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Abstrakt 
I föreliggande uppsats kommer ledarens upplevelse av kommunikationen till 
sina medarbetare att belysas. Studien bygger på fenomenologisk ansats och 
det är den egna upplevelsen av lärandet som ligger till grund i 
undersökningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur en kvinnlig 
respektive manlig ledare upplever kommunikationen med en homogen 
arbetsgrupp av motsatt kön, samt att studera vad ledarna lärt sig i 
kommunikationen med sina medarbetare. De frågeställningar som kommer 
att ligga för grund i studien är hur de kvinnliga respektive manliga ledarna 
upplever att de kommunicerar med sina medarbetare då det är en manlig 
eller kvinnlig arbetsmiljö. Likaså vad kvinnliga ledare i en manlig 
arbetsmiljö respektive manliga ledare i en kvinnlig arbetsmiljö har lärt sig i 
kommunikationen med sina medarbetare. Vi behöver kommunicera för att 
fungera i samhället som individer och det finns olika modeller för det hos 
män och kvinnor. Redan i tidig ålder lägger vi grunden för hur vi 
kommunicerar olika för att sen utveckla det till typiskt kvinnlig och manlig 
kommunikation. Det handlar också om hur ledares kommunikativa förmåga 
bör vara till sina medarbetare. Intervju har skett med en kvinnlig och en 
manlig ledare för att få fram just deras upplevelse i kommunikationen till 
sina medarbetare och vad de lärt sig i sin kommunikation. Det som framkom 
var att kommunikation är viktig och att det finns en tydlighet. Att informera, 
att kunna lära av varandra och att kommunicera på ett positivt sätt tycker 
ledarna är viktiga lärdomar som de har tagit med sig under sitt 
yrkesverksamma liv. Men för att kunna kommunicera rätt behöver du som 
ledare vara med klara med vad du själv menar innan du kan förmedla dig till 
andra.  
 
 
Nyckelord: genus/kön, kommunikation, kommunikativt ledarskap, kvinnligt 
resp. manligt ledarskap, lärande, lärande kommunikation. 
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Inledning 
Kommunikation är viktigt för hela mänsklighetens existens. Utan kommunikation skulle 
vi inte ha utvecklats till det vi är i dag. Vi kommunicerar hela tiden både i ord och 
gester och i mötet med andra människor delar vi med oss av oss själva och tar del av 
vad andra har att kommunicera till oss. För att förstå hur vi kvinnor och män kan 
kommunicera så olika och ibland misstolka det som avses i våra avsikter belyses 
kommunikationen från tidig ålder och att det kvinnliga och manliga sättet att 
kommunicera börjar redan i småskoleåldern. Idag måste en ledare vara kommunikativ 
och det fungerar inte att peka med hela handen. Medarbetarna måste förstå sin ledare 
och det bör finnas ett samspel dem emellan. Sett från ett ledarskapsperspektiv är normen 
den manliga ledaren som förebild då det alltid funnits flest män i en ledarposition. 
Förutsättningarna för en kvinnlig respektive manlig ledare ser då olika ut beroende vilka 
förväntningar som en homogen arbetsgrupp av det motsatta könet har. Men oavsett om 
det är en kvinna eller man bör en ledare vara öppen, kunna lyssna och kommunicera 
med sina medarbetare för att kunna bedriva ett gott ledarskap. 
 
I detta arbete är fokus på lärandet i kommunikationen mellan män och kvinnor. Hur 
kvinnliga respektive manliga ledare kommunicerar med sina medarbetare, upplevelsen 
av kommunikationen och vad de har lärt sig av detta. Det intressanta ligger i skillnaden 
mellan hur kvinnor och män kommunicerar med varandra och att de inte alltid talar 
samma språk.  

Bakgrund 
Som bakgrund till kommunikation, vilket är ett mycket brett område, har jag här tänkt 
börja med en allmän beskrivning av kommunikation för att sen gå vidare in på olika 
modeller i vår kommunikation. Då uppsatsen handlar om hur kvinnor och män 
kommunicerar är det också min avsikt att belysa att redan från ung ålder visas det 
tydligt hur vi uppträder och kommunicerar olika. Det är av vikt att kunna konstatera att 
vi kommunicerar olika alla redan från tidig ålder och det gör att vi sitter fast i de roller 
vi har. Ju tidigare något rotar sig desto svårare är det att öppna upp och förstå hur det 
motsatta könet kommunicerar. Vidare går jag in på det kommunikativa ledarskapet som 
är så viktigt att det fungerar i samarbetet med medarbetare. 
 

Kommunikation 
Kommunikation är ett av vårt äldsta och viktigaste sätt att förmedla oss på. Från det att 
vi går upp på morgonen tills det att vi går och lägger oss sker det ett ständigt 
kommunikationsflöde. Kommunikation är något vi människor gör och information är 
således det vi utväxlar för att kunna kommunicera (Hård af Segerstad, 2002). Ordet 
kommunikation kommer från latin, communicare, och betyder att något ska bli 
gemensamt där vi meddelar och delar med oss av upplevelser, känslor, handlingar och 
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värderingar. I språket och kommunikationen kan vi möta andra människor och se oss 
själva i den andra människans reaktion på det vi förmedlar. Vi är både sändare och 
mottagare, sändaren sänder meddelande till mottagaren som i sin tur tar in och 
analyserar det som förmedlas och sen visar respons på det som sändaren har sänt. När vi 
kommunicerar är vi både sändare och mottagare, det sker i ett samspel. Information 
delas och vi upplever olika känslor, en bekräftelse sker på hur vi reagerar på den person 
vi pratar med. Vi har ofta en idé och tanke med vad vi vill förmedla och försöker 
uttrycka den så att den andre ska förstå. Ibland lyckas vi, ibland inte. Det beror på hur 
mottagaren upplever det och hur dennes tankevärld ser ut (Nilsson & Waldemarson, 
2007).  
 
När vi kommunicerar försöker vi göra klart för varandra hur var och en uppfattar det vi 
pratar om. Vi försöker och behöver förstå varandras uppfattningar om verkligheten för 
att vår kommunikation ska fungera. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att båda 
måste ha samma verklighet utan det viktiga är att vi förstår varandras verkligheter 
(Engquist, 1994). Kommunikationen sker alltid i ett socialt spelrum och det är mycket 
runt omkring som spelar in. Vad som spelar in kan vara den miljö som finns runt 
omkring som t.ex. gester vi gör, vår mimik, vilken ögonkontakt vi har, vår 
kroppsrörelse och sättet att säga saker och ting på (Nilsson & Waldemarson, 2007).  
 

Olika modeller för hur vi kommunicerar 
Det finns några olika modeller som vi använder oss av i vår kommunikation och tre av 
de vanligaste är hammarmodellen, barriärmodellen och informationsmodellen även 
kallad sändar–mottagarmodellen (Nilsson & Waldemarson, 2005). I hammarmodellen 
handlar det om att instifta sitt budskap tillräckligt mycket och tillräckligt högt. Ju mer vi 
upprepar vårt budskap genom att ”hamra in det”, desto mer går det in hos mottagaren, 
tror vi. Så är naturligtvis inte fallet utan ofta kan det skapa rädsla och irritation. Det är 
bättre att vänta en stund, lugna ner sig och ta om sitt budskap , lugnt och tydligt. Då blir 
mottagaren mer öppen för en kommunikation och kan ta emot budskapet och förstå vad 
den andra menar.  
 
När det finns en rad olika hinder eller barriärer som i barriärmodellen blir 
kommunikationen försvårad i våra försök med att få kontakt. Våra erfarenheter som vi 
bär med oss kan vara ett hinder som gör att det vi vill förmedlar inte kan förstås av 
andra. Finns inte den erfarenheten hos mottagaren har denne svårt att förstå vad vi vill 
förmedla. Även kultur, ålder, kön och utbildning kan ha betydelse i vår kommunikation 
och kan då utgöra hinder. Vi har olika förväntningar som kan göra att vi bara uppfattar 
vissa moment i det som förmedlas. Vi kan endast tolka och avläsa en annan människa i 
dess beteende. Beroende på vår egen erfarenhet tolkar vi in olika och det vi ser och hör 
överensstämmer inte alltid med vad sändaren hade för avsikt. När det uppstår barriärer i 
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kommunikationen är det viktigt att försöka förstå den andre och sen uttrycka vad vi 
själva menar (Nilsson & Waldemarson, 2005).  
 
Informationsmodellen är användbar när vi behöver se över att vi fått med de viktigaste 
delarna i vårt budskap. Till vem budskapet avser handlar om att vi säger samma sak i 
olika situationer men att budskapet inte alltid har samma innebörd. Vi kommunicerar på 
olika sätt i olika miljöer och till olika personer. Vi kan därför inte förutsätta att personer 
ska kommunicera på ett visst sätt bara för att de tillhör en viss grupp och att vår 
erfarenhet tror att det ska vara så. Vad budskapet och innehållet är i vår kommunikation 
är oftast det viktigaste för många. Vi glömmer bort både sammanhang och i vilken 
situation vi befinner oss i. För att mottagaren ska uppfatta och förstå budskapet bör detta 
anpassas efter kunskap, förväntningar och värderingar hos mottagaren så att denne kan 
ta till sig informationen. Kommunikationssättet kan ske med gester, ord, skrift, beröring 
mm. För att få önskad effekt av sin kommunikation behöver sändaren ha kunskap om 
andras värderingar, inställning och vanor. Detta gäller särskilt när man arbetar med 
kommunikativa medel och vill nå ut till en viss målgrupp (Nilsson & Waldemarson, 
2005).  
 
Dessa modeller är en generalisering av verkligheten och de finns oftast integrerade och i 
samspel med varandra. Men för att förstå hur vi kommunicerar är det bra att ha en 
modell så det blir tydligare och lättare att hantera. När vi samtalar med varandra så sker 
det hela tiden i ett samspel. Vi är sändare och mottagare på samma gång i en 
växelverkan. Vi väljer vilka budskap vi vill ta emot och har budskapet samma innebörd 
för båda parter förstår vi varandra bättre (Nilsson & Waldemarson, 2005). 
 

Kommunikationens olikheter hos pojkar och flickor formas tidigt 
Barn lär sig i tidig ålder att prata på olika sätt enligt Tannen (1992) som är en 
framträdande genusforskare i USA med specialitet på kommunikation. Även om pojkar 
och flickor växer upp i samma familj och även om de leker mycket med varandra så lär 
de sig ändå att kommunicera olika beroende på kön. Pojkar lär sig tidigt att om de vill 
vara i toppen på hierarkiskalan gäller det att slå sig fram. Ledaren talar om vad de andra 
ska göra och hur de ska göra det och förslag från andra pojkar undviks. Att vara 
underhållande och rolig som pojke gör att man får en högre status. I pojkarnas lek finns 
det vinnare och förlorare och reglerna är oftast invecklade som de också slåss om. 
Pojkar grälar ofta om vem som är bäst på vad och skryter gärna om det de är bra på. 
Flickor leker hellre i små grupper eller två och två. Det är viktigt att ha en bästis och det 
är närheten som har störst betydelse hos flickor. Flickor leker ofta lekar där alla får vara 
med och alla får göra allt i tur och ordning. I dessa lekar finns det inga vinnare eller 
förlorare. I motsats till pojkarna så ges det inga order utan vad som ska göras kommer 
fram genom förslag som gruppen sen bestämmer gemensamt. Visst finns det konkurrens 
bland flickorna men då handlar det mer om att vara omtyckt (Tannen, 1992). 
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För att få sin vilja igenom använder pojkar och flickor olika vägar för att nå dit. Enligt 
samhällets normer uppmuntras pojkar att ta strid och ledaren bestämmer helt och hållet 
medan flickor mer bör vara samarbetsvilliga där allt bestäms i demokratisk anda. Men 
det finns situationer där även flickor kan ta en hierarkisk ordning t.ex. när det leker 
mamma, pappa, barn. Där har vi flickan som är ”mamma” och som talar om vad de 
andra barnen ska göra och ”barnen” frågar då om lov för att få göra vissa saker. Men 
detta utövas endast i leken för när de blir jämställda kamrater är de återigen 
demokratiska i sin kommunikation. Flickor känner att de inte behöver använda sig av 
den hierarkiska ordningen men de kan om de vill (Tannen, 1992).  
 
Genom studier som gjorts på barns lek har man kunnat visa på och förstå varför män är 
känsliga för att bli tillintetgjorda om de ska bli tillsagda om vad de ska göra. Status är 
den viktigaste handelsvaran i pojkarnas värld och det är en ständig kamp om vem som 
skall vara på toppen. När hierarkin väl är inordnad vet alla sin plats och vart på skalan 
man befinner sig, tills det är någon ny som vill utmana ledaren på toppen, då blir det 
”bråk” igen. I flickornas värld är den viktigaste handelsvaran närhet. Relationen till 
varandra skiftar i vänskap beroende på att de vill vara vän med den populäraste flickan. 
Statusen ligger i att vara populär men den grundar sig i samhörigheten. En paradox i att 
vara populär är att man inte är särskilt omtyckt då grunden i vänskapen ligger i 
närheten. Den populära flickan måste neka en del sin vänskap för att gruppen blir för 
stor. I och med det ses hon som mallig och märkvärdig (Tannen, 1992). 
 
