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Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven inom företagsekonomi med inriktning mot ledarskap. 

Uppsatsen är även skriven under våren 2011 vid Högskolan i Halmstad.  

 

Vi har i och med denna uppsats fått en ökad förståelse och djupare kunskap inom våra 

ämnesområden genus och kommunikation. Denna kunskap och förståelse har även medfört ett 

mer annorlunda synsätt hos oss båda än vad vi hade från början och vi hoppas även kunna 

skapa detta synsätt hos dig som läsare. 

 

Vi vill vi framföra ett stort tack till våra respondenter: Tommy Fransson, Heléne Hillarp, 

Anna Lindquist samt Nicklas Norin för att de har tagit sig tid och ställt upp på våra intervjuer 

och därmed gjort denna uppsats möjlig. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Jenny Ståhl som har hjälpt oss att föra arbetet med denna 

uppsats framåt genom att både ge oss råd, stöttning och varit ifrågasättande.  

 

Slutligen sänder vi ett tack till Ingemar Wictor, våra kurskamrater och opponenter som genom 

både engagemang, kloka tankar och kommentarer hjälpt oss att höja kvalitén på vår uppsats.  
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Sammanfattning 

 

Titel: Manlig och kvinnlig kommunikation  

           =    

 Kvinnors och mäns kommunikation?  

 

Nivå:  Kandidatuppsats, Ledarskap (15hp), våren 2011 

 

Författare: Lisa Englund och Frida Nielsen 

 

Handledare:  Jenny Ståhl 

 

Nyckelord:  Ledarskap, kommunikation, genus 

 

Problemformulering:  Hur kan män respektive kvinnor i position som chefer 

kommunicera med sina medarbetare inom dagligvaruhandeln? 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån den teoretiska referensramen och 

den empiriska undersökningen undersöka hur män respektive 

kvinnor i position som chefer kan kommunicera med sina 

medarbetare inom dagligvaruhandeln. Vi vill även undersöka om 

män och kvinnor i position som handlare inom 

dagligvaruhandeln kommunicerar på olika sätt samt försöka ta 

reda på varför ledarna kommunicerar som de gör.  

 

Teoretiskt perspektiv: Avsnittet inleds med en beskrivning av ämnet genus, därefter 

redogörs även för ämnet kommunikation och slutligen en 

kombination av dessa ämnen i form av manlig och kvinnlig 

kommunikation. 

 

Metod: Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt 

angreppssätt där vi har intervjuat två män och två kvinnor i 

position som handlare inom våra ämnesområden.  

 

Empiriskt perspektiv: I empirin beskriver vi de intervjuer som vi genomfört med de 

fyra handlarna. 

 

Slutsats: Män respektive kvinnor i position som chefer kan kommunicera 

olika med sina medarbetare. Orsaken till varför män och kvinnor 

kommunicerar på det sätt som de gör kan bero på flera olika 

faktorer och inte bara på det faktum att de är män respektive 

kvinnor. 
 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
 

Title:  Male and female communication 

          =  

 Women´s and men’s communication?  

 

Level: Bachelor thesis in Leadership (15 Swedish credits), spring 2011 

 

Authors: Lisa Englund och Frida Nielsen 

 

Advisor: Jenny Ståhl 

 

Keywords: Leadership, communication, gender 

 

Question: How can men and women in positions as managers in the retail 

sector communicate with their employees? 

 

Purpose: The purpose of the essay is that based on the theoretical 

framework and the empirical study to examine how men and 

women in positions as managers can communicate with their 

employees in the retail sector. We also want to investigate 

whether men and women in positions of traders in the retail 

sector communicate in different ways and try to find out why 

managers communicate the way they do. 

 

Theoretical framework:  The section begins with a description of the subject gender, and 

then we also present the subject communication and finally a 

combination of these substances in the form of male and female 

communication.  

 

Method: The essay is a qualitative research method with a deductive 

approach where we interviewed two men and two women in 

positions of merchants within our subjects. 

 

Empirical framework:  In the empirical framework we present the outcome of the 

interviews with the four merchants.  

 

Conclusion: Men and women in positions as managers can communicate 

differently with their employees. The reason why men and 

women communicate in the way they do can depend on several 

factors, not just the fact that they are men or women. 
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1 Introduktion 

Detta inledande kapitel lockar läsarens intresse genom att vi presenterar bakgrunden till 

ämnet vi tänker behandla. Genom problemdiskussionen belyser vi sedan problemet, 

presenterar vår problemformulering samt syftet med undersökningen. Avslutningsvis 

förklarar vi även vilka avgränsningar vi valt samt uppsatsens centrala begrepp. 

1.1 Problembakgrund 
Gray (2000) menar att män och kvinnor är två olika sorters människor som bor på två olika 

planeter, nämligen Venus och Mars. På Venus bor kvinnorna och där prioriteras kärlek, 

kommunikation, skönhet och mänskliga relationer. De vill stödja, hjälpa och bry sig om 

varandra. Männen bor på Mars och lägger däremot större vikt vid kunnande, kompetens, 

effektivitet och prestationsförmåga. Marsianerna strävar efter att få visa hur kunniga de är och 

de vill utveckla sin kapacitet och sina färdigheter (Gray, 2000). 

 

Alvesson och Due Billing (1999) samt Bem (1974) har sedan 1970-talet gjort skillnad mellan 

genus och kön, det vill säga de sociala respektive de biologiska skillnaderna mellan män och 

kvinnor. Moir och Jessell (1992) menar att den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor 

gör att de har olika beteenden då mäns och kvinnors hjärnor ser olika ut. Appelbaum, Audet 

och Miller (2003) menar däremot att de teorier där biologin är förklaringen till att män och 

kvinnor beter sig olika, avtar till förmån för andra teorier. De mer aktuella teorierna förklarar 

istället att skillnaden till största del beror på de socialt konstruerade förväntningarna på män 

och kvinnor, det vill säga genus (Appelbaum et al., 2003). Att det finns biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor är uppenbara, men huruvida det biologiska könet påverkar en 

människas beteende och kommunikation finns det alltså inget entydigt svar på. 

 

“If the communication activity stops, the organization disappears. If the communication 

activity becomes confused, the organization begins to malfunction. These outcomes are 

unsurprising because the communication activity is the organization.” (Weick, 1995, s. 75). 

 

Vikten av kommunikation i organisationer tydliggörs ytterligare då Watson (2001) menar att 

organisationer är människor som utbyter information med varandra. Då Björn, Helander, 

Rosengren, Sigurd och Ulfstrand (2011) menar att kommunikation är överföring av 

information innebär detta att utan fungerande kommunikation fungerar inte heller 

organisationen. Simonsson (2002) menar att dagens organisationskommunikation har blivit 

ännu viktigare. Sedan 1980-talet har det skett en förändring i uppfattningen om 

organisationers utformning. De teorier som dominerade från början av 1900-talet och fram till 

1980-talet med hierarkiska och byråkratiska organisationer har bytts ut mot platta 

organisationsstrukturer där makten är decentraliserad. Vad gäller kommunikationen i dessa 

nya typer av organisationer menar Simonsson (2002) att en större vikt läggs vid både social 

och informell kommunikation där de goda relationerna ligger till grund för en öppen och 

dynamisk organisation.  

 

Simonsson (2008) menar vidare att kommunikationen är central för ledarskapet, kan inte 

ledaren kommunicera går det inte heller att leda. Nilsson och Waldemarsons (2005) definition 

av ledarskap är att en eller flera individer påverkar andra individer genom olika processer och 

genom dessa processer leder ledaren de övriga individerna att sträva mot att uppnå gruppens 

eller organisationens mål. Maltén (2008) anser att ett fungerande och effektivt ledarskap 

kräver kommunikation med andra människor. Kommunikationen i ledarskapet är ett 
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samarbete mellan människor och grupper för att uppnå goda resultat och för att kunna lösa 

hinder som kan uppstå i organisationen (Maltén, 2008). Vidare belyser Simonsson (2002) 

vikten av kommunikationen för att kunna utöva ett effektivt ledarskap. Ledarskapet mellan 

ledare och medarbetare skapas och upprätthålls nämligen i kommunikationen och det är 

avgörande för en ledare att kunna kommunicera för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap 

(Simonsson, 2002). 

1.2 Problemdiskussion 
Burke och Collins (2001) samt Eagly och Carli (2003) menar att kvinnan tenderar att vara en 

mer transformell ledare än mannen, vilket innebär att ledaren uppmuntrar medarbetaren till att 

fokusera på organisationens intresse istället för enbart sitt eget (Burke & Collins, 2001).  

Även Nilsson och Waldemarson (2005) förklarar att aktuella undersökningar visar att män i 

ledarpositioner tenderar att ha en mer styrande och bestämmande ledarstil medan kvinnor, 

som utövar en mer jämställd ledarstil, inbjuder till delaktighet. Pounder och Coleman (2002) 

anser däremot att en människas sätt att leda inte beror på könet utan snarare på faktorer som 

kultur, socialisering och hur organisationen ser ut. Huruvida mäns och kvinnors ledarstilar 

skiljer sig åt är en fråga där det alltså inte har framkommit ett enat svar på. Dock menar Baker 

(1991) att en ledare kommunicerar utifrån den strategi eller ledarstil som han eller hon har 

valt för sitt ledarskap och att kommunikationen på så sätt blir ett verktyg för ledaren att utöva 

dessa strategier. 

 

Alvesson och Due Billing (1999) är kritiska till att över huvudtaget använda begreppen man 

och kvinna inom organisationer, eftersom detta endast sätter etiketter på människor och 

skapar förväntningar på hur personen i fråga ska uppträda. Alvesson och Due Billing (1999) 

ser även problemet med att femininitet förknippas med kvinnor och maskulinitet förknippas 

med män eftersom dessa begrepp endast är definierade utifrån våra biologiska kriterier. Denna 

sammanförning är olycklig eftersom den prioriterar det biologiska könet, vilket innebär 

människors kromosomer och könsorgan (Alvesson & Due Billing, 1999). Svårigheten i 

begreppsskillnaden har även Trinidad och Normore (2005) diskuterat och de väljer att se 

kvinnligt och manligt ledarskap som två olika sätt att leda och inte som de sätt en man 

respektive en kvinna leder på (Trinidad & Normore, 2005).   

 

Mayfield, Mayfield och Kopf (1998) menar att ledarkommunikation är ett viktigt medel för 

att förbättra medarbetarnas motivation. Att ha motiverade medarbetare menar Galbreath och 

Rogers (1999) är en förutsättning för att kunna bygga relationer med sina kunder. Genom att 

ha en god relation till sina kunder kan även en kundlojalitet skapas (Reynolds & Beatty, 

1999). ICA är ett företag som menar att de har en mycket hög kundlojalitet (ICA, 2011a), 

vilket gör att vi anser att det är intressant att undersöka hur kommunikationen mellan 

medarbetare och ledare ser ut där.  

 

Enligt statistik från SCB är dagligvaruhandeln en relativt könsneutral bransch. Fördelningen 

år 2009 bland samtliga anställda inom dagligvaruhandeln i Sverige var 38 % män respektive 

62 % kvinnor (SCB, 2011a) och finns det mer än 60 % kvinnor i en grupp är den 

kvinnodominerad (SCB, 2011b). Tvärtom gäller samma siffra för män, finns det mer än 60 % 

män i en grupp är den mansdominerad (SCB, 2011b). ICA är även ett av norra Europas 

ledande detaljhandelsföretag (ICA, 2011b). Nationalencyklopedin (2011a) förklarar att 

detaljhandeln består av två huvudvarugrupper, nämligen sällanköpsvaror och dagligvaror. 

Koncernen har idag cirka 2200 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, 

Lettland och Litauen (ICA, 2011a). Att en ICA-butik är handlarägd innebär att handlaren själv 
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äger sin butik, är en egen företagare och tar själv beslut som rör sortiment, pris och avtal med 

egna leverantörer (ICA, 2011c). 

1.3 Problemformulering 
Hur kan män respektive kvinnor i position som chefer kommunicera med sina medarbetare 

inom dagligvaruhandeln? 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utifrån den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen undersöka hur män respektive kvinnor i position som chefer kan 

kommunicera med sina medarbetare inom dagligvaruhandeln. Baserat på vår 

problemdiskussion leder och kommunicerar män och kvinnor på olika sätt. Vi vill därför 

undersöka om detta stämmer överens hos handlare inom dagligvaruhandeln samt försöka ta 

reda på varför cheferna kommunicerar som de gör.  

1.5 Avgränsningar 
Kommunikation delas in i både verbal och icke-verbal kommunikation (Maltén, 2008). Vi har 

framförallt valt att fokusera på den verbala kommunikationen eftersom Maltén (2008) menar 

att den icke-verbala kommunikationen kan uppfattas olika av olika människor. Fiske (2009) 

menar även att den icke-verbala kommunikationen enbart kan säga något om nuet och den 

kan inte förmedla vad personen i fråga kände förra veckan. Den här typen av kommunikation 

är alltså begränsad till kommunikation som sker ansikte mot ansikte och där personerna i 

fråga måste vara fysiskt närvarande (Fiske, 2009). Vi anser därmed att risken för 

missuppfattningar och feltolkningar är betydligt större vid den icke-verbala kommunikationen 

än vid den verbala.  

 

Vi har valt att samla in vår empiri i Halmstad. Detta eftersom vi vill ha ett urval som är 

representativt med övriga Sverige vad gäller könsfördelningen. Fördelningen i hela Sverige år 

2009 var 62 % kvinnor och 38 % män och i Halmstad var fördelningen år 2009 densamma 

(SCB, 2011a).  

 

Vi inriktar oss inte på hur medarbetarna uppfattar chefernas kommunikation eftersom Koch 

(2004) menar att medarbetare kan vara färgade av de könsstereotyper som finns förknippade 

med respektive kön. Risken finns därför att medarbetarna bedömer ledaren utifrån vilket kön 

ledaren har och ger därmed ingen rättvisande bild av dennes kommunikation. Därför har vi 

valt att undersöka hur ledarna uppfattar sig själva som ledare och hur de själva uppfattar sitt 

sätt att kommunicera gentemot sina medarbetare. 

1.6 Centrala begrepp 

Chef/ledare 

”Att vara chef är att ha en befattning, ett organisatoriskt ansvar – t ex för en enhets 

ekonomiska och andra resurser och för att produktionsmålen nås” (Berggren, Gillström, 

Gillström & Östling, 2003, s. 20). 

 

”Ledarskapet är något man får som ett förtroende från sina medarbetare. En ledare får saker 

och ting att hända, med och genom sina medarbetare” (Berggren et al., 2003, s. 20). 

 

Vi är medvetna om att det finns olika definitioner på dessa två begrepp men vi kommer att 

använda dem synonymt i uppsatsen för att dels variera språket och dels för att undvika 

missförstånd. 
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Medarbetare 

Nationalencyklopedin (2011b) benämner en arbetstagare som den fysiska person som utför 

arbete åt arbetsgivaren. Eftersom samtliga respondenter vi intervjuat valde att benämna 

samma person som medarbetare valde vi att också göra det i vår uppsats. 

 

Kön 

Kön var det biologiska begreppet som förklarade skillnaden mellan den kvinnliga honan och 

den manliga hanen (Connell, 2003). West och Zimmerman (1987) menar även att kön var det 

som berörde människors fysiska kropp och dess hormoner. 

 

Vi är medvetna om att Connell (2003) och West och Zimmerman (1987) definierar begreppet 

i dåtid men vi kommer ändå att utgå ifrån begreppet i nutid eftersom vi anser att innebörden 

fortfarande är densamma. 

 

Genus 

Genus var det sociala begreppet, där de skilde mellan mansrollen och kvinnorollen eller 

mellan personligheterna hos män och kvinnor (Connell, 2003). 

 

Vi är medvetna om att Connell (2003) även här definierar begreppet i dåtid men vi kommer 

ändå att utgå ifrån begreppet i nutid eftersom vi anser att innebörden fortfarande är 

densamma. 

 

Dagligvaruhandeln  

Handel med varor som köps ofta och ingår i det dagliga hushållet, exempelvis livsmedel 

(Nationalencyklopedin, 2011a).  
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1.7 Dispositionsmall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Dispositionsmall 

Kapitel 2 

Teoretisk referensram 

Inledningskapitlet beskriver uppsatsens 

problembakgrund, problemdiskussion samt belyser 

undersökningens problemformulering, syfte, 

avgränsningar och centrala begrepp  

 

Kapitel 1 

Inledning 

Kapitel 3 

Metod 

Kapitel 4 

Empiri 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsats 

Den teoretiska referensramen förklarar vilka teorier vi 

använt oss av och baseras på ämnena genus och 

kommunikation 

 

Metodkapitlet belyser vårt tillvägagångssätt med 

uppsatsen och vi motiverar även genomgående för 

samtliga val vi gjort i uppsatsen 

 

Empirikapitlet presenterar samtliga respondenters 

svar från våra besöksintervjuer 

 

Analyskapitlet behandlar resultat av empirin som 

sedan analyseras tillsammans med den teoretiska 

referensramen 

 

Slutsatskapitlet redovisar vad vi kommit fram till för 

resultat genom att vi besvarar vår problemformulering 

och vårt syfte. Vi förklarar även uppsatsens teoretiska 

och praktiska bidrag samt förslag till fortsatt forskning 
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2 Teoretisk referensram 

I teorikapitlet presenterar vi de valda teorierna som uppsatsen grundas på. Här behandlar vi 

och undersöker ämnena genus och kommunikation. Under de båda ämnena förekommer även 

ett antal underrubriker, nämligen: manliga och kvinnliga egenskaper, manligt och kvinnligt 

ledarskap, kommunikationsmodellen, feedback, verbal kommunikation, ledarskap och 

kommunikation samt manlig och kvinnlig kommunikation. 

2.1 Genus 
Människan föds inte till kvinna, utan det är något som människan blir (de Beauvoir, 2002). 

Connell (2003) menar att även om det inte går att dra likhetstecken mellan mäns och kvinnors 

situationer gäller ovanstående även för män: människan föds inte till att bli man. Maskulinitet 

och femininitet är något vi människor lär oss och utvecklar för att på så sätt bli män och 

kvinnor (Connell, 2003). På 1970-talet skilde flera olika teoretiker på kön och genus (Connell, 

2003; West & Zimmerman, 1987). Kön var det biologiska begreppet som förklarade 

skillnaden mellan den kvinnliga honan och den manliga hanen (Connell, 2003). West och 

Zimmerman (1987) menar även att kön var det som berörde människors fysiska kropp och 

dess hormoner. Genus däremot var det sociala begreppet, där skillnader gjordes mellan 

mansrollen och kvinnorollen eller mellan personligheterna hos män och kvinnor (Connell, 

2003). West och Zimmerman (1987) anser även att genus var en uppnådd status och därmed 

det som var konstruerat genom psykologiska, kulturella och sociala medel. ”Genus är en 

struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en samling 

praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i de 

sociala processerna” (Connell, 2003, s. 21). För att klargöra detta ytterligare handlar genus 

om hur vårt samhälle förhåller sig till människokroppen samt vilka konsekvenser detta kan få 

dels i vårt privatliv och dels för människans framtid. Connell (2003) beskriver vidare att 

genus är ett flytande, komplext och osäkert begrepp, det går därför inte att se manlighet och 

kvinnlighet som något som härstammar från naturen. Däremot kan vi inte heller säga att detta 

begrepp beror på människans sociala normer eller från myndighetstvång, utan det är vi 

människor som själva skapar och beter oss som maskulina eller feminina (Connell, 2003).  

 

Berger och Luckmann (2008) hävdar att alla uppfattningar vi människor har om hur saker och 

ting ska vara är skapade av oss själva genom socialisering. När en människa föds formas han 

eller hon av det samhälle som finns runtomkring honom eller henne. Det nyfödda barnet 

identifierar sig med sin omvärld och antar de roller och attityder som finns i den. Detta gör att 

barnet gör antaganden om hur världen i övrigt ser ut utifrån den kontext han eller hon själv 

växer upp och lever i (Berger & Luckmann, 2008). Vidare menar Berger och Luckmann 

(2008) att när barnet växer upp och samspelar med andra människor bekräftas eller förkastas 

de sanningar barnet tidigare har lärt sig. Dessa sanningar skapas för att människan vill ha 

ordning runtomkring sig och därför menar Berger och Luckmann (2008) att vi sorterar och 

grupperar allt i vår verklighet utifrån dessa sanningar. Genom denna socialiseringsprocess 

skaffar sig människan även värderingar och uppfattningar som ligger till grund för sitt 

ledarskapsbeteende (Trinidad & Normore, 2005). Pounder och Coleman (2002) anser även att 

en människas sätt att leda inte beror på könet, utan snarare på faktorer som kultur, 

socialisering och hur organisationen ser ut. Lorber (1994) menar även att genus skapas då 

människor grupperas utifrån det biologiska könet. Barnet formas sedan utifrån de könsbundna 

normer och förväntningar som människan har skapat (Lorber, 1994).  

 

Alvesson och Due Billing (1999) menar att människor många gånger förknippar sina arbeten 

med antingen det manliga eller det kvinnliga beteendet. Detta eftersom förväntningarna på 
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yrkesgruppen skapas utifrån det kön som är mest representerat i det yrket. Exempelvis är det 

ovanligt att se manliga sjuksköterskor (Alvesson & Due Billing, 1999; Connell, 2003), 

fördelningen år 2009 var 90 % kvinnor och 10 % män (SCB, 2011a). Kvinnan är däremot 

underrepresenterad vad gäller polis- och militäryrken (Alvesson & Due Billing, 1999; 

Connell, 2003). Könsfördelningen mellan poliser år 2010 var nämligen 27 % kvinnor 

respektive 73 % män (Polisen, 2010) och inom militären 5 % kvinnor och 95 % män, år 2009 

(SCB, 2011a). West och Zimmerman (1987) menar även att många roller är genusmärkta, det 

vill säga att de har vissa specifika kvalifikationer som måste läggas till som ett undantag från 

denna regel, exempelvis kvinnlig läkare eller manlig sjuksköterska (West & Zimmerman, 

1987). Alvesson och Due Billing (1999) förklarar även att det kan vara en svår balansgång 

mellan att vara en hög chef och att vara kvinna eftersom höga chefspositioner ofta förknippas 

med manlighet. Vi människor ställer det manliga mot det feminina och ger dem motsatta 

egenskaper, vilket innebär att vi betraktar det som en motsägelse att en kvinna kan ha ett 

chefsjobb. Det krävs att kvinnan går emot den normativa kvinnorollen för att hon ska kunna 

bli chef, eftersom chefskap inte förknippas med den stereotypa synen på kvinnan (Alvesson & 

Due Billing, 1999). 

 
Alvesson och Due Billing (1999) förklarar vidare att vad som är den rätta platsen för män 

eller kvinnor finns det mer eller mindre stränga normer om och historiskt sett var det näst 

intill olovligt att det ena könet arbetade på ett område som tillhörde det andra könet. Deutsch 

(2007) menar även att människor agerar och beter sig på ett visst sätt med vetskapen om att de 

kommer att dömas efter vad som anses som lämpligt kvinnligt eller manligt beteende. Dessa 

normativa föreställningar om kvinnor och män varierar över tiden, mellan etniska grupper och 

beroende på den sociala situationen, men möjligheten att bete sig som manliga män eller 

kvinnliga kvinnor är ständigt närvarande (Deutsch, 2007). Alvesson och Due Billing (1999) 

menar vidare att kvinnor som arbetar inom områden som är ovanliga för dem kan ibland 

känna att de ses som okvinnliga. För en kvinna som vill göra karriär är det, eller åtminstone 

har varit, mer gynnsamt för henne att identifiera sig med manliga egenskaper och inte med 

kvinnliga. Synen är densamma för män som ibland betraktas som kvinnliga eller 

homosexuella om de innehar kvinnojobb. Denna könsarbetsdelning förklaras ibland med att 

män och kvinnor söker olika arbeten eftersom de har olika intressen. Alvesson och Due 

Billing (1999) anser att detta är på grund av att män och kvinnor socialiseras på olika sätt och 

därmed accepterar de positioner och könsroller de har i livet. De arbeten som oftast betraktas 

som feminina är arbeten som handlar om att bekräfta, försköna, förstärka och lyfta upp 

människors välbefinnande och status. Arbeten som däremot innebär att personen ska vara 

sträng, uttryckslös eller kylig, förknippas med det maskulina. Anledningen till att män sällan 

söker sig till kvinnoarbeten är dels de låga lönerna och dels den låga prestigen (Alvesson & 

Due Billing, 1999). Enligt statistik från SCB från år 2010 var det endast 30 % av kvinnorna 

som hade en månadslön på minst 35 000 kr (SCB, 2010). Men framförallt är det eftersom 

dessa yrken anses vara just kvinnliga (Alvesson & Due Billing, 1999). Anledningen till att 

kvinnor inte söker sig till manliga yrken kan vara för att de upplever dessa arbeten som 

främmande för deras identiteter och intressen och därmed konstaterar Alvesson och Due 

Billing (1999) att allting är manligt eller kvinnligt.  

