda verklighetsuppfattningar, kognition. Dessa 

skapas i sin tur i sociala situationer vilket medför att ledare måste ha en grundförståelse för 

sociala kognitiva processer. Människan har således två egenskaper i sin kognition, vi letar 

efter bekräftelse på information vi redan tror oss förstå och vi försöker finna ny information. 

Det gäller att hitta en kognitiv balans mellan dessa två, effekten av detta gör att vi kan använ-

da våra minnen som ett redskap för kategorisering, i detta fall relaterat till associationer. Des-

sa kan självklart vara både positiva och negativa, utmaningen för den kommunikative ledaren 

är att stimulera medarbetare genom att kommunicera fram budskap som uppmuntrar till nya 

idéer och strategier vid en viss process (Hamrefors 2009). 

3.4 Kommunikativa individuella skillnader  
Det finns tre olika individuella komponenter som kan påverka ledarskapet; personlighet, vär-

deringar, och förmåga och kompetens. Dessa komponenter påverkas i sin tur av två större 

delar, ärftlighet och omgivning. Här spelar både biologiska och miljömässiga faktorer in som 

sedan utvecklar en människas personlighet och dennes kommunikationsförmåga (Navahavan-

di 2000).  

 

Personlighet ligger på toppen av pyramiden och består av fysiska och psykologiska kvaliteter 

som gör varenda person unik. En personlighet består således av ett antal personlighetsdrag 

som effekt av biologiska och miljömässiga faktorer. Detta är den främsta beståndsdelen i de 

individuella skillnaderna och påverkar i allra högsta grad de andra egenskaperna (Navahavan-

di 2000).  

 

Den andra komponenten är värderingar, som anses vara stabila, långsiktiga övertygelser om 

vad som är önskvärt. Värderingar har på så vis en stark anknytning till personligheten som 

består av karaktärsdrag, medan värderingar består av principer. En ledares värderingar kan 

likaväl som personlighet påverka dennes ledarskap genom diverse biologiska och miljömässi-

ga faktorer. En gemensam faktor för båda dessa komponenter är att de formas i tidiga åldrar 

och är svåra att förändra senare i livet (Navahavandi 2000). 
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Den sista komponenten som sätter sina spår i individuella skillnader består av två delar, för-

måga och kompetens. En förmåga är en medfödd färdighet som man kan utföra på mental 

eller fysisk nivå. Kompetens däremot syftar på en färdighet som en person utvecklar under en 

arbetsgång. Skillnaden däremellan gör att ens förmåga är konsekvent över tiden medan kom-

petensen är mer en färskvara som kan öka/minska beroende på nivåerna av övning och erfa-

renhet (Navahavandi 2000). 

 

3.5 Kvinnliga ledare kommunicerar 
Baker (1991) menar att kvinnor huvudsakligen kommunicerar av att understryka sin relation 

med andra människor men även för att visa på sin förståelse kring andra människors känslor. 

Författaren menar att kvinnor ofta har en relationsorienterad kommunikation, där råd och 

lyssnade utgör en viktig del. Baker (1991) fortsätter och menar att när kvinnor kommunicerar 

med sina medarbetare är det vanligt att kvinnor lägger ner stor tonvikt på att ge råd och rikt-

linjer. 

  

Utöver dessa faktorer menar Baker att kvinnor är duktiga på att skapa dialoger och bjuda in 

andra människor i deras konversation, samtidigt som författaren hävdar att man kan urskilja 

ett mönster som visar att kvinnor har lätt för att låta någon annan ta ordet och ta övertaget 

över samtalet. Wood (2009) stödjer Bakers (1991) resonemang och förespråkar även att för-

ståelse, lyssnande, omtanke, råd samt samspel är begrepp som vanligtviss kopplas samman 

med hur kvinnliga ledare kommunicerar. Även Wood (2009) betonar att kvinnligt kommuni-

kativt ledarskapsbeteende till stor del präglas av relationsbyggande. Bem (1974) stödjer detta 

resonemang och hävdar att kvinnor i sin kommunikativa roll är duktiga på att hålla öppna 

konversationer så att alla får möjlighet att göra sin röst hörd. 

 
3.6 Traditionella stereotyper kring hur kvinnliga ledare kommunicerar 
Trots att antalet kvinnor i högre positioner har ökat de senaste åren har inte den negativa upp-

fattningen kring kvinnligt kommunikativt ledarskap förändrats. Den främsta orsaken till detta 

är traditionella stereotyper påstår Dawley, Hoffman & Smith (2004). Vidare hänvisar de till 

(Krefting, 2002; Neubert and Taggar, 2004; Ridgeway, 2001) som utfört studier som visar på 

att de traditionella manliga egenskaperna är mer positivt laddade än traditionella kvinnliga 

egenskaper. De stereotyper som byggs upp återspeglar högt värderade färdigheter hos män 

medan kvinnor anses ha lägre värderade egenskaper. Dawley et al. (2004) hänvisar till (Beck-

er et al., 2002; Heilman et al., 1995) när de förklarar att de traditionella stereotyperna syftar 

till att ligga till mäns fördel då de skildrar män som effektiva, kompetenta, aktiva, kraftfulla, 

rationella och mer interaktiva i sin kommunikation och sitt ledarskap. Samtidigt som kvinnor 

anses ligga efter eller rent av att sakna vissa av dessa attribut. Vidare skildras de traditionella 

stereotyperna kvinnor som bristfälliga på de attribut och egenskaper som behövs för en ledare 

i chefsposition.  

 

De negativa attityder och stereotyper kring kvinnligt kommunikativt ledarskap handlar i 

grund och botten om att ett framgångsrikt ledarskap är baserat på maskulina egenskaper (Cas-

sar & Cortis 2005) med hänvisning till Burke & Collins, 2001; Cabral-Cardoso & Fernandes, 

2003; DeMatteo, 1994; Marongiu & Ekehammar, 1999; O'Leary & Ryan, 1994. Detta leder 

följaktligen till att man betraktar kvinnor som blivit framgångsrika som att ha blivit det ge-

nom att efterfölja egenskaper av manlig karaktär.  
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En stereotyp som förhindrar kvinnors möjligheter att klättra i karriärstegen är att kvinnor 

skulle sakna samma arbetsengagemang som män, på grund av ”mamma-rollen” som man åtar 

sig i familjen. Efter gjorda studier så kom man fram till att det inte alls var så och att mäns 

och kvinnors jobbengagemang i princip var lika högt. Vilket gör att man kan dra slutsatsen att 

detta endast är en representativ stereotyp, som genom sin existens utgör ett onödigt hinder för 

kvinnor. Detta är bara en i raden av många stereotyper som har visat sig vara felaktiga genom 

vetenskaplig forskning inom området (Cassar & Cortis 2005). Trots detta existerar dessa ste-

reotyper i allra högsta grad och utgör hinder och barriärer för kvinnor i arbetslivet. Dessa 

måste raderas och attityder gentemot kvinnliga ledare måste förändras om det ska komma upp 

fler kvinnor i ledningspositioner (Cassar & Cortis 2005), Dawley et al (2004) hänvisar till 

(Dodge et al., 1995; Ruble et al.,1984) när de förklarar att dessa könsstereotyper är mot-

ståndskraftiga för förändring. 

 

3.6.1 Glastaket  

Glastaket är enligt Bolman & Deal (2003) ett osynligt fenomen som i princip hindrar kvinnor 

att inta högre positioner inom organisationer. Forskare har idag ingen gemensam syn på vad 

det är som håller glastaket uppe men det finns en del bevis som pekar på olika faktorer.  

Bolman & Deal (2003) förklarar att glastaket bygger på fyra punkter:  

 

1. Stereotypen gör gällande att ledarskap är någonting manligt.  

Antyder att både män och kvinnor tror att män är ensamma om de egenskaper som förknippas 

med framgångsrika chefer/ledare.  

 

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

Att kvinnor besitter stor makt genom en hög befattning anses vara olämpligt, okvinnligt och 

osmakligt. Således tros det att en stark kvinna med makt skapar osäkerhet bland män och 

kvinnor samt att rollfördelning mellan att besitta makt och samtidigt vara kvinnlig anses allt-

för svår att hantera.  

 

3. Kvinnor diskrimineras.  

I tidig ålder formas en bild hos oss genom sagor, filmer med mera som framställer starka 

kvinnor som häxor som inte kan hanteras tills de tämjs av män. Detta bidrar till att samhället 

skapar fördomar om kvinnor och deras kapacitet vilket blir ett osynligt hinder för kvinnor i 

arbetslivet.  