Redan i tidig ålder kan man urskilja de kommunikativa drag som kvinnor och män har. 
Detta ligger som grund för hur vi kommunicerar som vuxna och att miljön påverkar 
mycket hur vi ska kommunicera beroende på vilket kön vi tillhör. Som barn lär vi oss av 
vuxna män och kvinnor hur vi ska kommunicera och språkbarriären mellan könen är ett 
faktum.  

Kommunikativt ledarskap  
Som ledare behöver denne vara tydlig i sin kommunikation och att ett samspel uppstår 
mellan ledare och medarbetare så att de uppställda mål som är satta uppfylls och att 
arbetsklimatet är bra. För att vara en bra ledare behövs kunskap om sin organisation, 
erfarenhet och en kommunikativ förmåga att leda och stimulera sina medarbetare. Att 
våga och kunna hantera konflikter och eventuella omorganisationer är något en ledare 
måste kunna och vad det sen lär föra med sig. En kompetent ledare måste kunna 
organisera, administrera och planera i en s.k. uppgiftsorienterad roll. Ledaren bör också 
kunna visa omsorg, öppenhet, uppmuntra till kreativitet, handleda och integrera 
medarbetare i arbetet, denna roll kallas personorienterad roll. Om en ledare har alla 
dessa funktioner/egenskaper så har vi den ultimata dynamiska ledaren. Detta är inget 
som man behöver ha medfött utan det är något en ledare kan lära sig och utbilda sig i 
(Maltén, 1998). 
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För att bli en bra kommunikativ ledare behöver denne ha en rad förmågor enligt 
Tufvesson (2008). Jag har här valt att ta upp några av dessa aspekter som hon belyser. 
Något vanligt förekommande i en organisation är att ledare och medarbetare 
kommunicerar förbi varandra. Ledaren tror att denne är tydlig med vad denne har 
informerat men medarbetarna har inte hört eller förstått något av det ledaren förmedlat. 
Vad som kan ligga till grund är att medarbetaren är rädd för att kritisera ledaren för 
bristande information eller kan det vara något annat som ligger till grund såsom 
samarbetsproblem eller brist på personal. Det kan också bero på att informationsflödet 
är för stort och det är svårt att sålla i all information vad som är viktigt och relevant. En 
ledare måste kunna sålla information, förklara och sätta in det i ett sammanhang så att 
medarbetarna förstår. ”Det största problemet med kommunikation är att man tror att det 
har ägt rum” (Tufvesson, 2008, s. 13). 
 
En ledare måste kunna skapa en dialog till sina medarbetare. Att både kunna ändra åsikt 
och att kunna hävda den, att aktivt efterfråga medarbetarnas åsikt och att vara en aktiv 
lyssnare är viktiga egenskaper för att en dialog ska fungera väl (Tufvesson, 2008). Att 
kunna lyssna för att kommunikationen ska bli rätt är av stor vikt för utan någon som 
lyssnar blir det ingen kommunikation. Att kunna lyssna på rätt sätt som ledare är av 
betydelse då man lär känna sina medarbetare och får veta vad som är bra eller mindre 
bra. Ett aktivt lyssnande är inte något som sker automatiskt utan det kräver energi, 
engagemang och uppmärksamhet. Att återkoppla vad den andre har sagt, ställa frågor 
och visa att man är med i samtalet med nickningar, ögonkontakt och kroppsspråk 
kännetecknar ett aktivt lyssnande. Som ledare ska denne kunna visa tillit och öppenhet 
och ha all sin fokus på den som pratar, det skapar förtroende (Nilsson & Waldemarson, 
2007). 
 
Konflikthantering är något mycket viktigt en ledare måste behärska, annars kan det bli 
alldeles för stora proportioner på konflikten på en arbetsplats. En ledare bör kunna 
lyssna och ha förståelse för alla parters syn på problemet. Ledaren måste få de 
inblandade att förstå varför konflikten behöver lösas och hur hela gruppen och arbetet 
blir påverkat. Ledaren bör inte heller lösa konflikten åt de olika parterna. Utan denne 
bör försöka få parterna att komma fram till en lösning själva (Tufvesson, 2008). Att 
ställa frågor som Hur är det nu?, Hur vill vi ha det i fortsättningen? gör att alla får den 
tid de behöver för att se problemet. Det tar oftast tid att lösa en konflikt och det är inget 
man gör på en kafferast. Genom att diskutera fram olika lösningar och gemensamt 
komma fram till något, det är det som är målet (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
 
Att ge feedback och konstruktiv kritik gör att arbetsgruppen presterar bättre och ökar 
produktiviteten. Men hur lätt är det för en ledare att ge kritik? Det har visat sig att det 
ges alldeles för lite kritik på arbetsplatserna. Det är svårt att som ledare vara specifik 
och en osäkerhet om hur kritiken kommer tas emot, både positiv och negativ, gör att det 
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är lättare att låta bli (Tufvesson, 2008). Om en ledare inte ger någon feedback alls 
genererar det till en osäkerhet hos medarbetarna. Då är det bättre att prata om det och 
tala om hur man som ledare känner och tror att medarbetarna kommer att reagera och 
försöka vara så öppen som möjligt. Feedback ska ges när det är relevant och befogat och 
det ska helst ske direkt. Ärlighet är av vikt men för den skull inte vara för ärlig. En 
ledare ska tala om vad som är dåligt eller bra på ett relevant och konkret sätt, som att 
kunna säga att beteendet personen i fråga har är fel, inte personen själv. Genom att på 
ett positivt sätt ge feedback ökar mottagligheten hos medarbetaren och en chans till 
förbättring. Det är också viktigt att gå sakta fram, ta en sak i taget och ge utrymme för 
kommentarer, funderingar och diskussion. Målet är att få den andre till självinsikt och 
en omprövning av det nuvarande beteendet (Nilsson & Waldemarsson, 2007). 
 
Som ledare ska denne kunna sitta ner t.ex. vid kafferasten och prata lite med sina 
medarbetare, det är då ledaren kan känna av klimatet i arbetsgruppen och få mycket 
värdefull information om hur värderingar och normer ligger till i gruppen. För att kunna 
bli en så professionell ledare som möjligt är just dessa stunder viktiga, att kunna delta i 
småpratet. Men det handlar inte om den privat sociala karaktären utan den arbetssociala 
delen och det är viktigt för en ledare att kunna skilja på dessa (Tufvesson, 2008).  
 
För att medarbetarna ska känna delaktighet i visioner, mål, värderingar och resultat 
räcker det inte för en ledare att göra ett utskick om detta via t.ex. e-post (Tufvesson, 
2008). Det måste finnas en kommunikation mellan medarbetare och ledare. Ledaren 
måste se till så att alla förstår och är med på allt som informeras och sägs. Det är då 
ledaren får med sig sina medarbetare och att alla strävar mot ett gemensamt mål. Det här 
är något som alla måste arbeta med hela tiden, under alla årets dagar, det räcker inte 
med att hålla några möten då och då, utan hela organisationen ska genomsyras av det 
gemensamma målet hela tiden. En av de viktigaste punkterna är att medarbetarna 
känner förtroende för sin ledares ledarskap. ”Det tar tid att bygga upp ett förtroende, 
men det kan raseras fort.” (Tufvesson, 2008, s. 61). För att få ett förtroende så är det 
viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap, öppen för förslag, intresserad av vad medarbetarna 
har att säga och framförallt att kunna lyssna. Om ledaren däremot är oärlig, har ett 
aggressivt ledarskap och är inkonsekvent i allt denne säger och gör så kan förtroendet 
raseras på nolltid enligt Tufvesson (2008).  

Vetenskaplig problemformulering 
I detta arbete ligger fokus på ledare i kommunikation till sina anställda och hur de 
upplever sin kommunikation. Likaså vad de tycker att de har lärt sig i sin 
kommunikation. Inom ledarskap och kommunikation har det forskats en del men det har 
inte framkommit mycket om hur ledare upplever och kommunicera med sina 
medarbetare då de är i en minoritet och arbetslaget består av en homogen grupp av 
motsatt kön.  
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 Avgränsningar har gjorts till att studera en manlig och en kvinnlig ledare då det 
intressanta ligger i att få fram deras egen upplevelse i sin kommunikation. 
Undersökningen bygger på ledare som agerar i en homogen arbetsmiljö där ledaren 
tillhör det underrepresenterade könet. Hur upplever den kvinnliga ledaren sin 
kommunikation med enbart manliga medarbetare och hur upplever den manliga ledaren 
sin kommunikation med enbart kvinnliga medarbetare och vad har de lärt sig utav det? 
Det är i denna livsvärld som de befinner sig som är det intressanta att försöka få fram. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur en kvinnlig respektive manlig ledare 
upplever kommunikationen med en homogen arbetsgrupp av motsatt kön, samt att 
studera vad ledarna lärt sig i kommunikationen med sina medarbetare.  
 
Frågeställningarna är således: 
Hur upplever de kvinnliga respektive manliga ledarna att de kommunicerar med sina 
medarbetare då det är en manlig eller kvinnlig arbetsmiljö? 
 
Vad har kvinnliga ledare i en manlig arbetsmiljö respektive manliga ledare i en kvinnlig 
arbetsmiljö lärt sig i kommunikationen med sina medarbetare?  

Tidigare forskning 
Det har inte forskats så mycket inom just kvinnligt/manligt ledarskap i en homogen 
arbetsmiljö. Utgångspunkten i tidigare forskningar blir på ledarskap i en lärandemiljö, 
ledarskap ur ett genusperspektiv och kommunikation.  
 

Ledarskapet som rektor  
Det har gjorts en forskning av Brüde-Sundin (2007), En riktig rektor, som beskriver 
rektorers ledarskap ur ett genusperspektiv. Författaren i doktorsavhandlingen visar på 
rektorers vardagliga arbete och ledarskap. Utgångspunkten är att rektorer i någon form 
utövar ledarskap inom skolan. Hur det sedan gestaltar sig är den koncentrerade frågan i 
avhandlingen. Perspektivet på studien ligger på genus och hur ledarskapet påverkas av 
huruvida rektorn är en kvinna eller man. Då det är en övervägande del som är kvinnliga 
rektorer i dag har det ändå mest gjorts studier på manligt ledarskap. Kvinnor och män 
har olika bakgrunder och erfarenheter då det gäller ledarskap som rektorer och därför 
avser avhandlingen att fokusera mer på kvinnliga rektorer. I avhandlingen behandlas 
ledarskap, genus och hur ledarskapet görs och vilka innebörder det har i olika 
handlingar s.k. Leadership making. Syftet med denna avhandling var att fånga och 
förstå innebörden av och komplexiteten i att vara rektor.  
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Vad som tydligt visat sig i Brüde-Sundins (2007) avhandling är att de verkar från olika 
förutsättningar. Förväntningar och även fördomar styr hur en rektor ska agera både från 
omgivningen och från dem själva. Något som framkommit är att de manliga ledarna inte 
behöver bevisa sin duglighet på samma sätt som kvinnor måste göra. De får den status 
och auktoritet som en ledare behöver på köpet tack vare att de är män. Tack vare den 
självklara ledarstatus som en man får har de inte lika stora problem vid t.ex. ”möten 
med personer som har invandrarbakgrund eller stökiga elever.” Kvinnliga ledare har 
större problem vid situationer som dessa och behöver ibland ta stöd av en manlig 
kollega för att kompensera upp sitt ledarskap och sin auktoritet.  
 
Kvinnliga ledare ifrågasätts och måste bevisa sin lämplighet medan det är mer självklart 
för männen. Detta gör att kvinnliga ledare måste arbeta mot negativa förväntningar. De 
måste hela tiden bevisa sig dugliga medan männen får det med sig från början. De 
kvinnliga ledarna upplever att de får ta på sig en mer lyssnande roll som de kanske inte 
alltid är så positivt inställda till. Vidare har det uppmärksammats att kvinnliga ledare får 
uträtta mer arbete som ”faller mellan stolarna” medan männen, både ledare och 
medarbetare har en mer ”tillbakalutande hållning”. Detta sker med en sån självklarhet 
och det är ingen som har något att opponera sig över att detta sker. Tolkningen av detta 
kan vara föreställningen om att ”kvinnor klarar av att göra många saker samtidigt” och 
att förväntningarna på kvinnliga ledare är högre än på deras manliga kollegor menar 
Brüde-Sundin (2007).  
 

Samproducerat ledarskap 
Ludvigsson (2009) skildrar ledarskap i samspel med medarbetare. Forskningen heter 
Samproducerat ledarskap och exemplifiera skolledare och lärare i samspel. Tidigare 
forskning har endast studerat enskilt ledarskap och dess ledaregenskaper. Där har man 
inte tagit hänsyn till kontexten och samspelet med medarbetarna. Det finns en lucka i 
forskningen mellan samspelet ledare – medarbetare i hur de förstår varandra i de 
organisationer de är verksamma i. Fokus ligger på skolledaren och lärarnas perspektiv 
och hur de förstår varandra och varandras handlingar i det vardagliga arbetet. 
Ledarskapet ses som en relation där ledare och lärare utövar ledarskap i ett ömsesidigt 
förhållande. Sammanhanget påverkar ledarskapet så även den yttre kontexten i form av 
samhällets traditioner och värderingar i fostran och utbildning.  
 