2.1.1 Manliga och kvinnliga egenskaper 

Eagly (1987) sammanställer manliga respektive kvinnliga egenskaper som agentic respektive 

communal. Att mannen är agentic innebär att han tenderar att i större utsträckning vara 

påstridig och kontrollerande (Eagly, 1987). Communal innebär däremot att kvinnan bryr sig 

om andras välfärd genom att bland annat visa ömhet, vara angelägen om att lugna sårade 

känslor och att vara förstående (Bem, 1974). Ytterligare egenskaper som kan anses som 
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kvinnliga är sådana som rör känslor, dels att kunna uttrycka sina egna känslor och dels en 

medvetenhet om andras känslor (Eagly, 1987). Att vara vänlig och lågmäld är egenskaper som 

kan anses kvinnliga. Egenskaper som att vara offensiv och kontrollerande är däremot 

egenskaper som Eagly (1987) anser är mer förknippade med att vara man. Dessa egenskaper 

medför ett oberoende av andra människor samt ett beteende för att hävda sig själv (Bem, 

1974). Även personlig effektivitet, det vill säga att känna sig självsäker och kunna ta beslut 

samt att vara äventyrlig och envis, är egenskaper som kan tillskrivas den stereotypa mannen 

(Eagly, 1987). Eagly och Johnson (1990) beskriver även manliga ledare som mer bestämda, 

aggressiva, oberoende, självförsörjande, dominanta och kraftfulla. Kvinnliga ledare är 

däremot mer osjälviska och bryr sig om andra människor. De är exempelvis mer vänliga, 

varma, sympatiska, hjälpsamma, förstående och mer medvetna om andra människors känslor 

(Eagly & Johnson, 1990).  

 

Connell (2003) belyser att de allra flesta människorna har både maskulina och feminina 

personligheter, dessa varierar i olika stora proportioner och det finns endast ett fåtal 

människor som är antingen enbart manliga eller enbart kvinnliga. Nilsson och Waldemarson 

(2005) menar att det är vanligare att män är maskulina och att kvinnor är feminina än tvärtom, 

men att könsrollerna är en gradfråga med stora individuella skillnader. Det är ovanligt att 

människor följer könsrollsmallen fullt ut, det vill säga män är inte enbart manliga och kvinnor 

är inte enbart kvinnliga utan de flesta har både manliga och kvinnliga egenskaper. Kvinnor 

och män kan även bete sig manligt eller kvinnligt i vissa situationer och i andra kan de bete 

sig tvärtom (Nilsson & Waldemarson, 2005).  

 

Eagly och Carli (2003) menar att de stereotypa förväntningarna om att kvinnor är communal 

och att män är agentic ligger till grund för de föreställningar om hur en ledare är. Vidare 

menar Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly och Johnson (1990) att manligt ledarskap är mer 

uppgiftsorienterat medan kvinnligt ledarskap är relationsorienterat. Detta innebär att de 

egenskaper som är förknippade med communal också återfinns i det relationsorienterade 

ledarskapet och likadant vad gäller agentic och uppgiftsorienterat ledarskap. Vidare beskriver 

Eagly och Johnson (1990) att majoriteten ledarstilar som är bundna till manligt och kvinnligt 

ledarskap främst är snävare varianter av relations- och uppgiftsorienterat ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egenskapad sammanställning över manliga och kvinnliga egenskaper 

2.1.2 Manligt och kvinnligt ledarskap 

Eagly och Johnson (1990) samt Eagly och Carli (2003) anser att vad gäller ledarstilar mellan 

män och kvinnor i chefspositioner, tenderar kvinnan i jämförelse med mannen att vara mer 

demokratisk medan mannen i sin tur tenderar att vara mer autokratisk. Yukl (2006) menar att 

KVINNLIGT 

Transformell 

 

Demokratisk 

 

Communal 

Relationsorienterat ledarskap 

 

MANLIGT 

Autokratisk 

 

Transaktionell 

 

Agentic 

Uppgiftsorienterat ledarskap 

 



 

 

9 

 

demokratiskt och autokratiskt ledarskap handlar om i vilken grad ledaren låter medarbetarna 

vara med och fatta beslut. Den autokratiska ledaren tar alla beslut själv medan den 

demokratiska låter medarbetarna delta i beslutsfattandet i större grad (Yukl, 2006).  

 

Pounder och Coleman (2002) väljer att likna det kvinnliga beteendet med att vara mer 

relationsorienterad och därmed utöva ett transformellt ledarskap. Mannen i sin tur tillskrivs ett 

mer uppgiftsorienterat beteende där paralleller kan dras till den transaktionella ledarstilen 

(Pounder & Coleman, 2002). Även Burke och Collins (2001) beskriver den kvinnliga ledaren 

som mer transformell än den manliga ledaren. Det transformella och transaktionella 

ledarskapet beskrivs även av Burke och Collins (2001), då transformellt ledarskap handlar om 

att ledaren utvecklar en positiv relation med sina medarbetare för att stärka både 

medarbetarens och hela organisationens prestation. Ledaren av det transformella slaget 

uppmuntrar även medarbetaren att fokusera på organisationens intresse istället för bara sitt 

eget (Burke & Collins, 2001). Eagly och Carli (2003) menar däremot att det transaktionella 

ledarskapet handlar om en utbytesrelation mellan ledaren och medarbetaren. Ledaren visar 

tydligt vilket ansvar medarbetarna har och han eller hon belönar dem om dem uppnår de 

uppsatta målen men tillrättavisar dem om målen inte uppnås (Eagly & Carli, 2003). 

  

Både Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly och Johnson (1990) menar att manligt ledarskap 

är mer uppgiftsorienterat medan kvinnligt ledarskap är relationsorienterat. Yukl (2006) 

beskriver även att den relationsinriktade ledaren är: “stödjande och hjälpsam mot 

medarbetare. […] visar tillit och förtroende, uppträder vänligt och hänsynsfullt, försöker att 

förstå medarbetarnas problem, bidrar till att medarbetaren utvecklas och främjar deras 

karriärer, håller medarbetarna informerade, visar uppskattning för medarbetarnas idéer, 

tillåter stort självstyre hos medarbetarna i hur de utför sitt jobb samt ger erkännande till 

medarbetarnas bidrag och prestation.” (Yukl, 2006, s 54, fritt översatt). I sin beskrivning av 

det uppgiftsorienterade ledarskapet menar Yukl (2006) att ledaren däremot fokuserar på 

planering, schemaläggning, koordinering av arbetsuppgifter samt att ledaren tillhandahåller 

nödvändiga resurser för att guida medarbetarna mot prestationsmålen.  

2.2 Kommunikation 
”Jag vet att du tror att du förstår vad du tror att jag sa, men jag är inte säker på att du har 

fattat att det du hörde inte var det jag menade. – Anonym” (Maltén, 2008, s. 11).  

 

Kommunikationen spelar en väsentlig roll när det gäller samspelet mellan människor (Maltén, 

2008). Kasongo (1998) menar även att den är en viktig del när det gäller samarbetsaktiviteter 

mellan människor. Detta eftersom nästan all mänsklig verksamhet går ut på att kunna 

samarbeta. Kommunikationen har alltså en central roll när det handlar om att kunna föra 

dialoger, informera och skapa förståelse för att nå önskade mål (Kasongo, 1998). Maltén 

(2008) menar även att den hjälper människor att överföra budskap och ta emot information 

från andra. Med hjälp av kommunikationen kan människor försöka påverka andras attityder, 

åsikter, tankar och värderingar. Genom kommunikationen går det även att försöka 

åstadkomma en reaktion hos mottagaren eller också missuppfatta densamma (Maltén, 2008). 

Holm (2006) menar även att de som kommunicerar med varandra måste förstå innebörden av 

den andra partens kommunikation för att en dialog över huvudtaget ska uppstå. Fiske (2009) 

anser att kommunikation exempelvis är när människor pratar med varandra, när de ser på 

nyheterna på teven, när det sprids information och reklam eller vårt sätt att klä oss. Allting är 

kommunikation och listan har inget slut. Kommunikation är ett ämne som sträcker sig från 

massmedier och populärkultur till individuellt och socialt beteende. Det är något som 

genomsyrar människors liv, den hjälper människan att skapa sina gemensamma erfarenheter 
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och gör att människan kan förstå världen lite bättre (Fiske, 2009). Att ha något gemensamt 

eller att dela något med någon är den svenska betydelsen av det latinska ordet communicare, 

som ordet kommunikation härstammar från (Maltén, 2008). Maltén (2008) menar även att 

genom kommunikation skapas gemenskap och mänsklig kontakt vilket är nödvändigt för att 

människan ska kunna fungera och överleva. Pavitt (2011) förklarar också att möjligheten att 

kommunicera är den viktigaste faktorn som påverkar gruppers prestationer. Även Björn et al. 

(2011) belyser vikten av kommunikation då de menar att kommunikation hjälper människan 

att utvecklas fullvärdigt, både psykiskt, socialt och kulturellt. 

2.2.1 Kommunikationsmodellen 

Nilsson och Waldemarson (2005) menar att en förklarande modell är ett hjälpmedel för att få 

till en förenkling av verkligheten. Verkligheten blir tydligare genom att den förklaras med 

hjälp av modeller och den blir på så sätt lättare att hantera och diskutera (Nilsson & 

Waldemarson, 2005). Fiske (2009); Flensburg (2009) och Holm (2006) förklarar att den 

grundläggande och första kommunikationsmodellen skapades på 1940-talet av Claude 

Shannon och Warren Weaver (1998).  

 

Figur 3. Shannon och Weavers (1998) kommunikationsmodell (Shannon & Weaver, 1998, s 7, 

fritt översatt) 

 

Shannon och Weaver (1998) förklarar att informationskällan är den som beslutar vilket 

meddelande som ska sändas till mottagaren, detta meddelande väljs då ut från en samling av 

tänkbara meddelanden. Det utvalda meddelandet kan vara allt från verbala ord till bilder och 

musik. Därefter omvandlar sändaren meddelandet till en signal som når mottagaren via en 

specifik kanal. Om det exempelvis rör sig om en telefon är kanalen ledningen, signalen är den 

elektriska strömmen och telefonapparaterna är sändare och mottagare. Rör det sig om ett 

samtal mellan människor är munnen sändaren, signalen är de ljudvågor som strömmar genom 

luftens kanal och örat är själva mottagaren (Shannon & Weaver, 1998). Flensburg (2009) 

menar även att kommunikationsmodellen är en modell som behandlar olika typer av signaler. 

Shannon och Weaver (1998) kallar mottagaren för en slags omvänd sändare som omvandlar 

den överförda signalen tillbaka till meddelandet, för att sedan överlämna detta budskap till 

den slutliga destinationen. Dock kan kommunikationsprocessen stöta på problem i form av 

brus (Flensburg, 2009; Jehiel, 1999), det vill säga allt som läggs till signalen mellan sändaren 

och mottagaren som informationskällan inte hade tänkt skulle överföras (Shannon & Weaver, 

1998). Exempel på den här typen av brus kan vara ljudförvrängningar eller att det knastrar på 

en telefonledning (Shannon & Weaver, 1998). Jehiel (1999) förklarar även att ibland kommer 

aldrig budskapet ens fram till mottagaren eftersom meddelandet då har förlorats i själva 

överföringen. Även Maltén (2008) belyser detta brus genom att förklara det som olika 

bruskällor i processen. Ett exempel på en sådan bruskälla kan vara att budskapet som 

sändaren tänkt sig att förmedla helt enkelt inte når fram till mottagaren. Egentligen är det 
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dock inte själva budskapet som tolkas av mottagaren utan det som han eller hon upplever att 

sändaren vill förmedla som feltolkas. Ofta beror många kommunikationsmisslyckanden på 

just missuppfattningar eller feltolkningar (Maltén, 2008).  

2.2.2 Feedback 

Ett annat värdefullt begrepp som Fiske (2009) belyser är feedback. Detta innebär att 

mottagarens reaktion på meddelandet går tillbaka till sändaren. Genom feedbacken kan 

sändaren anpassa meddelandet till mottagarens behov och reaktioner och mottagaren blir 

därmed mer involverad i kommunikationen (Fiske, 2009). Bambacas och Patrickson (2008) 

menar även att tvåvägskommunikation skapas genom feedback. Maltén (2008) anser att i all 

kommunikation finns det anledning att göra dessa återkopplingar för att sändaren ska kunna 

kontrollera att mottagaren uppfattat meddelandet på rätt sätt. Genom feedbacken byter 

sändaren och mottagaren roller och mottagaren blir på så sätt sändare (Maltén, 2008). Hattie 

och Timperley (2007) menar att en av den mest effektiva påverkan på någons inlärning och 

prestation är feedback. Feedback kan vara information som lämnats av ett ombud angående 

någon annans prestation. Hattie och Timperley (2007) anser alltså att feedback kan vara en 

konsekvens av vad någon annan har presterat. Feedback kan även handla om en uppgift eller 

en produkt, till exempel om något är rätt eller fel. Det kan även handla om den process som 

används för att skapa en produkt eller utföra en uppgift. Denna typ av feedback syftar mer till 

bearbetning av information eller inlärningsprocesser som kräver förståelse för att kunna 

slutföra uppgiften (Hattie & Timperley, 2007). 

2.2.3 Verbal kommunikation 

Maltén (2008) och Baker (1991) förklarar att budskapet i den verbala kommunikationen 

utgörs av ord, antingen om det är i tal eller i skrift. Den mest verbala signalen är skriftspråket, 

det vill säga det personer skriver (Maltén, 2008). Maltén (2008) menar dock att orden kan 

variera från att vara sakliga och neutrala till att vara mer känslomässiga och värdeladdade.  

Tannen (1982) beskriver att ett vanligt sätt att göra skillnad på muntlig och skriftlig 

kommunikation är att muntlig är mer informella och interaktiv medan skriftlig är mer formell 

och fokuserad på innehållet och innebörden av kommunikationen. Eftersom att radio och TV 

idag står för en väsentlig del av vår samhällskommunikation har vårt talspråk i allt större 

utsträckning fått en avgörande roll. Däremot har skriftspråket av tradition haft större status än 

talspråket. Maltén (2008) menar dock att det finns en intressant växling mellan skrift- och 

talspråk och det gäller att kombinera rätt språk i rätt sammanhang, det vill säga att kunna tala 

med bönder på bönders vis och med lärde man på latin (Maltén, 2008). Orolova (2010) menar 

även att i förhållande till den icke-verbala kommunikationen är den verbala kommunikationen 

mer strukturerad, planerad och det finns även ett medvetet syfte med denna.   

2.2.4 Ledarskap och kommunikation 

I början av 1980-talet skedde en förändring inom ledarskapet, både hos forskare och hos 

praktiker (Simonsson, 2002). Denna förändring innebar att ledarens kommunikativa roll i 

organisationer inte längre enbart handlade om att förmedla enkla order och direktiv, utan 

ledarens roll är nu att skapa förståelse och engagemang hos medarbetarna kring abstrakta mål, 

värderingar och synsätt. I och med denna förändring, vad gäller ledarens kommunikation, 

menar Simonsson (2002) att det mellan ledare och medarbetare nu krävs en dialog, för att 

kunna skapa förståelse och engagemang, istället för den tidigare enkelriktade 

kommunikationen som användes av ledaren för att ge ut order. Maltén (2008) menar att 

ledarskap är ett samspel mellan människor med individer och grupper som har för avsikt att 

nå de uppställda målen samt även lösa organisationens uppgifter. Ledare bör ha 

ämneskunskap för det arbete han eller hon har samt kunskap och färdigheter inom 
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kommunikation och om människor för att kunna hantera konflikter samt bearbeta 

relationsstörningar (Maltén, 2008).   

 

Både Burke och Wilcox (1969) samt Mayfield och Mayfield (2002) belyser vikten av 

kommunikation från ledaren för att tillfredställa och skapa lojalitet hos medarbetarna. Burke 

och Wilcox (1969) menar dock att öppenheten är en viktig aspekt vad gäller 

kommunikationen, ju öppnare kommunikationen mellan medarbetare och ledare är desto 

större tillfredställelse känner medarbetaren gentemot exempelvis företaget, arbetet och chefen. 

Även Mayfield och Mayfield (2002) belyser vikten av kommunikation för att kunna 

tillfredställa medarbetarna. Ledarens kommunikation kan skapa en lojalitet hos medarbetarna 

gentemot sin arbetsgivare, vilket Mayfield och Mayfield (2002) anser är viktigt då det är 

genom knowledge workers (fritt översatt, kunniga medarbetare) som företagets 

konkurrensfördelar skapas. Wennberg (1994) anser även att kommunikation mellan 

människor krävs för att en arbetsplats ska vara effektiv, lönsam och trivsam. 

Kommunikationen används av chefer som vill förmedla sina visioner och budskap om hur 

arbetet ska fungera. Det är även en nödvändighet för att medarbetarna ska kunna förmedla sin 

kunskap om arbetet och dess innehåll till varandra. För att kommunikationen ska vara effektiv 

på arbetsplatsen krävs det att människor förstår varandra och framförallt att de vill förstå 

varandra och ta till sig vad andra säger (Wennberg, 1994). 

2.3 Manlig och kvinnlig kommunikation  
Baker (1991) menar att en ledare kommunicerar utifrån den strategi eller ledarstil som han 

eller hon har valt för sitt ledarskap. Kommunikationen blir på så sätt ett verktyg för ledaren 

för att utöva dessa strategier (Baker, 1991). Strategier som förknippas med manligt respektive 

kvinnligt beteende är uppgiftsorienterad respektive relations- eller interpersonellt orienterad 

(Baker, 1991; Bem, 1974; Pounder & Coleman, 2002), transaktionell respektive transformell 

(Burke & Collins, 2001; Eagly & Carli, 2003; Pounder & Coleman, 2002) samt autokratisk 

respektive demokratisk (Alvesson & Due Billing, 1999; Eagly & Johnson, 1990). Dock menar 

Eagly och Johnson (1990) att idéer om manligt och kvinnligt ledarskapsbeteende grundar sig i 

det relations- och uppgiftsorienterade ledarskapet och att forskningsresultat kring detta 

egentligen är ganska lika. Exempelvis är både den autokratiska ledarstilen och agentic 

beteendet relativt dominant och kontrollerande (Eagly & Johnson, 1990).   

 

Kvinnan kommunicerar för att betona sin relation och interaktion med andra medan mannen 

främst kommunicerar för att slutföra uppgifter (Baker, 1991). Genom språkvetenskap menar 

Baker (1991) att det går att uppfatta människors strategier för sin kommunikation, detta gäller 

framförallt frågor. Kvinnor som fokuserar på relation och interaktion gör att dessa frågor 

används för att ta del av andras åsikter, medan mannen som är uppgiftsorienterad använder 

frågor för att få en bekräftelse på sin egen åsikt (Baker, 1991). Både Baker (1991) och Bem 

(1974) menar att kvinnan, när hon kommunicerar med sina medarbetare, visar en större 

omsorg för medarbetarens välfärd, ger gärna råd och låter medarbetarna dominera 

konversationen. Wood (2009) menar att gemenskap, stöd, närhet och förståelse utvecklas i 

den kvinnliga kommunikationen, vilket beror på den relationsinriktning som kopplas samman 

med det kvinnliga. Vidare beskriver Wood (2009) att kvinnligt språk i större grad följer ett 

mönster som både skapar och bjuder in till konversation. Manlig kommunikation kan däremot 

uppfattas som mer absolut och hänvisande och tenderar därför att stänga konversationen utan 

att ge någon annan utrymme till att prata. I och med att det förekommer olikheter vad gäller 

manlig och kvinnlig kommunikation (uppgifts- och relationsorienterat) stöttar kvinnan genom 

att uttrycka sin förståelse för andras känslor medan mannen stöttar genom att försöka komma 

fram med en lösning på problemet (Wood, 2009).  
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2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Vi kommer att ha samma huvudrubriker i vår teori, empiri och analys. Vi menar att detta 

kommer att underlätta både för oss själva men även för läsaren eftersom det på så sätt blir en 

klar och tydlig struktur och det finns en genomgående röd tråd i hela uppsatsen.  

 

Genus 

Genus är ett socialt begrepp som gör skillnad mellan mansrollen och kvinnorollen eller mellan 

personligheterna hos män och kvinnor (Connell, 2003). Berger och Luckmann (2008) hävdar 

att alla uppfattningar vi människor har om hur saker och ting ska vara är skapade av oss själva 

genom socialisering. Alvesson och Due Billing (1999) menar även att människor många 

gånger förknippar sina arbeten med antingen det manliga eller det kvinnliga.  

 

Manliga och kvinnliga egenskaper 

Eagly (1987), Bem, (1974) samt Eagly och Johnson (1990) beskriver en rad olika manliga och 

kvinnliga personligheter. Exempelvis beskriver Eagly och Johnson (1990) manliga ledare som 

mer bestämda, aggressiva, oberoende, självförsörjande, dominanta och kraftfulla. Kvinnliga 

ledare är däremot mer osjälviska och bryr sig om andra människor (Eagly & Johnson, 1990).  

 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Kvinnor i chefspositioner tenderar i jämförelse med männen att vara mer demokratiska medan 

män i sin tur är mer autokratiska (Eagly & Carli, 2003; Eagly & Johnsson, 1990). Pounder 

och Coleman (2002) beskriver även att kvinnor är mer relationsorienterade och utövar därmed 

ett transformellt ledarskap. Medan männen är mer uppgiftsorienterade där det även kan dras 

paralleller till den transaktionella ledarstilen (Pounder & Coleman, 2002).  

 

Kommunikation 

Kasongo (1998) menar att kommunikationen är en viktig del när det gäller 

samarbetsaktiviteter mellan människor. Detta eftersom nästan all mänsklig verksamhet går ut 

på att kunna samarbeta (Kasongo, 1998). Maltén (2008) förklarar även att den hjälper 

människor att överföra budskap och ta emot information från andra.  

 

Kommunikationsmodellen 

Fiske (2009), Flensburg (2009) och Holm (2006) förklarar att den grundläggande och första 

kommunikationsmodellen skapades på 1940-talet av Claude Shannon och Warren Weaver 

(1998). Denna modell förklarar hur meddelandet från informationskällan förmedlas vidare till 

mottagaren som tar emot detsamma (Shannon & Weaver, 1998).  

 

Feedback 

Feedback innebär att mottagarens reaktion på meddelandet går tillbaka till sändaren (Fiske, 

2009). Maltén (2008) anser att i all kommunikation finns det anledning att göra dessa 

återkopplingar för att sändaren ska kunna kontrollera att mottagaren uppfattat meddelandet på 

rätt sätt. Hattie och Timperley (2007) menar även att en av den mest effektiva påverkan på 

någons inlärning och prestation är feedback. 

 

Verbal kommunikation 

Maltén (2008) och Baker (1991) förklarar att budskapet i den verbala kommunikationen 

utgörs av ord, antingen om det är i tal eller i skrift. Det finns en intressant växling mellan 

skrift- och talspråk och det gäller att kombinera rätt språk i rätt sammanhang (Maltén, 2008). 

Den mest verbala signalen är skriftspråket, det vill säga det personer skriver (Maltén, 2008).  
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Ledarskap och kommunikation 

Simonsson (2002) förklarar att det idag, mellan ledare och medarbetare, krävs en dialog för 

att kunna skapa förståelse och engagemang, istället för den tidigare enkelriktade 

kommunikationen som användes av ledare för att ge ut order. Burke och Wilcox (1969) samt 

Mayfield och Mayfield (2002) belyser även vikten av kommunikation från ledaren för att 

kunna tillfredställa och skapa lojalitet hos medarbetarna.   

 

Manlig och kvinnlig kommunikation 

Kvinnan kommunicerar för att betona sin relation och interaktion med andra medan mannen 

främst kommunicerar för att slutföra uppgifter (Baker, 1991). Både Baker (1991) och Bem 

(1974) menar att kvinnan, när hon kommunicerar med sina medarbetare, låter medarbetarna 

dominera konversationen. Manlig kommunikation kan däremot stänga konversationen utan 

att ge någon annan utrymme till att prata (Wood, 2009). 
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3 Metod 

Detta kapitel behandlar hur vi har gått tillväga med uppsatsens arbete, vilka val vi gjort, hur 

vi har gjort dem, vi motiverar varför vi gjort dessa val samt redovisar vilka eventuella 

konsekvenser de kan ha fått. Här redovisar vi val av metod, sekundär- och primärdata, 

analysmetod, validitet, reliabilitet och avslutar sedan kapitlet med metodkritik. 

3.1 Val av metod 
Jacobsen (2007) förklarar att metoden anger hur undersökarna har gått tillväga för att samla in 

sin empiri och att denna styrs och baseras av den problemställning de valt. Backman (1998) 

förklarar även att metoden i detalj beskriver det totala tillvägagångssättet för undersökningen. 

Syftet med metoden är framförallt att det ska vara möjligt för någon annan att genomföra 

exakt samma undersökning (Backman, 1998). Nedan följer en utförlig förklaring för valet av 

metod för just vår undersökning. 

3.1.1 Deduktiv ansats 

Vid val av forskningsansats står valet mellan deduktiv, induktiv eller abduktiv (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vi har valt en deduktiv ansats för vår studie och Jacobsen (2007) samt 

Backman (1998) förklarar att denna typ av ansats utgår från teorin och övergår sedan till 

empirin. Anhängare av denna strategi menar att det bästa sättet att göra en undersökning är 

genom att först skapa sig förväntningar för att sedan se hur väl dessa stämmer överens med 

verkligheten genom empiriinsamlingar (Jacobsen, 2007). Genus och kommunikation är 

ämnen som vi båda var bekanta med innan uppsatsarbetet startade. Detta eftersom framförallt 

könsskillnader och diskriminering är välomtalat, i både media och i vardagen och vad gäller 

kommunikation kommunicerar människor i princip dagligen med varandra. Detta gjorde att vi 

hade vissa förkunskaper, dock behövdes dessa utvecklas mer teoretiskt och empiriskt. Vi 

presenterar i vår teoretiska referensram teorier om att män och kvinnor kan ha olika beteenden 

och därmed kommunicerar på olika sätt. Vi vill undersöka om detta stämmer överens inom 

dagligvaruhandeln samt att försöka förstå varför cheferna kommunicerar som de gör, vilket 

gör att den deduktiva ansatsen är ett naturligt val för oss.  