 

4. Kvinnor betalar ett högre pris.  

Kvinnors behov av att lyckas i det privata livet med familjen kommer alltid först enligt olika 

undersökningar vilket bidrar till att belöningen med högre chefspositioner för kvinnor blir 

lägre. Mer ansvar innebär ofta högre belastningsgrad vilket gör det svårt för kvinnor att hante-

ra då de ofta har största ansvaret även hemma i hushållet (Bolman & Deal 2003). 
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4 RESULTATREDOVISNING & ANALYS 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den empiriska information vi fått fram och intervju-

personernas upplevelser av sin kommunikativa roll och hur de använder sig av kommunika-

tion.  

Kort bakgrundsinformation om informanterna: 

Gunilla Bunnvik 

Har länge arbetat som reporter och är idag nyhetschef på Jönköpingsnytt.   

 

Anneli Johanisson 

Har tidigare arbetat som journalist och är idag redaktionschef samt ansvarig utgivare på 

Boråstidning. 

  

Viveka Hedbjörk 

Gedigen bakgrund inom medier och är idag chefredaktör och ansvarig utgivare för Hallands-

posten. 

 

Helena Sederström  

Ansvarar för den externa kommunikationen och arbetar idag som kommunikationschef på 

VTI i Linköping. 

 

4.1 Kommunikation och dess betydelse 
Bunnvik menar att kommunikation för henne innebär interaktivitet mellan människor, ett sätt 

att förhålla sig till varandra. Hon påpekar vikten av att kommunicera och hon säger att ett 

samtal är jätteviktigt. Bunnvik använder sig av kommunikation på många olika sätt i sin 

kommunikativa roll. Hon säger att hon använder sig av den muntliga kommunikationen allra 

mest naturligtvis, men även av email och twitter  till exempel. Hon betonar dock det muntliga 

som det allra viktigaste i hennes egen roll. Maltén (2008) skriver om hur viktig den verbala 

kommunikationen är. Författaren menar att kommunikation är ett bra verktyg för att överföra 

budskap, påverka och övertala människor och skapa en reaktion hos mottagaren. 

 

För Johanisson är kommunikation jättestort och livsavgörande, både i sin roll som person men 

även på arbetsplatsen. För henne handlar det om ett möte mellan människor, ett samtal, ett 

utbyte av tankar och information. Enligt Kasongo (1998) har kommunikationen en huvudroll 

när det gäller att informera och skapa förståelse. Johanisson har ofta som ambition att nå fram 

till varandra men menar att även envägskommunikation också behövs ibland, men hon beto-

nar betydelsen av att man möts i en kommunikation. Hennes vardag handlar mycket om att 

överföra information, coacha, ge råd och ställa frågor till människor som får de att själva re-

flektera. Det handlar om att läsa medarbetarnas kroppsspråk eftersom allting inte sägs med 

ord, utan det kan vara hur folk sitter eller hur de lämnar ett rum. Hon sammanfattar kommu-

nikation som ett möte mellan människor. Johanisson säger att hon använder sig mest av per-

sonliga samtal. ”Jag tror att det är det viktigaste instrumentet som jag har i mitt jobb att sitta 

ner att möta folk öga mot öga”. Sedan förklarar hon att hon självklart använder sig av andra 

kommunikationsformer. Hon mejlar ut information genom intranätet, hon håller möten och 

försöker röra sig mycket runt om i organisationen. Hon håller alltid dörren öppen som ett sätt 

att visa medarbetarna att de är välkomna in för att tala med henne. Fiske (2009) skriver hur i 

princip allting är kommunikation, från hur vi klär oss, hur vi för konversationer till hur vi tar 

emot information och begriper omvärlden. Hedbjörk menar att kommunikation för henne 

handlar om rörelse, något som pågår oavbrutet och säger att ” ja för kommunikation kan ju 
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också vara sätt att på... egentligen men det de är iallafall en slags rörelse”. Kommunikations-

biten är en självklarhet i hennes roll säger Hedbjörk och utifrån sina personliga upplevelser 

påstår hon att det är osannolikt att hon hade kunnat leda en organisation om hon inte hade haft 

en kommunikativ förmåga. I sin roll menar Hedbjörk att kommunikation för henne handlar 

om hur hon kommunicerar mål, tankar, värderingar, mening och idéer.  

 

Sederström menar att kommunikation för henne handlar om delaktighet och kunskapsöverfö-

ring. Genom att kommunicera med sina medarbetare tror Sederström att hon kan skapa delak-

tighet på arbetsplatsen. Sederström berättar att hon kommunicerar framför allt via planerade 

möten, individuella planeringssamtal, uppföljningscentral men värdesätter framför allt vikten 

av dialog. Kasongo (1998) bekräftar Sederströms syn på kommunikation och är inne på sam-

ma spår genom att skriva att kommunikation är viktigt för samarbetet mellan människor då 

det är en mänsklig syssla. Sederström upplever personligen i sin roll som kommunikations-

chef att det i vissa situationer kan vara svårt för henne att kommunicera. När en motpart har 

bestämt sig för att inte lyssna eller bestämt sig för att det han eller hon tycker gäller, då upp-

lever Sederström att det är svårt att kommunicera. Dock berättar hon att hon är enträgen och 

vill att medarbetare ska argumentera för saker.  

 

Gemensamt för våra intervjupersoner är att de tycker att kommunikationen är viktig och livs-

avgörande. Sederström påpekar att det handlar om kunskapsöverföring och Johanisson talar 

om överföring och utbyte av information. Hedbjörk talat bland annat om att kommunicera 

mål, värderingar och idéer, Bunnvik pekar på mötet mellan människor och det muntliga sam-

talet. Här kan vi se en tydlig koppling mellan det som författare skriver när det talas om att 

kommunikation är nyckeln till att överföra budskap och skapa dialoger (Maltén 2008). Efter-

som kommunikation i sig är en mänsklig syssla främjar det samarbetet mellan människor 

(Kasongo 1998).   

 

4.2 Kommunikativt ledarskap 
  
4.2.1 Interpersonell kommunikation  

Bunnvik berättar att hon ofta håller möten på redaktionen. Det kan vara allt från vanliga mor-

gonmöten till olika händelser där man måste kommunicera om vad som händer, vem som ska 

göra vad och liknande. Genom sådana möten förstärks det dagliga arbetet menar hon. Det 

muntliga är enligt Bunnvik den mest effektiva kommunikationsformen, då hon kan se perso-

nen ta till sig informationen. När det kommer till att lyssna, ge feedback och återkoppla så 

tycker hon att hon är rätt så duktig på det förstnämnda men att hon kan vara sämre på att åter-

koppla. ” … det här att man återkopplar och ser så att mottagaren verkligen har tagit informa-

tionen kan jag känna att jag ibland brister lite”.  

 

Johanisson förklarar att hon använder sig mycket av samtal. Kan vara högt och lågt. Hon har 

alltid dörren öppen och håller även mycket möten. Hon sitter i en ledningsgrupp där hon har 

formella möten som följer en viss dagordning. Sedan sker informella möten med hennes när-

maste chef på redaktionen. De ”spånar” ofta med varandra och har en ganska lättsam jobbre-

lation. Johanisson betonar än en gång att samtal är det mest effektiva mediet att använda både 

i grupp och individsamtal. Samtidigt poängterar hon att det beror på vad information handlar 

om. Även Johanisson tycker att det är viktigt med att lyssna, ge feedback och återkoppla. Hon 

brukar ha möten där man diskuterar om vad som gick bra och vad som gick dåligt, vad var 

hennes roll i det hela? Hon menar även att människor ofta har höga ambitioner i sitt arbete, 

därför är det jätteviktigt med återkoppling och konstruktiv kritik. Hon tror inte att feedback 

handlar om att ge beröm, utan mer om att hitta en fungerande lösning som kan driva utveck-
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lingen framåt. Navahavandi (2000) är inne på samma spår som Johanisson och menar att det 

är med hjälp av den interpersonella som man kan leda grupper. 