Undersökning har gjort på tre olika skolor där resultatet visar på att samspelet fungerar 
bäst när ledare och lärare har en förståelse för varandras perspektiv i 
förhandlingsprocesser. Viktigt var också att ledaren var lyhörd inför lärarnas olika sätt 
att se på saker och ting och att ledaren förstod sina medarbetare i deras verksamhet. 
Ledaren skulle vara rättvis och inte favorisera någon, denne skulle ha 
”fingertoppskänslighet” och kunna känna av sina medarbetare samt att ha tillit till sina 
medarbetare. Ledaren skulle även vara tydlig i sin kommunikation så att medarbetarna 
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förstod vilket budskap som förmedlades. Ledaren skulle visa att denne kunde vara 
ledare när det behövdes och vara i en ”frontposition”. Medarbetarna ville inte att det 
skulle vara så att de såg upp till sin ledare utan de skulle vara mer jämbördiga. För att 
samspelet ska fungerar säger både ledare och medarbetare att: 
 

”Ledarskapet fungerar bäst när lärare och skolledare har möjlighet att ta 
varandras perspektiv. Man måste kunna mötas både fysiskt, socialt och 
känslomässigt. Även i känsloladdade situationer och hantering av 
samarbetsvårigheter framgår vikten av att inta varandras perspektiv för att 
olika synsätt skall kunna konfronteras och leda till att medvetenheten och 
utvecklingen av nya handlingssätt kan utökas (Ludvigsson, 2009, s. 158).” 
 

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur ledarskapet formas i och av samspelet 
mellan skolledare och lärare i vardagsarbetet på tre skolor. Forskarens intresse ligger i 
att belysa hur ledare och medarbetare säger att de förstår varandra i kommunikationen 
och i deras handlingar i det vardagliga arbetet. Slutsatsen som forskaren har kommit 
fram till var att ledarskapet utövas tillsammans. Medarbetarna har en viss politisk makt 
att påverka hur beslut skall tas om deras intressen inte går ihop med ledarens. Men de 
kan också hjälpa till att utveckla skolan i samarbete med ledaren.  
 

African American women executives’ leadership  
I denna forskning från USA som har gjorts av Parker (2001) har den afroamerikanska 
kvinnliga ledaren i en vit mansdominerad organisation studerats ingående. Parker 
skriver i sin forskning att hon inte kan känna igen sig i den typiska ledarstilen som alltid 
beskrivs där den manliga förebilden alltid står i fokus. Hon har därför valt att studera 
just afroamerikanska kvinnliga ledare för att få fram en annan bild av ledarskapet. Hon 
har utgått från ett svart feministiskt perspektiv där den afroamerikanska kvinnan måste 
se bortom sin ras och se vilken kapacitet hon egentligen har.  
 
I undersökningen identifierades fem teman runt ledarskapets kommunikation där 15 
afroamerikanska kvinnliga ledare i intervjuer och observationer deltog i en studie. De 
fem teman var följande, 1) interaktiv kommunikation, där det gäller att känna 
verksamheten, dess uppdrag och dess mål. Som ledare måste man kunna kommunicera 
denna kunskap tydligt, direkt och konsekvent. Ledaren måste vara tillgänglig för sina 
medarbetare och eventuella kunder. Samt att vara en förebild i sin kommunikation och i 
sitt beteende. 2) medinflytandet genom utmaningen att producera resultat, det 
förväntades en hög prestation och en förmåga att leverera av medarbetaren. Men mycket 
berodde på hur pass stort förtroende den enskilde ledaren hade för den enskilde 
medarbetaren. Likaså var det viktigt för ledaren att fastställa vissa mål för att producera 
högkvalitativa resultat. 3) öppenheten i kommunikationen, dvs att kunna diskutera 
viktiga frågor öppet och att alla som vill ska få en chans att säga sin mening. Att inte ha 
en dold agenda. 4) deltagandet i beslut genom samarbete i debatt, självständighet och 
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informations insamling, att man får debattera mot varandra ”one to one” för att senare 
kunna komma fram till ett beslut. Att som ledare lita på sina medarbetare och ha en 
stödjande kontroll av organisationen även ner till de lägsta nivåerna av sina 
medarbetare. Att som ledare vara medveten och ta in allas synpunkter och åsikter. 5) 
ledarskap som sträcker sig över gränserna i kommunikationen. Att försöka koppla ihop 
det afroamerikanska samhället till organisationen och få dem mer positivt inställda. 
Samt att försöka uttala organisationens uppdrag och syfte mer.  
 
Parker har här visat på att vi behöver bli mer jämställda i ledarskap och kommunikation 
och att det är mycket svårare för kvinnor och framför allt afroamerikanska kvinnor. Hon 
menar även på att ledarskapet måste ändras i sin struktur och att det finns en myt kring 
hur ledarskapet ser ut. Hon tycker att kvinnligt ledarskap ska tas tillvara på och att man 
kan lära sig mycket av hur afroamerikanska kvinnor fungerar i sitt ledarskap.  

Teorier 
Följande teorier tas här upp som ett stöd för resultatdelen. Teorier om kvinnligt och 
manligt ledarskap. Teorier om hur kvinnor och män kommunicerar olika. Teorier om 
lärandet i kommunikationen med varandra. Dessa teorier visar på skillnader men även 
att vi kan ta del av varandra och ta lärdom av varandras olikheter. Teoridelen avslutas 
med en sammanfattning av de tre olika teorierna. 
 

Teorier om kvinnligt och manligt ledarskap 
Kvinnligt ledarskap skiljer sig en del från manligt ledarskap och det kan vara av 
betydelse för denna studie att belysa skillnaderna för att få en förståelse för hur vi 
kommunicerar olika. Som alltid blir det en mer generell bild av hur en kvinnlig eller 
manlig ledare är verksam.  
 
Män och kvinnor har olika modeller i sin samhörighet. När de organiserar sig har män 
en hierarkisk modell där de försöker framhäva sina olikheter och att ledaren har fått 
kämpa för sin ledarroll. Kvinnor däremot organiserar sig i en platt modell där 
samhörighet är ledordet, ingen ska sticka ut och alla ska vara lika. Om det då är en 
kvinna som är ledare för manliga medarbetare är det av betydelse att hon kan visa upp 
och markera sin ledarposition, annars får hon svårt att göra sig hörd och få igenom sina 
beslut. Män lyssnar bara till ledare som gör sig tydliga och visar vem som bestämmer. 
Nu är det inte bara den hierarkiska modellen som gäller, för att kunna fungera i ett bra 
ledarskap behövs båda modellerna. Den platta modellen är bra att använda sig av när det 
behövs tas fram olika handlingsplaner och skapa engagemang och delaktighet. Den 
hierarkiska modellen behövs när det ska drivas på mot ett visst mål och att fatta beslut 
(Bohlin, 2006).  
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Som ledare över kvinnor bör fokus ligga på att vara tydlig då det annars kan bli för 
mycket diskussioner och tjat om olika beslut. En ledare behöver sätta gränser och arbeta 
för ett resultat, det kan lätt glömmas bort då kvinnor hellre vill känna samhörighet och 
se till så att alla trivs på sin arbetsplats. När det är män som ska ledas handlar det 
mycket om att vara synlig på sin organisation, likaså att tala ett tydligt språk. Som 
ledare behöver du visa på resultat och ha en målstyrande inriktning. Som kvinnlig 
ledare får hon inte vara rädd för att överordna sig och visa inflytande. Det hjälper upp 
att ha en vinnarmentalitet för att kunna erövra och behålla den ledarposition som du har 
arbetat dig till och som hela tiden ifrågasätts i kvinnligt ledarskap (Bohlin, 2006).  
 
Även Jochnick (2004) skriver om kvinnors och mäns olika ledarskap, där männen 
skryter om sin ”porschar” och kvinnor hellre vill vara så lika som möjligt. Men att visa 
upp sin ”porsche” kan vara allt från hur dyra semesterresor man har råd till, till att visa 
upp dyra kläder eller skryta om olika bravader som man varit med om. Detta är helt 
beroende på vilken socialgrupp man tillhör, ålder och yrke. Oavsett detta så förekommer 
alltid ”porsche” visningen då det är ett sätt att klargöra rangordningen inom den manliga 
gruppen. Kvinnorna skryter inte, de vill hellre vara lika och känna samhörighet. Alla är 
på samma nivå och kvinnor utbyter information genom att prata om vardagliga saker. 
Genom detta lär kvinnor känna varandra mycket fortare. Kvinnor pratar inte om 
olikheter och har en kvinna ett ovanligt yrke eller är chef tonar hon gärna ner den rollen.  
 
Kvinnor bryr sig inte om hierarki eller hur rangordningen ser ut och har ofta en dålig 
känsla för det. Det viktiga är inte vem som säger vad utan det är innehållet som har 
betydelse och varför. Kvinnor gör inte det de tror på om det inte finns tillräckligt med 
motivation bakom. Därför är det viktigt som ledare för en grupp kvinnor att 
argumentera och motivera. Män däremot lyder order då de har accepterat sin plats i 
hierarkin. De har mer fokus på vem som ger ordern än själva innehållet och är ledaren 
accepterad och högst i rang blir det inga problem för männen att följa sin ledare. 
Männen ifrågasätter inte utan gör det de blir tillsagda (Jochnick, 2004). 
 
Typiska kvinnliga ledaregenskaper som beskrivs av Wolvén (2000) och som ses oftare 
hos kvinnor än hos män är b.la att hon tar beslut som är samstämmiga och att det sker i 
en nätverkande utformning. En kvinnlig ledare använder inte makt för att dominera och 
kontrollerar, hon får energi av makt som ger styrka och kan delas med andra. Finns det 
konflikter i organisationen vänder hon det till något positivt och produktivt för att 
utveckla organisationen. En kvinnlig ledare understödjer kvinnliga arbetsförhållanden i 
form av värme, förståelse, uppmuntran, stöd, lyhördhet, växtkraft, empati och ömsesidig 
tillit. Engagemanget är större när det gäller att skapa variation och mångsidighet på 
organisationen. Detta gör att medarbetares kompetens, bakgrund och möjligheter 
matchas och anpassas bättre i organisationen.  
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De typiskt manliga egenskaperna hos en ledare beskriver Wolvén (2000) som ”att vara 
stark och framåt, att vara tydlig modell och förebild för andra, att visa mod och inte vika 
undan i besvärliga situationer, att vara uppgiftsinriktad, att undvika smärta, klander och 
ångest döljs och går inåt, att vara entreprenöriell och risktagare och att kommunicera 
rakt och öppet”(s. 285). 
 

Teorier om hur kvinnor och män kommunicerar olika 
En typisk mansroll ska på 2000-talet i västvärlden vara rationell, styrande, aktiv och 
oberoende. Kvinnorollen ska då vara mer passiv, känslomässig och relationsinriktad 
(Nilsson & Waldemarson, 2007). Redan här är en stor skillnad hur män och kvinnor 
förväntas vara och agera. Män kommunicerar med en abstrakt språkstil, det vill säga att 
språket är opersonligt, faktainriktat och rationellt och kvinnor kommunicerar med en 
konkret språkstil, deras språk är personligt, rikt på känslor och bilder och de är med i 
den situationen de befinner sig i. Mellan män och kvinnor äger kommunikationen rum i 
två plan där män har fokus på en verbal innehållsnivå som är en rationell och saklig 
nivå. Kvinnorna har sin fokus på icke verbal relationsnivån som grundar sig i relationer 
och omvårdnad (Nilsson & Waldemarson, 2007).  
 
I den offentliga miljön talar män mer, avbryter oftare och tar större utrymme medan 
kvinnorna pratar mer i den privata miljön. I ett samtal mellan män och kvinnor är det 
oftast kvinnorna som inleder samtalen och männen som tar över och vidareutvecklar 
samtalen. Detta för att män vill få kontroll över samtalen. Det har forskats mycket om 
kontroll och dominans just i grupper mellan kvinnor och män. När kvinnor samtalar vill 
de ha stöd och återkoppling på det som sagts. De nickar, ler och visar att de lyssnar, 
men det behöver inte alltid betyda att de håller med. Män däremot visar inte så mycket 
respons under samtalets gång utan visar i slutet på samtalet vad de tycker (Nilsson & 
Waldemarson, 2007).  
 
Kvinnor kommunicerar symetriskt och män kommunicerar asymmetriskt det vill säga att 
i symmetrin uttrycks samhörighet och närhet medan i asymmetrin uttrycks status och 
oberoende (Tannen, 1992). Det är när kommunikationen sker på dessa olika plan som 
kvinnor och män missar vad det är den andre vill förmedla, vi tolkar in på olika sätt. Ett 
exempel på när det kan uppstå något problem på en arbetsplats är när kvinnor vill ha 
förståelse och någon som lyssnar på dem när de har ett bekymmer. Männen vill då gärna 
komma med lösningar på problemet och tycker sedan att problemet är fixat och klart 
(Tannen, 1992). I och med detta uppstår en frustration från båda parter då kvinnor 
tycker att det inte finns någon universallösning på allt utan det hon egentligen ville ha 
var bekräftelse på det hon sagt. Männen i sin tur kan inte förstå varför vi inte kan lösa 
problemet och gå vidare.  
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Det är den som lyssnar som avgör innebörden i det som sägs. Det är männen som har 
makten i form av tolkningsföreträde i det som sägs. Detta gör att premisserna är helt på 
männens sida. För att få ett mer effektiv och lönsam kommunikation på organisationen 
måste både män och kvinnor lära sig ”båda språken” och lyssna till avsikten med det 
som sägs och inte lyssna med bara sitt egna ”språkfilter”. Huvudpunkten ligger i att ha 
förståelse för varandras samtalsstilar. Det är ett faktum att vi talar på olika sätt och 
genom att visa respekt för varandras stilar kan vi komma fram till ett samförstånd 
mellan män och kvinnor (Wennberg, 1993). 
 