 

Jacobsen (2007) menar att ett problem med den deduktiva ansatsen kan vara att undersökarna 

endast hittar det de letar efter och därmed inte ser det som finns runtomkring, vilket kan leda 

till begränsad information. Vi är medvetna om detta problem men anser ändå att denna metod 

passar bäst för vår studie för att vi ska kunna besvara vår frågeställning samt vårt syfte. Vi är 

även medvetna om att det resultat vi kommer fram till kan ha andra orsaker än just det vi har 

undersökt. Eftersom vi vill undersöka om teorierna om hur män och kvinnor kan 

kommunicera stämmer överens med hur det ser ut inom dagligvaruhandeln innebär det att vi 

var tvungna att först gå igenom en mängd olika teorier för att sedan utgå ifrån dessa när vi 

sedan utvecklade vår intervjuguide.  

 

En annan möjlig ansats hade varit den induktiva, som innebär att undersökarna utgår från 

empirin och övergår sedan till teorin (Backman, 1998; Jacobsen, 2007). Vi anser att denna 

ansats inte passade in i vår undersökning eftersom våra ämnesområden är allmänt kända och 

att många människor, liksom vi, har förkunskaper inom detta område. Berger och Luckmann 

(2008) beskriver även att människan har lärt sig vad som anses som sanning. Då vi behandlat 

ämnena genus och kommunikation anser vi att det har varit en fördel för oss att utöka våra 

förkunskaper för att bli mer medvetna om de förutfattade meningar och skapade sanningar 

som finns kring vad som är kvinnligt respektive manligt och även om den ursprungliga 
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kommunikationen. Vid en induktiv ansats menar vi därför att det hade varit svårt att kunna 

genomföra en undersökning utan att bli färgade av sina förkunskaper och vi hade därmed inte 

kunnat genomföra en helt objektiv undersökning. 

 

Den tredje möjliga ansatsen är den abduktiva ansatsen, som innebär att undersökningen utgår 

från både empirisk fakta och teorier. Under arbetets gång blandas sedan de båda med tidigare 

teorier som främst en inspirationskälla och ytterligare empiriska undersökningar för att styrka 

de tolkningar som undersökningen resulterar i (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson och 

Sköldberg (2008) förklarar att den abduktiva ansatsen har drag av både den induktiva och den 

deduktiva ansatsen, men att den inte kan ses som en mix mellan de både då undersökaren 

under den abduktiva processens gång utvecklar både den empiriska delen samt förfinar och 

justerar teorierna. Eftersom vi inte fick fram några nya teorier utifrån våra respondenters svar 

anser vi inte att vi kunde använda den abduktiva ansatsen till vår studie. Vi menar därmed att 

vi hade täckt in alla teoriområden innan vi genomförde våra intervjuer och fick alltså inte 

fram något ytterligare som vi tidigare inte tänkt på. 

3.1.2 Kvalitativ ansats 

När en undersökning ska genomföras behövs det en metod för hur informationsinsamlingen 

ska gå tillväga, valet står mellan att välja en kvalitativ eller kvantitativ ansats (Jacobsen, 

2007). Kvale (2006) förklarar att den kvantitativa ansatsen, syftar till att mäta exempelvis hur 

mycket, hur stort eller mängden av något. Däremot riktar den kvalitativa ansatsen in sig mer 

på själva arten och hur den specifika situationen ser ut (Kvale, 2006). Repstad (2007) menar 

även att kvalitativa metoder innebär att karaktärisera och att ta fram egenskaper och 

framträdande drag hos det som ska undersökas. För att kunna besvara vår problemformulering 

samt försöka uppnå uppsatsens syfte anser vi att den kvalitativa ansatsen passar in bäst. Vi vill 

nämligen undersöka hur kommunikationen mellan chefer och deras medarbetare ser ut och 

inte exempelvis hur mycket eller hur stor kommunikationen är. Genom att välja den 

kvalitativa ansatsen anser vi även att vi kommer att kunna analysera hur den specifika 

situationen faktiskt ser ut inom dagligvaruhandeln och även få fram de specifika 

karaktärsdragen och egenskaperna hos män och kvinnor i deras positioner som chefer. 

  

Simonsson (2002) förklarar att kommunikation är ett oklart begrepp som kan innefatta flera 

olika aspekter. Jacobsen (2007) beskriver även att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst då 

ämnet är oklart. Jacobsen (2007) menar vidare att den kvalitativa metoden är mest lämplig då 

författarna har en oklar problemställning och när undersökningen behöver vara explorativ och 

undersökande för att skapa en djupare förståelse för det fenomen som ska undersökas. Den 

kvalitativa ansatsen är även den bästa ansatsen för att pröva om olika teorier överensstämmer 

med verkligheten (Jacobsen, 2007). Vi har till vår undersökning valt en problemställning som 

är beskrivande och relativt oklar. Eftersom vi kommer genomföra en deduktiv ansats och 

därmed försöka uppfylla vår problemställning samt vårt syfte, anser vi att valet av den 

kvalitativa ansatsen motiveras ytterligare.  

 

Jacobsen (2007) menar även att den kvalitativa ansatsen karaktäriseras av öppenhet, genom 

att undersökarna ställer frågor utan fasta svarsalternativ och intervjupersonerna därmed 

bestämmer vilken information undersökarna får. Detta gör att respondenten kan lägga fram 

sina tolkningar och nyanser (Jacobsen, 2007). Vi anser att denna öppenhet kan hjälpa oss i 

detta uppsatsarbete genom att skapa en förståelse om varför män och kvinnor kommunicerar 

på det sätt de gör, då vi inte själva i förväg kan veta vad detta beror på. Genom att göra en 

kvalitativ undersökning vill vi även kunna ta vara på så mycket information som möjligt och 

därmed låta våra respondenter ge oss en mer nyanserad beskrivning av fenomenet vi 
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undersöker. Dock menar Jacobsen (2007) att den kvalitativa metodens öppenhet gör att 

undersökarna samlar in mycket information som är svårtolkad i och med de nyanseringar 

respondenten kan göra vid en kvalitativ intervju. Den kvantitativa ansatsen är däremot mer 

lämplig då undersökningen går ut på att generalisera och hitta samband och variationer mellan 

förhållanden (Jacobsen, 2007). Eftersom vi vill se hur det ser ut i de specifika situationerna 

med de fyra handlarna och därmed inte vill generalisera, har vi valt att även göra 

problemställningen icke-generaliserbar. Detta genom att använda kan i problemställningen, 

eftersom vi anser att resultatet av denna kvalitativa undersökning inte går att generalisera för 

alla handlare och chefer inom dagligvaruhandeln. Anledningen till detta är att vi endast har 

undersökt hur det ser ut hos fyra handlare utifrån ett urval som vi inte kan säkerställa är 

representativt för alla handlare. Även om statistiken hävdar att Halmstad är representativt med 

övriga Sverige vad gäller könsfördelningen, anser vi ändå att vi inte kan generalisera detta 

med övriga Sverige helt och hållet.  

  

Jacobsen (2007) anser även att det finns ett flertal nackdelar med den kvalitativa ansatsen. 

Den främsta nackdelen är att det är resurskrävande och det tar längre tid att samla in empirin, 

jämfört med den kvantitativa (Jacobsen, 2007). Vi är införstådda med detta, men anser ändå 

att denna ansats är den mest fördelaktiga eftersom vi vill göra en intensiv undersökning för att 

få en klar bild av hur kommunikationssituationen ser ut. För att ta del av alla nyanser och 

detaljer krävs en kvalitativ undersökning med intervjuer med ett fåtal enheter, menar Jacobsen 

(2007). I och med att vi vill göra en intensiv studie har vårt val blivit att genomföra en små-N-

studie. En små-N-studie innebär nämligen att endast ett fåtal enheter väljs ut för att forskarna 

ska kunna gå på djupet med varje enskild enhet och därmed kunna få en rik och detaljerad 

beskrivning av ett fenomen (Jacobsen, 2007). Vi har valt att endast ha fyra respondenter för 

att kunna ta tillvara på all den information vi förväntade oss få från varje respondent. Repstad 

(2007) anser dock att det inte finns något entydigt svar på hur många intervjuer som krävs för 

en kvalitativ undersökning. Det är upp till varje undersökare att avgöra hur många intervjuer 

som är mest lämpliga att genomföra (Repstad, 2007). En annan nackdel är även att det 

insamlade materialet kan vara svårtolkat och svårt att få en överblick över i och med de olika 

svar respondenterna ger (Jacobsen, 2007). Vi har därför valt att lägga ner mycket tid på att 

utforma en klar och tydlig intervjuguide som förhoppningsvis kan leda till ett klart och tydligt 

resultat. Redan i ett tidigt skede, innan vi genomfört intervjuerna, bestämde vi oss nämligen 

för att gruppera in de olika frågorna i samma ämnesrubriker som vi har i den teoretiska 

referensramen för att kunna underlätta arbetet med empirin och analysen. Vi valde även att 

dela in vår intervjuguide i två underrubriker, genus och kommunikation. Detta för att kunna 

ställa våra frågor på ett mer strukturerat sätt för att inte förvirra intervjupersonen genom att 

hoppa för mycket mellan våra två ämnesområden. Utifrån Bakers (1991) synsätt att en ledare 

kommunicerar utifrån den strategi eller ledarstil som han eller hon har väljer för sitt ledarskap 

och att kommunikationen därmed blir ett verktyg för ledaren att utöva dessa strategier, ser vi 

kommunikationens funktion på liknande sätt i vår uppsats. Kommunikationen spelar alltså en 

väsentlig roll i chefernas ledarstil.   

3.2 Datainsamlingsmetod 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) anser att de centrala momenten i en undersökning är 

vilka metoder som används för datainsamlingen och dataanalysen. För att undersökningen ska 

kunna anses som vetenskaplig måste undersökarna kunna visa att insamlingen och analysen är 

systematiskt gjorda och de ska även öppet och tydligt kunna redovisa hur de har gått tillväga 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Jacobsen (2007) menar att ett bra tillvägagångssätt för 

att kunna stödja och styrka de resultat undersökarna kommit fram till är att använda både 

primär- och sekundärdata.   
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3.2.1 Sekundärdata 

Jacobsen (2007) förklarar att sekundärdata innebär att undersökarna inte samlar in 

information direkt från källan utan att han eller hon använder sig av information som andra 

har samlat in. Kvalitativa sekundärdata innebär att undersökarna tar del av och samlar in 

befintliga berättelser och historier och försöker sedan att tolka dessa (Jacobsen, 2007). Dessa 

data är sådana som redan finns tillgängliga i form av databaser, arkiv och andra dokument 

som tidningar och litteratur (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Vi valde att samla in ett 

flertal olika artiklar och böcker med anknytning till ledarskap, och kommunikation. Vi har 

även utgått från ett flertal tidigare kandidatuppsatser för att få en ökad förståelse för hur vi 

skulle gå tillväga med vår uppsats, både vad gäller utformningen men även vad gäller tips till 

annan, återkommande litteratur. Andra sekundärdata vi använt oss av är internetsidor. Dessa 

är Statistiska Centralbyrån (SCB), Nationalencyklopedin och ICA:s hemsidor. Från SCB har 

vi hämtat statistik för att kunna motivera vårt urval, Nationalencyklopedin har vi använt för 

att definiera olika begrepp och från ICA:s hemsidor har vi hämtat värdefull information om 

våra intervjuområden. Materialet till vår teoretiska referensram är till största del inhämtad från 

Högskolebiblitoteket i Halmstad och deras sökmotor HULDA, samt på Stadsbiblioteket i 

Halmstad och deras sökmotor LIBRA. De artiklar vi tagit del av har vi bland annat hittat 

genom sökmotorn Google Scholar och för att sedan kunna ladda ner de funna artiklarna gick 

vi via Högskolebiblioteket därigenom fick vi tillgång till databaser, exempelvis JSTOR, 

SpringerLink, Emerald, Sage Journals Online och Science Direct. Dock kunde vi inte ladda 

ner alla artiklar via högskolebiblioteket utan vi skaffade oss även tillgång till Lunds 

Universitets databas Libhub där vi fick tag i vissa andra artiklar. Vi beställde även en artikel 

via högskolebiblioteket. Vi har till största del använt oss av artiklar som inte härstammar från 

Sverige men vi anser ändå att dessa är tillämpliga även här eftersom människor kommunicerar 

i princip dagligen med varandra. Detta medför att det finns en allmän förståelse för ämnet, 

oberoende på i vilket land vi befinner oss i. Vad gäller genus anser vi inte heller att detta 

medför några svårigheter eftersom det är en självklarhet att detta är något som förekommer 

hos alla människor världen över. Då Jacobsen (2007) menar att det är viktigt att använda sig 

av källor som är trovärdiga har vi sållat bland den litteratur vi från början hade letat fram. Vi 

plockade bort den litteratur vi anser inte är trovärdig och även äldre litteratur. Detta gjorde vi 

eftersom vi har som kriterium att endast försöka använda oss av litteratur skriven av 

akademiker och professorer samt även litteratur som är så nära i tiden som möjligt eftersom 

detta ökar trovärdigheten av studien. 

 

De sökord vi utgått från när vi sökt i databaser är: kommunikation, verbal kommunikation, 

Shannon och Weavers (1998) kommunikationsmodell, feedback, genus, manligt och 

kvinnligt, kön samt ledarskap. Vi valde även att söka på ovanstående ord på engelska när vi 

sökte efter våra artiklar. För att få fram ett ännu större utbud av artiklar och annan litteratur 

valde vi även att kombinera flera av sökorden, exempelvis kommunikation och genus, genus 

och ledarskap, manlig och kvinnlig kommunikation och så vidare. Vid de sökningar vi fick 

flest användbara artiklar använde vi oss av sökorden communication och gender, både var för 

sig och ihop.  

3.2.2 Källkritik  

Jacobsen (2007) förklarar att sekundärdata innebär att forskaren inte samlar in information 

direkt ifrån källan utan att han eller hon använder sig av information som andra har samlat in. 

Denna information har därmed oftast samlats in för ett annat ändamål än för det syfte och 

ändamål som forskaren vill studera. Detta kan leda till att den information forskaren kan 

använda inte stämmer överens med den information han eller hon vill använda den till. Endast 

en liten del av de sekundära som finns kommer från den ursprungliga informationen. Det är 
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även vanligt att forskaren inte kan använda sig av all den information som finns i 

sekundärdata och det är lika vanligt att forskaren inte hittar det han eller hon söker i 

densamma (Jacobsen, 2007). Under tidens gång har vi haft svårigheter med att hitta 

information som behandlar precis det ämne som vi valt att undersöka. I vår uppsats har vi valt 

att behandla både kommunikation, genus och ledarskap och flertalet artiklar vi har hittat om 

dessa områden har endast behandlat genus och ledarskap eller kommunikation och ledarskap 

eller ämnena var för sig. Vi har därför valt att kombinera dessa tidigare teorier för att skapa 

oss en bild av hur de tre ämnena skulle kunna kombineras för att ge oss en god teoretisk 

referensram att grunda vår undersökning på. Detta innebär att vi har fått göra egna liknelser, 

kopplingar och slutsatser för att kunna kombinera de olika artiklarna för att de ska kunna 

implementeras i vår teoretiska referensram. Vi är medvetna om att författarna till våra artiklar 

inte nödvändigtvis skulle gjort samma kopplingar som vi men vi anser ändå att detta inte 

medför något större problem för oss eftersom flera av våra ämnesområden går in i varandra. 

Exempelvis ligger manliga och kvinnliga egenskaper till grund för många av de teorier vi 

presenterar under manligt och kvinnligt ledarskap. Detsamma gäller manlig och kvinnlig 

kommunikation som grundar sig i både manligt och kvinnligt ledarskap och kommunikation.    

 

Vi är medvetna om att vårt ämne om kommunikation har varit känt och studerat sedan länge, 

därav några av de äldre referenserna. Eftersom den verbala kommunikationen inte har 

utvecklats speciellt mycket de senaste åren har vi dock inte sett detta som något problem. 

Fiske (2009) förklarar nämligen att den grundläggande och första kommunikationsmodellen 

skapades på 1940-talet av Claude Shannon och Warren Weaver (1998). Wieand, Birchfield 

och Johnsson (2008) anser även att gamla ledarskapsmodeller är otillräckliga med tanke på 

hur komplex globaliseringen är och vilka tekniska krav som ställs på dagens ledare. Vi tolkar 

detta som att den traditionella kommunikationen som vi undersöker, det vill säga den verbala 

kommunikationen, ligger till grund för den modernare kommunikationen i form av 

exempelvis den mer tekniska kommunikationen via internet genom sociala medier och så 

vidare. Däremot har vi fått tag i ett flertal nyare referenser när det gäller genus och ledarskap. 

Vi har dock försökt att göra en jämn fördelning mellan nyare och äldre litteratur. En stor del 

av författarna till vår litteratur är svenskar men ett flertal har haft annat ursprung. Vi har även 

tagit hjälp av ett fåtal svenska översättningar på tidigare utländska verk. Vi anser att den 

insamlade teorin är trovärdig, dels eftersom flertalet av teorierna återkommer i andra liknande 

studier och dels för att artiklarna vi använt oss av alla är publicerade i tidsskrifter. Majoriteten 

av författarna till våra sekundärdata är antingen professorer eller liknande, vilket stödjer detta 

ytterligare.  

 

Alvesson och Due Billing (1999) menar att mycket av forskningen som kretsar kring manligt 

och kvinnligt domineras av feminism, det vill säga att undersökningarnas syfte är att stärka 

kvinnans position för att inte längre vara underordnad mannen. Då vi vill ha ett mer 

övergripande och objektivt perspektiv på just manligt och kvinnligt har vi även försökt att 

hitta artiklar som inte är av detta feministiska inslag. Eftersom samtliga vetenskapliga artiklar 

vi har valt att använda är på engelska, är vi medvetna om att detta kan ha skapat problem då 

det funnits risk för feltolkningar. Detta på grund av det förkommit tvetydligheter vid den 

korrekta översättningen av olika ord och begrepp som författarna till teorin använt. För att 

undkomma detta problem har vi i enstaka fall försökt att hitta svenska sammanfattningar, för 

att underlätta läsningen. I vårt inledningskapitel har vi valt att använda litteratur som inte är 

skriven av akademiker, BrainSex av Mior och Jessell (1992), Kommunikation för ledare av 

Nilsson och Waldemarson (2005) samt Män från Mars och kvinnor från Venus av Gray 

(2000). Denna litteratur har vi främst använt i vår introduktion för att kunna väcka ett intresse 

hos läsaren. Nilsson och Waldemarsson (2005) har vi även valt att delvis använda i vår 
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teoretiska referensram eftersom de framför förstärkta, tydliga och intressanta exempel på de 

teorier vi tidigare presenterat.   

3.2.3 Primärdata 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) menar att primärdata handlar om att författarna själva 

går ut och samlar in sin information. Jacobsen (2007) förtydligar detta då primärdata innebär 

att författarna direkt går till den primära informationskällan och samlar in uppgifter direkt från 

olika personer för första gången. Denna typ av datainsamling innebär att författarna själva kan 

bestämma vad de vill få ut för uppgifter genom olika metoder som exempelvis intervju, 

observation eller frågeformulär. Jacobsen (2007) förklarar vidare att den metod författarna 

använder sig av för insamling av data kommer medföra konsekvenser för undersökningens 

resultat. Exempelvis kan besöksintervjuer vara kostnads- och tidskrävande eftersom det krävs 

att undersökaren fysiskt måste förflytta sig från en plats till en annan. Detta krävs exempelvis 

inte vid telefonintervjuer. Däremot har människor lättare att prata om känsliga ämnen i 

besöksintervjuer än vid telefonintervjuer. Detta beror främst på att det är lättare att skapa ett 

förtroende och få en personlig kontakt när personer sitter ansikte mot ansikte än vid att prata i 

en telefon. Det kan också vara lättare för intervjupersonerna att inte tala sanning när de sitter i 

telefonintervjuer än när de intervjuas ansikte mot ansikte. När undersökaren vill genomföra 

öppna och personliga intervjuer är det bättre att använda besöksintervjuer för att på så sätt få 

ett givande samtal (Jacobsen, 2007). Eftersom vi vill undersöka hur män och kvinnor i 

chefspositioner kan kommunicera med sina medarbetare har vi utifrån ovanstående argument 

kommit fram till att det är mest fördelaktigt att genomföra en besöksintervju för att på så sätt 

få en djupare förståelse och en större trovärdighet kring ämnet. Vi menar att denna förståelse 

och trovärdighet hade varit svårare att få fram om vi valt en annan metod för insamlingen av 

våra primärdata. När vi presenterar vår empiri har vi valt att använda respondenternas 

förnamn. Den främsta anledning till detta är för att respondentens kön är viktigt för att sedan 

kunna analysera empirin och komma fram till en slutsats då vi faktiskt undersöker hur män 

och kvinnor kommunicerar. Hade vi däremot valt att endast använda efternamnen vilket 

Mattson och Örtenblad (2008) rekommenderar, anser vi att detta hade förvirrat läsaren då 

varje respondent blir mer könsneutral. En annan anledning till att använda respondenternas 

förnamn är att deras butiker ser lite olika ut, både vad gäller storlek och hur handlaransvaret är 

fördelat. Genom att använda respondenternas förnamn anser vi att det också är lättare att 

komma ihåg vilken handlare det är som uttryckt sig. Vi kommer nedan att belysa hur vi har 

gått tillväga för att samla in våra primärdata, samt förklara vilka våra respondenter är och 

varför vi valt ut just dessa.  

3.2.4 Urval 

Jacobsen (2007) beskriver att ett sätt att välja ut respondenter för den kvalitativa, öppna 

intervjuundersökningen är att kombinera olika urvalskriterier. Till vår undersökning har vi 

valt en kombination av kriterierna extremfall, information och bekvämlighet. Extremfall är 

ytterlighetsexempel som kan användas för att göra en kritisk prövning av teorier (Jacobsen, 

2007). Om undersökningen går ut på att testa tidigare resultat bör det extrema användas som 

kriterium (Jacobsen, 2007). Backman (1998) förklarar att det slutliga urvalet av respondenter 

beror på vilket problem undersökarna valt att studera. Jacobsen (2007) tydliggör detta 

ytterligare genom att beskriva att det urval som väljs ut för undersökningen grundar sig i 

problemformuleringen. Det är av denna anledning vi valt två män och två kvinnor, två 

ytterligheter, enligt de teorier vi har valt. Vi vill även ta reda på om vi kan förkasta eller 

acceptera den tidigare forskningen kring våra ämnen, vilket förstärker extremfallet ytterligare. 
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Nästa kriterium vi valde är information. Jacobsen (2007) förklarar att urvalet sker utifrån 

vilka uppgiftslämnare som kan ge oss riklig och god information. Ghobadian och Gallear 

(1997) menar att det är lättare att organisera och hantera mindre organisationer. Detta tolkar vi 

som att det är svårare och att det därmed ställs högre krav på chefer som driver större butiker 

med hög försäljning och som har ett större arbete i att hantera och organisera verksamheten än 

vad en chef för en mindre butik har. Därför valde vi att fokusera vår studie kring ICA-

koncernen för att intervjua handlare som arbetar inom de största butikskedjorna. Genom 

information från bolaget kunde vi utläsa att koncernen är ett av norra Europas ledande 

detaljhandelsföretag (ICA, 2011b). Koncernen har idag cirka 2200 egna och handlarägda 

butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen (ICA, 2011b). För att kunna möta 

kundernas behov för olika situationer arbetar bolaget med fyra olika butiksprofiler, ICA Nära, 

ICA Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA Stormarknad (ICA, 2011d). Maxi ICA 

Stormarknad och ICA Supermarket har även den största försäljningen bland dessa fyra 

butiksprofiler, 26 204 000 000 kronor respektive 29 903 000 000 kronor (ICA, 2011d). Dessa 

två butiksprofiler är även de två största butikerna i Halmstad (ICA, 2011e). Detta motiverar 

vårt val eftersom vi ville intervjua handlare som arbetar på de största butikskedjorna. Detta 

eftersom vi antog att de skulle kunna ge oss riklig och god information kring 

kommunikationen mellan dem och medarbetarna. En annan orsak till varför vi valde handlare 

inom ICA-koncernen är för att vi ville intervjua ledare som inte är i mellanchefsposition, det 

vill säga som både har ett ansvar för medarbetarna under sig och en egen chef över sig. 

Watson (2001) menar nämligen att mellanchefen kan hamna i kläm mellan de krav som 

kommer från ledningen och hur det operationella arbetet verkligen utförs. Av den anledningen 

valde vi att intervjua ledare som inte har en ledning över sig utan som har fokus på arbetet 

som utförs och som själva kan styra över detta.  