 

Hedbjörk menar att den interpersonella kommunikationen är viktig i hennes organisation och 

något som används dagligen. För henne handlar interpersonell kommunikation om närvaro, 

tydlighet och förutsägbarhet.  När det gäller den formella biten som att tydliggöra är Severin 

& Tankard (2001) inne på samma spår som Hedbjörk och menar att den interpersonella kom-

munikationen är effektiv för att skapa tydlighet. Hedbjörk berättar att hon alltid försöker vara 

närvarande, både fysiskt och mentalt tillgänglig för medarbetarna och försöker alltid att åter-

upprepa saker så att de till slut blir uppenbara och förutsägbara. Hedbjörk menar att medarbe-

tarnas trivsel och trygghet är en prioritet för hennes som chef, och för att kunna uppmärk-

samma om någon inte kan prestera på sin rätta nivå eller om någon inte mår bra upplever 

Hedbjörk att den interpersonella kommunikationen är ett effektivt redskap för henne. Även 

Severin & Tankard (2001)  betonar vikten av interpersonell kommunikation och menar att 

man bland annat kan skapa uppmärksamhet, trygghet och social kontakt med hjälp av den. Att 

lyssna, ge feedback och återkoppla är också begrepp som hon personligen anser utgör stor del 

av hennes dagliga kommunikation. Hon menar att det är i den interpersonella kommunikatio-

nen som hon kan uppmuntra, ge råd och feedback samt bekräfta, och detta är något som lyfts 

fram av Severin & Tankard (2001) som menar att den interpersonella kommunikationen hand-

lar om påverkan, meningsskapande, förståelse och social kontext. Kommunikationen öga mot 

öga på individnivå är något som Hedbjörk lyfter fram vikten av och något hon gör hela tiden. 

Personligen upplever Hedbjörk utifrån sin egen kommunikativa roll att den interpersonella 

kommunikationen är den mest effektiva. 

 

Sederström berättar att när hon är i början av ett skede och ska erhålla kunskap och informa-

tion om något brukar hon föredra att tala på tu man hand med medarbetarna. Dock upplever 

Sederström att när hon ska informera om saker som flera personer behöver känna till eller när 

hon behöver veta flera personers åsikter föredrar hon kommunikation i samspel med alla. Per-

sonligen känner Sederström att hon hellre kommunicerar med flera personer samtidigt än att 

tala om samma sak med en person i taget. Sederström upplever personligen att hon på arbets-

platsen alltid försöker skapa utrymme för dialoger, åsikter, uppmuntran och säger att ”jag 

tycker att det är jätteviktigt... ehhhm och lyssna, ge feedback och återkoppla”. Sederström 

berättar att hon använder sig av kommunikation för att motivera sina anställda till innovation 

och kreativitet genom att uppmuntra till nya förslag, och genom att få medarbetarna att känna 

att de har ansvar och befogenheter. Även Maltén (1998) belyser vikten av ledningens kom-

munikation och stöd för en grupps trivsel och effektivitet.   

 

Våra intervjupersoner använder en stor del av deras interpersonella kommunikation till att ge 

feedback och återkoppla. Fiske (2009) lyfter fram just feedback och menar att det är en av de 

viktigaste komponenterna i en kommunikationsprocess. Både Fiske (2009) och Maltén (2008) 

menar att kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare förtydligas genom att 

mottagaren avger en reaktion på meddelandet som sändaren sedan blir medveten om. Hamre-

fors (2009) menar likaså att en kommunikativ ledare i dagens komplexa miljö måste ha för-

måga att kommunicera viktiga begrepp. Ett mönster som går att urskilja bland alla fyra inter-

vjupersoner är deras användning av interpersonell kommunikation till att stödja, informera, 

motivera eller påverka . Två av dem upplever att det muntliga samtalet är det effektivaste och 

en hävdar tydligt att den interpersonella kommunikationen är mest effektiv för henne.  Både 

Falkheimer (2001) och Severin & Tankard (2001) förstärker dessa resonemang och betonar 

att den interpersonella kommunikationen är viktigare än andra kommunikationsformer just 

när det gäller att påverka och stödja då det är i denna kommunikationsform som mål, upp-
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märksamhet och trygghet skapas. Falkheimer (2001) beskriver den interpersonella kommuni-

kationen som en kommunikationsform som äger rum mellan minst två personer, där även 

kommunikation via telefon och mejl tillhör denna kategori. Gemensamt för våra intervjuper-

soner verkar dock vara fokuset på möten som en viktig del av denna kommunikationsform.  

 

4.2.2 Intern kommunikation 

När det kommer till intern kommunikation så tror Bunnvik att just hennes redaktion skiljer sig 

lite grann från andra eftersom de är så små. De har en platt organisation där intern kommuni-

kation är något som sker hela tiden.  Hon instämmer på ett påstående om att hennes dagliga 

arbete bygger på intern kommunikation. Hon berättar att hon inte gillar döda fågeln metoden, 

där hon ger direktiv om vad som ska ske. Hon menar att på hennes arbetsplats så kommer folk 

med jobb som de vill göra och sedan sker en diskussion om hur det jobbet kan skötas på bästa 

vis. Hon anser också att det är viktigt att en återkoppling på det sker sedan för att inspirera 

den anställde att fortsätta på den linjen. Hon gillar att uppmuntra folk som kommer med egna 

idéer. 

  

Ibland kan det vara så att alla behöver veta något viktigt samtidigt säger Johanisson. Därför 

kommunicerar hon på olika vis. Allt från stormöten med all personal, till mejl via intranät till 

utvalda personer. För Johanisson handlar intern kommunikation om att informera sina anställ-

da om vad som sker inom organisationen. Hon tycker att det är allra viktigast när det rör för-

ändringar inom organisationen. Det kan vara personalförändringar, nya utbildningar, mejl-

problem, det kan vara både högt och lågt förklarar hon. Men det är viktigt för att skapa en 

slags förståelse för företaget i helhet menar hon. Johanisson påpekar vikten av coachning för 

att motivera sina anställda till att göra något kreativt. Sedan har de även ett målarbete på re-

daktionen berättar hon. Här har tidningen lagt upp ett mål och alla smågrupper ska då relatera 

till dessa mål genom att sätta upp egna och till slut även individuella mål. Detta tycker Joha-

nisson är jätteviktigt i den stora processen att inspirera till kreativitet. Hamrefors (2009) är 

inne på samma spår som Johanisson och skriver om hur människan söker bekräftelse genom 

information och därför är det viktigt för den kommunikative ledaren att ha en grundförståelse 

för sociala kognitiva processer. Vidare skriver författaren om hur den kommunikative ledaren 

måste stimulera medarbetare genom att kommunicera fram budskap som uppmuntrar till nya 

idéer. 
 

Hedbjörk menar att det är viktigt för henne att kommunikationen i hennes organisation funge-

rar på alla nivåer i hierarkin, men upplever ibland att det kan finnas tillfälle då det brister . 

Dock säger hon att ju högre upp i hierarkin hon kommer desto mer självgående förväntas hon 

att bli som ledare.  Hedbjörk upplever personligen att det är viktigt för henne att även hennes 

kommunikation med de högre cheferna i organisationen ska fungera. Falkheimer & Heide 

(2007) stödjer Hedbjörks resonemang och benämner denna kommunikation för den hierarkis-

ka och betonar vikten av en fungerande hierarkisk kommunikation för alla i en organisation 

ska vara informerade. 

 

Sederström berättar att hon sitter i ledningsgruppen och där upplever hon att intranätet utnytt-

jas vid kommunikationen sinsemellan henne och kollegorna. Falkheimer & Heide (2007) be-

tonar vikten av intranät och menar att den utgör en viktig del av mediekommunikationen. Se-

derström berättar att det är i den interna kommunikationen som hon kan få feedback och 

uppmuntran och se till att ha en åsikt om någonting. Dock upplever Sederström personligen 

att intranätet mer utnyttjas för att lägga ut sådant som är information mer än vad det är kom-

munikation. Sederström berättar att den interna kommunikationen i hennes organisation kan 

ske i form av regelbundna möten i ledningsgruppen men även via mejl.  Sederström kommu-
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nicerar via mejl och sms men när hon ska kommunicera en stor mängd information upplever 

hon att det personliga mötet är det viktigaste för henne. Malten (2008) stödjer detta resone-

mang genom att lyfta fram vikten av den verbala kommunikationen som ett effektivt verktyg. 

Dock känner Sederström att hennes val av kommunikationsmedel faktiskt beror på innehållet, 

det vill säga vilken typ av information hon ska kommunicera. Även om mejl är ett användbart 

medium tycker Sederström att hanteringstiden är lång om syftet är att erhålla snabba svar. 

Kommunikation via mejl och andra medier är något som Falkheimer & Heide (2007) benäm-

ner som mediekommunikation, dock är författarna inte i linje med Sederströms upplevelser då 

de menar att dessa interna medier är värdefulla just på grund av dess snabbhet.  