Män vill att kvinnor ska inordna sig i en mer strukturerad kommunikation som 
kvinnorna absolut inte vill (Engquist, 1994). Män vill hålla sig på en saklig nivå och när 
kvinnor i sin tur försöker få männen att kommunicera på en mer relationsinriktad nivå 
sparkar de bakut. I kommunikation vid möten eller förhandlingar vill män ha 
konstruktiva regler medan kvinnor kan vara mindre regelstyrda. Män vill gärna hävda 
sin åsikt och de säger det gärna flera gånger medan kvinnor nöjer sig med att säga det 
en gång. Att männen är mer strukturerade, målinriktade och går mer på sak har sina 
fördelar men kan ibland även vara svårt i sammanhang där känslor är inblandade. Då 
kommer kvinnors öppenhet för relationer och känslor mer till pass. När det behövs 
snabba, effektiva lösningar passar männens struktur bättre in. Engquist (1994) menar 
här att det som känns mest hemma och bekvämt att företräda är ens egen verklighet. Det 
andra könet förstår inte vad ”jag” vill förmedla och sätter inte samma värde på det som 
skall förmedlas. Men båda könen bör lära sig att gå halva vägen var och anpassa sig till 
situationen de befinner sig i. ”Det går inte att tala till människor som om de hade 
insikter, värderingar och färdigheter som man önskar att de skulle ha eller 
förhoppningsvis kommer att besitta när man är färdig med vederbörande!”(s.186). 
Engquist (1994) menar att vi ska arbeta med varandra istället för mot varandra. 
 

Lärandet i kommunikationen med varandra 
Definitionen av lärande kan i detta sammanhang ses ur tre olika betydelser. Den första 
processen i lärandet kan hänvisas till resultatet av lärprocessen hos individen. Det är 
vad man lärt sig och den förändring som skett som har betydelse i lärandet i denna 
process. Vidare sker det en psykisk process hos individen som leder fram till de 
förändringar som sker i den resultatstyrda lärprocessen. Dessa två processer leder fram 
till samspelsprocesser mellan individen och dennes omgivning i t.ex. kommunikationen 
med andra (Illeris, 2007).  
 
I samspelet med omgivningen är det tillägnelsen av innehållet och drivkraften man har 
att lära sig något som är av betydelse. Innehållet har ingen betydelse om den som lär sig 
något inte har ett läroinnehåll. Det kan vara läroinnehåll som kunskaper, insikter, 
förståelse, åsikter och samspel med andra som i kommunikationen. Det som är viktigt i 
samspelet är att någon lär sig något, dvs att tillägnelsen av detta något är lärandets 
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innehåll. Men det måste finnas en drivkraft att vilja lära sig något och tillägna sig det. 
Drivkraften kan vara lust, intresse, nödvändighet eller till och med tvång. Hur man lär 
sig och tillägna sig det som lärts in beror mycket på vilken drivkraft som finns bakom 
(Illeris, 2007). Även Svensson (2009) beskriver lärandet som en förändring i subjektets 
relation till omvärlden och hur beroende och influerad lärandet är av omvärlden. 
Relationen mellan subjektet och omvärlden påverkas beroende på hur aktiv subjektet är, 
med andra ord, själva drivkraften i viljan att lära sig.  
 

Sammanfattning 
Män och kvinnor har olika sätt att utöva sitt ledarskap. Män använder sig av en 
hierarkisk modell medan kvinnor leder i en platt modell. Det vill säga att män bygger 
sitt ledarskap på olikheter och kvinnor bygger sitt ledarskap på samhörighet (Bohlin, 
2006). Det viktiga är inte vem som säger vad för kvinnor utan det är innehållet som har 
betydelse och varför. Kvinnor gör inte det de tror på om det inte finns tillräckligt med 
motivation bakom. Därför är det viktigt som ledare för en grupp kvinnor att 
argumentera och motivera. Män däremot lyder order då de har accepterat sin plats i 
hierarkin. De har mer fokus på vem som ger ordern än själva innehållet och är ledaren 
accepterad och högst i rang blir det inga problem för männen att följa sin ledare. 
Männen ifrågasätter inte utan gör det de blir tillsagda (Jochnick, 2004). Typiska 
manliga ledaregenskaper är b.la att vara stark och framåt, visa en tydlighet och att 
kommunicera rakt och öppet. Den kvinnliga ledarrollen som typexempel är b.la att 
beslut tas i samstämmighet, makten delar hon med andra och hon ser till så det finns 
värme, förståelse och en lyhördhet till sina medarbetare (Wolvén, 2000).  
 
Män kommunicerar med en abstrakt språkstil, det vill säga att språket är opersonligt, 
faktainriktat och rationellt och kvinnor kommunicerar med en konkret språkstil, deras 
språk är personligt, rikt på känslor och bilder och de är med i den situationen de 
befinner sig i (Nilsson & Waldemarson, 2007). När männen kommunicerar uttrycker de 
oftast status och oberoende medan kvinnor uttrycker samhörighet och närhet i sin 
kommunikation (Tannen, 1992). Män och kvinnor behöver lära sig av varandras olika 
språkstilar så blir det en mer förståelse för varandra i kommunikationen (Wennberg, 
1993). I kommunikationen vill män ha mer konstruktiva regler medan kvinnor vill ha 
det mindre regelstyrt (Engqvist, 1994).  
 
I kommunikationen med andra sker det hela tiden en lärprocess där vi samspelar med 
varandra. I läroinnehållet med varandra får vi kunskaper, insikter och förståelse när vi 
kommunicerar. Det viktiga är att vi lär oss något hela tiden och att det finns en drivkraft 
bakom (Illeris, 2007).  
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Metod 
Metoddelen börjar med en beskrivning av den fenomenologiska ansats som ligger till 
grund i denna studie och hur utgångspunkten är den enskildes livsvärld. I metodval och 
undersökningsmiljö beskrivs hur intervjuerna är strukturerade och vilka informanterna 
är. Vid insamling av data och databearbetning fick informanterna den information de 
behövde för genomförandet av intervjuerna och datan har bearbetas genom inspelning 
och transkribering av materialet. När det handlar om validitet och reliabilitet gäller det 
att se till så att det som undersöks ska undersökas och hur det undersöks. De etiska 
aspekterna är viktiga att ha med i hela sitt arbete och att de alltid finns i förgrunden i det 
som företas att göras.  
 

Ansats 
Arbetet har skett med en inspiration av en fenomenologisk ansats. Det vill säga 
upplevelsen/fenomenet av ens eget lärande. Det fenomenologiska tankesättet är en 
relativt ny vetenskap och det som ligger bortom gränsen för det som kan uppfattas med 
sinnena eller förnuftet s.k. transcendentalt, öppnar medvetandets att bara vara (Husserl, 
2004). Vi kan se en livsvärld där subjektet ses som en transcendental vändning mot 
saken eller fenomenet som ska upplevas. ”Subjektet är alltid riktat mot något annat än 
sig själv” (Bengtsson, 2005, s. 12). Den enskildes upplevelser är alltid den egnas unika 
upplevelse och kan aldrig generaliseras. Alla som tillhör samma livsvärld har liknande 
upplevelser men aldrig samma. Men de kan kommunicera och förstå varandras 
livsvärldar. ”Livsvärlden är den verklighet människan tar för given i sina 
vardagsaktiviteter; den är konkret, oreflekterad och förvetenskaplig” (Stensmo, 2007, s. 
129). I medvetandeakten som ingår i människans livsvärld aktiveras vårt medvetande så 
fort vi uppmärksammar eller visar intresse för något. Vårt medvetande kan aktiveras på 
olika sätt då vi upplever något. Först har vi upplevelseinnehållet där vi har olika typer 
av uppmärksamhet, sen gör vi gör olika bedömningar av själva upplevelseinnehållet. Vi 
lägger in och tolkar det vi upplever i vår medvetandeakt, intentional, dvs medvetandet 
om något som är till detta något (avsiktlig och medveten). Själva upplevelsen är alltid 
sann och det vi upplever, upplever vi och medvetandeakten avgör upplevelsens karaktär 
(Husserl, 2004). Det är innehållet som upplevs som är intressant och vårt sätt att närma 
oss det.  
 
Själva ordet fenomen kommer ursprungligen från grekiskans fainomenon, och betyder 
”det som visar sig”. Inom fenomenologin är det viktigt att det som visar sig har någon 
att visa sig för och att det blir en gemensam utväxling mellan objektet och subjektet. I 
den här studien blir det i kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Det är av 
fenomenet som visar sig för någon som har betydelse för upplevelsen (Bengtsson, 
2005). I fenomenologin försöker man göra en så ren beskrivning av det fenomen som 
den som studeras upplever och att forskarens egna uppfattningar om fenomenet är 
irrelevant (Stensmo, 2007).  
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Individens kunskap om världen innefattar olika sammansättningar som Schütz (2002) 
kallar konstruktioner. I konstruktionerna finns det en uppsättning av abstraktioner, 
generaliseringar, formaliseringar och idealiseringar som är unikt för varje individ i 
dennes uppfattning. Individen, som i den här studien är de två ledarna, skiljer ut efter 
vad denne har för erfarenhet och tolkar det den upplevt utifrån detta. Vi uppfattar endast 
vissa delar av hela kontexten då det endast är det som är relevant för individen som är 
av intresse för den enskilde. Därav sagt att vi inte kan förstå hela världskontexten i dess 
realitet men vi selekterar bort det som inte är av värde för mig som individ just nu. 
 
Individer har funnits och verkat i världen sen urminnes tider och världen har tolkats och 
organiserats sen dess. Vår erfarenhet har vi fått förmedlad från förfäder och de individer 
vi lever med nu. Våra upplevelser och tolkningar har vi fått givna från det att vi är små. 
Dessa förhandskunskaper har vi som en referensram i den värld vi kommunicerar och 
lever i. Schütz (2000) förklarar denna livsvärld av kunskaper som följande: 
 

”En värld av mer eller mindre välavgränsade objekt med mer eller mindre 
bestämda egenskaper, objekt som vi rör oss ibland, som bjuder motstånd och 
som vi kan hantera. Men inget av dessa objekt uppfattas isolerat. Det är 
objekt som vi redan från början är förtrogna med och känner till, som vi 
tillsvidare tar för givna som en självklarhet, men som när som helst kan 
komma att ifrågasättas” (s. 32). 

 
Det typiska i vår livsvärld gestaltas i vad vi redan vet. Kvinnor har en sammansättning 
av konstruktioner och män en annan med andra ord har vi olika erfarenheter i vår 
kommunikation. Med hjälp av det typiska vi redan vet kan vi med hjälp av varandra 
förstå och lära i vår kommunikation så att klyftorna kan överbryggas. Men alla är vi 
individer så varje livsvärld och erfarenhet är unik (Schütz, 2002). 
 
I ledarskapet där individen är i minoritet gentemot en homogen arbetsgrupp av samma 
kön har denna individ sin egen livsvärld med utgångspunkt från dennes egna kön. 
Kvinnor har en egen livsvärld och männen har en annan. När ledaren som är i minoritet 
kommer i mötet med den andra gruppen får denne anpassa sig till gruppens livsvärld 
och lära sig hur den fungerar. Det är i kommunikationen som ledaren lär sig och förstår 
hur den homogena gruppen fungerar. Vi upplever alltid vår egen livsvärld som sann 
men för att kunna förstå andra behöver vi ta in och lära oss om den andres livsvärld för 
att ett positivt kommunikativt utbyte ska uppstå. Ledaren behöver sätta sig in i den 
homogena gruppens medvetandeakt för att förstå deras livsvärld (Stensmo, 2007). 
 
Arbetet bygger på en kvalitativ studie med en upplevelse av det egna lärande. En 
kvalitativ studie bygger på ett intresse av kvalitéer och de egenskaper en företeelse som 
undersöks har och ett försök till att förstå det som undersöks (Bjereld, Demker & 
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Hinnfors, 2009). För att kunna studera människors livsvärldar eller upplevelsen av det 
egna lärandet krävs det att kunna se och känna skillnader för olika metoder som kan 
fånga in den kvalitativt sammanhängande helheten. Om studien utgår från någons 
livsvärld är även den som studerar t.ex. forskaren förbunden med den andres livsvärld, 
det blir en förbindelse dem emellan. Genom kommunikation och dialog med den som 
studeras får man som forskare ta del av dennes livsvärld. Således blir intervjustudie som 
form med den som ska studeras det direkta valet då forskaren får tillgång till andra 
människors liv och världar (Bengtsson, 2005).  
 