 

Jacobsen (2007) beskriver bekvämlighetsurval som ett kriterium för urval vid en kvantitativ 

undersökning. Dock var även detta ett kriterium som vi använde oss utav. Jacobsen (2007) 

beskriver att detta urval handlar om att välja de respondenter som är lättast att få tag i. Genom 

uppgifter från Allabolag (2010a) kunde vi utläsa att av alla de företag som verkade inom 

branschen dagligvaruhandeln och livsmedelshandel är de största egenägda butikerna i 

Halmstad Maxi ICA Stormarknad Flygstaden, Maxi ICA Stormarknad Högskolan, ICA 

Supermarket Vallås och ICA Supermarket Söndrum (Allabolag, 2010a). I Halmstad har även 

Tempo och Hemköp egenägda butiker, dock är dessa betydligt mindre, både vad gäller 

omsättning och antal anställda (Allabolag, 2010a). ICA-koncernen anser sig även ha en hög 

kundlojalitet (ICA, 2011a). Galbreath och Rogers (1999) samt Mayfield et al. (1998) förklarar 

att kundlojalitet kan grunda sig i en god kommunikation från chefens sida. Denna 

kundlojalitet är ännu en orsak till varför vi har valt just detta bolag då den samspelar med 

kommunikationen. Dock motiveras detta bekvämlighetsurval av att Halmstad är representativ 

med övriga Sverige vad gäller könsfördelningen. Fördelningen inom branschen i hela Sverige 

år 2009 var 62 % kvinnor och 38 % män och i Halmstad var fördelningen år 2009 densamma 

(SCB, 2011a). Enligt denna information tolkar vi dagligvaruhandeln som en bransch som är 

relativt könsneutral. Detta för att om finns det mer än 60 % kvinnor i en grupp är den 

kvinnodominerad (SCB, 2011b). Tvärtom gäller samma siffra män, finns det mer än 60 % 

män i en grupp är den mansdominerad (SCB, 2011b). Vi anser att detta gör vår undersökning 

mer objektiv än om vi hade valt en kvinno- eller mansdominerad bransch. Vårt första 

kriterium för urvalet var att vi ville ha lika många män som kvinnor som intervjupersoner. Vi 

har inte heller för avsikt att undersöka medarbetarnas åsikt. Koch (2004) menar nämligen att 

medarbetarna bedömer ledaren på olika sätt beroende på ledarens kön, vilket gör att 

medarbetarna hade kunnat påverkas av de könsstereotyper som finns förknippade med könet 
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och därmed inte ge en rättvisande bild av ledarens kommunikation. Detta är vår största 

anledning till att utesluta medarbetarnas perspektiv. 

3.2.5 Intervjuguide 

Kvale (1997) förklarar att en intervju fortlöper som en normal konversation men den har ett 

specifikt syfte och en specifik struktur, nämligen att den utgör en systematisk form av 

utfrågning. Frågor av typen vad hände och hur gick det till? eller hur kände du då? är frågor 

som bör formuleras under intervjun för att på så sätt få fram respondentens spontana 

beskrivningar om hur det faktiskt är (Kvale, 1997). Jacobsen (2007) menar även att 

öppenheten är ett nyckelord för den kvalitativa ansatsen. Undersökarna får vid användandet 

av denna ansats fram den riktiga förståelsen av det de undersöker. Öppenheten innebär även 

att respondenten berättar om sina egna tolkningar och åsikter och ger just sin syn på saken 

(Jacobsen, 2007). För att få en så spontan beskrivning som möjligt av våra respondenter valde 

vi att skapa intervjufrågor där vi frågade runt de faktiska fenomenen och situationerna som vi 

ville ha information om. Jacobsen (2007) beskriver hur intervjupersoner då de upplever att 

ämnet är känsligt kan svara försiktigt för att inte framstå i dålig dager. Den främsta 

anledningen till att vi frågade runt det vi egentligen ville få reda på är just det Jacobsen (2007) 

påtalar. Nämligen att vi tror att det kan finnas en möjlig risk att respondenterna svarar på det 

sätt som de tror att vi som intervjuare vill att de ska svara om de får en direkt fråga om hur 

deras beteende ser ut.  

 

Veckan innan intervjuerna valde vi att skicka ut en överskådlig information till alla 

respondenter om vad vi skulle prata om under intervjun med dem. Vi förklarade därmed att vi 

ville ta reda på hur män och kvinnor i position som ledare kommunicerar med sina 

medarbetare. Dock valde vi att inte skicka ut våra intervjufrågor, eftersom vi ville att svaren 

skulle komma mer spontant samtidigt som vi inte ville ställa respondenterna helt ovetandes av 

vad som skulle komma. Detta är också något som Jacobsen (2007) belyser som negativt då 

intervjupersonen inte vill framstå i dålig dager om ämnet är känsligt. Vi är medvetna om att 

detta kunde uppstå men vi anser snarare att det var en fördel att intervjupersonerna kunde 

reflektera över sitt egna sätt att kommunicera innan vi hade intervjun. De frågor vi skapade 

till vår intervjuguide är tänkta mer som riktlinjer för intervjun och en hjälp för oss att komma 

ihåg det som var viktigt för oss att fråga om, därför behövde vi inte heller följa intervjuguiden 

lika strikt. Detta eftersom Jacobsen (2007) menar att intervjuguiden används för att 

strukturera upp intervjun för att intervjuarna ska komma ihåg det som ska tas upp. Detta anser 

vi är något som ytterligare gjorde att våra respondenter uppfattade intervjun som ett öppet 

samtal och därmed eventuellt inte märkte av att ämnet var speciellt känsligt för dem att prata 

om. Vi menar även att våra val av olika situationsbeskrivande frågor kunde underlätta för våra 

respondenter att fritt kunna svara på hur de kände och upplevde sitt beteende i de olika 

situationerna. En annan anledning till varför vår intervjuguide skulle fungera mer som en 

riktlinje för oss är för att vi på detta vis anser att intervjupersonerna skulle kunna ge oss 

djupare svar då vi kunde få reda på respondenternas verkliga värderingar och åsikter och inte 

bara ett svar på frågan. Vi kunde på detta sätt även ställa följdfrågor till respondenterna för att 

kunna få en djupare förståelse. Detta gjorde att våra följdfrågor såg lite olika ut till de olika 

respondenterna, beroende på vad de berättade för oss. Exempelvis hade kvinnorna fördelat 

ansvaret mellan sig och den person de hade delat chefskap med, vi bad därför dem förklara 

varför ansvarsfördelningen i deras butiker såg ut som den gjorde. Denna följdfråga fick inte 

männen då de inte har ett delat chefskap. 

 

Vi valde att skapa en intervjuguide som vi använde oss av på samtliga respondenter. Vi hade 

funderingar kring att göra olika intervjuguider till kvinnorna och männen, men i och med att 
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vår utgångspunkt till denna uppsats är att ha ett objektivt synsätt och inte förutse att 

ledarstilen hänger ihop med det biologiska könet valde vi istället att använda en och samma 

intervjuguide till alla. På detta vis gjorde vi ingen skillnad mellan männen och kvinnorna. Vi 

grundade detta val på att de alla har samma position och är ledare inom samma bransch. 

Simonsson (2002) anser att kommunikation är ett komplext och omfattande ämne. Jacobsen 

(2007) menar att den kvalitativa ansatsens kärna ligger i öppenheten, men att en 

förstrukturering innan intervjutillfället kan bidra till att undersökarna inte får för komplex data 

att analysera. Vidare presenterar Jacobsen (2007) en skala av i hur hög grad struktureringen 

av en intervju är, se figur 4. Eftersom vi valde att dela in vår intervjuguide i de två 

huvudämnena genus och kommunikation har vår intervjuguide två olika teman och den har 

även till största del öppna svarsalternativ. Dock hade vi ingen fast ordningsföljd på frågorna 

vilket gör att vår strukturering, på Jacobsens (2007) skala hamnar mer mot den helt öppna 

struktureringen. Vissa av våra frågor hade fasta svarsalternativ i form av ja och nej. Detta 

beror på att vi behövde få reda på om fenomenet eller situationen finns eller om respondenten 

hade någon tanke eller åsikt om detta för att sedan låta respondenten utveckla sitt svar genom 

att vi därefter kunde ställa följdfrågor. Därför anser vi att vi till största del har öppna 

svarsalternativ i vår intervjuguide. 

 

 

Figur 4. Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2007, s 163) 

Jacobsen (2007) menar att den öppna intervjun lämpar sig bäst då enheterna som undersöks är 

relativt få samt då intresset ligger i att få fram individens inställningar och uppfattningar. 

Utifrån vårt val av att ha ett intensivt upplägg av vår undersökning och där med en små-N-

studie valde vi att endast intervjua fyra respondenter, två kvinnor och två män. Detta för att få 

en ökad förståelse för hur de fyra olika ledarna uppfattar sin kommunikation med sina 

medarbetare och därför valde vi även att använda den delvis öppna intervjun. Vi ville även ha 

en jämn fördelning mellan de båda könen. Kvale (2006) förklarar att ett problem vid 

intervjuundersökningar är då undersökarna ställer ledande frågor. Detta innebär att 

undersökaren försöker påverka eller styra respondentens svar (Kvale, 2006). Vi är väl 

medvetna om detta problem och har därför försökt att utforma en intervjuguide med detta i 

åtanke. På detta sätt anser vi att vi kommer få en mer rättvis och trovärdig empiri. För att få 

reda på hur respondenterna faktiskt beter sig i vissa situationer valde vi att ställa blandade 

frågor som dels gick ut på att de intervjuade fick sätta sig in i olika scenarion och situationer. 

På detta sätt anser vi att vi skulle få ett mer rättvist och trovärdigt resultat än om vi enbart 

hade använt oss av frågor där respondenterna endast fick redovisa hur de uppfattar sig själva. 

Vi anser även att denna blandning av frågor kunde bidra till att förklara hur det faktiskt är i 

verkligheten och att detta minimerar risken för ett icke trovärdigt resultat. Samtidigt anser vi 

att denna typ av situationsbeskrivande frågor kan vara en nackdel då respondenten lätt kan 

sväva ut och komma in på andra spår och därmed kommer ifrån ämnet. Detta var även något 

som uppstod under flera av våra intervjuer men vi anser ändå att vi fick ut mycket relevant 

information av denna typ av frågor. I de situationer vi kände att vi inte fick svar på frågan 
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valde istället att ställa den på nytt och försöka vara ännu tydligare och exemplifiera för att 

respondenten skulle förstå vad vi egentligen menade med frågan.  

3.2.6 Operationaliseringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Operationaliseringsprocessen 

Jacobsen (2007) förklarar att operationaliseringsprocessen används för att göra abstrakta 

begrepp mätbara. Nedan presenterar vi hur vi har gått till väga för att göra vår teoretiska 

referensram mätbar. Vi skapade våra intervjufrågor utifrån den teoretiska referensramen och i 

figur 5 visar vi vår koppling mellan våra rubriker i den teoretiska referensramen och frågorna 

i vår intervjuguide (se bilaga 1). Inom parentes presenterar vi även vilka svar vi faktiskt 

använde oss av i empirin, sammankopplade med rubrikerna i den teoretiska referensramen. 

Anledningen till varför fördelningen ser annorlunda ut före och efter intervjuerna är på grund 

av de öppna och detaljrika samtal vi fick med respondenterna då de vid flera tillfällen svarade 

mer detaljrikt på frågan än vi från början trodde att de skulle. Dock ser vi inte detta som ett 

större bekymmer då flera av våra ämnesområden till stor del går in i varandra. Detsamma 

gäller de inledande frågorna vi ställde till respondenterna (som är markerade a-f). Dessa var 

framförallt tänkt att ge oss en bakgrundsbild av respondenterna, men då respondenterna var 

mycket öppna i sina svar gjorde det att vi även kunde använda flera av svaren under vissa 

teoriområden. 
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En del av våra intervjufrågor valde vi skulle beröra mer än ett teoriområde, detta beror 

framförallt på att våra teorier går in i varandra samt att vi trodde att vissa av svaren skulle 

beröra flera områden då frågan kunde ge utrymme för det. När vi skulle transkribera våra 

intervjuer insåg vi att en del svar vi fått inte skulle hjälpa oss att besvara vår 

problemformulering samt syftet med uppsatsen. Därför valde vi att inte använda de svar vi 

fick på frågorna 6, 13, 14, och 23 i vår empiri eftersom vi framförallt inte fick de svar vi hade 

behövt för att kunna använda dem eller att svaren inte var av det slag att vi kunde analysera 

dem utifrån vår teoretiska referensram.   

3.2.7 Intervju 

Kvale (2006) beskriver att intervjun är ett möte mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad där det sker ett utbyte av kunskaper. Syftet med den kvalitativa intervjun är att 

intervjuaren ska få en insikt och en förståelse för den intervjuades livsvärld, för att därefter 

göra sin tolkning utifrån denna. Den personliga kontakt som uppstår under intervjusituationen 

och de nya insikter som väcks hos intervjuaren gör att detta blir en spännande och berikande 

upplevelse (Kvale 2006). Repstad (2007) anser att det inte finns något entydigt svar på hur 

många intervjuer som krävs för en kvalitativ undersökning. Det är upp till varje undersökare 

att avgöra hur många intervjuer som är mest lämpliga att genomföra. Däremot är det skäligt 

att genomföra fler intervjuer om respondenterna är väldigt olika varandra än om de varit mer 

homogena (Repstad, 2007). Vi har valt att genomföra fyra stycken besöksintervjuer, med två 

kvinnor och två män. Samtliga respondenter arbetar som handlare inom ICA-koncernen och 

ingen av respondenterna arbetar på samma butik. Vi kom i kontakt med samtliga respondenter 

via butikernas hemsidor, där vi tog reda på deras telefonnummer. Därefter ringde vi upp dem 

och samtliga respondenter som vi ville kontakta var alla positiva och ville ställa upp på en 

intervju. Vi fick en känsla av att flera av intervjupersonerna hade medverkat i liknande 

intervjuer tidigare eftersom det aldrig var några tveksamheter och samtliga hade enbart några 

enstaka frågor och funderingar till intervjun och dess upplägg.  

 

Vi har hämtat våra primärdata från följande intervjupersoner: 

 

Maxi ICA Stormarknad Högskolan, Heléne Hillarp, personlig kommunikation 2011-03-

22  

Heléne Hillarp är handlare på ICA Maxi Högskolan i Halmstad.  

 

Maxi ICA Stormarknad Flygstaden, Tommy Fransson, personlig kommunikation 2011-

03-22 

Tommy Fransson är handlare på ICA Maxi Flygstaden i Halmstad. 

 

ICA Supermarket Vallås, Anna Lindquist, personlig kommunikation 2011-03-23 

Anna Lindquist är handlare på ICA Supermarket Vallås i Halmstad. 

 

ICA Supermarket Söndrum, Nicklas Norin, personlig kommunikation 2011-03-25 

Nicklas Norin är handlare på ICA Supermarket Söndrum i Halmstad. 

 

Jacobsen (2007) skriver om kontexteffekten vid intervjuer, vilken förklarar att om 

intervjupersonen blir intervjuad i en för honom eller henne konstlad miljö kan svaren också 

bli konstlade. Å andra sidan menar Jacobsen (2007) att intervjupersonen lätt kan bli störd i sin 

naturliga miljö, såsom hemmet eller sin arbetsplats. Vi genomförde våra intervjuer på 

respektive ledares arbetsplats. Det föll sig på detta vis då vi lät ledarna själva bestämma var de 
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ville genomföra intervjuerna och vi menar att det är positivt att genomföra intervjuerna på 

respektive ledares arbetsplats då vi anser att de kände större trygghet i den miljön då de själva 

fick avgöra var intervjun skulle äga rum. I flera av intervjubesöken anser vi att vi blev väldigt 

trevligt bemötta och majoriteten av respondenterna verkade väldigt positivt inställda till vår 

undersökning eftersom de pratade väldigt öppet och detaljrikt om sin verksamhet och om våra 

ämnesområden. Vi upplevde dock vissa nackdelar med att genomföra intervjuerna på 

respektive handlares arbetsplats. I vissa fall upplevde vi att några av respondenterna var lite 

stressade och inte riktigt hade tid till att ägna sig åt intervjun utan det var mycket andra tankar 

kring det vanliga arbetet. Vi menar att detta kan bero på att respondenterna befann sig just på 

sin egen arbetsplats och kunde kanske inte på samma sätt enbart fokusera sig på intervjun och 

på våra frågor. En annan nackdel var att två av respondenterna hade med sig sina telefoner 

under intervjun, vilket vi upplevde som ett störningsmoment då telefonerna ringde. En av 

respondenten valde även att svara i sin telefon vid två tillfällen, vilket gjorde att respondenten 

kom av sig vid just den frågan och tappade tråden. Efter samtalet var slut fick vi därför gå 

vidare med nästa fråga.  

 

Jacobsen (2007) menar att det kan uppstå svårigheter då intervjun endast dokumenteras 

genom anteckningar, eftersom det då är svårt för intervjuaren att ha ögonkontakt med 

intervjupersonen vilket krävs för att kunna genomföra ett bra samtal. Repstad (2007) förklarar 

även att flera erfarna forskare och metodförfattare rekommenderar att intervjuarna använder 

sig av bandspelare. Detta eftersom de i större utsträckning bland annat kan koncentrera sig på 

vad respondenten har att säga (Repstad, 2007). Vi valde därför att spela in intervjun eftersom 

vi vill lägga ett större engagemang i dialogen med våra intervjupersoner. Genom att spela in 

intervjun behövde vi inte anteckna speciellt mycket utan vi skrev endast ner de viktigaste 

anteckningarna och stödorden. Detta medförde att vi minskade risken för att missa något av 

det som sades under intervjuns gång och vi kunde även lyssna igenom intervjun igen senare 

om vi skulle behöva skriva om något som vi inte kom ihåg. Dock finns det nackdelar med att 

spela in intervjuer då intervjupersonen kan bli stum av att veta om att det de säger sparas på 

band (Jacobsen, 2007). För att undvika detta anser vi att våra olika situationsbeskrivande 

frågor samt utformningen av vår intervjuguide med till största del öppna frågor, underlättade 

för respondenterna att fritt kunna svara på hur de kände sig och upplevde sitt beteende i de 

olika situationerna. Vi menar att detta medför att respondenterna inte känner av att det är en 

stel intervjusituation som pågår, utan ser det mer som ett öppet och beskrivande samtal. 

Repstad (2007) menar även att det är ofta som respondenterna faktiskt glömmer bort att det 

förekommer en bandspelare som spelar in samtalet. Detta är ytterligare något som bidrar till 

att respondenterna kan undvika att reagera stumt och fåordigt på våra frågor. En annan 

nackdel vi reflekterade över genom att spela in intervjun är om tekniken inte fungerar som 

den ska, vilket kan leda till att det som vi tror spelas in på band kanske i själva verket inte 

kommer med. För att minimera denna risk valde vi därför att helgradera oss, dels genom att 

spela in intervjun både på en mobiltelefon och på en diktafon och dels genom att vi 

genomgående under intervjun turades om att föra anteckningar och skriva ner viktiga 

nyckelord.  

 

Jacobsen (2007) anser att en optimal tidsram för hur länge intervjun bör hålla på är 

någonstans mellan en och en och en halv timme. Är intervjun längre kan detta leda till att 

både intervjuaren och respondenterna blir trötta och ofokuserade. Om intervjun däremot är 

kortare än en timme kan detta medföra att relevant information förloras och djupet i intervjun 

försvinner (Jacobsen, 2007). Våra besöksintervjuer varade från femtio minuter till en timme 

och trettio minuter. Innan vi genomförde intervjuerna trodde vi att de skulle vara i ungefär en 

timma, men då respondenterna tog upp mycket exempel och berättade mycket detaljerat tog 
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det längre tid än vad vi hade tänkt oss. Flera av respondenterna var även väldigt öppna och 

berättade gärna om sin verksamhet och sitt arbete, vilket gjorde att intervjuerna var mycket 

intressanta och lärorika och tiden rann snabbt iväg. I vissa situationer kunde vi även få en 

känsla av att respondenterna såg oss som deras kunder och inte som deras objektiva 

undersökare. Ibland kunde vi nämligen uppleva att de försökte sälja in sin verksamhet till oss 

då flera av respondenterna berättade mycket detaljerat om sin verksamhet. Samtidigt som 

detta var väldigt intressant och vi upplevde det som att flera av intervjupersonerna verkligen 

älskar sitt arbete och har det kärt, kan vi tänka oss att de lätt gick in i en försäljningsroll 

eftersom det faktiskt är försäljning de arbetar med. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) 

menar att all information undersökarna samlat in inte alltid går att använda. Det är viktigt att 

kontrollera att alla frågor blivit besvarade på ett korrekt sätt och att det inte skett några 

missförstånd, oavsiktliga eller avsiktliga fel och utelämnanden (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2008). Då våra intervjuer blev ganska långa fick vi mycket intressant information som 

vi i vissa fall anser inte hjälpte oss att besvara vår frågeställning. Därför har vi fått välja bort 

en mindre del av den information vi fick från respondenterna. Efter att vi intervjuat samtliga 

respondenter valde vi även att sammanställa vår empiri och skicka ut den till samtliga 

intervjupersoner, av den anledningen som Eriksson och Wiedheim-Paul (2008) belyser. På 

detta sätt kunde vi få tillbaka feedback från dem vi intervjuat och vi kunde även dubbelkolla 

med dem att vi uppfattat det som sades på ett korrekt sätt. Från en av respondenterna fick vi 

även korrigera vissa stycken, vilket gjorde att eventuella missuppfattningar och feltolkningar 

minimerades ytterligare.   

3.3 Analysmetod 
Kvale (2006) och Jacobsen (2007) förklarar att när vi vill förstå och veta något om 

verkligheten finns det två motsatser, nämligen positivismen och hermeneutiken. Jacobsen 

(2007) menar vidare att några skillnader mellan dessa metoder är bland annat att positivismen 

vill undersöka det generella och hermeneutiken vill undersöka det unika och det säregna. En 

annan skillnad är att positivismen fokuserar på att studera en verklighet som är neutral och 

objektiv och som kan mätas i form av siffror. Den hermeneutiska metoden är däremot mer 

styrd av undersökarens värderingar och uppfattningar i form av ord (Jacobsen, 2007). 

Eftersom vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning passar den hermeneutiska metoden 

bäst in för vår studie. Vi vill inte generalisera utan väljer att endast intervjua fyra respondenter 

för att på så sätt få reda på det unika och specifika för just dessa personer. När vi genomförde 

våra intervjuer ville vi inte gå in med våra egna värderingar och uppfattningar i förväg utan vi 

ville genomföra dessa så neutralt och objektivt som möjligt. Detta valde vi för att vi inte 

skulle kunna påverka svaret från våra respondenter genom att exempelvis ställa ledande 

frågor, därav valet av att även ta in delar från den positivistiska metoden. Repstad (2007) 

beskriver även att den hermeneutiska metoden handlar om tolkningar och att undersökaren 

tolkar in generella egenskaper och sammanhang i de verkliga undersökningarna. Eftersom vi 

aldrig kan vara helt säkra på att vi har uppfattat våra respondenters svar utan några som helst 

missuppfattningar, måste vi försöka tolka och uppfatta vad som sägs på ett så korrekt sätt som 

möjligt. Genom att vi fått feedback på vår sammanfattning på det vi uppfattat och tolkat 

minskar dock risken för missuppfattningar och feltolkningar betydligt. Ett annat skäl till att 

den hermeneutiska metoden lämpade sig bäst för oss är att när vi vill få reda på hur män och 

kvinnor i chefspositioner kan kommunicera med sina medarbetare anser vi att detta bäst 

lämpar sig i form av ord och att detta inte hade fått lika bra genomslagskraft om vi valt att 

studera detta med hjälp av siffror. Jacobsen (2007) anser även att den deduktiva metoden 

lämpar sig bäst när det gäller positivismen och att den induktiva metoden lämpar sig bäst när 

det gäller hermeneutiken. Vi har dock valt den deduktiva metoden eftersom vi från början har 

utgått från ett flertal teorier för att sedan se om dessa överensstämmer med hur det ser ut inom 
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dagligvaruhandeln. Vi väljer alltså att ta in delar både från den hermeneutiska och från den 

positivistiska metoden. 

 

Backman (1998) förklarar att när empirin är insamlad måste dessa data organiseras på ett 

strukturerat sätt. Kvale (2006) beskriver fyra olika metoder för att analysera en intervju, 

nämligen, meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering och att skapa 

mening genom ad hoc metoder. Kvale (2006) menar att meningskoncentrering innebär att 

undersökaren formulerar om de meningar och uttalanden som respondenterna angivit. Detta 

innebär att resultatet reduceras till kortare och koncisare formuleringar som avlägsnar 

överflödig information (Kvale, 2006). Efter att vi genomfört samtliga intervjuer valde vi först 

att sortera bort den empiri vi anser inte bidrar till vår undersökning. Vi försökte hela tiden 

utgå från vår problemställning och från vårt syfte för att kontinuerligt stämma av att vi kunde 

hitta ett eventuellt samband eller avsaknad av samband mellan respondenternas svar och vår 

problemformulering samt vårt syfte. Eftersom majoriteten av våra intervjuer varade i en och 

en halv timma fick vi fram mycket information som vi var tvungna att korta ner till det mest 

väsentliga. På detta sätt fick vi fram den information som verkligen är relevant för vår studie 

och därmed avlägsnade vi även överflödig information.  

 

Kvale (2006) beskriver att meningskategorisering är då undersökaren grupperar in intervjun i 

olika kategorier och långa uttalanden kan reduceras till enklare kategorier. Innan vi 

genomförde våra intervjuer gick vi igenom och kategoriserade in vår intervjuguide i samma 

rubriker som i vår teoretiska referensram. Detta gjorde vi eftersom vi anser att det 

underlättade vid genomförandet av vår transkribering, empiri och analys. På detta sätt hade vi 

redan i ett tidigt skede en klar struktur och en tydlig mall på vilka frågor och svar vi kunde 

knyta samman med rubrikerna i den teoretiska referensramen. Även efter att vi sammanställt 

samtliga intervjuer kunde vi dubbelkolla och eventuellt korrigera om de frågor och svar vi 

hade fått verkligen passade ihop med den kategoriseringen vi tänkt från början med rubrikerna 

i den teoretiska referensramen.     