 

Enligt Falkheimer & Heide (2007) består den interna kommunikationen av hierarkisk kom-

munikation, mediekommunikation samt informell kommunikation. För Bunnvik som arbetar i 

en liten platt organisation upplever hon i sin ledarroll att den interna kommunikationen är 

något som sker hela tiden, medan Hedbjörk upplever att ju högre upp i hierarkin hon kommer 

desto mer självgående förväntas hon att bli. Falkheimer & Heide (2007) nuddar vid detta re-

sonemang och menar att den hierarkiska kommunikationen som handlar om att förmedla in-

formation från en punkt till en annan har visat sig fungera bäst i mindre organisationer där 

informationen inte behövt gå långa vägar. Ett tydligt mönster som uppvisas hos tre av våra 

intervjupersoner är att de upplever att det är i den interna kommunikationen som de kan inspi-

rera sin personal till kreativitet. Mediekommunikation, som enligt Falkheimer & Heide (2007) 

syftar till kommunikation via interna medier återkommer i intervjupersonernas utsagor i form 

av sms, mejl och intranät.  

 

4.2.3 Informell kommunikation  

Bunnvik menar att det uppstår även mycket informell kommunikation på arbetsplatsen efter-

som de arbetar så nära varandra. ”Vi lever så nära varandra, arbetar så nära varandra, så man 

känner varandra nästan utan och innan”. Bunnvik använder sig av kommunikation för att mo-

tivera och inspirera sina anställda till kreativitet genom att ge de beröm, både genom positiv 

samt negativ kritik. Konsten att stimulera och uppmuntra medarbetare till nya idéer genom att 

kommunicera fram budskap menar Hamrefors (2009) är en utmaning för en kommunikativ 

ledare.   

 

Johanisson berättar vidare om hur den informella kommunikationen ser ut. Hon säger att den 

finns både på formella möten på högre hierarkiska nivåer men även mellan henne själv och 

hennes anställda. Detta är viktigt enligt Johanisson för att visa hela människan och inte bara 

yrkesmänniskan. Hon berättar hur de har fredagsmacka exempelvis, där alla fikar tillsammans 

och hon försöker vara med så ofta hon kan. Samtidigt känner hon att de anställda behöver fika 

utan henne också. För att kunna tala av sig och för att hon inte ska inskränka på deras utrym-

me.  

 

Hedbjörk lägger stor tonvikt på den informella kommunikationen och hon försöker alltid ska-

pa utrymme för det i sin organisation. Vikten av informell kommunikation är något som Falk-

heimer & Heide (2007) beskriver tydligt då de menar att den informella kommunikationen 

utan tvekan är den största kommunikationsformen i en organisation. Utifrån personlig upple-

velse menar Hedbjörk att ”den här informella kommunikationen eller det sociala samtalet den 

är ju slags smörjmedel som gör att människor... man mår bra man får bekräftelse av arbets-

kamrater och man blir synlig”. Hamrefors (2009) delar intervjupersonen Hedbjörks upplevel-

se genom att just lyfta fram begreppet bekräftelse. Hamrefors (2009) menar att människan i 

sin kognition söker efter bekräftelse på information som man tror sig förstå samtidigt som 

man letar efter ny information och som kommunikativ ledare är det viktigt att ha en förståelse 
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för denna sociala kognitiva process. Hedbjörk berättar att hon värdesätter samtalet i fikar-

rummet, och upplever själv att hon är öppen av sig och tycker att det är viktigt för henne att 

informera hennes medarbetare om hennes sociala status och vart hon befinner sig i livet. Dock 

menar Hedbjörk att hon försöker att inte alltid vara närvarande vid alla kaffepauser därför att 

hon upplever att hennes närvaro kan ha en dämpande effekt på samtalen som förs. Hedbjörk 

tycker att det är viktigt att kunna låta sina medarbetare få tala av sig och ” lätta på trycket eeh 

då kan inte jag… jag kan inte va i de miljöerna där de samtalen också måste kunna föras”. 

 

Sederström berättar att den informella kommunikationen oftast sker automatiskt i fika rum-

met, i korridoren, vid kopiatorn eller vid kaffeautomaten. Falkheimer & Heide (2007) stödjer 

Sederströms upplevelser och menar att den informella kommunikationen huvudsakligen sker i 

korridoren, lunchrummen och inom informella möten. Sederström berättar att när hennes 

medarbetare kommer tillbaka från semestern brukar ett antal timmar första dagen på jobbet gå 

åt att fråga vad hennes personal gjort under sommaren. Personligen upplever Sederström att 

hon försöker tala med alla sina medarbetare under en arbetsdag eller åtminstone ha sett alla, 

och många gånger menar hon att det informella samtalet sker i sammanhang med ett visst 

konkret ärende som ska göras. Vidare menar Sederström att de informella relationerna är vik-

tiga för henne men hon upplever att det är lika viktigt i hennes roll som chef att inte favorisera 

någon av hennes medarbetare.  

 

Gemensamt för tre av intervjupersonerna är att de upplever att de i sina chefspositioner måste 

vara medvetna om deras egen påverkan på medarbetare i informella möten. Johanisson och 

Hedbjörk lyfter båda fram vikten av att vara närvarande i den informella miljön men menar att 

det är lika viktigt att låta personalen vara för sig själv, diskutera och inte inskränka på deras 

utrymme. Falkheimer & Heide (2007) menar just att det är i den informella kommunikationen 

som medarbetare får möjlighet att tolka och skapa mening kring det formella och olika sam-

manhang. Sederström belyser resonemanget från ett annat håll och menar att de informella 

relationerna är viktiga men att det är lika viktigt att inte favorisera någon. Ett tydligt mönster 

som uppkommer hos tre av våra intervjupersoner är att den informella kommunikationen of-

tast sker i fikarummet, korridor eller vid kaffeautomaten. Falkheimer & Heide (2007) menar 

att den informella kommunikationen oftast sker i lunchrum, korridor eller vid kaffeautomaten. 

En av våra intervjupersoner, Bunnvik avviker i detta sammanhang då hon upplever att de in-

formella relationerna i hennes organisation har skapats som ett resultat av att personalen i 

hennes organisation arbetar så pass nära varandra. 

 

4.3 Kvinnliga ledare kommunicerar och individuella skillnader 
Utifrån sin egen kommunikativa roll upplever Bunnvik att det kan finns skillnader i hur hon 

som kvinnlig ledare kommunicerar jämfört med manliga i hennes nätverk. Hon kanske frågar 

hur de mår och inte bara kommunicerar rakt till dem säger hon. Hon säger även att hon inte är 

säker på att hennes manliga kollegor gör på samma sätt, utan där är kommunikation rakare 

anser hon. Hon tror att det kan ha att göra med roller. I hennes egen kommunikativa roll upp-

lever hon även att kommunikationsbiten är viktig när det kommer till att bygga relationer. ”… 

men den spelar naturligtvis en stor roll… det är ju så man bygger relationer och här bygger vi 

mycket relationer till varandra.” Bunnvik fortsätter och förklarar att hon bygger relationer 

hela tiden tillsammans med sina medarbetare. Hon berättar hur de kommunicerar både munt-

ligt och med kroppsspråk, skickar email och sitter och äter tillsammans. Enligt författaren 

Baker (1991) har kvinnor en relationsorienterad kommunikation där lyssnande och rådgivning 

utgör en stor bit. Bunnvik medger att hon har en slags relationsorienterad kommunikation. 

Hon vill helst kolla läget med en person innan hon levererar en viss information. ”… jag för-

söker först se när är mottagaren som mest mottaglig för det som jag vill kommunicera…”. 
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Hon vill gärna läsa av människan bakom arbetet. Bunnvik fortsätter ” … om det är manligt 

eller kvinnligt det vet inte jag men jag jobbar nog kanske mycket så…”.  