Metodval och urvalskriterier  
Inför förberedelserna för urval av informanter och intervjufrågor ställdes 
forskningsfrågorna mot vad och vem som skulle kunna svara på dessa. Det var viktigt 
att få fram en kvinnlig ledare som hade nästan bara manliga medarbetare under sig. Då 
skillnaden skulle bli mer tydlig i upplevelsen och lärandet av kommunikationen med de 
manliga medarbetarna. I mitt sökande av en kvinnlig ledare upptäckte jag att det är 
mycket få kvinnor som har den ledarpositionen och att det inte var lätt att hitta en 
kvinnlig ledare. Däremot finns det många manliga ledare som har en ledarposition över 
kvinnliga medarbetare. Där var det lättare att välja lite mer fritt. Med lite sökande och 
arbete bakom fann jag två ledare med samma befattning som ville ställa upp på att bli 
intervjuade. Då de befinner sig i likvärdiga positioner kan man jämföra hur de upplever 
och vad de har lärt sig i sin kommunikation.  
 
Intervjuer gjordes med medverkande ledarna Anna och Per, där de fick liknande frågor i 
en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna gjordes på var och ens arbetsplats och 
de tog ca 1 timme i anspråk. Frågorna omfattade ledarskapet, kommunikationen och 
lärandet (se bilaga). Jag valde att göra intervjuerna på var och ens arbetsplats för där 
känner sig informanterna trygga och de kan slappna av och öppna upp sig mer i en 
intervjusituation. Det är viktigt att intervjuaren bygger upp ett förtroende och en miljö 
som gör att informanterna känner sig avslappnade och trygga så de kan tala fritt om sina 
upplevelser och känslor (Kvale, 1997). Informanterna fick god tid på sig att svara på 
frågorna och de kunde reflektera fritt.  
 
Vid en semistrukturerad intervju är frågorna de samma vid alla tillfällen men att det kan 
ställas följdfrågor beroende på den som intervjuas. Layouten på frågorna gör att svaren 
blir mer nyanserade och man får ett rikare innehåll på de svar som ges. Enligt Krag–
Jacobsen (1993) har denna intervjuform många fördelar då tillvägagångssättet ger en 
viss säkerhet då svaren kan jämföras med varandra. Det kan även dyka upp nya 
infallsvinklar under intervjuns gång som ger den individuellas syn och svar på de frågor 
som ställs. Kvale och Brinkmann (2009, s. 140) citerar Spradley (1979) som ger en klar 
bild av hur ett fenomenologiskt förhållningssätt kan se ut i en kvalitativ intervju.  
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”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt 
som du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, 
uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem. 
Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå?” 

 
I utformningen av intervjufrågorna kategoriserades frågorna in under tre olika rubriker 
som omfattade ledarskapet, kommunikationen och lärandet. Inom ledarskapet berörde 
frågorna b.la arbetsmiljön, hur ledarskapet ser ut, ledarstilen och hur medarbetarna kan 
tänkas uppleva ledarens ledarstil. Inom kategorin kommunikation berörde frågorna b.la 
hur kommunikationen ser ut på arbetsplatsen, uppfattningen i kommunikationen, 
förståelsen i kommunikationen och om det upplevs lättare eller svårare i 
kommunikationen till män eller kvinnor. I lärandet berördes frågorna vad ledaren hade 
lärts sig i sin kommunikation med det motsatta könet, hur det påverkat ledaren och 
jämförelse av olika miljöer och dem ställda gentemot varandra.  
 
Informanterna som var en kvinnlig förvaltningschef, Anna och en manlig 
förvaltningschef, Per, blev utvalda då de hade likvärdliga befattningar. Den kvinnliga 
ledaren hade en stor del manliga medarbetare under sig i form av en typisk manlig 
yrkeskategori. Anna har haft sin ledarroll i ca 6 år och hon har 400 anställda under sig. 
Innan Anna fick tjänsten som förvaltningschef arbetade hon som personalchef i 15 år 
inom en annan kommun. Den manliga ledaren har arbetat i kommunen i ca 2 år och har 
då haft sin befattning som administrativ chef. Per har som han uttryckte det varit 
”nummer två”, alltså ställföreträdande förvaltningschef. Men sedan hösten 2010 har han 
fått träda in som ordinarie förvaltningschef då den som har förvaltningstjänsten är 
sjukskriven. Inom förvaltningen arbetar ca 1400 till 1500 medarbetare och det är en 
stark dominans av kvinnor som arbetar där. Innan dess har Per arbetat på högskolan som 
controller, utvecklingschef, prefekt, platschef och lärare vid olika tidpunkter. Då det är 
en stor majoritet av kvinnliga medarbetare i förvaltningen blev det ett självklart val att 
intervjua Per i hans roll som ledare.  
 

Insamling av data och databearbetning 
Efter telefonkontakt med de berörda ledarna om en intervju för det ämne som ligger till 
grund, fick jag komma och göra intervjuer på de berördas arbetsplatser. Först ut var 
Anna som var positivt inställd till intervjun. Intervjun spelades in och allt som sades 
skrevs ut i sin helhet. Med en veckas mellanrum blev det Pers tur att bli intervjuad och 
även han var positivt inställd till intervjun och frågorna. Likaså där spelades intervjun in 
och allt skrevs ut i sin helhet. Då arbetet bygger på en fenomenologisk ansats har jag 
försökt återge det som sagts så nära som möjligt då det är informantens upplevelse av 
fenomenet som är av betydelse.  
 
I databearbetningen av det utskrivna materialet kategoriserades svaren utifrån den mall 
som fanns utformad utifrån intervjufrågorna. Svaren sammanställdes efter de tre 
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kategorierna ledarskap, kommunikation och lärande. Svaren följer således den mall som 
är utformad och har indelats så i resultat– och i tolkningsdelen. I analysen av 
intervjumaterialet ska innehållet av det som utläses hålla sig till det som sagts och att 
finna förståelse för vad som uttrycks i den enskildes livsvärld (Kvale & Brinkmann, 
2009).  
 

Validitet/Reliabilitet 
En problemställning måste operationaliseras, dvs. den måste bli så tydlig som möjlig så 
det blir lättare att genomföra ett forskningsarbete. För att det ska bli rätt tar man hjälp av 
validitet och reliabilitet. Validitet är ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det 
vi avser att undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.112). Vi behöver fråga 
oss om det vi ska undersöka är relevant till de kriterier eller teorier vi avser att 
undersöka. Om en forskare mäter eller undersöker det som är sagt att denne ska 
undersöka och det stämmer överens då är validiteten hög. Reliabilitet är hur man mäter 
eller undersöker t.ex. en teori. Allt hänger på noggrannheten och att det görs ett bra 
genomförande av undersökningen. Validitet är vad som undersöks och reliabilitet är hur 
det undersöks (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009).  
 
I min studie har ansatsen varit att få fram informanternas egen upplevelse av lärande i 
kommunikationen. Då det handlar om den egna upplevelsen som ska undersökas gäller 
det att försöka återge det så korrekt som möjligt. Informanterna har fritt fått prata och 
utveckla sina svar kring de frågor som ställts och de har fått god tid på sig att fundera 
och reflektera. I utformningen av intervjun har utgångspunkten varit att hela tiden följa 
frågeställningar och syfte. Då det som undersöks utgår från informanternas egen 
livsvärld blir validiteten hög. Det är informanternas egna ord som kommer på pränt och 
då kan således inte något bli missvisande.  
 
I valet av hur många informanter som skulle delta valdes det ut en kvinnlig och en 
manlig ledare. Det kan tyckas att det är för lite och att det skulle vara fler som deltog i 
undersökning. Men eftersom ansatsen är den egnas upplevelse anser jag att det är mer 
av betydelse att se den enskildes upplevelse än att få fram ett kvantitativt resultat.  
 

Etiska övervägande 
Vid etiska övervägande är det av vikt att se till så att den som intervjuas är medveten 
om vad denne deltar i. Likaså att informanten informeras om den konfidentialitet som 
gäller och att den ger samtycke till att delta. Alltid när det är andra personer inblandade 
är det som forskare viktigt att göra etiska övervägande både innan och efter 
informanternas deltagande. Det är av yttersta vikt att göra övervägningar för den 
enskilda personen så denne inte lider skada och att de resultat som kommer av 
undersökningen inte utgör någon risk för den enskilde. I min roll som forskare ska det 
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göras övervägande i hur mycket mitt deltagande i undersökningen kan påverka 
informanten. Som forskare måste det ses till att undersökningens oberoende förblir 
intakt och att man inte blir för involverad så man mister sin objektivitet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Ledarna har blivit informerade om att allt sker med diskretion och konfidentialitet som 
ger skydd för dem som personer. De har gett sitt informerade samtycke och med det 
menas att informanterna deltar frivilligt i undersökningen och att de även har rätt att dra 
sig ur när som helst under undersökningens gång. Vid konfidentialitet ska personers 
privata data inte redovisas (Kvale & Brinkmann, 2009). I arbetet som utförts har de 
etiska aspekterna som nämns ovan tagits i beaktning och de har vägts mot fördelar och 
nackdelar. Informanterna har blivit underrättade om de gällande förhållanden och de har 
samtyckt till deltagande utan några förbehåll. De har varit mycket positivt inställda och 
velat vara behjälpliga i utformningen av det arbete som skett.  
 
För att inte peka ut någon har jag använt mig av olika begrepp som ”typisk manlig 
arbetsplats” då det annars finns risk att en identifiering av den arbetsplats som den 
kvinnliga ledaren är ledare för kan lokaliseras. Likaså används orden ”förvaltning eller 
förvaltningen” för att säkerställa informanternas konfidentialitet och att namnen är 
fingerade på ledarna. När det gäller Pers uttalande om lärare och rektorer har jag valt att 
låta detta finnas med. Då jag anser att det finns så pass många manliga 
förvaltningsledare inom denna yrkeskår att det inte finns någon riks för identifikation.  

Resultat 
Genom intervju med en kvinnlig och en manlig ledare har jag försökt att få svar på det 
syfte som ligger till grund för resultatet som presenteras här nedan. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur en kvinnlig respektive manlig ledare upplever 
kommunikationen med en homogen arbetsgrupp av motsatt kön, samt att studera vad 
ledarna lärt sig i kommunikationen med sina medarbetare. För att få en mer nyanserad 
text är namnen på ledarna fingerade och heter egentligen något annat i verkligheten.  
 

Intervju med Anna 

Ledarskap 
Som ledare i en manlig arbetsmiljö upplever Anna det mycket positivt. När hon sökte 
jobbet som chef över den typiskt manliga arbetsplatsen och fick tjänsten var hon och 
pratade med alla arbetslagen för att känna av att det var okej för alla att de fick en 
kvinnlig ledare. Det hade varit några turbulenta år med många byten av ledare därför 
ville hon känna av läget och att det skulle kännas rätt för alla parter. De fick en bra 
dialog direkt och som person är hon mycket öppen och det gjorde att de kan ha högt i 
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tak i sin kommunikation. När Anna jämför sitt ledarskap med det hon har haft tidigare i 
en kvinnlig miljö tycker hon inte att det är så stor skillnad. Hon kan i sin 
kommunikation vara mycket mer tydlig då hon pratar med männen och säga att nu är 
det detta som gäller och det uppskattas av de manliga medarbetarna. I kvinnogrupper 
kan man inte säga på samma sak utan det ska pratas och tyckas mer. 
 

”Jag kan gå ner till männen och vara mycket mer tydlig och säga att nu 
gäller detta. Du säger inte samma sak till en kvinnogrupp, utan där pratar 
man mer och det ska tyckas och så där. Men här kan man gå ner och de 
uppskattar att man är tydlig. Jag får väldigt mycket tillbaks då.” 

 
I sitt ledarskap är Anna tydlig och smidig och kör inte över någon utan alla har utrymme 
att få tycka något själva och hon vill ge alla en ärlig chans. Hon vill även lyfta andra då 
hon tycker att hon i sin position som högsta ledare inte behöver framhäva sig själv. Utan 
hon låter dem som jobbar med en idé får göra arbetet och få beröm för det. Anna tar 
aldrig några beslut förrän det har förankrats, men samtidigt kan inte alla beslut gillas av 
alla, så är det ju säger Anna. 
 

”Jag har 400 anställda, så det är klart att det händer något varje månad, så är 
det ju. Men att ge alla en ny chans, det tycker jag är mitt måtto i alla fall, att 
alla ska få den chansen. Sedan är mitt ledarskap utifrån att lyfta andra då jag 
är i den positionen att jag inte behöver lyfta mig själv. Det är rätt skönt att få 
vara lite down och de som verkligen jobbar med frågan får dra dom själva. 
Liksom lyfta upp deras kreativa idéer, jag gläds jättemycket när någon annan 
lyckas.”  

