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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to investigate managers in the PR-industry. We want, through 

defined communication styles, define managers’ point of view of their communication. We 

also want to see if there is any difference in how women and men communicate in their 

working places. The methodology that is used is a qualitative research method, and the 

empirical material is collected through semi structured interviews, at eight PR-companies in 

Gothenburg and Stockholm. Managers and employees have been interviewed. The findings of 

this thesis are that there is no big difference in women’s and men’s point of view of their 

communication. The two communication styles that managers - both men and women - in the 

PR-industry consider themselves to use is through preciseness and inspiration. To be as 

concrete as possible is something that all the managers we interviewed value highly but there 

is a difference in how it is conducted between the genders.  

 

This study is a bachelor thesis written in Swedish.  
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II 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade 

kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill 

även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina 

arbetsplatser. Metoden som använts i studien är en kvalitativ forskningsmetod, och det 

empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer på åtta PR-bolag i 

Göteborg och Stockholm. Chefer samt anställda har intervjuats. Det resultat som vi kommit 

fram till i denna studie är att det inte är stor skillnad i hur männen respektive kvinnorna ser på 

sin kommunikation. De två kommunikationsstilar chefer - både män och kvinnor i PR-

branschen anser sig kommunicera genom, är tydlighet och inspiration. Att vara så konkret 

som möjligt är något som alla cheferna vi intervjuat värderar högt, men det finns en skillnad i 

hur det framförs mellan könen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, Kommunikationsstilar, Chefer i PR-branschen, Man & kvinna 

som chef



 

 

III 

Förord 
 
Denna studie är en kandidatuppsats inom området företagsekonomi skriven våren 2018 på 

Högskolan i Borås. Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Mikael Löfström, för hans 

stöd, tillgänglighet och vägledning genom vår studie. Vi vill även tacka alla chefer och 

medarbetare som tagit sin tid till att medverka i studien. 
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1 Inledning 
 

Idag är genus en stor samhällsfråga, som ofta dyker upp i diverse debatter. Till exempel är 

mål nummer fem i de globala målen ett mål om jämställdhet. Där definieras jämställdhet som 

”att stäva efter en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället” (UNDP 

2015). Trots detta råder en ojämn fördelning av kvinnor och män i chefspositioner. 37 % av 

cheferna i Sverige är kvinnor, och ju högre upp i hierarkin cheferna går, desto större blir 

fördelningen mellan män och kvinnor. Dock vill cheferna minska klyftan mellan männen och 

kvinnorna och jämställdhet är allt viktigare för cheferna (Hansson 2016). Undersökningen 

visar att när studien gjordes hade endast 100 av 1052 företagen i Sveriges samtliga län en 

manlig vd (Hansson 2016). Den korrekta innebörden av begreppet chef är en position och en 

titel, som personen i fråga har blivit utsedd till, och därmed besitter rättigheter samt 

skyldigheter gentemot företaget och medarbetare (Chefskap 2018).  

 

I studien Global Leadership Forecast diskuteras om en kvinna är bättre chef än en man. Med 

chef i denna studie menas att du har en högre nivå än senior titel, 34 % av cheferna i studien 

var högsta chefer på respektive företag. Resultatet visar att de bolag som har högst lönsamhet, 

har flest kvinnor som chefer. I studien ingår 13 124 chefer från 48 länder (DDI 2015). Enligt 

studien finns inga statistiskt säkerställda undersökningar på hur män och kvinnors förmåga att 

styra andra skiljer sig åt, däremot visar den att männen i undersökningen ofta bedömer sitt 

chefskap högre, än vad kvinnorna gör (DDI 2015). Chefer har ett stort inflytande på en 

anställd på ett företag idag (Mikkelson, Sloan & Hesse 2017). Det är oftast cheferna som ger 

feedback, vägledning i arbetsansvar och hjälper till att skapa en positiv (eller negativ) 

arbetsmiljö. Alla saker som chefen gör påverkar den anställdes tillfredsställelse och framgång 

på arbetet. Faktum är att en chefs ledarskapsbeteende kan förklara varför ca 25% av orsakerna 

till att de anställda känner sig motiverade, produktiva, energiska, engagerade och effektiva i 

sitt arbete (Mikkelson, Sloan & Hesse 2017). Oavsett om det är en man eller kvinna i ledning 