 

Johanisson tror inte på att det finns en skillnad i hur hon kommunicerar i sin roll jämfört med 

vad en manlig ledare skulle ha gjort. Hon upplever att det handlar om en personlighet, en in-

divid. Hon är själv en kommunikativ typ och det tror hon att hon hade varit även om hon var 

en man. Sedan har hon manliga kollegor som kommunicerar på andra vis, men hon tror ändå 

att det handlar om individen och inte könet. Även Johanisson tycker att kommunikationsbiten 

är viktig och avgörande när det kommer till relationsbyggande. Hon använder kommunikatio-

nen för att bygga förtroende, för att få individerna inom organisationen att känna sig viktiga, 

både som var och en men även som grupp. Bem (1974) för ett liknande resonemang och häv-

dar att kvinnor i sin kommunikativa roll är duktiga på att hålla öppna konversationer så att 

alla får möjlighet att göra sin röst hörd. Hon menar att en del av relationsbyggandet är också 

att fråga om semestern, hur barnen mår och anser att sådant är jätteviktigt. Baker (1991) skri-

ver att kvinnor i sin kommunikation huvudsakligen kommunicerar för att skapa relationer, 

men även för att skapa en förståelse kring andra människors känslor. Johanisson tror att hon 

har en mer relationsorienterad kommunikation men är samtidigt inte säker på att det beror på 

könet. ”… aa det stämmer nog väldigt väl in på mig, sen återigen om det är på grund av att 

jag är kvinna eller inte de låter jag vara osagt”. 

 

Hedbjörk kan inte sätta fingret på om det finns en skillnad i hur hon som kvinna kommunice-

rar jämfört med hur hennes manliga kollegor kommunicerar. Hedbjörk menar att det är svårt 

att dra en gräns därför att hon själv upplever att hennes kommunikationsstil har mer att göra 

med hennes personlighet än vad det har med kön att göra. Dock medger Hedbjörk att en stor 

del av hennes dagliga kommunikation på arbetet går ut på att skapa och behålla relationer med 

sina medarbetare. Hedbjörk upplever att relationsskapande är viktigt i hennes roll som chef 

och genom att bjuda in till samtal och dialog, ge information och bekräftelse bygger hon för-

troende och relationer. Baker (1991) skriver bland annat om att kvinnor är duktiga på att ska-

pa dialoger och bjuda in andra människor i deras konversationer. Hedbjörk dock kan inte med 

säkerhet säga att hon kommunicerar på samma sätt med de manliga och kvinnliga kollegorna, 

men hon hoppas att kollegorna inte upplever att hon gör någon skillnad på dem. Dock är 

Hedbjörk noga med att lyfta fram att det viktiga för henne när hon kommunicerar är att se till 

individen och inte könet.  

 

Sederström upplever personligen att hon kommunicerar på ett mycket mer detaljrikt sätt än 

vad hon upplever att många av hennes manliga kollegor i hennes omgivning gör. Hon tror att 

detta i sin tur påverkar hennes kommunikationssätt och upplever personligen att hon kommu-

nicerar på ett mycket lättförståeligt sätt. Wood (2009) betonar att kvinnligt kommunikativt 

ledarskapsbeteende präglas till stor del av relationsbyggande. Sederström medger att en stor 

del av hennes kommunikation på arbetsplatsen handlar om att bygga relationer och säger att ” 

det stämmer in på mig att jag har en mer relationsorienterad kommunikation”. Wood (2009) 

och Baker (1991) menar att sättet som kvinnliga ledare kommunicerar på ofta förknippas med 

omtanke, lyssnande, förståelse och rådgivning. I sin roll som kommunikativ chef använder 

hon sig av både muntlig och kroppslig kommunikation för att skapa olika relationer. Seder-

ström berättar att det är viktigt för henne att vara medveten om de relationer hon har därför att 

hon tror att detta påverkar hennes sätt att kommunicera och hantera medarbetare och kollegor. 

Sederström upplever utifrån sin kommunikativa roll att det kan finnas en skillnad i hur hon 

kommunicerar med sina manliga respektive kvinnliga kollegor, men vad skillnaden är vet hon 

inte. Dock är hon noga med att belysa att hon försöker se personligheten och upplever inte att 

hennes sätt att kommunicera med medarbetare har något med om de är kvinnor eller män. 
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Något som tydligt framkommer från intervjupersonerna i detta avsnitt är att de använder sig 

av en relationsorienterad kommunikation. Författaren Baker (1991) pekar tydligt mot just 

detta då det talas om att kvinnor ofta kommunicerar för att understryka relationer och visa 

förståelse vilket tyder på en relationsorienterad kommunikation. Dock framhäver majoriteten 

av intervjupersonerna också att de inte tror att denna egenskap är bindande till deras kvinnlig-

het utan mer till deras personlighet. Men andra författare som Wood (2009) skriver också om 

hur kvinnliga ledare ofta kommunicerar för att bygga relationer. 

 

Enligt Navahavandi (2000) påverkas en persons kommunikationsförmåga huvudsakligen av 

tre komponenter, personlighet, värderingar, förmåga och kompetens. Bunnvik är inte sen att 

hålla med eftersom hon tror att hennes personlighet och värderingar har jättemycket att göra 

med hur hon kommunicerar. Hon tror att det är viktigt att vara ärlig, hennes värderingar styr 

vem hon är och hur hon kommunicerar. Även om andra kan göra det på ett sätt så kan inte 

hon försöka vara någon annan, då hade hon blivit genomskådad. Hon tror att dessa egenska-

per har bidragit på ett positivt vis till hennes kommunikationsförmåga. Bunnvik anser att hon 

inte skiljer på hur hon kommunicerar med män respektive med kvinnor. Hon tror inte att det 

kan ha med könet att göra utan mer med personligheten. Om hon tittar på sin personal framför 

sig så menar hon att hon inte kommunicerar på ett vis med sina manliga medarbetare och på 

ett annat vis med sina kvinnliga medarbetare. Det handlar om personen säger hon. 

 

Johanisson anser att både personlighet och värderingar påverkar hennes kommunikation. För-

fattaren Navahavandi (2000) stödjer detta påstående med sitt resonemang om att personlighet 

påverkar en persons kommunikationsförmåga. Hon berättar hur hon alltid använder sin per-

sonlighet och sina värderingar när hon jobbar. Hon går tillbaka till sig själv och funderar över 

hur hon hade velat bli bemött i en viss situation och agerar på så vis mot andra. Hon tror att 

kommunikation är något som kommer naturligt för hennes del. Hon berättar hur hon ofta läg-

ger handen på någons arm under ett samtal för att säga att jag ser dig. För så hade hon själv 

hade velat bli bemött. Hon upplever inte att hon kommunicerar på olika sätt med manliga re-

spektive kvinnliga medarbetare. ”Återigen det är individerna, jag kommunicerar inte likadant 

med alla människor utan det är liksom individer och personligheter som avgör”.  

 

Hedbjörk är övertygad om att hennes personlighet och värderingar har en stark påverkan på 

hennes kommunikationsförmåga i sin roll som chef. Hedbjörk berättar att hon är starkt värde-

ringsstyrd och har den titel hon har idag på grund av att hon är driven som person. Navaha-

vandi (2000) skriver att personlighet består av både psykologiska och fysiska kvaliteter, och 

att det är dessa som gör varje person unik. Hedbjörk nämner att hon ” drivs väldigt mycket av 

den här lusten att få medverka till nånting som gör skillnad i samhället och som gör skillnad 

för människor i stort” . Dessa starka värderingar och positiva inställning till sitt arbete är 

Hedbjörk noga med att öppet kommunicera i hopp om att få smitta av sig samma energi till 

sina medarbetare. Hedbjörk beskriver sig själv som en öppen person som är förtjust i att tala 

och upplever personligen att dessa karaktärsdrag påverkar hennes sätt att kommunicera.  

  

Navahavandi (2000) lyfter även fram värderingar som en viktig komponent som är med och 

formar en persons kommunikation. Sederström kan knyta an till detta då hon tror att hennes 

värderingar och personlighet påverkar hennes kommunikationsförmåga på arbetsplatsen. Se-

derström berättar att hon tror på att människor klarar av saker och ting och genom att använda 

sig av samtal och kommunikation upplever hon att hon kan ge stöd. Sederström berättar att 

hon är en sådan person som vill att andra i hennes omgivning ska vara delaktiga och denna 

drivkraft tror hon påverkar hennes sätt att kommunicera och leda. Sederström upplever att hon 
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är öppen av sig och detta tror hon underlättar i hennes roll att leda verksamheten framåt ge-

nom att bjuda in medarbetare till samtal och diskussion.  

 

Gemensamt för våra intervjupersoner är att de tycker att personligheten och värderingarna 

nyckelbegrepp som ligger bakom deras kommunikativa egenskaper. Majoriteten av dem tror 

att dessa komponenter är aktiva i deras dagliga arbete och att de framkommer genom deras 

kommunikativa handlingar. Författaren Navahavandi (2000) presenterar olika komponenter 

som påverkar en persons kommunikation och däribland nämns just personlighet och värde-

ringar som två nyckelfaktorer. Dessa är unika för varje person och består av fysiska och psy-

kologiska kvalitéer som påverkar varje persons kommunikativa egenskaper. 