 

Kommunikation 
Som ledare är Anna mycket för att kommunicera och hon är noga med att möten sätts 
upp i tid och att alla arbetslagen får ta del av de informationsmöten de har. När vi 
samtalar om hur hon tror att hon uppfattas i sin kommunikation har Anna alltid fått höra 
hur tydlig hon är samtidigt som hennes egen självbild är mer lyssnande och mjuk. När 
hon kommunicerar med män tycker Anna inte att hon fått ändra sig så mycket i sin 
kommunikation i jämförelse med kvinnor. Möjligtvis tycker Anna att hon kan skoja mer 
med män än med kvinnor. Hon har märkt att männen gärna vill ha klara besked med vad 
som gäller i beslut medan kvinnor som hon arbetat med tidigare vill ha mer utrymme för 
diskussion. Så här säger Anna själv då hon fick frågan om hon tycker hon får ändra sig i 
sin kommunikation: 
 

”Jag är exakt samma person hela vägen, det är jag. Men sen kanske, man kan 
skoja mer med en kille, man kan skämta till det lite inom de här gränserna 
som finns hela tiden på ett annat sätt än vad du gör med en tjej. Så möjligtvis 
den biten, men jag är samma person som jag är liksom.” 
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Frågan kom upp om det ibland uppstår missförstånd i kommunikationen på grund av 
kön. Visst blir det missförstånd, men det tror hon inte direkt beror på kön utan det ligger 
nog mer i att hon ibland kommit mycket länge i sina tankebanor när hon presenterar en 
idé eller ett beslut. Då kan det bli lite funderingar om vad hon egentligen menar och 
måste då backa bandet och ta om det igen. Men just i frågan om vad hon menar och när 
frågan ställs kan det se olika ut beroende på om det är män eller kvinnor som ställer den. 
Männen är väldigt raka och säger att de inte förstår medan kvinnorna samlar ihop sig 
och pratar om det och analysera så att det blir en alldeles för stor grej av det. Anna säger 
så här om detta: 
 

”Det handlar nog om ibland att man själv har kommit så långt i tankarna och 
de man pratar med har inte varit med mig i mina tankar i en vecka då jag har 
funderat på någonting. Då kommer jag och lägger fram att det här blir 
jättebra. Då kan man ju få höra ibland, vad menade hon nu? Fast det inte är 
någon direkt fråga då utan jag hör det på omvägar sen. Då får jag gå tillbaks, 
amen vänta jag tänkte så här, så visst det händer att vi inte förstår varandra 
helt fullt ut.”  

 
Anna säger att hon trivs bra med att jobba med män för de kör med ”raka puckar” och är 
hon tvungen att välja så väljer hon hellre att jobba med män. Att hon föredrar att arbeta 
med män tror hon beror på hennes personlighet då hon alltid sen hon var ung umgicks 
mycket med pojkar och har alltid trivts med det. Detta gör att hon har väldigt lätt för att 
kommunicera med män men för den delen inte svårare att kommunicera med kvinnor. 
När hon började som chef för den typisk manliga arbetsplatsen blev det en stor 
förändring för alla manliga medarbetare då de har fått anpassa sig mer i sitt sätt att vara 
och tala. Klimatet var mycket råare förr och som kvinnlig ledare har hon förändrat 
mycket när det gäller policyn för hur männen på en den typisk manliga arbetsplatsen ska 
uppträda utåt sett. 
 

Lärande 
Det Anna har lärt sig i sin kommunikation med manliga medarbetare är att de vill ha en 
tydlighet i vad som egentligen sägs. Det är även viktigt att synas i organisationen som 
ledare och att medarbetarna vill bli sedda och få en klapp på axeln då de har gjort ett bra 
jobb. Anna tycker det är viktigt att hon hellre kommunicerar för mycket positivt än för 
lite. Genom detta har hon även fått ett positivt kommunikativt gensvar och en öppenhet 
som gör att alla parter vågar säga mer vad de tycker och känner. I en jämförelse med 
kvinnliga och manliga arbetsmiljöer har Anna lärt sig att alla vill ha lika mycket 
information och informationsflödet är jätteviktigt men att man vill ha det på lite olika 
sätt. Hon visar på ett exempel där det finns skillnad i den manliga och kvinnliga 
kommunikationen. 
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”Du måste vara tydlig för en grupp kvinnor om du skickar i väg tre och inte 
alla fem, varför får inte dom andra två åka. Då får du gärna diskutera kring 
det och hur man har tänkt sig. Men här [hos männen] kan jag gå ner och 
säga, nu skickar jag den och den och den, nästa gång blir det er tur, det kan 
räcka med det så är det färdigt liksom. Så det finns lite olikheter där tycker 
jag.” 
 

Anna har även lärt sig att kommunikationen måste ske i rätt ordning, det vill säga att 
som medarbetare få information av sin närmaste chef och inte direkt av henne som är 
högsta ledare. Det är något Anna fått jobba med då hon har byggt upp mycket kring sig 
själv som ledare. Medarbetarna glömmer lätt bort att gå rätt väg, då de hellre går till den 
som ”bestämmer.” Då blir det extra viktigt att vara tydlig och att kommunicera så att de 
går rätt väg. Något annat som hon märkt bland de manliga medarbetarna är att det hålls 
mycket hårt i en viss kompetens och att man då inte vill släppa in någon ny, särskilt när 
det gäller IT. Därför är det viktigt att lära av varandra så inte någon sitter inne med en 
specialkompetens. Skulle någon t.ex. bli sjuk för en längre tid måste organisationen 
klara sig ändå.  
 

”Jag har lärt mig att lägg hellre en halvtimme mer per dag om du har 
möjlighet på att kommunicera och träffa dom som du har närmast dig. /…/ 
Det jag försöker förmedla här är att vi måste gå rätt väg annars blir det bara 
fel i alla fall och då har vi ju chefer som är överflödiga, egentligen. Så jag 
tror att det är viktigt att kommunicera, gå rätt väg. Ja, tydligheten kommer vi 
ju till hela tiden , fast att gå rätt väg är ju viktigt i vilken organisation man än 
jobbar i, det är ju bara så.” 

 
Anna berättar att varje gång hon har varit ute och presenterat sin verksamhet har frågan 
alltid kommit upp om hur det är att vara kvinna på den typiskt manliga arbetsplatsen. 
Hon gör en jämförelse med socialchefen och omsorgschefen som har många kvinnliga 
anställda och de har aldrig fått frågan om hur de tycker det är att arbeta som man i en 
kvinnlig arbetsmiljö. Där menar Anna på att det talar sitt tydliga språk varför det är så.  
 
Anna har även infört vissa regler som att inte sitta utanför arbetsplatsen och busvissla på 
tjejer som går förbi, inte sitta på krogen med en arbetsplatslogga på t-shirten, inte 
handla på systembolaget med arbetskläderna på sig osv. Sånt förekom innan hon blev 
chef på den typiskt manliga arbetsplatsen och det är sådana saker som Anna tror att hon 
som kvinna mer har tänkt på än om det hade varit en manlig chef. Genom att ha infört 
vissa regler har det hjälpt till att stärka synen på yrkeskåren och det har fört med sig en 
högre status. Anna berättar stolt att nu är denna arbetsplats och förvaltning en av de 
ledande i Sverige och att de större kommunerna kommer på studiebesök för att ta 
lärdom av hur de arbetar.  
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Sammanfattning 
Anna är en tydlig ledare och som är öppen i sin kommunikation. Men hon upplever sig 
också som en lyssnande och mjuk i sitt ledarskap. Anna är noga med att alla får ta del 
av den information som ges och att de manliga medarbetarna vill ha klara besked med 
vad som gäller. Anna föredar att arbeta med män då de säger vad de menar och det är 
mer tydlighet i kommunikationen med männen. Det Anna lärt sig i sin kommunikation 
är att männen vill ha en mer tydlighet i vad som sägs. Det är också viktigt att som ledare 
synas i organisationen men att även medarbetarna blir sedda av henne som ledare. Det 
är viktigt att kommunicera och då hellre lite för mycket positivt än för lite. Detta har 
gjort att medarbetarna vågar öppna upp sig och hon har fått ett positivt kommunikativt 
gensvar. Det är även viktigt att kommunikationen sker i rätt ordning så ingen blir 
förbigången. Det har även skett en del förändringar sen Anna började som 
förvaltningsledare och detta tror hon beror mycket på att hon är kvinna och ser saker lite 
annorlunda än vad en manlig ledare skulle göra.  
 

Intervju med Per  

Ledarskap  
Att vara ledare över en kvinnodominerad arbetsplats i den förvaltning som Per arbetar i 
är inget han har reflekterat över. Det han upptäckt är dock att lärare är ganska knepiga 
att leda då de är ledare själva i sitt klassrum. Det är mycket tyckande och ifrågasättande, 
även av ledarskapet som chef. ”Man gör inte bara vad som man blir tillsagd, man vill 
gärna veta varför och på vilket sätt och hur har detta nu kommit fram.” Per funderar på 
varför det är så och tror att det mer är yrkesrelaterat än ett genusperspektiv. Han gör 
sedan en liknelse över manligt och kvinnligt. I ett sammanhang på t.ex. möten, där 
pratas det om varför man gör saker, där det ska ”tuggas”, pratas och diskuteras. Medan i 
andra sammanhang så är det mer ”nu gör vi så pang, och så går vi vidare.” Per sätter det 
första sammanhanget på det kvinnliga kontot och det andra på det manliga kontot. Per 
menar att det kanske är så men tror att det är mer yrkesrelaterat. Han tycker det är svårt 
att urskilja då det är en kraftig majoritet av kvinnliga medarbetare. Men när han säger 
yrken så kanske det är kvinnligt.  
 

”Om man har ett möte så är det viktigt i vissa sammanhang att man pratar 
varför man gör saker, det ska allstå tuggas, pratas, diskuteras. Medan du i 
andra sammanhang, nu gör vi så pang, och så går vi vidare. Då brukar man 
sätta det här pratande på det kvinnliga kontot, och nu gör vi så här på det 
manliga kontot. Det kanske är så, men jag tycker det är mer, jag tror mer på 
vilket yrke du är i. Sen tycker jag det kan vara svårt att urskilja då vi har en 
kraftigt kvinnlig övervikt i de yrken som finns i organisationen, så det kan va 
svårt. När jag säger yrken kanske det är kvinnligt det vet inte jag, men man 
brukar, alltså schablonbilden är att man sätter det ena på det ena kontot och 
det andra på det andra.” 
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Per är en mycket pratande ledare som samtalar, förankrar, lyssna och har en öppen 
process. Detta är den positiva bilden av honom som ledare och sen berättar han om den 
negativa sidan. Det är att han är manipulativ och styrande och att han försöker ”lobba” 
för olika saker. Men det beror lite vad man vill och hur ledarskapet kan beskrivas säger 
Per. I egenskap av ledare försöker Per i förväg prata och lyssna, men det betyder inte att 
han gör som alla andra säger. Han ser sig själv som en ideologisk ledare där det är 
viktigt att ha en övergripande idé och ett mål.  
 

”Man vill förstås inte placera sig i någon slags låt gå princip. Jag skulle vilja 
sätta den i kategorin inte demokratisk men väl ideologisk. För mig är det 
väldigt viktigt att vi har ett övergripande idé, mål om vart vi ska. Att man har 
en inre kompass som pekar åt ett visst håll. Därför att om jag har den inre 
kompassen då är det mitt jobb att se till att dom andras inre, antingen att man 
vet om vart kompassen pekar eller att man själv har den här inre kompassen. 
Alltså att man har en slags överenskommelse, ett kontrakt om att okej det är 
ditåt vi ska gå. För om man har den dels i sitt eget huvud och har man 
dessutom varit framgångsrik och fått till att den finns i flera huvuden. Då 
försvinner ganska många frågor, för då vet man åt vilket håll man ska gå.” 

 

Kommunikation 
Per upplever att det är en god kommunikation i förvaltningen. Det finns ca 20 stycken 
rektorer och de har ett eget ansvar för budget, personal osv. Han kan inte som chef gå in 
och ta över så de känner sig mer säkra att dryfta ev. problem eller säga att vad de tycker 
utan repressalier. Därför känner Per att kommunikationen är relativt öppen dem 
emellan. Sen finns det alltid en, två, tre stycken som tycker olika och inte alls upplever 
kommunikationen som öppen. Men överlag är det en öppen och tillåtande organisation. 
Hur han själv uppfattas i sin kommunikation till andra tror Per att han ses som ganska 
tydlig men pratig. Per vet att han kan prata, ”jag kan sälja” som han sa. Men för den 
skull hoppas han inte på att han upplevs som svamlig för då vet man inte vad man pratar 
om och det är ju inte bra. Men Per vet vad han pratar om och han pratar mycket.  
 
I sin kommunikation till kvinnor upplever Per att han får ändra sig en del än i sin 
kommunikation till män. Men sen är det väldigt individuellt och han får ändra sig från 
person till person. Han säger vidare:  
 

”Jag har säkert oerhört mycket bagage och fördomar som gör att jag pratar 
på olika sätt till olika yrkesroller och varför skulle kön vara en fråga som jag 
inte tar hänsyn till. Det är klart jag gör det. Jag försöker, vad ska man säga, 
det handlar ju någonstans att vara uppmärksam på sitt eget beteende. Jag tror 
på att jag är fri från det men att jag, om jag ser och är uppmärksam på att jag 
är på nåt sätt när jag möter kvinnor och på ett annat sätt när jag möter män. 
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Det är ingen garanti att jag inte är sån men det är en garanti på att jag är 
uppmärksam på det i alla fall.” 

 
För att få ut mesta möjliga av individen gäller det att ändra på sig och då får man se till 
att göra det menar Per. Något han har märkt när han har arbetat med kvinnor som är i 
läraryrket är att det har varit ett evigt ifrågasättande av saker och ting och mycket 
pratande. Sedan har han inte satt det på genuskontot utan mer att yrkeskåren är sådan. 
Per säger vidare att kåren består av 90% kvinnor så kanske det beror på det. Ett exempel 
som han reflekterat över är när syftet missuppfattas och det tror Per beror på att han är 
man och inte förstått syftet när en kvinnlig medarbetare har varit upprörd över något. 
 