 

Den narrativa struktureringen handlar om att undersökarna utvecklar den ursprungliga 

intervjun och skapar en berättelse av den samma (Kvale, 2006). Detta medför att 

respondenternas svar sätts ihop till en mer sammanhängande historia (Kvale, 2006). I vår 

undersökning redovisar vi inte vår intervjuguide och respondenternas intervjusvar separat 

utan dessa är hopsatta till en löpande text. Detta innebär att varje rubrik innehåller samtligas 

berättelser som är plockade från olika delar av intervjuerna. På detta sätt har vi samma 

huvudrubriker i vår teori, empiri och analys. Vi menar att detta kommer att underlätta både för 

oss själva men även för läsaren eftersom det blir en klar och tydlig struktur och det finns en 

genomgående röd tråd i hela uppsatsen. Eftersom vi vill vara objektiva och inte ha 

förutfattade meningar om hur män respektive kvinnor i position som chefer kommunicerar 

valde vi att genomgående blanda respondenternas svar i vårt empirikapitel. På så sätt anser vi 

att det är lättare för både oss själva och läsaren att kunna utläsa ett eventuellt samband mellan 

cheferna eller avsaknaden av densamma. Detta innebär att ett eventuellt samband eller 

avsaknad av densamma inte bara behöver bero på vilket kön cheferna har utan det kan även 

bero på andra faktorer. Däremot har vi försökt att ställa männens svar mot kvinnornas i vårt 

analyskapitel för att på så sätt antingen kunna förkasta eller acceptera tidigare forskning kring 

ämnet. Här vill vi istället ta reda på om orsaken till att män respektive kvinnor kommunicerar 

på olika sätt verkligen bara beror på att de är män respektive kvinnor eller om det kan finnas 

andra orsaker.  
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Kvale (2006) anser att ad hoc förmodligen är den vanligaste formen för att analysera 

intervjuer. Denna metod innebär att det inte används någon standardmetod för analysen utan 

att hela intervjumaterialet växlar mellan olika tekniker. Detta innebär att undersökarna först 

kan läsa igenom intervjuerna för att få en allmän förståelse, därefter gå tillbaka till specifika 

avsnitt för att lägga till, utöka eller ta bort information (Kvale, 2006). När vi började 

transkriberingen av våra intervjuer valde vi att först skriva ner stödord om allting som faktiskt 

sades under intervjun för att sedan gå tillbaka och skriva ner det som faktiskt är relevant för 

vår studie. Återigen försökte vi vara noga med att verkligen säkerställa att det gick att likna 

respondenternas svar till vår problemformulering och till vårt syfte. På detta sätt kunde vi 

avlägsna information som vi anser inte är relevant och vi kunde även utöka den information 

som faktiskt är relevant för vår uppsats. Eftersom vi hela tiden haft samtliga intervjuer 

inspelade har detta underlättat betydligt för oss då vi genomgående under uppsatsens gång har 

kunnat gå tillbaka och lyssna för att sedan eventuellt kunna korrigera något i uppsatsen.  

3.4 Validitet 
Ekengren och Hinnfors (2006) förklarar att en av två olika metodbegrepp är validitet. Detta 

innebär att undersökarna går igenom den tidigare forskningen för att kunna precisera och 

definiera de viktigaste begreppen. Jacobsen (2007) menar att validitet förklarar hur giltig och 

relevant undersökningen är. Validitet kan delas in i två olika komponenter, intern och extern. 

Den interna validiteten handlar om att undersökarna mäter det som de tror att de vill mäta. 

Detta innebär att det kan vara farligt att dra förhastade slutsatser och det är viktigt att kritiskt 

granska det resultat undersökarna fått fram för att verkligen vara säker på vad det är som 

framkommit (Jacobsen, 2007). Vi anser att den interna validiteten för vår studie är hög 

eftersom vi fått återkommande kritik och feedback från andra studenter som ligger på samma 

akademiska nivå men även av olika lärare som haft stor kunskap inom samma område. En 

annan orsak till att den interna validiteten är hög är att vi genomgående kritiskt granskat vår 

uppsats, både av oss själva och med hjälp av närstående. Detta har lett till att risken för 

missförstånd och förhastade slutsatser har minimerats. Eftersom vår intervju spelades in anser 

vi att även detta ökar vår interna validitet. Detta på grund av att vi ständigt har kunnat gå 

tillbaka och lyssna om och om igen vad som verkligen sades. Vi valde även att skicka ut en 

sammanställning av vår empiri till samtliga respondenter för att ge dem en möjlighet att ge 

feedback på det vi fått fram. Vi ville därmed säkerställa att vi uppfattat deras svar korrekt och 

inte missuppfattat eller feltolkat svaren. I något fall fick vi även reda ut vissa frågetecken och 

oklarheter som en av respondenterna hade kring uppsatsen och korrigera den empiri vi hade 

sammanställt och tolkat, allt för att göra våra respondenter rättvisa och verkligen få fram en 

giltig uppsats. Detta är ett ytterligare exempel på att vår studie har haft en hög grad av intern 

validitet.  

 

Den externa giltigheten och relevansen innebär att det vi kan mäta hos några enstaka enheter 

även går att mäta hos flera (Jacobsen, 2007). Den förklarar alltså om i hur hög grad ett visst 

utfall kan generaliseras och överföras från ett sammanhang till ett annat (Jacobsen, 2007). 

Eftersom vi valt att studera människors olika beteende anser vi att resultatet vi får fram kan 

vara svårt att generalisera och föra över till andra sammanhang. Detta beror på att alla 

människor är olika och även om det finns vissa speciella ramar och föreställningar för hur en 

man respektive en kvinna ska bete sig, innebär detta inte att de alltid beter sig på dessa sätt. Vi 

har inte för avsikt att ta fram ett enda och definitivt svar utan vi vill få en ökad förståelse kring 

hur män och kvinnor i chefspositioner kommunicerar med sina medarbetare och ta reda på 

vad det är som gör att ledarna kommunicerar på det sättet som de gör.  
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3.5 Reliabilitet  
Det andra metodbegreppet är reliabilitet, vilket innebär att författarna granskar sin 

undersökning för att denna ska vara fri från slumpmässiga fel (Ekengren & Hinnfors, 2006; 

Jacobsen, 2007). Jacobsen (2007) menar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och 

trovärdighet och att vi måste kunna lita på den undersökning vi genomfört. För att ha en hög 

reliabilitet i vår uppsats försökte vi att vara noga med att välja ut rätt respondenter för vår 

undersökning. För att verkligen få till en hög trovärdighet i vår empiri valde vi därför 

handlare som är erfarna inom sitt yrke som ledare. Eftersom både Simonsson (2008) och 

Maltén (2008) anser att det inte går att leda utan att kommunicera, drog vi den slutsatsen att 

handlare som är erfarna och kunniga inom sitt yrke som ledare också bör ha en viss kunskap 

om undersökningsämnet kommunikation. Eftersom vi vill ta reda på hur ledarna uppfattar sig 

själva anser vi att detta är ett tecken på hög trovärdighet eftersom ingen annan egentligen kan 

säga emot deras uppfattning. Återigen är vi här medvetna om att utformningen av vår 

intervjuguide hade en avgörande roll för att få till en hög tillförlitlighet. Eftersom ingen av de 

intervjuade ville vara anonyma och vi fått tillstånd av samtliga att publicera deras namn i vår 

uppsats anser vi att även detta är något som ökar reliabiliteten betydligt.  

3.6 Metodkritik 
Vi inser att de val vi har gjort under arbetets gång kan ha påverkat resultatet av vår 

undersökning. Vi valde exempelvis att göra en kvalitativ analys. Jacobsen (2007) menar att 

det är svårt att generalisera en kvalitativ och intensiv studie, eftersom studien blir specifik. Då 

ämnet kommunikation redan är relativt välkänt och undersökt ville vi undersöka fenomenet 

mer specifikt, inom dagligvaruhandeln och med betoning kring det manliga och det kvinnliga 

beteendet med medarbetarna. Därför har vi med denna undersökning inte heller haft för avsikt 

att kunna göra stora generaliseringar. Hade undersökningen haft en kvantitativ ansats och 

exempelvis bestått av frågeformulär, anser vi att undersökningen inte hade varit lika trovärdig 

och relevant. Detta eftersom risken är stor att ledarna hade svarat på frågorna för att framställa 

sig på det sätt de önskar att kommunicera och inte hur de verkligen kommunicerar.  

 

Valet av den deduktiva ansatsen kan göra att undersökarna missar andra påverkande faktorer 

då undersökaren på förhand har bestämt vad han eller hon ska söka efter (Jacobsen, 2007). Vi 

valde därför att redan i början av arbetets gång ha en kritisk inställning till om verkligheten 

faktiskt stämmer överens med de teorier vi presenterat. Det vill säga att vi inte tror att män 

och kvinnor kommunicerar olika beroende på könet. Detta för att lättare kunna vara 

vaksamma på andra påverkande faktorer som framkom genom vår teori, empiri och analys. 

Dock anser vi att vi kan bidra till forskningen om vad som ligger till grund för hur ledare 

kommunicerar med sina medarbetare. Detta eftersom vi fokuserar på och testar om kön är en 

påverkande faktor och därigenom kan acceptera eller förkasta kön som en påverkande faktor 

till hur män och kvinnor kommunicerar.   

 

När vi genomförde intervjuerna insåg vi hur svårt det faktiskt var att genomföra en bra 

intervju och därmed ställa relevanta frågor och även relevanta följdfrågor för att få ut den 

informationen vi faktiskt ville ha. Hade vi haft större erfarenhet av att intervjua människor 

anser vi att vi hade kunnat genomföra en mer effektiv intervju och att kvalitén på den samma 

därmed hade varit högre. Även vårt val av att inte intervjua någon mer än ledaren har påverkat 

vårt reslutat i och med att det finns risk att ledaren svarade på våra frågor utifrån hur han och 

hon vill kommunicera och inte hur han eller hon verkligen kommunicerar. Däremot menar 

Koch (2004) att medarbetarna bedömer ledaren på olika sätt beroende på ledarens kön, vilket 

gör att medarbetarna hade kunnat påverkas av de könsstereotyper som finns förknippade med 

könen och därmed inte ge en rättvisande bild av ledarens kommunikation. Vi ville få en klar 
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bild av hur ledarna uppfattar sig själva och därför valde vi att inte intervjua någon annan än 

dessa. 

 

Eftersom vi i något fall även fick korrigera den empiri vi hade sammanställt och tolkat hos en 

av våra respondenter, började vi fundera på om att vi eventuellt skulle låtit samtliga 

respondenter vara anonyma. Vi anser nämligen att detta hade kunnat minska ett eventuellt 

obehag hos respondenterna för att svara på frågor om ett sådant känsligt ämne som 

kommunikationen med medarbetarna kan vara. Samtidigt som vi menar att uppsatsens 

trovärdighet ökar betydligt då vi verkligen säkerställer vilka personer vi har intervjuat. 

Eftersom vi endast fick korrigera en av våra intervjuer och därmed fick fram väldigt utförlig 

information från majoriteten av våra respondenter, ser vi dock inte det som ett större problem 

att vi i vår uppsats valde att gå ut med samtliga respondenters namn.      
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisar vi vår insamlade empiri från våra besöksintervjuer med två män och 

två kvinnor, inom dagligvaruhandeln. Kapitlet redogör respondenternas svar på den 

genomförda intervjun och innan vi presenterar svaren inleder vi med en kort presentation av 

företagen och respektive respondenter. 

 

Presentation av företagen och respondenterna 

 

ICA  

Tommy, Heléne och Anna förklarar att inom ICA finns det fria ICA-handlare som äger sitt 

egna aktiebolag. 1 % av företagets aktier ägs av ICA för att handlarna inte ska kunna sälja 

butiken till vem som helst, utan de måste då sälja tillbaka till bolaget. För att kunna möta 

kundernas behov för olika situationer arbetar dem med fyra olika butiksprofiler, ICA Nära, 

ICA Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA Stormarknad (ICA, 2011d). Maxi ICA 

Stormarknad och ICA Supermarket har även den största försäljningen bland dessa fyra 

butiksprofiler, 26 204 000 000 kronor respektive 29 903 000 000 kronor (ICA, 2011d). Dessa 

butiker är även de två största ICA butikerna i Halmstad (ICA, 2011e). Heléne och Tommy 

förklarar att Maxi ICA Stormarknad är uppbyggt i två delar, en livsmedelsdel och en 

specialdel. Handlarna äger bara livsmedelsdelen och specialdelen, som exempelvis rör kläder 

och media, ägs av ICA AB som då har en tillsatt butikschef.  

 

Heléne Hillarp 

 

”Man är en kontaktperson, speciellt jag då som har mycket med medarbetare och göra blir 

det väldigt mycket bara prata.” 

(Personlig kommunikation, H. Hillarp, 22 mars, 2011) 

 

Heléne är 39 år gammal och gift med sin man som hon även har två barn med. Hon kommer 

från Trelleborg och har tillsammans med sin man drivit Maxi ICA Stormarknad Högskolan i 

fyra år och de har båda en lång bakgrund inom ICA på varsitt håll sedan tidigare. De två har 

delat upp ansvaret, Heléne ansvarar för det interna, med bland annat personalfrågor och 

hennes man ansvarar för det externa, med marknadsföring och konkurrenter och så vidare. På 

fritiden ägnar hon mycket tid till ridning och spenderar tre timmar varje dag med sina hästar. 

Heléne har en treårig ekonomisk utbildning i bakgrunden och har sedan dess arbetat extra i 

butik och på den vägen har det fortsatt fram till idag. Hon har även gått ett flertal interna 

utbildningar inom ICA Skolan där hon bland annat läst butiksekonomi, butiksledarutbildning 

och företagsledarutbildning. Heléne förklarar att på Maxi ICA Stormarknad Högskolan är de 

cirka 110 stycken anställda och enligt uppgift från Allabolag (2010b) från år 2009 hade 

butiken en nettoomsättning på 262 266 000 kronor. 

  

Anna Lindquist 

 

”Jag är mer the good guy som kan vända och vrida lite på saker och ting och fixa och trixa 

och till slut så har man fått medarbetarna dit man vill.” 

(Personlig kommunikation, A. Lindquist, 23 mars, 2011) 

 



 

 

33 

 

Anna är 36 år gammal och bor i Halmstad med sin man och sina två barn. Hon har varit ICA- 

handlare i drygt tre år och innan dess har hon alltid jobbat inom butik. ICA Supermarket 

Vallås drivs av den tredje generationen handlare och idag drivs den av tre ICA-handlare, 

nämligen av Anna, hennes lillebror och deras far, men han arbetar endast några dagar i 

veckan. Anna och hennes bror har ingen officiell uppdelning på vem som ansvarar för vad 

utan alla stora saker diskuterar dem hela tiden sinsemellan. ”Jag tar som det brukar vara de 

mjuka delarna i form av medarbetare, information, planering” (Personlig kommunikation, A. 

Lindquist, 23 mars, 2011). Hennes bror är däremot mer: ”doer, mer praktisk och mer teknisk” 

(Personlig kommunikation, A. Lindquist, 23 mars, 2011). När hon inte arbetar tycker hon om 

att umgås mycket med sin familj och när hon inte gör detta tycker hon även om att gå ut och 

promenera vid stranden. Hon har även ett stort tjejgäng på tio personer som träffas fyra 

gånger per år och hittar på olika aktiviteter. Anna förklarar att även hon har gått vissa 

utbildningar inom ICA Skolan och för att kunna bli ICA handlare krävs även vissa 

utbildningar, exempelvis butiksledarutbildningen och företagsledarutbildningen. Anna 

berättar att de är cirka 35 stycken anställda på ICA Supermarket Vallås och enligt information 

från Allabolag (2010c) från år 2010 hade dem en nettoomsättning på 82 242 000 kronor. 

 

Tommy Fransson 

 

”Jag har inte bara ett ledarskap, jag har nog 145 ledarskap […] beroende hur 

personligheten är, hur är mottagaren, så säger man saker på olika sätt.” 

(Personlig kommunikation, T. Fransson, 22 mars, 2011) 

 

Tommy Fransson är 41 år och har varit handlare på Maxi ICA Stormarknad Flygstaden i sju 

år och innan dess har han varit handlare i ytterligare tre ICA-butiker. På sin fritid prioriterar 

han sin familj och han menar att hans arbete tar mycket tid och att det därför är viktigt för 

honom att hitta en balans mellan familjelivet och arbetslivet. Tommy tycker även om idrott, 

både att titta på men även att utöva och främst gillar han att spela golf. Tommy anser att hans 

handlarroll främst handlar om det långsiktiga tänkandet. Tommy menar att han har lärt sig 

mycket om ledarskap genom praktiskt arbete, dock har han även gått ledarskapskurser både 

inom ICA Skolan och via externa kurser. Han har en lång bakgrund inom ICA då han först 

började arbeta på lager, därefter med att bygga och rita ICA-butiker och slutligen blev han 

handlare. Eftersom Tommy har delegerat mycket av det dagliga arbetet till sin butikschef och 

sin ledningsgrupp utövar han sitt ledarskap främst gentemot dessa, det är försäljningscheferna 

och säljledarnas arbetsuppgift att coacha och föra budskapen vidare till medarbetarna i 

butiken. Detta menar han beror på att Maxi ICA Stormarknad Flygstaden blivit en stor 

organisation, butiken har idag 145 stycken anställda och enligt Allabolag (2010d) hade 

butiken år 2009 en nettoomsättning på 355 346 000 kronor.  

 

Nicklas Norin  
 

”Man måste vara inne på den linje man har. Sen ska man vara lyhörd, självklart, kanske 

ändra väg. Men du måste vara tydlig i ditt sätt att driva saker och ting framåt och i det även 

kunna ta obekväma beslut.” 

(Personlig kommunikation, N. Norin, 25 mars, 2011) 

 

Nicklas är 46 år och har varit handlare i Halmstad i elva år och idag driver han både ICA 

Supermarket Söndrum och ICA Nära Frösakull. Nicklas är ensam handlare men har 

butikschefer som han har delegerat visst ansvar till vad gäller det dagliga arbetet. Innan sin tid 

i Halmstad har han varit handlare i flera olika ICA-butiker. Hans familj består av hans fru, 
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som även hon arbetar i butiken, samt deras två barn. Han menar att han lever mycket med 

arbetet då butiken i olika faser är olika beroende av honom som handlare. Han menar dock att 

han alltid måste vara tillgänglig, men vill samtidigt inte vara oumbärlig för butiken då arbetet 

där måste fungera även om han själv inte är där. Han har gått ledarskapsutbildningar internt 

hos ICA, genom ICA Skolan och är sedan tidigare utbildad ingenjör. ICA Supermarket 

Söndrum hade enligt uppgift från Allabolag (2010e) en nettoomsättning från år 2010 på 91 

038 000 kr och Nicklas berättar även att butiken idag har cirka 34 stycken anställda.  

4.1 Genus 
Heléne har alltid gillat att bestämma och att leda, och hon vill inte vara den som bara utför 

något utan vill hela tiden utvecklas och lära sig mer. Att Heléne vill bestämma saker och ting 

och fatta olika beslut är inget som bara dykt upp på senare år utan hon tror att det är något 

människor har i sig och att de sedan kan utveckla detta ännu mer. Hon anser även att det är 

svårt att kunna bli en bra ledare om personen inte har några som helst ledaregenskaper, 

eftersom detta inte är något personer kan plugga sig till, förklarar Heléne. Hon gillar att drivas 

framåt för saker hon brinner för, vilket detta jobb är och hon har alltid varit sådan som person. 

Det har egentligen aldrig funnits någon tvekan på vad hon velat göra. Även Tommy belyser 

liknande då han menar att när han tog över sin första butik gjorde han det inte för att han ville 

bli just chef, han utryckte det istället såhär: ”Mitt kall, det var att få driva butik” (Personlig 

kommunikation, T. Fransson, 22 mars, 2011). Han älskar konkurrens och som gammal 

tävlingsmänniska menar han att han har ett driv i att vara lite bättre än konkurrenterna och han 

vill hela tiden prestera lite mer. Han vill driva en butik lönsamt med sin vision och sina 

värderingar och på så sätt även ha medarbetare som mår bra och tycker att det är roligt att 

komma till arbetet. Anna har däremot lite svårare att sätta fingret på vad det var som fick 

henne att bli chef eftersom hon alltid varit uppvuxen med detta liv och det var inte på det viset 

att hon en dag vaknade upp och kände att hon skulle bli ICA-handlare, utan det är något som 

har vuxit fram med tiden. Anna berättar vidare att deras far hela tiden har sagt att detta inte är 

något de ska hålla på med eftersom det tar mycket tid och energi samt att de kommer hem 

sent på kvällarna och så vidare. Han har aldrig satt någon press på dem utan tvärtom avrådigt 

dem och menat att de borde göra något annat. Nicklas berättar att han genom extraarbete i en 

ICA- butik fann den yrkesroll som han ville gå vidare genom och växa i. Han tror att det är 

mycket av en tillfällighet som gjort att han har blivit chef idag. Då Nicklas fick anställning i 

en lite större ICA-butik gav hans chefer honom möjlighet till utbildningar inom ICA Skolan, 

vilket gav honom förutsättningar för att kunna fortsätta sin karriär inom ICA. 

 

Heléne anser att anledningen till att det är få kvinnor i ledande befattningar kan bero på att 

många tjejer inte har det sista drivet. Hon tror nämligen att kvinnor nöjer sig lite tidigare och 

har kvar lite av det gamla familjetänket, då det var mannen som var ute och arbetade och 

kvinnan var hemma och skötte om familjen och hushållet. Heléne poängterar dock att detta 

inte är något som hon själv känner igen sig i. Anna menar även att en annan skillnad mellan 

män och kvinnor i chefspositioner kan vara det dåliga samvetet då hon förklarar att varken 

hennes bror eller hennes man får dåligt samvete på samma sätt som hon kan få, om de 

exempelvis skulle åka hem tidigare från arbetet någon dag. Anna förklarar att det ofta är en 

svår balansgång mellan familjelivet och arbetslivet eftersom hon ofta får dåligt samvete för att 

hon skyndar sig hem från arbetet och åker därifrån för tidigt då hon menar att det alltid finns 

saker hon behöver göra. Samtidigt som hon får dåligt samvete för att hon ändå kommer hem 

till familjen lite för sent eftersom hennes barn går och lägger sig tidigt. Hon vet inte om det 

bara är hos henne det är på detta sätt eller om kvinnor som är mammor helt enkelt får en 

annan känsla än män som är pappor. 
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4.1.1 Manliga och kvinnliga egenskaper 

Heléne anser att tjejer generellt sett ältar och analyserar saker och ting mer och att killar 

däremot tänker lite mer att det löser sig och grubblar därmed inte över det på samma sätt som 

tjejer. Dock anser hon inte att hon själv är en sådan person som grubblar över saker och ting 

eller ältar och överanalyserar småsaker. Heléne berättar vidare att det är mycket tjejer inom 

handeln, men att det är mest killar i ledande befattningar. Detta är något hon kan tycka är lite 

synd: ”Man får ibland andra dimensioner när man får in tjejtankar” (Personlig 

kommunikation, H. Hillarp, 22 mars, 2011). När det bara är killar blir det lätt ett hårdare 

klimat, hårt tal och ett mer fyrkantigt tänk, anser Heléne. Tjejer kan däremot sticka in på ett 

annat sätt och uttrycka sig lite mjukare. Detta belyser även Tommy då han menar att det är 

lättare för honom att prata om mjuka saker med kvinnor än vad det är med män. Kvinnor har 

lättare för att beskriva känslor och öppnar sig lite mer än män. Män kan däremot ha en 

hårdare fasad och öppnar sig inte i första läget på samma sätt, förklarar Tommy.  

 

Både Heléne och hennes man samt Anna och hennes bror har delat upp ansvaret inom 

butiken. Heléne ansvarar för det interna, med bland annat personalfrågor och hennes man 

ansvarar för det externa med marknadsföring och konkurrenter och så vidare. Anledningen till 

att de har denna uppdelning är att personal och ledarskap ligger Heléne närmst medan hennes 

man är bättre på avtal, marknadsföring och så vidare. Även Anna förklarar att hon (som det 

brukar vara) tar hand om de mjukare delarna i form av kontakt med medarbetarna, 

information och planering av stora aktiviteter. Hennes bror är däremot mer av en doer, som 

hon kallar det och är därmed mer praktisk och teknisk. Anna menar vidare att hon bromsar lite 

mer medan hennes bror går på lite mer och vill att det ska gå i ett snabbare tempo, därför 

anser hon även att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Är det något av det tekniska som 

strular ringer både medarbetarna men även Anna själv på hennes bror, fastän Anna hade 

kunnat klara av det också. Anna tror att denna uppdelning beror på att hennes bror är bufflig, 

som hon uttrycker det. Anna har däremot en viss tendens att linda in saker lite för mycket. 

Anna anser att det i vissa sammanhang kan behövas någon som är mer rak på sak och då är 

det hennes bror som gör detta medan Anna då mer är the good guy och kan vända och vrida 

på saker och ting och fixa och trixa och hon kan på detta sätt få medarbetarna dit hon vill.  