 

4.4 Traditionella stereotyper kring hur kvinnliga ledare kommunicerar  
Bunnvik upplever att hon har stött på traditionella stereotyper kring kvinnliga ledare. Hon 

menar att man ändå måste försöka kommunicera även om andra inte vill kommunicera. ”… 

arbetet på en redaktion måste bygga på att man kan kommunicera det fungerar inte annars”. 

Hon kan inte direkt svara på hur hon hanterar dessa traditionella stereotyper eftersom hon inte 

tänker på det särskilt mycket. Men hon medger att det ofta kan tillkomma någon slags konflikt 

och då gäller det att kunna kommunicera båda parter emellan. Hon berättar även att dessa 

stereotyper är inget som får henne att jobba hårdare för att motbevisa de, hon tycker att man 

ska vara den man är annars håller det inte i längden. Hon berättar även att hon inte har upplevt 

några svårigheter att klättra i karriären på grund av att hon är just kvinna. Hon upplever där-

emot svårigheter att kommunicera i det dagliga arbetet ibland. Det som fungerar med reporter 

A fungerar kanske inte med reporter B förklarar hon. Enligt Bunnvik är det antingen svårare 

eller lättare att nå fram till vissa personer vid konflikter. Men det kan också handla om att 

kommunicera något till en journalist mitt i ett arbete. Det kan vara svårt att bryta den koncent-

rationen och få personen att lyssna säger hon. Bunnvik tilläger även att hon förmodligen har 

svårare att styra över sina anställda på grund av redaktionen, för de har en sådan platt organi-

sation där hon inte går in och pekar med hela handen utan de flesta beslut bara händer allt 

eftersom.  

 

Johanisson förklarar att hon jobbar i en organisation där olikheter uppskattas och att hon inte 

direkt påverkas av några traditionella stereotyper. Men samtidigt upplevde hon att snacket 

började gå på ett negativt vis kring henne på arbetsplatsen när hon som kvinna skulle arbeta 

som nattchef för en tid sedan. Men Johanisson själv ser sig inte som den probleminriktade 

typen. Hon tar inte åt sig utan anser att hon är på den posten som hon är på av en anledning, 

på grund av hennes sätt att arbeta och det fungerar. Hon kan inte heller påstå att hon haft svå-

righeter att klättra i karriären på grund av att hon är just kvinna. Tvärtom så tycker hon att har 

varit lyckligt lottad som har befunnit sig i en organisation som har sett till hennes kvalitéer. 

Hon har blivit pushad att ta de steg hon har tagit i karriären. Det kan enligt Johanisson vara så 

att hon ibland avancerat för att man har sett henne som just en kompetent kvinna, men några 

svårigheter har hon inte upplevt. Hon upplever svårigheter att kommunicera i det dagliga ar-

betet med olika människor. Vissa låser sig i ett skal och vill inte kommunicera fram vad som 

är fel till exempel säger hon. När det kommer till traditionella stereotyper kring kvinnliga le-

dare så tycker hon inte sig uppleva några svårigheter. Nu är hon etablerad chef inom organisa-

tionen och människor vet om hennes kompetens. Men under hennes tid medger hon att hon i 

olika roller stött på kommentarer som ”…aa vad vill du ha av mig lilla gumman?”. Men detta 

är ingenting hon har nappat på utan istället försökt göra jobbet tillsammans och slå det där 

ifrån sig.  
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Hedbjörk menar att hon aldrig upplevt att hon blivit sedd på ett stereotypiskt sätt på arbets-

platsen utan menar att hon tvärtom har haft en fördel av att vara kvinna när hon sökt chefspo-

sitioner. Hedbjörk ifrågasattes mycket mer när hon var yngre än vad hon blir idag, men hon 

tror inte att det har något att göra med att hon är kvinna utan det faktum att hon inte var till-

räckligt erfaren. Dock har Hedbjörk upplevt att det funnits manliga figurer i privatlivet som 

har ifrågasatt hennes kompetens som kvinnlig chef och gärna kommit med fördomar som, ” oj 

då jaha har du sån befattning… då är du väl sån eller sån..”. Dawley et al. (2004) hänvisar till 

(Becker et al., 2002; Heilman et al., 1995) som menar att en gammal traditionell stereotyp 

som ligger till kvinnors nackdel är att män i sin kommunikation ofta skildras som mer effekti-

va, interaktiva och kompetenta. Hedbjörk upplever dock inte att hon i sin kommunikation är 

mindre effektiv eller interaktiv jämfört med hur hon upplever att sina manliga kollegor är. 

Hedbjörk upplever personligen att ju högre upp hon kommer i hierarkin desto färre skillnader 

i kommunikation finns det mellan henne och hennes manliga kollegor. Hedbjörk har upplevt 

att kön inte spelar någon roll för om hon inte hade varit effektiv och interaktiv hade hon för-

svunnit på vägen och inte kunnat nå den positionen hon har idag. Hedbjörk berättar att när 

hon började i mediebranschen upplevde hon att det fanns extremt manliga strukturer. Dock 

upplevde Hedbjörk inget hinder utan snarare att hon personligen har haft en fördel när hon 

klev in i branschen just på grund av att hon är kvinna. Hedbjörk berättar även att när hon var 

yngre och började arbeta som chef upplevde hon att hon blev ifrågasatt när det gäller hennes 

kompetens. Dock säger Hedbjörk att hon tror att hon blev bemött på det sättet på grund av att 

hon inte var särskilt duktig och kompetent och medger faktiskt att det var så hon upplevde sig 

själv. Hedbjörk upplever att när det är dålig stämning på arbetsplatsen, när medarbetarna ifrå-

gasätter hennes trovärdighet eller när hon ska tala om nedskärningar kan hon tycka att det är 

svårt att kommunicera budskap.  

 

Sederström medger att hon under sin karriär som kvinnlig chef har stött på personer som sett 

henne som mindre effektiv och kompetent just på grund av att hon är kvinna. Sederström be-

rättar att när hon stöter på sådant hanterar hon det genom att tänka att problemet inte sitter hos 

henne utan hos de och vad de väljer att se. Sederström berättar att hon personligen aldrig upp-

levt några svårigheter att klättra i karriärstegen på grund av att hon är kvinna. Tvärtom berät-

tar Sederström att de sista jobben som hon har ansökt till, faktiskt slutade med att hon blev 

utslagen av en annan kvinna. 

 

Dawley, Hoffman & Smith (2004) menar att trots att antalet kvinnor i högre positioner under 

de senaste åren har ökat existerar en negativ uppfattning kring kvinnliga ledare och deras 

kommunikativa kompetens. Intervjupersonen Hedbjörk medger att när hon kom in i medie-

branschen upplevde hon att det fanns extremt manliga strukturer, dock belyser hon tvärtom att 

hon hade en fördel av att vara kvinna. Bolman & Deal (2003) beskriver glastaket som ett 

osynligt fenomen som hindrar kvinnor från att klättra i karriären. Här kan vi urskilja ett tydligt 

mönster hos alla våra fyra intervjupersoners utsagor som inte går i linje med litteraturen, då 

alla fyra berättar att de inte har upplevt svårigheter att klättra i karriärstegen på grund av att de 

är kvinnor. Dawley et al. (2004) hänvisar till (Becker et al., 2002; Heilman et al., 1995) som 

menar att det existerar traditionella stereotyper som skildrar män som mer effektiva i sin 

kommunikation och sitt ledarskap, medan kvinnor anses sakna vissa av dessa attribut. I detta 

fall stöds litteraturen då det tydligt framkommer att tre av våra intervjupersoner på något sätt 

har kommit i kontakt med traditionella stereotyper under sin arbetskarriär. Dock håller inte 

intervjupersonerna med om att dessa stereotyper har någon verklighetsförankring. Intervju-

personen Hedbjörk diskuterar traditionella stereotyper i andra sammanhang och berättar att 

hennes kompetens har blivit ifrågasatt i privatlivet av manliga karaktärer.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Under detta avsnitt redovisar vi för vår slutsats. Vi för en diskussion utifrån teori- och empiri 

avsnitten ur ett större samhällsperspektiv och dess påföljder kring ämnet som studeras. Vi 

knyter även an till diskussioner som fördes inledningsvis i uppsatsens bakgrund.  