”Om någon kommer in upprörd över en situation oaktat vad. Så tar det 
ungefär två minuter där denna upprörda beskrivning pågår tills jag avbryter 
med rask och myndig stämma och under tre sekunder punktar upp fyra 
punkter över vad som borde göras för att åtgärda situationen. Sen tycker jag 
att diskussionen är färdig, men det kanske inte var det som var syftet med 
samtalet. Syftet med samtalet var inte att jag skulle lösa problemet. Syftet 
med samtalet var att jag skulle höra om problemet. Och genom denna 
process att jag lyssnar kommer vederbörande själv fram till vad som skall 
göras. Det är nånting jag dagligen aktivt arbetar med att inte som chef lösa 
problemet, utan snarare vara den som lyssnar och ger ett stöd i att hur man 
ska lösa problemet. Det har jag noterat är väsentligt mer förekommande att 
jag hamnar i den situationen när det är en kvinna som berättar nåt för mig än 
när det är en man.” 

 
Där har Per fått lära sig att sitta ner, hålla tyst och lyssna. Men ändå går han i fällan 
ibland som han uttryckte sig och försöker lösa problemet fast han visste om att han inte 
borde.  
 
När frågan kom upp om Per tyckte det var lättare eller svårare att kommunicera med 
män eller med kvinnor, svarade Per med att han tyckte det varken var lättare eller 
svårare, men det var olika. Det gäller att anpassa sig och är det ett möte där 30 stycken 
deltar så är det 20 stycken som hört vad jag sagt medan de 10 resterande inte har hört 
samma sak utan något helt annat. ”Ibland kan man ju tro att vi varit på olika möten.” Per 
vet inte om det kan vara manligt eller kvinnligt, han upplever det som väldigt 
individuellt.  
 
Att medarbetarna ändrar sig i sin kommunikation till honom som chef upplever Per ofta. 
Här pratar han om hur rangordningen ser ut och om man pratar uppåt eller neråt i 
organisationen och att folk anpassar sig. Per upplever att de flesta, både män och 
kvinnor blir mer exekutiva i hans närhet. Vidare pratar Per om hur rektorerna är i hans 
närhet. De vill visa sig dugliga och här kommer den manliga stereotypa förebilden in. 
Det ska pekas med hela handen och alla ska gå i takt åt samma håll. Den historiska 
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bilden av en duglig chef är en man och liknelserna med att peka med hela handen och 
gå i takt är inom militären och inom militären där är det män. Detta beteende finns även 
hos kvinnliga rektorer, då även de vill visa sig dugliga och leva upp till den idealbild 
som finns.  
 
Men visst finns det en annan sida av hur kvinnor kan använda sig av olika 
förhandlingsvapen som att gråta vid vissa tillfällen. En del gör så att det blir förvirring 
vid förhandlingsbordet genom att använda sig av olika fysiska spel. Per säger vidare att 
även han kan spela på manliga stereotyper som att luta sig framåt och tala med myndig 
stämma. Detta spel som han uttrycker sig använder de flesta sig nog av mycket 
medvetet och att de visar upp en viss bild av sig själv inför sin chef.  
 

Lärande 
Det Per har lärt sig i sin kommunikation med kvinnor är att det finns ett behov av att 
finna konsensus (en ömsesidig förståelse). Att det pratas fram en lösning och även om 
alla egentligen vet vilken lösning som de vill ha så tycker de flesta att man inte fått vara 
med om det inte har fått pratats fram en lösning. Då blir det min uppgift att det får 
pratas fram till en lösning, det är vad jag har lärt mig, säger Per. Det är även viktigt att 
när lösning är uppnådd, då är det klart och att alla vet vad som gäller och att vi går åt 
den riktningen. För att få alla att gå åt ett visst håll krävs det ett evigt pratande något 
annat sätt har Per inte hittat.  
 

”Det finns ett behov i organisationer, dels i organisationer med lärare och 
förskollärare men uppenbarligen då i organisationer som är kvinnligt 
dominerade, ett behov av att söka koncensus. Alltså att prata fram lösning 
och även om jag vet vilken lösning jag vill ha och jag är helt säker på att de 
flesta runt bordet tycker så här så tycker man inte att man fått vara med om 
man inte har fått prata fram den lösningen. Då är det min uppgift att man 
pratar sig fram till rätt lösning. Så det är min lärdom, alltså vill jag få nånting 
gjort här, vill jag få, inte bara att man accepterar ett beslut utan man 
någonstans, utan det här är viktigt. Då är det viktigt att man pratat om det att 
man sökt koncensus. Men lika viktigt är det också att när vi väl är 
färdigpratade, eller färdigpratade blir vi aldrig, men när man väl har kommit 
tillräckligt långt då är det dags, nu är vi färdiga. Nu vet vi vad som gäller, nu 
går vi ditåt.” 

 
Utav detta har han insett att saker och ting tar sin tid och att det inte är så viktigt om det 
tar en månad eller två, jorden går inte under för det. Per tycker att han har blivit mer 
tålig och kan vänta om ett beslut behöver ta längre tid än vad han egentligen tyckte från 
början. Han pratar vidare om att han har kommit till insikt och fått större respekt för 
andras behov av att komma till samma slutsats som han. Det han har gått och funderat 
på har inte de andra varit med om och hur skulle de kunna det. ”Det handlar om att ha 
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respekt för andra människors tankeprocess. ” Har de andra inte hunnit riktigt till 
slutsatsen då pratar vi lite till så att alla kommer dit, menar Per.  
 
I jämförelse mellan manliga och kvinnliga arbetsmiljöer är likheten att alla vill ha 
tydliga ramar. Då vet alla vad som gäller och alla vet inom vilket ”inhägnat område” det 
ska vara. Däremot pratar man på olika sätt i de olika miljöerna det är inte samma sak på 
en förskola som på t.ex. en revisionsbyrå. Alla vill ha en tydlighet med de ramar som 
gäller, vart man är på väg och varför, då blir allt mycket lättare. Olikheterna handlar mer 
om delaktighet och hur formen av delaktighet ser ut. Män känner sig mer delaktiga när 
någon säger till dem att nu ska ni göra på det här sättet. Okej ,så gör de det. Medan 
kvinnor vill prata om det i fyra timmar och sen komma fram till samma slutsats. Den 
erfarenhet Per har fått av att arbeta i en kvinnodominerad miljö är att vill han få något 
gjort måste han prata om det först.  
 

”En grupp människor oftast schablonbilden män, känner sig delaktiga i när 
någon säger till dem, nu ska du göra på det här sättet. Happ, då gör jag så. 
Medan den andra schablon bilden av kvinnor det är att vi ska prata om det i 4 
timmar sen ska vi komma fram till samma slutsats. Jaa, det kanske är manligt 
och kvinnligt som skiljer det, jag vet inte. Min erfarenhet och då rör jag mig i 
kvinnligt dominerade organisationer, det är att, ja, vill jag få nånting gjort 
måste jag prata om det mycket, mycket mer än vad jag gjort i andra 
organisationer.”  

 
Lärdomen av manliga och kvinnliga arbetsmiljöer är att Per måste vara klar med vad 
han själv vill först för att kunna uttrycka det på ett begripligt sätt. Kan det uttryckas på 
ett begripligt sätt då kan andra förstå vad han menar. Per pratar vidare om att ha en 
kompass som pekar i vilken riktning man ska gå och att veta vart han vill och varför. 
Det är först då det går att förankra saker och ting hos andra. Det är viktigt att veta den 
övergripande färdriktningen och att prata med sina medarbetare om det. Finns den 
riktingen så går allt mycket bättre, det är en bra lärdom.  
 

Sammanfattning 
Per är en ideologisk ledare som beskriver sig som en pratande, samtalande, förankrande 
och lyssnande ledare. Men han beskriver sig också som den manipulativa och styrande 
ledaren där han lobbar för saker han vill få igenom. Per upplever kommunikationen på 
organisationen som öppen och tillåtande. Han tror själv att han uppfattas som tydlig 
men ganska pratig men hoppas att han inte upplevs som svamlig för han vet vad han 
vill. Per upplever att han ibland får ändra sig i sin kommunikation till kvinnor men att 
det också är individuellt. Han upplever det olika när det gäller att kommunicera med 
män och kvinnor och att han får anpassa sig efter individen. Det Per lärt sig i sin 
kommunikation till kvinnor är att det finns ett behov av konsensus och att det ska pratas 
fram till en lösning. Han har även lärt sig att saker och ting får ta sin tid och att det inte 
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är någon idé att stressa fram lösningar. Att kunna ha respekt för andras behov till att 
komma fram till samma lösning som han, har Per kommit till insikt med genom åren. 
Han har förstått att alla vill ha samma tydliga ramar men att de kan se ut på olika sätt 
beroende på kön. Olikheten handlar mer om hur delaktigheten och formen på 
delaktigheten ser ut. I en kvinnodominerad arbetsmiljö har Per lärt sig att vill han få 
något gjort måste det pratas om det först.  

Tolkning av resultatet 
I tolkningsdelen förs båda intervjuerna ihop under de tre kategorierna ledarskap, 
kommunikation och lärande. Tolkning har skett utifrån kategorierna ledarskap, 
kommunikation och lärande där textens autonomi har legat till grund och där texten ska 
förstås utifrån sin egen referensram och uttyds därifrån (Kvale, 1997). Intervjuerna med 
ledarna tolkas individuellt för att sen avslutas med en sammanfattning under varje 
rubrik.  
 

Ledarskap 
Anna är en mycket öppen person som har en rak ledarstil. När hon kommunicerar med 
de manliga medarbetarna kan hon vara mer tydlig och säga vad som gäller direkt. Här 
syns det tydligt att ledarskapet som Anna har är anpassat efter de manliga medarbetarna. 
De vill ha en mer tydlighet i Annas ledarskap och det ger hon dem också. Detta 
bekräftar även Bohlin (2006) då hon menar att en kvinnlig ledare måste markera sin 
ledarposition och göra sig hörd i en manlig arbetsmiljö. Bohlin (2006) visar även på att 
tydligheten måste finnas i en manlig arbetsmiljö. Anna har en tydlig och smidig ledarstil 
och vill inte framhäva sig själv som ledare allt för mycket utan lyfter gärna fram andras 
förmågor. Detta kan nog ses som typiskt kvinnliga egenskaper där kvinnor i en 
ledarposition inte så gärna skryter om sin ställning. Detta bekräftar Jochnick (2004) med 
sin teori om att kvinnor hellre vill känna samhörighet och tonar gärna ner sin roll som 
ledare. Även Wolvén (2000) beskriver kvinnors ledarskap där de får energi av makten 
och delar den gärna med andra. Anna har i sin roll som ledare hittat en balansgång 
mellan den kvinnliga och den manliga ledarstilen. Hon har lärt sig männens språk och 
kan leda dem på ett sådant sätt som gör att de accepterar henne som en legitim ledare.  
 
Per anser att han i sitt ledarskap är en mycket pratande ledare. Han förankrar, lyssnar 
och har en öppen process till sina kvinnliga medarbetare. Denna sida av Per visar att han 
vet hur han ska förhålla sig i en kvinnlig arbetsmiljö för att få fram de beslut som han 
tar i sitt ledarskap. Per har här förstått att det inte går att leda hierarkiskt som det görs i 
en mansdominerad miljö. Enligt Bohlin (2006) behövs både den platta 
ledarstilsmodellen som Per här har tagit till sig men även den hierarkiska stilen behövs. 
Per pratar även om den negativa sidan där han kan ses som manipulativ och styrande, 
det är det är då den hierarkiska ledarstilen kommer fram för att få saker och ting gjorda. 
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I sin reflektion över att vara ledare till lärare som ibland kan vara knepigt kommer han 
först fram till att det nog är yrkesrelaterat. Men sen i sin slutsats konstaterar han att det 
är en starkt kvinnodominerad arbetsplats och att det kanske är just därför det är så. Han 
tycker det ska pratas mycket på möten och detta är typiskt i en kvinnodominerad 
arbetsmiljö. För att kunna leda en kvinnlig arbetsgrupp behövs det argumenteras, 
motiveras och pratas för de beslut som måste tas annars finns det risk att som ledare inte 
få med alla medarbetare i de beslut som tas (Jochnick, 2004). I sin syn på sig själv som 
ledare vill han gärna vara en ideologisk ledare med en övergripande idé och mål.  
 
Både Anna och Per har lyckats anpassa sig väl som ledare i en homogen arbetsgrupp av 
det motsatta könet. De har lärt sig och förstått vad den manliga resp. kvinnliga 
arbetsgruppen har för förväntningar på sin ledare. De verkar vara personer som har lätt 
för att anpassa sig och är smidiga i sina ledarroller. Anna som umgåtts mycket med män 
sen hon varit ung har lärt sig det manliga språket och därför tror jag hon har lyckats med 
att vara en bra ledare för sina manliga medarbetare. Även Per som har sin 
yrkesbakgrund inom skolan har även han lärt sig hur kvinnor kommunicerar och på så 
sätt fått de ledaregenskaper som behövs för att leda kvinnliga medarbetare.  
 