 

Heléne menar att hennes dagsform tyvärr kan påverka om hon har en dålig dag på arbetet, 

detta trots att hon berättar att personer som har med service och människor att göra inte får ha 

en dålig dag. Hon önskar att det inte påverkar, men det kan det göra. Detta betyder däremot 

inte att hon bara kan stänga in sig och vara sur, det får inte hända och det gör det inte heller 

förklarar Heléne. Även Anna försöker att inte låta dagsformen styra beteendet gentemot 

medarbetarna och framförallt inte gentemot kunderna, vilket hon tror att hon lyckas ganska 

bra med. Hon anser även att hon ofta har bra dagar, är ganska glad och lätt att prata med och 

inbjuder gärna till samtal. Samtidigt som hon berättar att om det skulle uppstå en rad dåliga 

saker gång på gång i butiken under en och samma dag kan till slut stubinen bli lite kort och då 

räcker det med att någon gör något litet fel som gör att bägaren rinner över och hon blir 

rasande på en gång. När detta händer försöker Anna kanske inte samma dag, men dagen därpå 

prata med medarbetaren om varför hon blev arg och samtidigt förklara att det var flera andra 

saker som låg bakom och ber sedan om förlåtelse. Tommy är väldigt noga med att poängtera 

att en dålig dag inte får gå ut över hans ledarskap, utan detta skulle han se som ett 

misslyckande: ”Om jag har en dålig dag och kommer in till arbetet då skulle jag inte förlåta 

mig” (Personlig kommunikation, T. Fransson, 22 mars, 2011). Hur dagsformen påverkar 

Nicklas ledarskap vet han inte riktigt, han tror dock inte att medarbetarna märker av det, utan 

på arbetet försöker han att hålla fanan högt oberoende dagsformen. 
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Heléne berättar att det ibland kan vara jobbigt att få kritik men hon försöker ändå ta det till sig 

och funderar över om det stämmer och om det verkligen är något hon kan göra något åt eller 

om hon kan göra något på ett annorlunda sätt. Då medarbetarna framför kritik menar Heléne 

att det ofta har att göra med att medarbetarna uppfattat något som orättvist. Anna menar även 

att hon kan hamna i försvarsställning när hon får kritik och tar inte riktigt den till sig. Anna 

förklarar dock att när hon sedan kommer hem och får tänka över det får hon en bättre 

förståelse för det och inser att det kanske ändå låg något i det som sades. Anna menar att när 

det gäller medarbetare svarar hon inte bara emot när hon får kritik utan försöker ändå ta det 

till sig och försöker tänka ut om hon kan göra på ett annorlunda sätt nästa gång. Det är viktigt 

att hon försöker ta in och lyssna, tänka efter innan hon pratar och att inte försvara sig. Tommy 

förklarar att han i början tyckte att det var jobbigt att få kritik men idag känner han inte den 

pressen utan vill istället bli bättre som ledare och ser möjligheter i att kunna förändra sig själv. 

När Nicklas får kritik av sina medarbetare reagerar han bara positivt eftersom han menar att 

han alltid kan förbättra sig.  

4.1.2 Manligt och kvinnligt ledarskap 

Samtliga respondenter menar att ett bra ledarskap bland annat utmärks av att vara lyhörd. Att 

kunna: ”… lyssna av” och ”… känna av” (Personlig kommunikation, N. Norin, 25 mars, 

2011). Heléne och Anna poängterar även vikten av att förstå och sätta sig in i medarbetarnas 

situation. Heléne menar att en av hennes starka sidor som ledare är att hon själv har erfarenhet 

av arbete i butikens alla delar vilket gör att hon lätt kan sätta sig in i medarbetarnas situation 

och förstå vad det är de pratar om. Hon menar dock att det är viktigt att hon som ledare inte 

blir för personligt engagerad eftersom det då kan vara lätt att tappa ledarrollen, vilket hon kan 

se som en svaghet hos sig själv. Heléne anser även att hon själv är öppen och vanlig och 

spelar därmed ingen direkt chefsroll och hon ser även sig själv som lättillgänglig för 

medarbetarna. Anna berättar att en stark ledaregenskap hos henne är att hon är en god 

lyssnare som tar sig tid för att lyssna och på detta sätt kan hon lättare förstå och se saker ur 

sina medarbetares perspektiv. Hon anser även att hon har ett positivt synsätt och tar därmed 

inte saker och ting på speciellt stort allvar utan tänker att det kunde varit värre. Anna berättar 

även att hon tar sig tid att visa och lära sina medarbetare om det är något de vill att hon ska 

hjälpa dem med. Detta ser hon som en stark sida hos sig själv som ledare då hon inte 

överrumplas med små saker som medarbetarna likaväl kunde genomfört själva. Tommy 

menar att ett bra ledarskap kännetecknas av att medarbetarna ges stor frihet under ansvar samt 

att det är viktigt som ledare att ta till sig och ta in all information. En av hans starkare sidor 

menar han är hans engagemang och hans positiva inställning, samt att han lyssnar på sina 

medarbetare innan han fattar beslut. Nicklas menar att ett gott ledarskap, näst efter lyhördhet, 

handlar om att göra medarbetarna delaktiga i processen att driva en butik. Han menar att hans 

starka sidor är att han är öppen, rak och givmild. 

 

Heléne tycker det är svårt att själv svara på om hennes beteende skiljer sig åt om hon är på 

arbetet eller om hon är hemma. Hon tycker alltid att hon är som vanligt och varken hon eller 

Nicklas tror på att spela några roller: ”Jag spelar ju inget ledarskap” (Personlig 

kommunikation, N. Norin, 25 mars, 2011). Heléne berättar att hon brukar ta med det privata 

och det personliga på arbetet eftersom hon är väldigt öppen som person. Detta är något hon 

ser som både bra och dåligt eftersom hon ibland kan berätta mer än vad medarbetarna 

egentligen behöver veta om det privata och familjelivet, vilket kan leda till att hon tappar lite 

av sin proffsighet och blir lite för vanlig. Heléne menar dock att hon försöker vara mer 

proffsig på arbetet än när hon är hemma. Samtidigt som hon menar att hon ändå vill vara en i 

gänget och försöker hitta en balans mellan arbetet och det privata. Nicklas tror inte att han är 

olika personer på arbetet och hemma. Han berättar för oss att hela hans familj är involverade i 
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butiken då hela familjen arbetar där. Detta gör att mycket kretsar kring butiken och det kan 

vara en anledning till att det inte finns några större skillnader på hur han är hemma och på 

arbetet. Anna och Tommy däremot menar att de är två olika personer på arbetet och privat. 

Anna vet inte riktigt hur men förklarar att hon exempelvis är på ett visst sätt när hon är med 

sina vänner och när hon är hemma. Hon undviker även gärna liknande sociala situationer när 

hon är privat och kan även tycka att det är lite jobbigt. Anna tror att detta kan bero på att hon 

kan bli lite mätt på det sociala på arbetet och vill då kunna komma hem och koppla av och 

bara vara sig själv när hon kommer hem. Hon blir dock mer och mer social även i det privata 

och detta är ändå något hon tycker är skönt eftersom hon ibland ser sig själv som lite tråkig. 

Anledningen till att Tommy skiljer på sitt sätt att vara hemma och på arbetet menar han beror 

på att han som chef måste kliva fram och stå i centrum då det på arbetet hela tiden finns mål 

att uppnå. Hemma menar han att han inte känner samma behov av att kliva fram och stå i 

centrum eftersom målet där är att vara närvarande hemma.  

 

Om en medarbetare har funderingar på att lämna företaget men ändå stannar menar Heléne att 

förtroendet för den medarbetaren kan sjunka. Hon menar också att en person som lämnat 

företaget och vill komma tillbaka måste kunna motivera sig väl för varför han eller hon 

faktiskt vill komma tillbaka. Anna menar att hon nog hade blivit lite mer känslomässigt 

engagerad i en sådan situation och berättar att hon nog hade blivit besviken. Om medarbetaren 

dessutom hade valt att börja arbeta hos en konkurrent förklarar Anna att hon nog hade blivit 

sur och även visat detta för medarbetaren. Tommy däremot menar att om medarbetaren är 

värdefull för företaget hade han försökt erbjuda utbildningar och mer ansvar, detta för att låta 

individen växa i sin arbetsroll. Nicklas berättar en grundtanke för sin organisation: ”I min 

filosofi så finns det ingen som är oumbärlig, det försöker jag att pränta in till alla.” 

(Personlig kommunikation, N. Norin, 25 mars, 2011). Däremot menar han att det kan vara 

viktigt för en medarbetares personliga utveckling att göra något nytt, därför släpper hellre 

Nicklas den personen för att lyfta honom eller henne i den utvecklingen. 

 

Heléne och Anna förklarar att om en medarbetare inte är speciellt positiv och glad som han 

eller hon brukar vara, brukar de låta detta vara. Båda två menar dock att om medarbetaren 

skulle upprepa sitt beteende under flera dagar brukar de prata med dem och kolla upp att allt 

är som det ska eller om det är något som inte stämmer. Heléne brukar då beta av alla punkter 

som kan röra jobbet för att sedan gå in och kolla hur medarbetaren har det hemma och i det 

privata. Som butiksanställd menar Tommy att medarbetaren inte får ha en dålig dag och 

kunderna ska inte bli påverkade av detta. Ser han en medarbetare som är på dåligt humör och 

detta går ut över arbetet försöker han se till att någon pratar med den personen för att kolla att 

allt är bra. Nicklas menar att även han försöker att skanna av läget hos medarbetaren, dock är 

han försiktig med detta eftersom han inte vill trampa in på medarbetarens privatliv. Han 

berättar även att om medarbetaren mår dåligt och han eller hon stannar hemma från arbetet 

brukar oftast Nicklas eller någon annan ringa hem till dem för att kolla läget, för att 

medarbetarna ska känna sig behövda och inte bortglömda bara för att de inte är på arbetet.  

 

Samtliga respondenter är positiva till att genomföra gemensamma aktiviteter. Heléne berättar 

att de på Maxi ICA Stormarknad Högskolan har en festkommitté som anordnar en till tre 

aktiviteter om året där alla medarbetare är inbjudna. Hon deltar gärna själv vid dessa 

aktiviteter tillsammans med sin personal då hon menar att det är viktigt att träffas privat, 

utanför arbetet. I Annas butik har de alltid en jul- och en sommarfest och oftast försöker 

någon av antingen Anna eller hennes bror gå med på även de spontana aktiviteterna för att 

visa sitt intresse men Anna förklarar att hon själv inte brukar vara speciellt sugen på att följa 

med och visar då lite av sin tråkigare sida. Hon anser även att det är viktigt att antingen hon 



 

 

38 

 

eller hennes bror är med på dessa aktiviteter för att det inte ska bli en för stor gräns mellan 

ledning och personal. Tommy berättar att de på Maxi ICA Stormarknad Flygstaden har två 

större fester per år, han ser även till att varje avdelning var för sig ibland går ut och äter eller 

genomför någon mindre aktivitet. Tommy försöker alltid att se till att medverka på 

aktiviteterna som genomförs, då han menar att dessa fungerar som teambuilding. Nicklas 

berättar att för hans butiksmedarbetare anordnas det en större aktivitet varje år som han även 

själv är med och deltar på. Han anser att aktiviteter utanför arbetet kan vara bra för att knyta 

samman medarbetarna. De gånger då medarbetarna själva hittar på något spontant är det inte 

alltid Nicklas har möjlighet att vara med på dessa då det beror på hur mycket annat han har att 

göra. 

 

För att förebygga konflikter mellan sina medarbetare anser Heléne att det är viktigt att agera 

med eftertanke och på ett så rättvist sätt som möjligt. Tommy menar att det ofta är 

missförstånd som ligger till grund för konflikter, därför försöker han tänka igenom 

förändringar och han försöker informera och genomföra saker vid rätt tillfälle. Att leda, 

fördela och vara lyhörd menar Nicklas är förutsättningar för att förebygga konflikter. Han 

anser även att aktiviteter utanför arbetet kan vara bra för att knyta samman medarbetarna och 

därmed förebygga konflikter. Anna däremot har inte stött på några allvarligare konflikter än, 

vilket gör att hon inte heller arbetar med att förebygga dessa.  

 

Det förekommer medarbetarsamtal i alla våra respondenters butiker och syftet med dessa är 

enligt Heléne att få tid att sitta ner och reflektera samt se vilka utvecklingsmöjligheter det 

finns för varje medarbetare. Annas syfte till dessa samtal är liknande då hon uttrycker att: 

”Jag vill ju hitta guldkornen” (Personlig kommunikation, A. Lindquist, 23 mars, 2011). Det 

vill säga hitta de medarbetare som vill lära sig mer, exempelvis om de vill arbeta på någon 

annan avdelning eller gå någon utbildning. Tommy ser medarbetarsamtalen som ett sätt att 

förbättras och han arbetar utifrån vad som ska utvecklas, bevaras och avvecklas, både vad 

gäller individen och organisationen. Nicklas däremot ser dessa samtal som ett sätt att lära 

känna sina medarbetare bättre och han försöker även få dem att känna att de kan vara med och 

påverka.   

 

När det gäller kommunikationen med sina medarbetare berättar flera av våra respondenter att 

det finns saker som är svårare att prata om än andra. Heléne menar att något som hon vet 

kommer uppfattas som sårande av medarbetaren är svårt att prata om. Anna menar 

exempelvis att sådant som är personligt är svårt att prata om, exempelvis sådant som rör 

medarbetarens hygien. Detta är även något som Tommy belyser då han menar att det är svårt 

att prata om sådant som rör medarbetarens privatliv. Dock menar både han och Anna att 

privata saker som går ut över och påverkar arbetet är sådant som de som ledare måste prata 

med sina medarbetare om. Nicklas däremot ser sig själv som en rak och öppen person och 

anser därför att det inte finns något som han har svårt att prata om med sina medarbetare. 

4.2 Kommunikation 
Heléne berättar att hon inte har några direkta måsten när hon kommer till arbetet utan mycket 

av hennes tid går åt till kontakt med personalen och kommunikationen gentemot dem. Hon ser 

sig lite som en kontaktperson då mycket av tiden går åt till samtal på alla olika nivåer. Både 

Heléne, Tommy och Nicklas förklarar att när de tänker på ordet kommunikation, tänker de att 

detta är svårt. Heléne menar även att det är väldigt komplext och både hon och Anna menar 

att kommunikation omfattar mer än en person, utbyte av information och att både ge och ta 

emot densamma. Heléne anser även att det är viktigt eftersom om vi inte kommunicerar kan 

vi aldrig byta bilder med varandra, vi kan aldrig förstå varandra eller sätta oss in i någon 
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annans situation. Tommy anser att hans största problem är att få ut information till alla 

medarbetarna. Dock menar han att även medarbetaren har ett ansvar att söka informationen, 

även om det är hans ansvar att få ut densamma. Detta är även något Nicklas belyser då han 

förklarar att orsaken till att den allmänna kommunikationen till medarbetarna inte är enkel 

beror på att människor tolkar saker olika.  

4.2.1 Kommunikationsmodellen 

Samtliga respondenter anser att det kan förekomma svårigheter i hur deras medarbetare 

uppfattar deras kommunikation eftersom människor uppfattar och tolkar saker på olika sätt, på 

grund av att vi faktiskt är olika som personer. Om det skulle vara på det viset att det Heléne 

vill förmedla inte når fram till medarbetarna tror hon att detta kan bero på att hon inte är 

tillräckligt tydlig. Det som är självklart för henne behöver inte vara detsamma för någon 

annan och det är viktigt att ställa frågor och försöka stämma av med medarbetarna för att 

kontrollera att det hon sagt faktiskt är korrekt uppfattat, anser Heléne. Anna berättar att en 

annan orsak till att det kan förekomma svårigheter i kommunikation kan bero på att hon 

förväntar sig och ibland tror att medarbetarna vet mer eller förstår mer än vad de faktiskt gör. 

Både Anna och Tommy menar att det är viktigt att försöka vara så tydlig som möjligt för att 

samtliga medarbetare ska kunna uppfatta informationen korrekt. Tommy förklarar även att 

han själv kan vara lite för snabb och för på. Han berättar att: ”För mig är det självklart i 

tanken, men jag delger inte all information och därför ser inte medarbetaren hela bilden” 

(Personlig kommunikation, T. Fransson, 22 mars, 2011). Vilket gör att han tror att 

medarbetarna ibland inte uppfattar informationen från honom korrekt. Nicklas menar att den 

enda svårigheten han ser är att alla människor tolkar saker och ting olika, däribland 

kommunikationen, vilket kan medföra att den information han förmedlar ibland kan 

misstolkas. 

4.2.2 Feedback 

Heléne berättar att hon inte fått någon direkt kritik men att hon däremot har fått kritik indirekt 

som hon sedan börjat fundera över. Heléne förklarar att de gånger det framförs kritik handlar 

det oftast om vissa specifika situationer då en medarbetare kan ha uppfattat något som 

orättvist. Då menar Heléne att det verkligen gäller att försöka förklara bakgrunden till varför 

just de besluten togs och försöka hitta en förståelse hos medarbetaren. Även Anna berättar att 

det är väldigt sällan någon faktiskt framför kritik till henne. Däremot vill både hon och 

Tommy gärna att detta kommer fram mer och oftare för att de ska få en möjlighet att kunna 

göra något åt det. Tommy ser det även som ett sätt för sig själv att bli bättre och han blir på så 

sätt mer medveten om sina egna brister. Både Tommy och Nicklas vill ha och uppskattar 

konstruktiv kritik då Tommy menar att han då vet om att medarbetaren har tänkt till och ser 

därför ingen anledning till att inte ta åt sig det. Nicklas menar även att konstruktiv kritik visar 

på att medarbetaren vill ha en förändring och att det är bra att ta en diskussion med 

medarbetaren för att på så sätt kunna reda ut eventuella missförstånd.  

 

Samtliga respondenter anser att de har ett öppet klimat på sin arbetsplats och alla förklarar att 

de har en öppen dörr till sina kontor där medarbetarna alltid kan komma in. Heléne berättar 

även att det aldrig ska vara jobbigt för medarbetarna att komma in på deras kontor, ringa och 

ställa en fråga eller haffa henne nere i butiken. Vill någon medarbetare framföra någon positiv 

eller negativ kritik om sitt arbete kan de göra detta när som helst. Tommy belyser även att det 

är viktigt att ge feedback och uppmärksamma när någon medarbetare gör sitt jobb extra bra. 

Han tror att det är viktigt att ge sina medarbetare en klapp på axeln i vardagen för att de ska 

veta att de gör ett bra jobb. Nicklas berättar även att genom den personliga dialogen som sker 
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dagligen kan medarbetarna framföra kritik om sitt arbete, antingen till Nicklas direkt eller till 

butiks- eller avdelningschefen. 

4.2.3 Verbal kommunikation 

Heléne anser att människor kommunicerar på olika sätt, dels genom det vi säger och pratar 

och dels genom det vi skriver. Hon anser även att det skrivna oftast är lite hårdare än det vi 

faktiskt säger då vi pratar med varandra och att det är svårt att få in känslor i det vi skriver. 

Samtliga respondenter berättar även att det förekommer medarbetarsamtal en gång per år där 

de bland annat pratar med sina medarbetare om hur det går på arbetet och hur det går med 

medarbetarnas arbetsuppgifter, hur de trivs, vad det finns för utvecklingsmöjligheter och hur 

de ser på framtiden. Nicklas förklarar även att de samtalsämnen som kommer upp under de 

medarbetarsamtal han har varierar mycket från person till person. 
 

Samtliga respondenter förklarar att positiva och negativa besked förmedlas olika, beroende på 

vad det handlar om. Om det är något personligt förmedlas detta mellan fyra ögon, förklarar 

både Heléne och Nicklas. Om det däremot är ett negativt besked som exempelvis handlar att 

butiken har tappat i försäljning en vecka kan detta förmedlas i skrift, berättar både Heléne och 

Nicklas. Heléne brukar även skriva med en kommentar om varför det blev på detta sätt och 

detta förmedlas i form av månadsbrev. Detta belyser även Nicklas då han förmedlar denna typ 

av information genom veckobrev, personliga brev eller i form av möten. Anna berättar även 

att information om exempelvis nyanställningar och hur det ser ut rent resultatmässigt eller 

liknande förmedlas genom varje veckas veckoinformation. Detta är även något Tommy 

använder sig av då positiva besked förmedlas på varje avdelnings veckomöten. Anna berättar 

även att det finns en stor anslagstavla i deras butik som är indelad i fyra olika rutor för olika 

områden och även en för övrigt. Här sätts det upp lite olika information som rör just den 

avdelningen och som antingen hon själv eller någon annan sätter upp för att alla sedan ska 

kunna gå dit och läsa och på så sätt ta del av denna. Anna menar även att i de situationer det 

är uppenbart att alla inte har uppfattat informationen på ett korrekt sätt eftersom Anna varit 

otydlig, försöker hon förmedla informationen på ett annat sätt beroende på vem det är hon 

pratar med. Hon berättar även att de flesta medarbetarna är på flera olika platser och 

avdelningar runt omkring i butiken vilket gör att de kan lite om mycket. Då kan det vara 

svårare för dem att förstå när Anna börjar prata om mer avancerade saker. Det är inte speciellt 

ofta då alla är samlade precis samtidigt men varje gång de är det, exempelvis vid 

inventeringar eller fester, förmedlas även lite information om vad som gäller just då. Här kan 

det även muntligt förmedlas mindre positiva besked om det exempelvis är någon som tvingats 

sluta pga. oärlighet och stöld från företaget. Tommy berättar även att negativa besked hanteras 

av varje avdelnings- respektive försäljningschef och dessa besked hanteras med stor respekt. 

4.2.4 Ledarskap och kommunikation 

Heléne förklarar vilken roll kommunikationen spelar i sin roll som chef genom att hon vill att 

företaget ska ha ett öppet klimat och att det då är viktigt att hon själv är öppen. Det är viktigt 

att hon som chef och ledare kommunicerar ut och förmedlar detta till de anställda. ”Ja men 

lite ambassadör är man ju” (Personlig kommunikation, H. Hillarp, 22 mars, 2011) och 

Heléne menar vidare att hon inte kan ställa krav på hur medarbetarna ska vara om hon inte 

beter sig på samma sätt själv, eftersom detta i så fall blir tomma ord utan betydelse. Anna 

berättar även att hon vill vara ganska korrekt och försöker att inte vara personlig, utan mer 

saklig och tydlig i sin roll som chef. Kommunikationen för ledarskapet menar Tommy betyder 

allt, han poängterar även att kommunikationen inte bara handlar om att få ut information utan 

även om att lyssna. Om en medarbetare har ett problem menar Tommy att det kan lösa sig om 

han enbart lyssnar på vad personen har att säga. Detta innebär att han låter medarbetaren rensa 

ventilerna, vilket gör att han eller hon kan känna sig mer tillfredställd i sitt dagliga arbete. I 
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sin roll som chef menar Nicklas att han har ett ansvar för kommunikationen. Det är han som 

ska delge den informationen han har och få ut denna till sina medarbetare, via sina butiks- och 

avdelningschefer. 

4.3 Manlig och kvinnlig kommunikation 
I kommunikationen med medarbetarna försöker Heléne tänka på att uttrycka sig på ett sätt 

som inte upplevs dömande och hon tänker på hur hon uttrycker sig. Om det exempelvis 

uppstår ett problem försöker hon inte säga: ”Det är så här att du… utan: jag upplever att…” 

(Personlig kommunikation, H. Hillarp, 22 mars, 2011). Genom att uttrycka sig på detta sätt 

menar hon att felet inte läggs på medarbetaren utan att det är Heléne själv som upplever hur 

något är. Anna berättar även att hon anpassar sitt sätt att kommunicera utifrån hur känslig 

medarbetaren är och hon menar att vissa har lättare för att bli ledsna och då måste hon ta 

hänsyn till det. Anna anser även att det är viktigt att se de medarbetare som är tysta och 

kanske inte säger lika mycket under exempelvis möten. Hon anser nämligen att det är viktigt 

att få veta vad deras åsikt är eftersom det inte är en självklarhet för alla att uttrycka sina 

åsikter inför en grupp. Hon försöker alltid att prata med dessa medarbetare i efterhand för att 

ta reda på om de har någon annan idé eller annat förslag. Tommy försöker alltid att 

kommunicera med sina medarbetare i en positiv anda, han försöker ofta att måla upp 

målbilder. Hans sätt att kommunicera gentemot sina medarbetare är lite olika beroende på hur 

nära han arbetar med medarbetaren. En medarbetare som Tommy arbetar nära anser han att 

han inte behöver vara lika tydlig mot, tillskillnad från en medarbetare som exempelvis arbetar 

på golvet. Även Nicklas menar att han anpassar sin kommunikation efter medarbetarna, han 

menar att varje individ är unik och därmed måste han lägga fram saker på olika sätt. Han 

menar att ju längre tiden går desto bättre lär han känna sina medarbetare och han lär sig hur 

personen fungerar, vilket innebär att han ännu bättre kan anpassa sitt sätt att kommunicera till 

dem.  

 

Samtliga respondenter har daglig kontakt med sina medarbetare. Heléne berättar att hon varje 

morgon när hon kommer till arbetet och varje kväll innan hon går hem går ett varv i butiken 

för att se hur det ser ut där nere och även för att träffa alla som arbetar just då. Anna börjar 

också sin dag med att gå en runda i butiken, detta främst för att se till att allt är i sin ordning. 