 

5.1 Kommunikation och dess betydelse 
Vi gick in med förväntningarna att möta kompetenta ledare med goda kommunikationsförmå-

gor, som på ett eller annat vis har bidragit till att de är framgångsrika ledare inom mediebran-

schen. Kommunikation har en stor betydelse för en ledare och därför var vi spända över att ta 

reda på hur våra intervjupersoner går till väga i sina dagliga ledarroller. Vi hade höga för-

hoppningar och som vi lyfte fram i uppsatsen bakgrund, har många kvinnor i högre positioner 

haft lyckad framgång i olika kommunikationssituationer som kräver mellanmänsklig kommu-

nikation. Våra intervjupersoner har en tydlig syn på kommunikation och använder sig av ett 

kommunikativt ledarskap i sitt dagliga arbete. För dem är kommunikation en rörelse, något 

interaktivt som tar plats i ett möte mellan människor. De ser på kommunikation som en stän-

dig process och de värderar det muntliga samtalet som det främsta mediet när det gäller att 

kommunicera med sina anställda. Kommunikation är omfattande och de läser ofta av medar-

betarnas kroppsspråk och andra tecken eftersom kommunikation är mer än bara det som sägs 

med ord. Vidare diskuterade vi i uppsatsens bakgrund om hur ledare idag måste ha förmågan 

att hantera de kommunikativa aspekterna för att nå framgång i kommunikationsprocesser. 

Eftersom våra intervjupersoner är så pass öppna när det kommer till kommunikation, dess 

närvaro och inverkan, tror vi att de bedriver vad som förstås som ett kommunikativt ledar-

skap.  

 

 

5.2 Kommunikativt ledarskap  
 

5.2.1 Interpersonell kommunikation  

I uppsatsens bakgrund lyfte vi fram vikten av interpersonell kommunikation och det faktum 

att kvinnor i chefspositioner är flitiga användare av denna mellanmänskliga kommunikation. 

Våra intervjupersoner anser att den interpersonella kommunikationen till stor del ge feedback. 

Några av intervjupersonerna lyfter fram att det är ett mycket effektivt redskap i deras dagliga 

arbete. Våra intervjupersoner upplever att det är i den interpersonella kommunikationen, of-

tast i möten som de kan ge stöd, uppmuntran och informera. Kommunikationen öga mot öga 

verkar alltså vara viktigt för våra intervjupersoner, från att informera sin personal om vad som 

händer i organisation till att ge dem stöd i deras arbete. Vi kom även fram till att våra inter-

vjupersoner har delade uppfattningar huruvida den interpersonella kommunikationen är mest 

effektiv i en grupp om två personer eller i en storgrupp. Dock kan vi se att alla fyra intervju-

personerna är överens om att interpersonell kommunikation utgör en stor del av deras kom-

munikativa ledarroll och är en nödvändig komponent för framgång, trivsel och effektivitet. 

Det råder ingen tvekan om att uppsatsens intervjupersoner är beroende av denna kommunika-

tionsform, då detta är något de lägger stort fokus på. Två av intervjupersonerna talar till och 

med om interpersonell kommunikation i termer av närvaro och öppen dörr och menar att en 

del av deras roll som chef handlar om att vara tillgänglig för personalen. 
 

5.2.2 Intern kommunikation  

När det gäller den interna kommunikationen kan vi urskilja ett mönster i intervjupersonernas 

utsagor då merparten bekräftar att kommunikationen som sker internt i deras organisation är 

mycket viktig. Dock finns det delade uppfattningar om vilka kanaler som är de mest effektiva, 
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men överlag upplever uppsatsens intervjupersoner att möten, intranät samt mejl är mest an-

vändbart. Vidare lyfte vi fram i uppsatsens bakgrund att en kommunikationsprocess och dess 

innehåll har stor inverkan på hur väl en ledare och medarbetare förstår varandra. Intervjuper-

sonerna instämmer med dessa aspekter och några av dem lyfter fram vikten av en fungerande 

kommunikation på alla nivåer i en organisation för att skapa förståelse. Intervjupersonerna 

upplever att det är inom den interna kommunikationen som de bland annat kan informera sin 

personal om organisationsförändringar, personalförändringar, utbildningar samt coacha, ge 

feedback och uppmuntra. Intern kommunikation via intranät är något som våra intervjuperso-

ner uppger som ett viktigt verktyg i deras dagliga arbete. Dock finns det delade uppfattningar 

om det används mer för kommunikation eller information. Våra intervjupersoner anser att 

betydelsen av och fördelarna med den interna kommunikationen kan uppmuntra till kreativi-

tet. 
 

5.2.3 Informell kommunikation  

Våra intervjupersoner upplever att den informella kommunikationen oftast sker automatiskt 

och i fikarummet som en följd av att intervjupersonerna i sin chefsroll antingen är öppna per-

soner i sig, bjuder in medarbetare till dialog, betonar vikten av att kunna vara personlig och 

social eller på grund av att de har ett nära samarbete med sina anställda. Intervjupersonerna 

upplever att de via informella möten försöker styra upp det dagliga arbetet för att kunna skapa 

en trivsam miljö där deras medarbetare kan få tala av sig och komma med egna idéer. Inter-

vjupersoner har en positiv bild till att vara delaktiga i sociala samtal med sina medarbetare 

men uppger även att det är lika viktigt att låta personalen tala av sig i deras frånvaro. De me-

nar att deras roll som chef kan ha en dämpande effekt på de samtal som förs i fikarummen och 

är därmed duktiga på att avväga när och hur den informella kommunikationen ska föras. I den 

informella kommunikationen inspirerar, motiverar samt berömmer intervjupersonerna sina 

anställda och de är noga med att se till att skapa ett utrymme där alla kan får höras. Intervju-

personerna upplever att den informella kommunikationen en stor bit av deras dagliga kom-

municerande och något de anser är betydelsefullt för att dels skapa relationer och trivas.  En 

av intervjupersonerna lyfter fram vikten av informella relationer, och beskriver dessa relatio-

ner som en positiv följd av denna kommunikationsform.  

 

5.3 Kvinnliga ledare kommunicerar och individuella skillnader 
Majoriteten av intervjupersonerna instämmer med de teoretiska aspekterna som pekar på att 

kvinnor ofta använder sig av en mer relationsorienterad kommunikation. Det förväntade vi 

oss inte alls; det var lite av en avvikelse för oss eftersom det i teorin låter lite väl könsinriktat 

och stereotypt att just kvinnor är mer relationsorienterade. Vi trodde att intervjupersonerna 

skulle bryta ett mönster. Istället dök en annan intressant aspekt fram som gav oss en ny syn på 

saken. Även om majoriteten av intervjupersonerna medger att de använder sig av kommuni-

kation för att bygga relationer, är de dock osäkra på om det endast beror på deras kvinnlighet. 

De tror att det mer har med personligheten att göra, vem man är i grund och botten. De be-

skriver sig som kommunikativa människor och tror att det snarare handlar om personen än 

könet, när det kommer till frågan om hur man kommunicerar. De talar alltså om andra fakto-

rer som påverkar hur man kommunicerar. Här förvandlas det som skulle vara något kvinnligt 

till något som bryts ned på individnivå där det egentligen handlar om personen. Det blir en 

intressant fråga där vi får tala om individuella kommunikativa skillnader.  

 

När det handlar om personlighet och värderingar är det två faktorer som har haft stor inverkan 

på våra intervjupersoners kommunikationsförmåga. Personligheten är avgörande i många fall 

och det är ett verktyg som de använder sig av på olika vis. Självklart hade vi en klar bild för 

oss vilken påverkan personligheten kunde ha eftersom vi hade vår teoretiska grund med oss. 
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Dock kunde vi inte ana att den ligger så starkt inbäddad i kommunikationsförmågan som den 

visade sig vara för våra intervjupersoner. Även intervjupersonernas värderingar är viktiga, och 

deras värderingar styr vilka de är och hur de kommunicerar på arbetsplatsen. För våra inter-

vjupersoner ligger deras värderingar nära till hands och i vissa fall har de varit avgörande för 

att påverka deras kommunikationsförmåga på ett positivt vis. Vissa av dem anser att det är på 

grund av deras värderingar som de har lyckats ta sig dit de är idag. När man bryter ner dessa 

individuella skillnader blir det allt tydligare att kommunikativa egenskaper hos en individ 

växer fram som en följd av många olika faktorer. Man förenklar enormt genom att påstå att en 

kvinna kommunicerar på ett visst sätt på grund av hennes kvinnlighet.  