Kommunikation 
Anna är en mycket kommunikativ ledare och hon är noga med att alla får ta del av all 
information som ges. Hon upplevs som tydlig i sin kommunikation men själv tycker 
hon att hon är mer lyssnande och mjuk. Kvinnor som kommunicerar är mer lyssnade 
och mjuka som Anna här upplever sig själv, men då hon arbetar i en mansdominerad 
arbetsmiljö krävs det en mer tydlighet för att göra sig hörd. Män behöver ha en mer 
tydlighet i kommunikationen då de lyssnar till en saklig och faktainriktad stil (Nilsson 
& Waldemarson, 2007). I Annas upplevelse där hon reflekterar över att män, när det blir 
missförstånd, kommer direkt till henne och säger att de inte förstår, är mer typiskt för 
män än för kvinnor. Både Nilsson och Waldemarson (2007) och Engquist (1994) 
bekräftar detta då män är mer rationella, strukturerade och där de går mer rakt på sak. 
Anna har även märkt av den tydlighet som män vill ha och tycker själv det är bra då det 
finns en öppenhet som hon uppskattar och som även uppsattas av de manliga 
medarbetarna. Men hon har ändå satt en viss ”kvinnlig prägel” på arbetsplatsen då det 
var en mycket råare jargong innan hon blev chef över de manliga medarbetarna. Anna 
har i sin kommunikation lyckats få in en mer konkret språkstil (Nilsson & 
Waldemarson, 2007) även hos männen som gjort att även de har lärt sig kommunicera 
och förstå hur kvinnor tänker och pratar.  
 
Pers upplevelse av kommunikationen är öppen och tillåtande i relation till de kvinnliga 
medarbetarna. Han kommunicerar väldigt mycket och detta är ett typiskt drag inom en 
kvinnodominerad arbetsmiljö. Kvinnor vill och behöver kommunicera för att komma 
fram till beslut. Detta är något Per har förstått och använder sig av i sin kommunikation. 
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I citatet där Per pratar om hur kvinnor vill ha någon som lyssnar när de har ett problem 
och inte en lösning, visar tydligt på hur män och kvinnor kommunicerar olika. Han 
säger själv att han verkligen får anstränga sig för att inte gå in och lösa problemet. 
Tannen (1992) tar upp precis det problemet där vi tolkar olika och inte förstår vad den 
andre vill förmedla. Kvinnor vill ha en samhörighet och närhet medan männen vill visa 
status och oberoende. I kommunikationen med män och kvinnor har Per förstått att han 
behöver kommunicera olika för att göra sig förstådd och att man behöver anpassa sig. I 
enlighet med Engquist (1994) behöver vi gå halva vägen var och det är något som Per 
har förstått och tagit till sig. Något som Per har uppmärksammat i sin roll som ledare är 
hur de kvinnliga rektorerna ändrar sig i sin kommunikation och vill visa sig dugliga. De 
har tagit efter den manliga normen för en duglig ledare och kommunicerar då efter 
manliga villkor. Att det är så kan bero på att bilden av en ledare fortfarande är den som 
gör sig gällande. Per har även märkt av hur både kvinnor och män kan spela på de 
stereotypiska könsrollerna för att få sin vilja igenom, även han gör det ibland. Här 
kommer de förväntningar in på hur män och kvinnor ska agera och vara (Nilsson & 
Waldemarson, 2007) och de typiska kvinno- och mansrollerna utnyttjas. 
 
Anna verkar vara en ledare som kommunicerar mycket och att det är viktigt att alla får 
ta del av all information, i alla led. Hon har förstått att det behövs en tydlig och rak 
kommunikation när hon pratar med de manliga medarbetarna. Hon verkar vara en ärlig 
ledare som vill att alla ska förstå och vara med i de beslut som fattas. Jag upplever Per 
som mycket medveten om hur män och kvinnor kommunicerar och att han även vet hur 
man ska spela på de stereotypiska rollerna för att få sin vilja igenom. Han verkar mycket 
anpassningsbar och som ledare verkar han ha den kommunikativa förmåga som gör att 
han både får kvinnor och män att lyssna men även vara med på de beslut som han fattar.  
 

Lärande 
Tydlighet i kommunikationen, att synas och att medarbetarna får uppskattning för det de 
gör är vad Anna lärt sig. Hon poängterar att kommunikationen är viktig och att 
kommunicera positivt. Alla vill ha information men att män och kvinnor vill ha det på 
olika sätt. I lärandet av detta har Anna kommit till insikt med att kommunikationen 
måste komma i rätt ordning. I de olika processerna som Illeris (2007) talar om, 
lärprocessen, den psykiska processen och samspelsprocessen kommer man fram till de 
olika insikterna i sitt lärande av kommunikationen.  
 
Per har lärt sig att det måste finnas en ömsesidig förståelse och att det behövs 
kommuniceras mycket för att alla parter ska bli nöjda. För Per är det viktigt att alla går 
åt samma rikting och att alla är med på de mål som sätts upp. Saker och ting måste få ta 
sin tid och att det finns tydliga ramar som alla kan förhålla sig till. Vidare tycker Per att 
han själv måste vara klar med det han vill för att andra ska förstå honom. Jag tycker 
man kan se den drivkraft som Illeris (2007) pratar om och det Per har lärt sig i sin 
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kommunikation stämmer bra överens med de kunskaper och insikter som behövs för att 
ha det drivet att vilja lära sig något nytt hela tiden.  
 
Både Anna och Per poängterar att det är viktigt med kommunikation och som synes 
spelar det inte så stor roll vilket kön man kommunicerar till. Det viktiga är nog att man 
lär sig att förstå varandra och att lyssnar på vad den andra parten har att säga. 
Visserligen kan olika stereotypa kvinno- och mansroller skönjas i kommunikationen, 
men bara man visar intresse och försöker förstå varandra kan man överbrygga de 
eventuella klyftor som finns. Wolvén (2000) menar på att vi lägger för mycket fokus på 
olikheterna istället för likheterna mellan könen och nog ligger det något i det. Om vi ser 
varandra som individer och anpassar oss till varandra, det var något Per hela tiden 
återkom till, kommer vi kunna få en mycket större förståelse till varandra i vår 
kommunikation. 
 
Avslutningsvis verkar Anna och Per vara trygga ledare som vet vad de kan och hur de 
ska kommunicera. De har förstått att kommunikationen ibland behöver anpassas efter 
vilken grupp de pratar med. De är väl medvetna i hur en kvinnogrupp respektive manlig 
grupp fungerar i sin kommunikation och de upplever sin kommunikation positiv. De vet 
mycket väl hur de ska förhålla sig och göra sig tydliga i sin kommunikation.  

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en kvinnlig respektive manlig ledare 
upplever kommunikationen med en homogen arbetsgrupp av motsatt kön, samt att 
studera vad ledarna lärt sig i kommunikationen med sina medarbetare. Det som 
framkom ur denna studie var att när man är ledare, är det viktigt att man för en dialog 
med sina medarbetare oavsett om det är kvinnliga eller manliga medarbetare. Att det 
finns en öppenhet och att alla medarbetare vill att man som ledare är tydlig. Som ledare 
har både Anna och Per lärt sig att anpassa sig till den arbetsmiljö de befinner sig i och 
det tror jag är deras styrka.  
 
Det finns mycket skrivet om könsroller och hur vi kommunicerar, Tannen (1992) som 
är en stor genusforskare med inriktning på kommunikation i USA har skrivit mycket om 
just detta ämne. De typiska roller som vi har ,män och kvinnor, stämmer nog till en viss 
del och mycket av det är sant. Men vi får inte glömma att vi alla är olika individer som 
har i stort sätt samma behov av att bli sedda och hörda. Det har varit intressant att få se 
och uppleva hur de två ledarna har reflekterat över sitt ledarskap och i sin 
kommunikation till medarbetarna. Jag kan inte låta bli att jämföra dem lite och i vissa 
fall har det varit klockrent stereotypiska uttalande. Då gäller det att inte tycka eller ha 
åsikter som intervjuare så man inte lägger några aspekter i deras upplevelse. Men i 
efterhand har det varit roligt att få säga, just precis så står det i all forskning med!  
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Ledarskapet bygger på den manliga normen och hur man ska vara. Per ger en bra 
liknelse med militären som norm och hur vi kvinnor försöker ta efter. Ska man vara en 
duglig ledare, ska man vara resultatinriktad och peka med hela handen. En del kvinnor 
tar efter den ledarstilen och det tror jag inte blir bra i slutänden. Kvinnor har ett annat 
sätt att leda som är lika bra som männens men det har inte fått komma fram då männen 
har tagit för ”stor plats”. I en jämförelse mellan informanterna visar det en tydlig 
skillnad i deras sätt att kommunicera. Anna var mycket kommunikativ men kollade hela 
tiden av så att jag hängde med och det hon förmedlade. Per pratade mycket och brett 
och sa det han ville ha sagt, för att sen vänta på nästa fråga. I kommunikationen visar de 
tydligt på de typiska könsroller vi har som män och kvinnor.  
 
I den tidigare forskning som berört ämnet tar Brüde-Sundin (2007) upp fördomar och 
förväntningar på det motsatta könet som även Per pratar om i den medvetenhet som 
finns i våra könsroller och att vissa använder sig av det för att komma dit de vill. B.la då 
Per pratar om att han kan prata med manlig och myndig stämma för att få som han vill. 
Jag upplever också att män inte behöver jobba lika hårt för att nå den status som ledare 
har i jämförelse med kvinnor. Att kunna förstå varandra som ledare och medarbetare är 
något Ludvigsson (2009) tar upp i sin forskning. Det tror jag är kärnan i en bra 
kommunikation och att ledarskapet blir så mycket lättare när man kan kommunicera 
med sina medarbetare oavsett kön. I studien där afroamerikanska kvinnor deltagit kan 
man se att den manliga ledande normen gäller. I de teman som identifierats kan man 
finna att ledarskapet bygger på de typiska manliga ledarrollerna som tas upp i Parkers 
(2001) forskning. Jag kan mycket väl tänka mig att det fortfarande är så i USA och att 
den manliga förebilden är väldigt stark. Men jag hoppas och tror att vi kommit lite 
längre i Sverige i vår jämställdhet och att det inte ska ha så stor betydelse vilket kön det 
är på ledaren. Utan det viktiga är att som ledare kunna förstå och kommunicera oavsett 
om det är manliga eller kvinnliga medarbetare.  
 
Det har som synes inte varit så lätt att hitta någon tidigare forskning om ämnet och det 
tolkar jag som att det inte finns så mycket skrivet om just kvinnliga respektive manliga 
ledare i kommunikation till en arbetsmiljö med medarbetare av det andra könet. Vad 
som vore intressant om man skulle ta denna studie och lyfta den till en högre nivå är att 
undersöka hur medarbetarna upplever sina ledare i kommunikationen och vad de har lärt 
sig av det. Hur ser medarbetarens livsvärld ut och hur förhåller man sig som 
medarbetare till sin chef som står ett pinnhål högre upp. Kommunicerar man likadant 
eller lägger man sig till med en annan stil att kommunicera.  
 
Denna undersökning har bidragit med att synliggöra den tydlighet som alla vill ha i 
kommunikationen med varandra och att kommunikation är viktigt. Oavsett kön så 
kommunicerar vi och det vi behöver göra är att lyssna, visa hänsyn och försöka förstå 
varandra.  
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Bilaga 

Underlag till Intervju 
 
Ledarskap 
Hur är det att vara kvinnlig/manlig ledare i en manlig/kvinnlig arbetsmiljö? 
 
Hur länge har du varit i denna ledarposition? 
 
Har du haft ledarposition tidigare och hur såg arbetsmiljön ut då, manligt/kvinnligt eller 
blandat? 
 Har du märk någon skillnad i kommunikationen, jämförelsevis med den 
andra arbetsplatsen.  
 
Hur ser ditt ledarskap ut, kan du beskriva det med egna ord? 

T.ex. demokratiskt, låt gå, dominant? 
 
 
Hur har den ledarsilen uppkommit? 

(självvalt, ärvt, format fram med tiden) 
 
Hur tror du att dina medarbetare upplever din ledarstil? 
 
 
Kommunikation 
Hur ser kommunikationen ut på din arbetsplats? 

Är den god, har ni en bra relation, kan ni prata öppet 
 
Hur tror du att du uppfattas i din kommunikation? 
 
Tror du att du fått ändra dig i din kommunikation då det är mest manliga/kvinnliga 
medarbetare som du får kommunicera med? 
 
I så fall hur har du fått ändra dig i din kommunikation? 
 
Förstår ni alltid varandra i kommunikationen eller kan det ibland uppstå missförstånd 
pga av olika kön? 
 
Tycker du det är svårare eller lättare att kommunicera med män eller med kvinnor? 
 
Upplever du om medarbetarna fått ändra sig i sin kommunikation till dig? 
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Lärande 
Vad har du lärt dig i kommunikation med att kommunicera med manliga/kvinnliga 
medarbetare? 
 
Hur har det påverkat dig som ledare? 
 
Om du då jämför olika miljöer som finns med manliga respektive kvinnliga 
arbetsplatser. 
Vilka likheter kan du uppfatta i kommunikationen? 
Vilka olikheter kan du uppfatta i kommunikationen? 
 
Om du ställer dessa miljöer mot varandra vad har du lärt dig av detta i din 
kommunikation? 
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