är kommunikation mellan chefer och de anställda en central del i arbetet för att organisationer 

idag ska överleva på marknaden. Intern kommunikation, alltså den kommunikation och de 

processer som förekommer inom organisationer, dvs kommunikation som förmedlar 

information och idéer mellan chef och anställd, nyttjas för att framkalla lojalitet och en god 

kommunikation på arbetsplatsen (Linke & Zerfass 2011). Organisationer måste ha kunskap 

om hur effektiva beslut tas, samt hur kommunikation sker på bästa sätt. Kommunikation är 

mer än bara ord, det gäller även att se till helheten och vetskapen om hur processen och de 

olika metoderna går till (Ekstedt 2008). 

 

Vi har valt att titta på män och kvinnor i PR-branschen och hur de ser på sin kommunikation, 

då vi anser att det är en intressant bransch samt att det har stor koppling till vad vi själva 

senare vill inrikta oss inom. PR är en förkortning för Public Relations, vilket innebär att 

företag som jobbar med PR förhåller sig till kommunikation i icke-köpta kanaler som till 

exempel olika typer av pressmeddelanden och andra former av publicitet i sociala medier som 

gynnar företag (PR-byrå u.å.).  

 

1.1 Problemdiskussion  
 

Ett ämne som blivit studerat mycket genom tiden är kommunikation. Dasgupta, Suar & Singh 

(2013) beskriver i sin studie chefers sätt att kommunicera med anställda genom tiden, vilket är 

en stor skillnad på hur chefer kommunicerar idag. Förr sågs anställda som en huvudaktivitet i 
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organisationen, medan företagen idag insett att de mer är som investerare i företaget, i form av 

“humankapitalägare”. Chefernas kommunikation har gått från endast innehåll till ett beteende, 

som i sin tur ses som en del av kommunikationsprocessen. På så vis att den tolkning som 

anställda gör av kommunikationen inte bara handlar om vad som sägs, utan även hur det 

förmedlas (Dasgupta, Suar & Singh 2013).  

 

Tidigare studier av organisationer och PR-chefer påpekar att den interna kommunikationen är 

en central del för att skapa ett framgångsrikt företag (Mishra, Boynton & Mishra 2014). Detta 

eftersom en god kommunikation med anställda genererar öppenhet på arbetsplatsen mellan 

överordnade och underordnade, vilket leder till en gemensam vision på företaget. Effektiv 

kommunikation är den som går två vägar, vilket innebär att det finns en avsändare och en 

mottagare, där både anställda och chefer lyssnar på varandra (Mishra, Boynton & Mishra 

2014). Vi vill undersöka i denna studie, hur cheferna ser på sin kommunikation för att ta reda 

på hur de själva anser att de kommunicerar med sina anställda. Vi har därför valt att 

genomföra intervjuer även med anställda för att få en bild av om chefernas och de anställdas 

syn är densamma.  

 

Kalla (2005) förklarar i sin studie, den positiva innebörden med intern kommunikation. 

Studien undersöker också hur den interna kommunikationen skall nås på bästa sätt, vilket är 

till nytta när kunskapsdelning i organisationer bedöms, vilket är ett strategiskt 

tillvägagångssätt om intern kommunikation vill uppnås. Med tanke på att många forskare 

menar att det är en konkurrensfördel att dela kunskap internt (Kalla 2005).  Studien menar på 

att det finns en obalans mellan hur viktigt kommunikationen är och hur mycket 

uppmärksamhet och resurser som ges till kommunikation. Studien refererar till Argenti & 

Forman (2002) samt Tourish & Hargie (2004) som hävdar att kommunikation är en viktig del 

för företagen. De menar att trots att den är så viktig används inte kommunikationen som den 

ska inom företag. Medvetenhet kring innebörden av kommunikation ökar, men det verkar inte 

som att kunskapen alltid överförs till praktiken (Kalla 2005).   