 

  

5.4 Traditionella stereotyper kring hur kvinnliga ledare kommunicerar  
I uppsatsen lyfte vi fram de traditionella stereotyper kring kvinnligt kommunikativt ledarskap 

som syftar till att skildra kvinnor i deras kommunikativa roll som mindre effektiva än män. 

Några av intervjupersonerna medger att de ibland har upplevt svårigheter att kommunicera 

med sin personal, men förtydligar att denna ineffektivitet inte har något att göra med att de är 

kvinnor utan beror mycket på vad det är för person de kommunicerat med, innehållet i bud-

skapet eller så har det helt enkelt haft koppling till att de varit nya och oerfarna när de fått en 

chefsposition . Tre av intervjupersonerna bekräftar att de har stött på traditionella stereotyper i 

form av kommentarer om deras lämplighet som chef, medan en av intervjupersonerna tvärtom 

påstår sig ha haft en enorm fördel av att vara kvinna och inte stött på dessa stereotyper. Inter-

vjupersoner upplever att de värdesätter personlighet över kön och invänder mot att stereotyp 

kring hur kvinnliga ledare kommunicerar stämmer in på dem. De intervjupersoner som stött 

på stereotyper har hanterat dem genom att inte bry sig eller genom att helt enkelt tänka att 

problemet ligger hos de personer som har sådan inställning och inte hos dem själva.  

 

I uppsatsen lyfte vi även fram glastaket. Ingen av intervjupersonerna har upplevt att de haft 

några svårigheter att klättra i karriärtegen på grund av att de är kvinnor. Trots detta upplever 

de att stereotyper existerar men att de går att hantera. En av intervjupersonerna medger fak-

tiskt att hon har stött på sådana stereotyper i det privata livet men inte på arbetsplatsen.  
 
 

5.5 Slutsats 
Studiens syfte är att lyfta fram och redovisa hur kvinnliga ledare inom den svenska medie-

branschen kommunicerar och använder kommunikation för att leda, genom att ta hjälp av 

intervjupersonernas egna upplevelser kring deras kommunikativa egenskaper och roller. 

Vi satte upp följande forskningsfråga för att styra oss i rätt riktning: 

 

 Baserat på intervjupersonernas egna upplevelser som ledare inom mediebranschen, 

hur kommunicerar man och hur argumenteras för att man i sin ledarroll utnyttjar 

kommunikation?   
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Nedan har vi sammanställt våra slutsatser och brutit ner dessa i flera punkter utifrån ovanstå-

ende diskussionsavsnitt: 

 

 Våra intervjupersoner är kvinnliga ledare inom den svenska mediebranschen som 

ser på kommunikation som ett verktyg i yrkeslivet. De ser kommunikation som en 

rörelse som tar plats i ett möte mellan människor Dess betydelse för kvinnliga 

kommunikativa ledare är avgörande. Största fokus läggs på muntlig och mellan-

mänsklig kommunikation.  

 Intervjupersonerna upplever att den interpersonella kommunikationen oftast äger 

rum i form av möten. Huruvida den interpersonella kommunikationen är effekti-

vast i små eller stora möten är något som de har delade uppfattningar om. Inter-

vjupersonerna upplever att denna kommunikationsform är en nödvändig kompo-

nent till framgång och ett sätt att ge feedback, uppmuntran och stöd.  

 Uppsatsens intervjupersoner är eniga om att den interna kommunikationen är yt-

terst viktig inom deras organisation, men har delade uppfattningar om vilket medi-

um som är mest effektivt. Intranät, mejl och möten uppges som effektiva verktyg. 

Intervjupersonerna använder den interna kommunikationen till att kommunicera 

bland annat om organisationsförändringar, personalförändringar, utbildningar samt 

coacha, ge feedback och att uppmuntra. 

 Alla intervjupersoner upplever att de styr upp det dagliga arbetet för att skapa in-

formella möten. De upplever att den informella kommunikationen oftast sker au-

tomatiskt i fikarummet. I den informella kommunikationen inspirerar, motiverar 

samt berömmer intervjupersonerna sina anställda. Några av intervjupersonerna an-

ser att det är viktigt att låta personalen tala av sig i deras frånvaro. 

 Våra intervjupersoner har en relationsorienterad kommunikation och använder sin 

kommunikation medvetet som ett redskap för att bygga relationer. Däremot fram-

träder även deras personligheter och värderingar som påverkar deras kommunika-

tionsförmåga på många olika vis. Intervjupersonerna tar alltså hjälp av olika egen-

skaper för att forma sin kommunikation för att på bästa vis kunna kommunicerar 

utvändigt. 

 Våra intervjupersoner möter ibland svårigheter i deras kommunicerande men är 

eniga om att de inte upplever att det har något att göra med att de är kvinnor i 

chefsposition. De upplever att sättet de kommunicerar på är mer beroende av äm-

net de ska få fram eller mottagaren de ska kommunicera med. Några av dem har 

stött på stereotyper som skildrar kvinnor i deras kommunikation på ett negativt sätt 

men de har inte påverats av det. Glastaket är ett hinder men upplevs som obekant 

av våra intervjupersoner då ingen av dem har upplevt svårigheter att klättra i karri-

ärstegen på grund av att de är kvinnor.  
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6 VIDARE FORSKNING 
 

Dagens moderna samhälle präglas av tonvis med forskning kring kommunikativt ledarskap, 

men bristen ligger just inom forskning kring kvinnligt kommunikativt ledarskap som är ett 

relativt nytt område. På grund av denna avsaknad har vi funnit intresse av detta ämne och är 

övertygade om att andra kan fortsätta utveckla kunskapen kring detta område. Med hopp om 

att väcka intresse och uppmärksamhet kring kvinnligt kommunikativt ledarskap kommer vi att 

visa på ett förslag utifrån vår studie. 

Ett självklart förslag som vi tycker är värt att nämna handlar om organisationskultur samt or-

ganisationsstruktur. Då strukturen i organisationer lite tillyxat präglas av en traditionell upp-

byggnad i den mening att den främjar manliga ledare i större utsträckning än kvinnliga, anser 

vi att det är av största vikt att studera förändringsstrategier med syfte att sudda ut gamla kultu-

rella och strukturella mönster som hindrar acceptansen av kvinnliga ledare och hennes kom-

munikationsmöjligheter. Då antalet kvinnor i chefsposition har ökat markant anser vi att det är 

av största vikt att studera hur organisationer med hänsyn till den strukturella uppbyggnaden 

kan anpassas till förmån för kvinnliga ledare.  
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BILAGOR 
 

 

Intervjufrågor 
  
1. Vad innebär ordet kommunikation för dig?  

2. På vilket sätt använder du dig av kommunikation i din roll som en kommunikativ ledare?  

3. Upplever du att det finns någon skillnad i hur du som en kvinnlig kommunikativ ledare 

kommunicerar med medarbetare jämfört med en manlig?  

4. Hur stor del utgör kommunikationsbiten i din roll när det kommer till att bygga relationer 

med anställda?  

5. Enligt teori sägs det att kvinnor ofta har en mer relationsorienterad kommunikation om man 

jämför med män. Skulle du säga att det stämmer in på dig?  

6. På vilket sätt använder du interpersonell kommunikation i ditt dagliga arbete?  

7. Vilken kommunikationsform har varit mest effektiv och vilka medier använder du mest för 

att kommunicera med dina anställda?  

8. Hur viktigt tycker du att det är med att lyssna, ge feedback och återkoppla? Och hur använ-

der du dig av dessa verktyg?  

9. Vid vilka tillfällen använder du dig av intern kommunikation?  

10. Vid vilka tillfällen använder du dig av informell kommunikation?  

11. På vilket sätt använder du kommunikation för att motivera och inspirera dina anställda till 

innovation och kreativitet?  

12. Enligt traditionella stereotyperna skildras män ofta som effektiva, kompetenta och mer 

interaktiva i sin kommunikation. Har du upplevt sådana stereotyper och hur hanterar du så-

dant?  

13. Har du personligen upplevt svårigheter att klättra i karriärstegen just på grund av att du är 

kvinna?  

14. På vilket sätt påverkar din personlighet och värderingar din kommunikationsförmåga?  

15. På vilket sätt har din förmåga att kommunicera påverkat din kommunikativa roll som le-

dare?  

16. Vid vilka tillfällen har du upplevt att det är svårt att kommunicera i ditt arbete?  

17. Upplever du att det finns någon skillnad i hur du kommunicerar med manliga medarbetare 

jämfört med kvinnliga? 