Hon berättar även att hon träffar sina medarbetare stora delar av dagen eftersom hon ofta 

befinner sig nere i butiken. De gånger hon stannar till och pratar med sina medarbetare kan 

det likaväl handla om det privata som arbetet. Då hon sitter på kontoret berättar Anna att 

medarbetarna hela tiden kan ringa efter henne eller knacka på dörren. Vilket har gjort att de 

saker hon vill göra i lugn och ro krävs att hon gör hemma. Även Tommy försöker gå ett 

morgonvarv varje morgon, han förklarar att han genom detta morgonvarv kan mäta 

temperaturen på företaget och se hur alla mår. Heléne, Tommy och Nicklas belyser även fika- 

och lunchrummet som en plats där de kan prata med sina medarbetare om saker som inte 

direkt rör arbetet. Heléne och hennes man försöker även alltid se till att inte sitta vid samma 

bord när de äter lunch, som de dagligen gör i lunchrummet, för att de inte ska ses som en 

individ utan som två olika personer. Nicklas berättar även att han träffar sina medarbetare 

dagligen i butiken och mer djupare samtal hålls först vid medarbetarsamtalen.  
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5 Analys 

Analyskapitlet handlar om att vi analyserar vår insamlade empiri och ställer därmed empiri 

mot empiri, empiri mot teori och slutligen teori mot teori. Detta innebär att vi analyserar 

respondenternas svar med hjälp av våra tidigare teorier som vi behandlat och undersökt i den 

teoretiska referensramen.  

5.1 Genus 
Heléne förklarar att det aldrig egentligen funnits någon tvekan på vad hon velat göra utan hon 

har alltid haft ledarskapet i sig. Detta kan vi likna vid det Berger och Luckmann (2008) 

berättar om då de förklarar att alla uppfattningar människor har om hur saker och ting ska 

vara är skapade av oss själva genom socialisering. För Anna har det däremot inte alltid varit 

en självklarhet att hon skulle bli handlare. Detta är också något som stämmer överens med 

vad Berger och Luckmann (2008) belyser som socialisering, eftersom människan formas av 

samhället runtomkring. Det nyfödda barnet identifierar sig med sin omvärld och antar de 

roller och attityder som finns i den. Detta gör att barnet gör antaganden om hur världen i 

övrigt ser ut utifrån den kontext han eller hon själv lever i (Berger & Luckmann, 2008). 

Beteendet ser liknande ut för männen då Tommy förklarar att han alltid haft ledarskapet i sig, 

däremot anser Nicklas att det inte varit en självklarhet för honom att bli handlare. Trinidad 

och Normore (2005) anser även att genom socialiseringsprocessen skaffar sig människan 

värderingar och uppfattningar som ligger till grund för deras ledarskapsbeteende. Detta 

antagande kan vi likna till samtliga respondenter då de alla genom sin uppväxt och bakgrund 

haft olika värderingar och uppfattningar som legat till grund för att de blivit den chef de är 

idag. 

 

Heléne berättar att tjejer kan ha kvar lite av det gamla familjetänket, då det var mannen som 

var ute och arbetade och kvinnan som var hemma och skötte om familjen och hushållet. Detta 

är något som stämmer överens med det som Alvesson och Due Billing (1999) förklarar då de 

menar att vad som är den rätta platsen för män eller kvinnor finns det mer eller mindre 

stränga normer om och historiskt sett var det näst intill olovligt att det ena könet arbetade på 

ett område som tillhörde det andra könet. Anna belyser vidare att det dåliga samvetet kan vara 

en skillnad mellan män och kvinnor i chefspositioner då kvinnor som är mammor får en annan 

känsla och mer dåligt samvete än män som är pappor. Detta är även något som samspelar med 

vad Deutsch (2007) menar då människor agerar och beter sig på ett visst sätt med vetskapen 

om att de kommer att dömas efter vad som anses lämpligt kvinnligt eller manligt beteende. 

Att det dåliga samvetet hos kvinnor kan vara större än hos män kan vi även likna vid det som 

Alvesson och Due Billing (1999) berättar om då de menar att arbeten som oftast betraktas 

som feminina är arbeten som handlar om att försköna, förstärka och lyfta upp människors 

välbefinnande och status. Arbeten som däremot innebär att personen ska vara sträng, 

uttryckslös eller kylig, förknippas med det maskulina. Både Anna och Tommy anser även att 

det dels är svårt och dels viktigt att hitta en balans mellan familjelivet och arbetslivet. Detta är 

ytterligare något vi kan se likheter med då Alvesson och Due Billing (1999) menar att 

människor kan förknippa olika arbeten med maskulinitet och femininitet. Balansen mellan 

familjelivet och arbetslivet kan vi även likna vid då Alvesson och Due Billing (1999) menar 

att kvinnor som arbetar inom områden som är ovanliga för dem kan ibland känna att de ses 

som okvinnliga. För en kvinna som vill göra karriär är det, eller åtminstone har varit, mer 

gynnsamt för henne att identifiera sig med manliga egenskaper och inte med kvinnliga 

(Alvesson & Due Billing, 1999). 
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5.1.1 Manliga och kvinnliga egenskaper 

Både Heléne och Tommy beskriver hur de ser de stereotypa egenskaperna hos sina 

medarbetare som Eagly (1987) och Bem (1974) menar att de respektive könen har. Heléne 

beskriver hur klimatet kan bli hårdare med ett hårdare tal och ett mer fyrkantigt tänk när det 

bara är män. Vilket även belyses av Eagly och Johnson (1990) som beskriver att manliga 

ledare är mer bestämda och oberoende av andra. Tommy berättar att han upplevt att kvinnor 

har lättare för att beskriva känslor och är öppnare än män är vilket också Bem (1974) belyser 

genom att hon menar att kvinnor har lättare för att både uttrycka sina känslor samt att förstå 

andras känslor.  

 

Uppdelningen i kvinnornas butiker skulle kunna förklaras av de kvinnliga och manliga 

egenskaperna som Bem (1974) och Eagly (1987) beskriver. Bem (1974) och Eagly (1987) 

delar nämligen upp de kvinnliga och de manliga egenskaperna i communal och agentic. Bem 

(1974) och Eagly (1987) definierar communal som egenskaper förenade till att bry sig om 

andra och agentic som egenskaper där påstridig och kontrollerande är centrala. De båda 

kvinnorna har huvudansvaret för personalfrågor, vilket vi kan likna vid att kvinnliga 

egenskaper i större utsträckning handlar om förhållanden till andra människor än vad manliga 

egenskaper gör. Anna berättar också att hennes bror är mer bufflig vilket kan länkas till Eagly 

och Johnson (1990) eftersom de beskriver manliga ledare som mer bestämda, aggressiva, 

oberoende, självförsörjande, dominanta och kraftfulla. Denna tydliga uppdelning förekommer 

inte i männens butik eftersom de är ensamma handlare. De båda har delegerat mycket av 

ansvaret för det dagliga arbetet till sina butikschefer. Detta påminner om vad Bem (1974) 

menar då manliga egenskaper bland annat medför ett oberoende av andra människor. 

Männens delegerande både bekräftar och tillbakavisar detta genom att de gör sig oberoende 

då de själva inte behöver interagera med sina medarbetare i butiken. Dock kan detta också 

innebära att de gjort sig mer beroende av sina butiks- och försäljningschefer då de kan ha 

skapat sig en större inblick i sitt ansvarsområde än vad handlaren själv har.  

 

Kvinnorna ser mer till sin medmänniska och låter inte sitt egna dåliga humör gå ut över någon 

annan. Detta är något vi kan likna vid Eagly och Johnson (1990) då de menar att egenskaper 

som är förenade med kvinnliga ledare är att vara mer osjälviska och bry sig om andra 

människor. Dock menar Heléne att det kan finnas risk för att det dåliga humöret ibland kan 

märkas av medarbetarna. Medan Anna menar att det först märks då hon blir riktigt arg och 

Tommy å sin sida menar att han aldrig låter dåligt humör gå ut över arbetet, vilket även 

Nicklas menar. Att kunna uttrycka sina känslor och vara medveten om andras känslor är 

egenskaper som Eagly, (1987) menar är kvinnliga. I detta läge ser vi det omvända, här är 

männen mer måna än kvinnorna om att inte låta sitt egna dåliga humör gå ut över arbetet eller 

någon annan.   

 

Heléne beskriver att om hennes medarbetare känner sig orättvist behandlade försöker hon 

förklara bakgrunden till varför exempelvis ett beslut fattades för att skapa en förståelse hos 

medarbetarna. Dessa egenskaper överensstämmer med vad Bem (1974) anser som kvinnliga 

eftersom en kvinnlig egenskap är att kunna lugna sårade känslor och vara förstående. Eagly 

och Johnson (1990) beskriver däremot att en manlig ledare är mer bestämd, aggressiv, 

oberoende, självförsörjande, dominant och kraftfull. Denna typ av manliga egenskaper kan vi 

likna hos Anna som menar att hon kan hamna i försvarsställning då kritik riktas mot henne. 

Dock menar Anna att hon försöker sätta sig in i medarbetarens situation vilket enligt Bem 

(1974) är en kvinnlig egenskap. Hos Anna ser vi tydligt hur människor kan ha både manliga 

och kvinnliga egenskaper på det sätt som Connell (2003) beskriver. Eftersom både Tommy 

och Nicklas reagerar positivt på att få kritik kan detta samspela med de egenskaper som Eagly 
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och Johnson (1990) menar att kvinnliga ledare har, nämligen att vara förstående och mer 

medvetna om andra människors känslor. Detta ser vi eftersom männen själva visar en 

förståelse för medarbetarnas åsikter samt vill bli bättre utifrån vad medarbetarna tycker och 

känner.  

5.1.2 Manligt och kvinnligt ledarskap 

Samtliga handlare menar att ett bra ledarskap kännetecknas av att vara lyhörd. Detta är även 

något Yukl (2006) belyser då han anser att den demokratiska ledarstilen kännetecknas av att 

ledaren lyssnar och tar in sina medarbetares åsikter kring beslut. Även den 

relationsorienterade ledarstilen kräver en viss lyhördhet då Yukl (2006) menar att denna typ 

av ledare försöker att förstå medarbetarens problem. Vi ser att samtliga ledare utifrån Bakers 

(1991), Bems (1974), Eaglys och Carlis (2003) samt Eaglys och Johnssons (1990) 

resonemang kan liknas till det kvinnliga ledarskapet. Kvinnorna menar att ett bra ledarskap 

utmärks av att kunna sätta sig in i medarbetarnas situation. Att kunna sätta sig in i sina 

medarbetares problem är även något som Yukl (2006) menar tillhör det relationsorienterade 

ledarskapet. Vi ser här hur kvinnorna i detta läge har ett mer kvinnligt ledarskap i och med att 

Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly och Johnson (1990) sammanbinder det 

relationsorienterade ledarskapet till det kvinnliga beteendet. Anna berättar att hon gärna tar 

sig tid att visa och lära sina medarbetare småuppgifter för att de i ett senare skede ska kunna 

klara av det själva. Detta beskriver även Burke och Collins (2001) då de förklarar att en 

transformell ledare utvecklar en positiv relation med sina medarbetare för att stärka både 

medarbetarens och hela organisationens prestation. Yukl (2006) menar också att den 

relationsorienterade ledaren försöker att bidra till att medarbetarna utvecklas samt att han eller 

hon är stödjande och hjälpsam. Både den transformella och den relationsorienterade 

ledarstilen kan vi likna i Annas beteende. Dessa två ledarstilar är enligt Pounder och Coleman 

(2002), Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly och Johnson (1990) länkade till det kvinnliga 

ledarskapet. Att medarbetaren ges frihet under ansvar menar Tommy är kännetecken på ett 

bra ledarskap. Detta kan vi likna vid vad Yukl (2006) kännetecknar som den 

relationsorienterade ledarstilen, vilket innebär att ledaren tillåter ett stort självstyre hos 

medarbetarna i hur det utför sitt arbete. Även Nicklas menar att det är viktigt att medarbetarna 

är delaktiga i processen att driva en butik. Yukl (2006) beskriver både att den demokratiska 

ledaren tillåter medarbetarna vara delaktiga i beslutsprocessen och att den relationsorienterade 

ledaren ser till att hålla medarbetarna informerade. Genom Nicklas sätt att vilja ha 

medarbetarna delaktiga finns det därmed liknelser av både den relationsorienterade och den 

demokratiska ledarstilen. 

 

Anna beskriver att hon går in i en ledarroll när hon är på arbetet, denna roll går hon sedan ur 

när hon sedan kommer hem igen. Helené beskriver det motsatta, att hon är samma person 

oberoende om hon är på arbetet eller inte. För männen ser det likadant ut, Tommy beskriver 

att han är olika på arbetet och hemma, medan Nicklas är samma person. Yukl (2006) menar 

även att den uppgiftsorienterade ledaren är fokuserad på att nå uppsatta prestationsmål. Annas 

och Tommys beteende skulle därför kunna vara ett tecken på ett uppgiftsorienterat tänk, då de 

som ledare har andra krav på sig själva på arbetet än vad de har hemma. Det skulle innebära 

att de båda utifrån Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly och Johnson (1990) resonemang har 

en manlig ledarstil i detta läge. Heléne och Nicklas däremot som anser sig vara samma person 

på arbetet och hemma är därmed mer relationsorienterade och utifrån (1991), Bems (1974) 

samt Eagly och Johnsons (1990) resonemang kvinnliga ledare.   

 

Ingen av handlarna menar att de vill eller kan köpa tillbaka en medarbetare som vill sluta i 

deras butik. Vilket i så fall skulle kunna liknas vid det transaktionella ledarskapet som enligt 
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Burke och Collins (2001) är mer länkat till det manliga ledarskapet. Eagly och Carli (2003) 

beskriver att den transaktionella ledaren och medarbetaren har en utbytesrelation till varandra. 

Denna utbytesrelation skulle kunna avspegla sig i att en medarbetare köps tillbaka i detta fall. 

Kvinnorna beskriver båda två hur de hade reagerat känslomässigt om en betydelsefull 

medarbetare skulle sluta. Heléne genom att få ett sämre förtroende för personen och Anna 

genom att bli besviken. Vilket kan tyda på kvinnorna har ett mer relationsinriktat ledarskap då 

de på grund av sin relation till medarbetaren ser denna handling som en besvikelse. I samband 

med en medarbetares val att sluta arbeta i deras butik nämner männen både personlig 

utveckling och möjlighet att växa. Burke och Collins (2001) beskriver hur den transformella 

ledaren utvecklar en positiv relation med sina medarbetare för att stärka både medarbetarens 

och hela organisationens prestation. Detta är något som framförallt framgår hos Tommy, som 

menar att han vill erbjuda medarbetaren utbildning och mer ansvar för att växa i sin arbetsroll. 

Nicklas ser dock även utanför den egna organisationen då han menar att han vill lyfta sin 

medarbetare i sin personliga utveckling. Denna egenskap återfinns i Yukls (2006) beskrivning 

av det relationsinriktade ledarskapet där denna typ av ledare bidrar till att medarbetaren 

utvecklas och han eller hon främjar deras karriärer. 

 

Samtliga handlare menar att de försöker att prata med en medarbetare som de märker är på 

dåligt humör. Kvinnorna berättar att de tar upp allt som kan göra att medarbetaren inte är lika 

positiv och glad som vanligt, men männen är däremot mer reserverade. Nicklas berättar 

nämligen att han försöker att vara försiktig eftersom han inte vill klampa in i medarbetarens 

privatliv. Även Tommy poängterar att han ser till att någon pratar med medarbetaren då det 

dåliga humöret går ut över arbetet. Yukl (2006) beskriver att den relationsorienterade ledaren 

stöttar och hjälper medarbetaren medan den uppgiftsorienterade ledaren har en större fokus på 

prestationsmålen. Dock ser vi hur Nicklas förklarar att han försöker se till att någon ringer 

hem till de medarbetare som stannat hemma från arbetet för att får dem att känna sig behövda 

och inte bortglömda. Att visa uppskattning för medarbetarnas idéer och framförallt ge 

erkännande till medarbetarnas bidrag och prestation menar Yukl (2006) är drag som återfinns 

hos den relationsorienterade ledaren. Kvinnornas beteende i denna typ av situation kan vi 

likna vid den relationsorienterade ledarstilen och enligt Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly 

och Johnson (1990), även det kvinnliga ledarskapet. Medan männen som tar tag i problemet 

då det går ut över arbetet i detta läge kan ses som mer uppgiftsorienterade som Baker (1991), 

Bem (1974) samt Eagly och Johnson (1990) menar är länkade till det manliga ledarskapet.  

 

Att genomföra gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen ser samtliga respondenter som något 

positivt. Heléne berättar att hon gärna deltar vid dessa aktiviteter medan Anna berättar att hon 

gärna slipper delta och istället går hennes bror på dessa. Hos Heléne går det att utskilja drag 

från det transformella ledarskapet där Burke och Collins (2001) beskriver att ledaren bygger 

positiva relationer med sina medarbetare för att på sikt stärka både medarbetarens och 

organisationens prestation. I Annas situation ser hon gemensamma aktiviteter som något 

viktigt för att inte skapa en gräns mellan ledning och medarbetare. Vilket också det tyder på 

en tanke om att skapa relationer till medarbetarna. Tommy ser på de gemensamma 

aktiviteterna som en sorts teambuilding, vilket även Nicklas gör då han menar att aktiviteter 

utanför arbetet kan knyta samman medarbetarna. Att se gemensamma aktiviteter som ett sätt 

för att få personalstyrkan att fungera bättre kan liknas vid ett uppgiftsorienterat ledarskap. 

Yukl (2006) beskriver nämligen att den uppgiftsorienterade ledaren tillhandahåller 

nödvändiga resurser för att guida medarbetarna mot prestationsmålen, vilket teambuilding-

aktiviteter skulle kunna vara. De båda männens medverkan visar även på inslag av det 

transformella ledarskapet som vi även ser hos kvinnorna.  
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Att vara rättvis och att agera med eftertanke menar Heléne är viktigt för att förebygga en 

konflikt. Detta tyder på att hon visar omtanke för medarbetarna. Yukl (2006) beskriver att den 

relationsorienterade ledaren uppträder vänligt och hänsynsfullt mot sina medarbetare, vilket 

Heléne gör genom att hon är rättvis och agerar med eftertanke. Tommy menar att det ofta är 

vid förändringar som konflikter uppstår och att han då försöker att informera väl och 

genomföra saker vid rätt tid. Nicklas sätt att förebygga konflikter är att leda, fördela och vara 

lyhörd samt genomföra gruppaktiviteter där medarbetarna knyts samman. Den 

uppgiftsorienterade ledaren är inriktad på prestationsmålen, medan den relationsorienterade 

ledaren mer fokuserar på relationen med sina medarbetare (Yukl, 2006). Baker (1991), Bem 

(1974) samt Eagly och Johnson (1990) beskriver också att det uppgiftsorienterade ledarskapet 

hör samman med det manliga och det relationsorienterade ledarskapet till det kvinnliga. I 

Tommys fall ser vi att han vill kunna genomföra förändringar utan att skapa missförstånd, 

vilket tyder på ett uppgiftsorienterat synsätt. Nicklas är däremot mer relationsorienterad, 

framförallt då han menar att sammanhållning är ett sätt att undvika konflikter.  

 

Kvinnorna beskriver medarbetarsamtal som ett sätt att kunna utveckla medarbetarna. Vi kan 

se likheter mellan syftet med medarbetarsamtalen hos ledarna med faktorer i det 

relationsorienterade ledarskapet. Yukl (2006) menar nämligen att en del av det 

relationsorienterade ledarskapet handlar om att ledaren bidrar till att medarbetaren utvecklas. 

Även Tommy beskriver samma syfte som kvinnorna. Nicklas däremot ser medarbetarsamtal 

som ett sätt för honom att lära känna sina medarbetare bättre, samt ge dem en chans att vara 

med och påverka. Hos honom ser vi liknelser från både det relationsorienterade ledarskapet 

och den demokratiska ledarstilen. Yukl (2006) beskriver nämligen hur det relationsorienterade 

ledarskapet fokuserar på relationen mellan ledaren och medarbetaren och den demokratiska 

ledaren låter sina medarbetare vara delaktiga och med i beslutsprocesser. Både den 

relationsorienterade och den demokratiska ledarstilen länkar Baker (1991), Bem (1974), 

Eagly och Johnson (1990) samt Eagly och Carli (2003) med det kvinnliga ledarskapet. 

 

Båda kvinnorna uttrycker en obehagskänsla av att prata om saker som kan såra medarbetarna, 

det vill säga saker som är personliga. Även Tommy menar att privatlivet är sådant som han 

tycker kan vara svårt att prata med sina medarbetare om. Vad gäller den relationsorienterade 

ledaren, och därmed enligt Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly och Johnson (1990) 

kvinnliga ledare, menar Yukl (2006) att han eller hon är mån om att lugna sårade känslor. Hos 

kvinnorna kan vi se en olust till att just såra sina medarbetare. Även Tommy har svårighet 

med att prata om sådant som rör privatlivet, dock menar både han och Anna att problem i 

privatlivet som går ut över arbetet är sådant som de måste ta tag i. Detta kan vi se till den 

uppgiftsorienterade ledaren, och därmed enligt Baker (1991), Bem (1974) samt Eagly och 

Johnson (1990) det manliga ledarskapet, där Yukl (2006) beskriver att ledaren fokuserar på att 

nå prestationsmål och att medarbetaren utför sitt arbete.   

5.2 Kommunikation 
Samtliga respondenter är överens om att kommunikation innebär utbyte av information, vilket 

även är något Maltén (2008) belyser då han anser att kommunikationen hjälper människor att 

överföra budskap. Kasongo (1998) menar även att den är en viktig del när det gäller 

samarbetsaktiviteter mellan människor. Detta eftersom nästan all mänsklig verksamhet går ut 

på att kunna samarbeta (Kasongo, 2008). Samtliga respondenter anser även att det kan vara 

svårt att få ut kommunikationen till alla medarbetare. Denna svårighet tar även Maltén (2008) 

upp då han menar att med hjälp av kommunikationen kan människor försöka påverka andras 

attityder, åsikter, tankar och värderingar. De kan även försöka åstadkomma en reaktion hos 

mottagaren eller också missuppfatta densamma. Liknande menar Holm (2006) att de som 
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kommunicerar med varandra måste förstå innebörden av den andra partens kommunikation 

för att en dialog över huvudtaget ska uppstå. 

5.2.1 Kommunikationsmodellen 

Samtliga respondenter menar att det kan förekomma svårigheter i hur deras medarbetare 

uppfattar deras kommunikation eftersom alla människor är olika. Denna svårighet 

överensstämmer med det som Shannon och Weaver (1998), Flensburg (2009) samt Jehiel 

(1999) belyser som brus. Shannon och Weaver (1998) förklarar nämligen detta brus som allt 

det som läggs till signalen mellan sändaren och mottagaren och som informationskällan inte 

hade tänkt skulle överföras. Maltén (2008) anser att egentligen är det inte själva budskapet 

som tolkas av mottagaren utan det som han eller hon upplever att sändaren vill förmedla som 

feltolkas. Ofta beror många kommunikationsmisslyckanden på just missuppfattningar eller 

feltolkningar (Maltén, 2008). Jehiel (1999) förklarar även att ibland kommer aldrig budskapet 

ens fram till mottagaren eftersom meddelandet då har förlorats i själva överföringen. Heléne, 

Anna och Tommy belyser alla vikten av att vara så tydlig som möjligt när dessa situationer 

uppstår.  

5.2.2 Feedback 

Kvinnorna och Nicklas ser främst på feedback som ett sätt att få reda på om någonting inte är 

som det ska, det vill säga om det är rätt eller fel. Tommy däremot ser feedback som ett sätt att 

lära sig på. Respondenternas syn på feedback liknar det som Hattie och Timperley (2007) 

beskiver då de menar att en av den mest effektiva påverkan på någons inlärning och prestation 

är feedback. Feedback kan även handla om en uppgift eller en produkt, exempelvis om något 

är rätt eller fel (Hattie & Timperley, 2007). Fiske (2009) förklarar även att feedback innebär 

att mottagarens reaktion på meddelandet går tillbaka till sändaren. Genom feedbacken blir 

mottagaren mer involverad i kommunikationen och sändaren kan anpassa meddelandet till 

mottagarens behov och reaktioner (Fiske, 2009). Samtliga respondenter lägger vikt vid att 

medarbetarna ska kunna framföra feedback till dem.  

5.2.3 Verbal kommunikation 

Samtliga respondenter använder sig av verbal kommunikation i både muntlig och skriflig 

form. Detta är även något som Heléne reflekterar över då hon menar att det skrivna kan 

upplevas hårdare och att hon tycker att det är svårare att uttrycka känslor i skriftspråket. Detta 

kan vi dra likheter med då Maltén (2008) och Baker (1991) förklarar att budskapet i den 

verbala kommunikationen utgörs av ord, antingen om det är i tal eller i skrift. Detta är även 

något som Maltén (2008) belyser vidare då han menar att orden som den verbala 

kommunikationen består av kan variera från att vara sakliga och neutrala till att vara mer 

känslomässiga och värdeladdade. Detta kan vi även likna med då samtliga respondenter 

berättar att det förekommer medarbetarsamtal en gång per år där det bland annat pratas om 

hur det går på arbetet och hur det går med medarbetarnas arbetsuppgifter, hur de trivs, vad det 

finns för utvecklingsmöjligheter och hur de ser på framtiden. Även saker som är mer 

personliga berättar Heléne och Nicklas är sådant som sker genom talspråket. Detta kan 

förklaras av Tannens (1982) mening om att talspråket är mer informellt och interaktivt, vilket 

kan vara anledningen till att respondenterna använder denna typ av kommunikation vid 

medarbetarsamtal och då meddelandet till medarbetaren är personligt. Vad gäller positiva och 

negativa besked ser det olika ut hos samtliga respondenter. Om Heléne har ett negativt besked 

som exempelvis handlar om att butiken har tappat i försäljning en vecka kan detta förmedlas i 

skrift via månadsbreven. Anna berättar även att information om exempelvis nyanställningar 

och hur det ser ut rent resultatmässigt eller liknande förmedlas muntligt genom varje veckas 

veckoinformation. Anna berättar även hur hon skriftligt kommunicerar med sina medarbetare 

med hjälp av en stor anslagstavla, där information sätts upp som alla kan läsa och ta del av. 
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Tommy berättar att positiva besked förmedlas på varje avdelnings veckomöten, negativa 

besked däremot hanteras med stor respekt av varje avdelnings- respektive försäljningschef. 

Ett negativt besked i form av att butiken exempelvis tappat i försäljning, menar Nicklas att 

han kan förmedla i skrift i form av veckobrev, personliga brev eller muntligt vid möten. Precis 

som Tannen (1982) beskriver använder respondenterna skriftlig kommunikation då de vill 

förmedla något som är mer formellt. 

 

Anna menar även att i de situationer det är uppenbart att alla inte har uppfattat informationen 

på ett korrekt sätt eftersom Anna varit otydlig, då försöker hon förmedla informationen på ett 

annat sätt beroende på vem det är hon pratar med. Hon berättar även att de flesta 

medarbetarna är på flera olika platser och avdelningar runt omkring i butiken vilket gör att de 

kan lite om mycket. Då kan det vara svårare för dem att förstå när Anna börjar prata om 

kanske mer avancerade saker. Att Anna försöker anpassa sin kommunikation till vem det är 

hon pratar med samstämmer med det som Maltén (2008) beskriver då han anser att det finns 

en intressant växling mellan skrift- och talspråk och det gäller att kombinera rätt språk i rätt 

sammanhang, det vill säga att kunna tala med bönder på bönders vis och med lärde man på 

latin (Maltén, 2008). Orolova (2010) menar även att det finns ett medvetet syfte med den 

icke-verbala kommunikationen, vilket vi anser samstämmer med Annas beteende då hon 

anpassar sin kommunikation till vem hon pratar med. 

5.2.4 Ledarskap och kommunikation 

Heléne anser att hon själv måste vara öppen för att kunna skapa ett öppet klimat inom 

företaget och Anna menar att hon vill vara saklig och tydlig i sin roll som chef. Kvinnornas 

syn på kommunikation och ledarskap kan vi se likheter med vad Wennberg (1994) har för syn 

på vad kommunikationen spelar för roll för chefen. Wennberg (1994) menar nämligen att 

kommunikation används av chefer som vill förmedla sina visioner och budskap om hur 

arbetet ska fungera och därmed skapa effektivitet, vilket Heléne gör då hon är på det sätt som 

hon vill att hennes medarbetare ska vara. Även Annas tankar kring kommunikationens roll för 

henne som ledare ser vi i Wennbergs (1994) resonemang där effektivitet på arbetsplatser 

uppnås först när människor förstår varandra och vill förstå varandra samt ta till sig vad andra 

säger. Tommy däremot poängterar vikten av att lyssna. Han menar att en medarbetare kan 

tillfredställas genom att bara få rensa sina ventiler. Tommys tankar kring ledarskap och 

kommunikation återfinner vi hos Burke och Wilcox (1969) samt Mayfield och Mayfield 

(2002) då de belyser vikten av ledarens kommunikation för att tillfredställa och skapa lojalitet 

hos medarbetarna. Nicklas talar om sitt ansvar för kommunikationen, då det är upp till honom 

att få ut information till sina medarbetare. Likt hos kvinnorna ser vi likheter i Nicklas 

uttalande till Wennberg (1994) som menar att kommunikationen används för att förmedla 

visioner och budskap om hur arbetet ska fungera. 

5.3 Manlig och kvinnlig kommunikation 
Samtliga respondenter förklarar att de tänker på hur de kommunicerar med sina medarbetare, 

vilket stämmer överens med vad Baker (1991) anser då han menar att en ledare kommunicerar 

utifrån den strategi eller ledarstil som han eller hon har valt för sitt ledarskap och 

kommunikationen blir på så sätt ett verktyg för ledaren för att utöva dessa strategier. Baker 

(1991) menar vidare att kvinnan kommunicerar för att betona sin relation och interaktion med 

andra medan mannen främst kommunicerar för att slutföra uppgifter. Just i denna situation 

kan vi däremot se likheter med att samtliga respondenter kommunicerar för att betona 

relationen och interaktionen med sina medarbetare och inte bara för att slutföra uppgiften. 

Heléne tänker nämligen på att inte uttrycka sig dömande, Anna anpassar kommunikationen 

utifrån hur känslig medarbetaren är och både Tommy och Nicklas anpassar sin 
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kommunikation beroende på hur nära och hur länge de arbetat med medarbetaren. Eftersom 

samtliga respondenter har daglig kontakt med sina medarbetare på lite olika sätt kan vi likna 

detta med den kvinnliga kommunikationen enligt Baker (1991) och Bem (1974). Både Baker 

(1991) och Bem (1974) menar nämligen att kvinnan, när hon kommunicerar med sina 

medarbetare, visar en större omsorg för deras välfärd, ger gärna råd och låter medarbetarna 

dominera konversationen. Wood (2009) menar även att i den kvinnliga kommunikationen 

utvecklas gemenskap, stöd, närhet och förståelse, vilket beror på den relationsinriktning som 

liknas med det kvinnliga beteendet. Vidare beskriver Wood (2009) att kvinnligt språk i större 

grad följer ett mönster som både skapar och bjuder in till konversation. Under den dagliga 

kommunikationen visar respondenterna omsorg för medarbetarnas välfärd som Baker (1991) 

och Bem (1974) belyser. Wood (2009) anser även att det kan utvecklas en viss gemenskap, ett 

stöd, närhet och förståelse under den här typen av beteende. När respondenterna dagligen 

kommunicerar med sina medarbetare kan detta även leda till att det som Wood (2009) menar, 

kan skapa och bjuda in till samtal. Wood (2009) anser vidare att manlig kommunikation kan 

uppfattas som mer absolut och hänvisande och tenderar därför att stänga konversationen utan 

att ge någon annan utrymme till att prata. Detta är dock inget vi kan likna med våra 

respondenter i just denna situation. 
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6 Slutsatser 

I uppsatsens avslutande kapitel redovisar vi vilket resultat vi kommer fram till genom att 

besvara vår problemformulering. Vi uppfyller även syftet med uppsatsen då vi drar egna 

slutsatser med hjälp av den tidigare forskningen tillsammans med svaren från varje 

respondent. Slutligen presenterar vi vårt teoretiska och praktiska bidrag samt ger förslag till 

fortsatt forskning inom ämnet.  

 
Eftersom alla människor världen över kommunicerar i princip dagligen med varandra anser vi 

att ämnet är intressant att studera. Den ständiga diskussionen som pågår huruvida det finns 

skillnader mellan män och kvinnor är även något som vi anser ligger rätt i tiden för att 

undersöka. Vi valde därför att sammanföra de två ämnena kommunikation och genus för att 

försöka ta reda på om det finns något samband mellan de båda och försöka förstå varför män 

respektive kvinnor i position som chefer kommunicerar som de gör. Eftersom vi redan från 

början ville ha ett objektivt synsätt på vår undersökning valde vi därför en bransch som är 

relativt könsneutral, nämligen dagligvaruhandeln. Utifrån ovanstående valde vi därför en 

problemformulering som lyder:  

 

Hur kan män respektive kvinnor i position som chefer kommunicera med sina medarbetare 

inom dagligvaruhandeln? 

  

För att öka vår förståelse till våra undersökningsområden och för att kunna besvara vår 

problemformulering samt vårt syfte, det vill säga att försöka förstå varför män och kvinnor 

kommunicerar olika i position som chefer, presenterar vi nedan vilka slutsatser vi kommit 

fram till:  

 

Män respektive kvinnor i position som chefer inom dagligvaruhandeln kan kommunicera 

olika med sina medarbetare. Män kan ha kvinnliga egenskaper, vara både demokratiska, 

transformella och relationsorienterade och därmed tillämpa en typisk kvinnlig ledarstil vad 

gäller kommunikationen. På motsvarande sätt kan kvinnor ha manliga egenskaper, vara 

uppgiftsorienterade och därmed tillämpa en typisk manlig ledarstil vad gäller 

kommunikationen.  Orsaken till varför män och kvinnor kommunicerar på det sätt som de gör 

kan bero på flera olika faktorer och inte bara på det faktum att de är män respektive kvinnor. 

Vi anser nämligen att det även kan finnas andra faktorer som kan ligga bakom detta beteende. 

Framförallt kan vi genom denna undersökning se att våra respondenter är påverkade av genus 

och de socialt konstruerade könsstereotyperna vi människor har skapat. Även organisationen 

som respondenten arbetar i ser vi kan påverka ledarens sätt att kommunicera med sina 

medarbetare då vi undersökt två mindre och två större butiker. Vi kan även tänka oss att 

faktorer som bakgrund, uppväxt, värderingar och vad människor har för personlighet kan vara 

avgörande för hur vi kommunicerar med varandra. Detta stärks genom Pounders och 

Colemans (2002) resonemang om att människans sätt att leda inte beror på könet utan på 

andra faktorer.  

 

Dock finns det även externa aspekter som vi tror kan ha påverkat vårt resultat. Vi anser 

nämligen att orsaken till att samtliga ledare tenderade att vara mer kvinnliga i både sitt 

ledarskap och sin kommunikation är att de är mer inriktade på relationen till sina medarbetare. 

Då vi undersökt hur kommunikationen mellan medarbetare och ledare ser ut kommer vi även 

in på relationen mellan medarbetare och ledare eftersom ledarskap handlar om en relation 

mellan ledaren och medarbetaren. Skillnaden i ledarstil mellan männen och kvinnorna kan 
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också bero på externa faktorer. Genom att kvinnorna i sina butiker har en uppdelning av 

ansvar där de har ansvaret för personalhantering och personalfrågor kan detta göra att 

kvinnorna blir mer inriktade på personalen, medan männen som inte har delat upp ansvaret på 

samma sätt inte kan fokusera lika mycket på personalen då de har fler ansvarsområden att se 

till. Vi vill också poängtera att dagligvaruhandeln och arbetet i butik till stor del handlar om 

kundmöten och relationen till kunden. Även denna aspekt, att dagligvaruhandeln är en 

relationsorienterad bransch, kan vara bidragande till att ledarna är mer relationsinriktade. 

Dessa slutsatser har vi kommit fram till då vi framförallt inom dessa områden kan utläsa ett 

visst mönster och samband: 

 

Genus 

Eftersom samtliga respondenter har haft olika värderingar och uppfattningar som legat till 

grund för att de blivit den chef de är idag kan detta även ligga till grund för varför de idag 

kommunicerar som de gör. Vi kan nämligen utläsa att en anledning till att män respektive 

kvinnor i position som chefer kommunicerar som de gör kan bero på vad de har för tidigare 

bakgrund och om de har olika värderingar och uppfattningar som kan påverka hur deras 

ledarskap ser ut idag. En annan orsak till mäns och kvinnors beteende kan vara att människor 

har kvar det historiska synsättet vad gäller vilken plats som är den rätta för män respektive 

kvinnor vad gäller arbetet. Slutsatsen vi kommer fram till här är att människor kan ha 

förutfattade meningar om vilka yrken som är mest lämpade för män respektive kvinnor. Detta 

synsätt går långt tillbaka i historien och vi anser att detta kan vara en stor faktor som även 

påverkar människors värderingar och uppfattningar och som i sin tur kan ligga till grund för 

varför män och kvinnor kommunicerar i position som chefer kommunicerar som de gör idag.   

 

Vi anser inte att det finns något samband mellan vilket kön våra respondenter har och vad de 

har för uppfattningar och värderingar som kan ha påverkat deras ledarskap. Vi menar 

nämligen att detta är olika från person till person och den största orsaken till varför 

människors uppfattningar och värderingar eventuellt skiljer sig åt beror mer på den 

föreställning de har om hur män respektive kvinnor ska vara vilket de har lärt sig genom sin 

bakgrund och uppväxt, än på att de är män eller kvinnor.   

 

Manliga och kvinnliga egenskaper 

Två av våra respondenter har en viss syn på mäns och kvinnors egenskaper, vilket stämmer 

relativt väl överens med de teorier vi har presenterat. Den ansvarsfördelning som finns i 

kvinnornas butiker stämmer även överens med de teorier om vilka egenskaper som är manliga 

respektive kvinnliga, men fördelningen i männens butiker gör inte det i samma utsträckning. 

Detta beror framförallt på att de båda kvinnorna har ett delat chefskap, medan männen är 

ensamma handlare och har därmed ingen möjlighet att dela upp ansvaret på samma sätt. I 

tabellen nedan (figur 6) presenterar vi en sammanställning av hur våra respondenter svarade 

angående de manliga och de kvinnliga egenskaperna. Svaren kunde vi sedan kategorisera ihop 

med de typiska manliga och kvinnliga egenskaperna som vi tidigare presenterat i teorikapitlet. 

Denna tabell klargör på ett tydligare sett det vi fick fram från föregående kapitel och vi kan på 

ett enkelt sett utläsa att respondenterna genom sina svar visar att de alla fyra har en blandning 

av både de manliga och de kvinnliga egenskaperna vi har presenterat. Kvinnorna kunde i 

större utsträckning än männen låta humöret styra och därmed visa ett dåligt humör för sina 

medarbetare, men samtliga ledare visade samtidigt omtanke för medarbetarna som framförde 

kritik mot dem. Även männen visar upp kvinnliga egenskaper då medarbetarna framförde 

kritik mot dem. Vi ser även att tre av våra respondenter tenderar att genom sina handlingar 

visa upp mer av de kvinnliga egenskaperna än de manliga. Den fjärde respondenten uppvisade 
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lika mycket manliga och kvinnliga egenskaper. Detta kan framförallt bero på att respondenten 

visar sina känslor för medarbetarna.   

 

Slutsatsen vi drar här är att det finns synpunkter hos respondenterna om att män och kvinnor 

är olika och därmed besitter olika egenskaper. Som vi ser kan även dessa ligga till grund för 

arbetsfördelningar och därmed förstärks dessa idéer ytterligare. Dock ser vi inte denna tydliga 

skillnad mellan respektive köns egenskaper hos männen och kvinnorna. Utan olika 

egenskaper tillämpas av både männen och kvinnorna, däremot ser vi att de kvinnliga 

egenskaperna väger över hos samtliga respondenter.  

 

 Heléne Anna Tommy Nicklas 

Agentic 

(Manliga egenskaper) 

1 2 1 1 

Communal 

(Kvinnliga egenskaper) 

2 2 3 3 

 

Figur 6. Slutsats av manliga och kvinnliga egenskaper 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Genom vår sammanställning i tabellen nedan (figur 7) har vi återigen tydliggjort det vi kom 

fram till i föregående kapitel. Denna tabell klargör hur vi kategoriserat våra respondenters 

svar tillsammans med de typiska manliga och kvinnliga ledarstilarna som återfinns i vårt 

teorikapitel. Vi kan tydligt utläsa att Heléne, Anna och Nicklas har ett mer relationsorienterat 

(kvinnligt) ledarskap, medan Tommy är mer uppgiftsorienterad (manlig). Vi ser alltså inget 

mönster mellan könen, dock kan vi se att Nicklas och Anna, som även har butiker som liknar 

varandra har liknande ledarstil då den relationsorienterade ledarstilen överväger men att även 

den uppgiftsorienterade ledarstilen finns där. Tommy och Heléne däremot är olika varandra 

även om deras butiker ser liknande ut. Dock kan detta bero på att Tommy har valt att delegera 

även personalansvaret till sina avdelningschefer och att Heléne har ansvaret för det interna 

med bland annat personalfrågor i sin butik. Detta gör att vi kan se att organisationens utseende 

kan påverka hur handlarna utövar sitt ledarskap.  

 

Vi vill dock förtydliga att det kan vara på det sättet att handlarna även kan uppvisa en 

autokratisk eller transaktionell ledarstil. Däremot var inte det något vi upplevde i de intervjuer 

vi hade med dem. Vi anser även att en anledning till detta utfall kan vara att den autokratiska 

och den transaktionella ledarstilen kan ses som negativa ledarstilar i dagens samhälle. 

Simonsson (2002) beskriver nämligen hur en förändring i synen på organisationers 

utformning har skett där dagens organisationer är mer platta och decentralicerade. Det 

autokratiska och det transaktionella ledarskapet är sådana stilar som vi tolkar skulle passa 

bättre i de hierakiska och byråkratiska organisationerna som fanns förr, vilket kan vara en 

anledning till att dessa stilar ses som negativa och att ingen av respondenterna berättade om 

något sådant beteende.  
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  Heléne Anna Tommy Nicklas 

Manlig ledarstil Autokratisk     

Manlig ledarstil Transaktionell     

Manlig ledarstil Uppgiftsorienterad  2 5 3 

Kvinnlig ledarstil Demokratisk 1 1 2 3 

Kvinnlig ledarstil Transformell 1 2 2 1 

Kvinnlig ledarstil Relationsorienterad 8 6 3 6 

 

Figur 7. Slutsats av manligt och kvinnligt ledarskap 

Ledarskap och kommunikation 

Vi kan utläsa ett visst samband mellan de båda kvinnorna och deras respektive syn på sitt 

ledarskap och dess kommunikation. Den ena kvinnan beter sig på samma sätt som hon vill att 

medarbetarna ska bete sig, den andra kvinnan vill däremot vara saklig och tydlig i sin 

ledarroll. På olika sätt vill de båda förmedla sina visioner och budskap till medarbetarna om 

hur arbetet ska fungera och därmed skapa effektivitet på arbetsplatsen. Detta samband skulle 

kunna förklaras i och med att de båda två är av samma kön och därmed kommunicerar av 

liknande anledningar. Däremot kan vi inte bara dra denna slutsats eftersom en av männen 

även han kommunicerar för att förmedla sina visioner och tankar om hur arbetet ska fungera. 

Tillskillnad från kvinnorna kan vi inte se något samband hos de båda männen eftersom den 

andra mannen kommunicerar för att tillfredsställa och skapa en lojalitet hos sina medarbetare. 

Slutsatsen vi drar är därmed att chefer kan kommunicera olika beroende på vilket kön de har 

men det kan även ha andra förklaringar. Beroende på vad de har för olika personligheter och 

vad de har för olika visioner och budskap de vill förmedla till de anställda, kommunicerar de 

därmed på olika sätt. Detta behöver dock inte betyda att de har olika målbilder med sin 

organisation, bara att de kan ha olika tillvägagångssätt för att uppnå dem. 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur män respektive kvinnor i position som chefer 

kan kommunicera med sina medarbetare inom dagligvaruhandeln, samt att försöka skapa en 

förståelse för varför män och kvinnor kommunicerar som de gör. Vi har under denna 

undersökning kommit fram till att män och kvinnor inom dagligvaruhandeln till viss del 

kommunicerar och agerar olika, men att dessa skillnader inte enbart behöver bero på att de har 

olika kön. Under arbetets gång har vi funnit att anledningen till att ledare kommunicerar på 

olika sätt framförallt kan bero på hur organisationen ser ut och på de föreställningar som finns 

om vad som är manligt respektive kvinnligt, men även på ledarens personlighet. Därför har vi 

kommit fram till att vårt teoretiska bidrag med denna uppsats är att män respektive kvinnor i 

position som handlare kommunicerar och agerar utifrån externa faktorer, och kanske 

framförallt utifrån sin personlighet, och därmed inte bara utifrån vilket kön han eller hon har.  

 

Eftersom vi kommer fram till att ledarens sätt att kommunicera och agera inte enbart beror på 

könet hoppas vi kunna belysa problemet med människors stereotypa föreställningar och 

förutfattade meningar om hur män respektive kvinnor är. Genom att belysa att de 
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föreställningar som finns inte alltid stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten hoppas 

vi kunna bidra till en större acceptans i arbetslivet för att män inte alltid behöver vara manliga 

och att kvinnor inte alltid behöver vara kvinnliga. Vi hoppas även att vi med denna uppsats 

kan bidra till att förändra synen på de yrken som ibland är förknippade med att vara man eller 

kvinna. Vi vill att människor ska få en ökad förståelse och ett vidgat synsätt kring dessa 

stereotypa yrken.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det dykt upp flera intressanta idéer och tankar om det vi undersökt. 

Vi vill nu dela med oss av dessa för att kunna inspirera andra till att utveckla och leda dessa 

vidare till fortsatt forskning.   

 

Eftersom vi tillämpar vår undersökning på dagligvaruhandeln menar vi att det hade varit 

intressant att även undersöka andra branscher för att se om detta resulterar till samma resultat 

som vi fått fram. En annan möjlighet hade även varit att jämföra två olika branscher med 

varandra för att på så sätt avgöra om kommunikationen skiljer sig åt beroende på vilken 

bransch ledarna arbetar inom. Då hade undersökarna även kunnat komma fram till om 

branschen har någon betydelse för hur cheferna kommunicerar.  

 

Ett annat förslag är att undersöka hur kommunikationen ser ut hos chefer i en annan stad än 

Halmstad. Detta anser vi är intressant för att kunna ta reda på om staden cheferna arbetar i har 

betydelse för hur de kommunicerar gentemot sina medarbetare. Exempelvis kan det finnas 

skillnad på om det är en stor eller liten stad som undersöks. 

 

För att säkerställa att cheferna faktiskt kommunicerar på det viset som de förklarar under 

intervjuerna hade det varit möjligt att även intervjua medarbetarna för att få reda på deras 

åsikt. Detta eftersom trovärdigheten ökar då undersökarna kan säkerställa att informationen är 

tillförlitlig.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide till samtliga respondenter 

 

Personuppgifter & grundläggande frågor: 

a. Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 

b. Får vi använda ditt namn/företagets namn i uppsatsen – vill du vara anonym? 

 

c. Kan du beskriva lite om vem du är som person?  

 

d. Har du någon specifik utbildning inom ledarskap? 

 

e. Kan du förklara vad din position som handlare innebär? 

 

f. Hur ser en vanlig dag på arbetet ut?  

 

Genus  

 

1. Vad var det som fick dig att bli chef?  

 

2. Vad tycker du utmärker ett bra ledarskap? 

 

3. Skiljer ditt beteende hur du är på arbetet respektive hur du är privat? På vilket sätt? 

 

4. Anser du att det finns några likheter mellan en manlig och en kvinnlig chef/ledare? 

Vilka? 

 

5. Anser du att det finns några skillnader mellan en manlig och en kvinnlig chef/ledare? 

Vilka?  

 

6. Anser du att det förekommer någon typ av svårigheter angående din position som 

handlare? Vilka? Vad beror detta på?  

 

7. Om en medarbetare skulle framföra kritik gentemot ditt sätt att leda, hur skulle du då 

reagera på detta? Hur skulle du hantera det? 

 

8. Skulle detta ändras om medarbetaren skulle framföra kritik gentemot dig som person? 

Hur? På vilket sätt? Varför? 

 

9. Om en betydelsefull medarbetare berättade att han eller hon skulle säga upp sig, hur 

skulle du då bete dig för att försöka få personen att stanna kvar? 

 

10. Påverkas ditt ledarskap av din dagsform? Exempelvis bra/dålig dag. På vilket sätt? 

Hur påverkas dina medarbetare?  

 

11. Om en av dina medarbetare har en dålig dag, beter du dig på ett speciellt sätt gentemot 

han eller henne? På vilket sätt? Varför? 

12. Förekommer det några gemensamma gruppaktiviteter på er arbetsplats? Deltar du 

själv på dessa? 
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13. Förekommer liknande aktiviteter när det gått sämre för företaget? I så fall vad beror 

det på? 

 

14. Om två av dina medarbetare skulle hamna i en konflikt, hur löser du den på bästa sätt?  

 

15. Arbetar du aktivt för att förebygga konflikter på arbetsplatsen? Hur? På vilket sätt?  

 

Kommunikation 

 

16. Vad tänker du på när du hör ordet kommunikation? 

 

17. Tänker du på hur du kommunicerar gentemot dina medarbetare? På vilket sätt? 

 

18. Förklara vilken roll kommunikationen spelar i din roll som chef/ledare 

 

19. Anpassar du din kommunikation efter vilken medarbetare du pratar med? 

 

20. Hur ofta träffar du dina anställda? – Hur ofta tar du dig tid och pratar med dem om vad 

som sker utanför arbetet?  

 

21. På vilket sätt kan dina medarbetare framföra positiv/negativ kritik om sitt arbete? 

 

22. Förekommer det någon typ av enskilda medarbetarsamtal med dina medarbetare? Hur 

ofta? Vad handlar dem om? Vad har dessa typer av samtal för syfte enligt dig? 

 

23. Förekommer det någon typ av gemensamma möten med samtliga medarbetare? Hur 

ofta? Vad handlar dem om? Vad har dessa typer av samtal för syfte enligt dig? 

 

24. Anser du att det förekommer svårigheter i hur dina medarbetare uppfattar din 

kommunikation? Vilka? Vad tror du att dessa beror på? 

 

25. Hur förmedlar du positiva besked till dina medarbetare? 

 

26. Hur förmedlar du negativa besked till dina medarbetare?  

 

27. Finns det något som är svårt att prata om med dina medarbetare? Vad? Varför? 

 

28. Hur går du som chef tillväga för att uppnå en god och fungerande kommunikation på 

er arbetsplats? 

 

29. Nämn 3 positiva och 3 negativa sidor hos dig som chef 

 

30. Finns det något du vill tillägga i detta samtal? 

 