 

I denna studie kommer män och kvinnor på chefspositioner studeras och det finns forskning 

idag som visar att det är svårare för kvinnor att ta sig till en chefsposition. Kyriakidous (2012) 

studie lyfter att ledningsjobb traditionellt har uppfattats som konstruerade enligt manliga 

normer och därav skapat svårigheter för kvinnor att ta sig till ledande positioner. Normerna 

som Kyriakidous (2012) talar om inkluderar de stereotypa förväntningarna samt 

uppfattningarna om vad som anses manligt. Ett exempel är “macho”-stilen, som betonar 

kvaliteter av kamp, att vara hänsynslös och aggressiv. Enligt författaren växte denna stil fram 

då det finns en vilja att kontrollera folk, händelser och företag under 90-talet (Kyriakidou 

2012). Eftersom Kyriakidous (2012) påpekar att ledningsjobb traditionellt har uppfattats som 

konstruerade för män anser vi att det är mycket intressant att se om resultatet i denna studie 

leder till att männen och kvinnorna kommunicerar olika. 

 

En studie gjord av Karch (2012) undersöker om det fanns skillnader i ledarskapsbeteenden 

mellan manliga och kvinnliga projektledare. Studiens syfte var att se om de skilde mellan 

vilka ledarskapsbeteenden män och kvinnor värderar högst samt om kvinnor som är 

projektledare använde andra ledarskapsbeteenden än män som projektledare i en organisation. 

Studiens resultat visar att manliga och kvinnliga projektchefer uppfattar transformativt 

ledarskap viktigare än transaktions- eller passivt ledarskap och båda könen sa att de använder 

sig av transformativt ledarskap främst. Med transaktionellt ledarskap menas en persons 

handling, exempelvis en chef, erbjuder något av värde till en annan, i utbyte mot engagemang 

eller arbete. Transformativt ledarskap innebär ett engagemang mellan två eller fler individer, 
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där var och en av individerna höjer varandra till högre nivåer av motivation och moral (Karch 

2012). Trots att transformativt och transaktionellt ledarskap inte kommer studeras i denna 

studie, gav den en intressant infallsvinkel då den visar att män och kvinnor använder sig av 

samma ledarskap när de leder sina organisationer.  

 

Som vi nämnde tidigare är kommunikation ett ämne som är väl studerat genom tiderna, men 

trots att det finns många instrument att använda för att mäta någons kommunikation, har flera 

författare noterat att det inte finns några korrekta sätt i att fånga upp vilken 

kommunikationsstil som mäts (De Vries, Bakker-Pieper, Konings & Schouten 2011). Ett antal 

forskare har definierat olika kommunikationsstilar, men De Vries & Bakker-Pieper (2009) 

ansåg att dessa kommunikationsstilar inte var bedömningsbara pga. att de bara såg till 

personens inre monolog och inte kommunikationen mellan två personer. De Vries & Bakker-

Pieper (2009) gjorde därför en ny studie där de studerade ord för att avslöja de viktigaste 

dimensionerna för kommunikationsstilar. De Vries et al. (2011) gjorde en lexikalisk studie där 

de definierade ord som beskriver olika sätt att kommunicera. När dessa ord definierats 

utvecklade De Vries et al. (2011) sin studie, vilket resulterade i 6 olika kommunikationsstilar 

som vi i vår studie kommer att utgå ifrån.  

2. Syfte och frågeställning  

 

I vår studie skall vi studera chefer i PR-branschen. Genom de kommunikationsstilar som 

definieras i kapitel 3 Teori, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. 

Genom att även intervjua anställda tas det reda på om cheferna och de anställda har samma 

syn på chefernas kommunikation. Syftet med vår studie är att se om det finns någon skillnad i 

hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser.  

 

• Vilken föreställning har PR-chefer om sin kommunikation på sin arbetsplats? 

• Finns det skillnader i hur männen respektive kvinnorna kommunicerar?  

3. Teori 

 

I följande kapitel redogörs för den teori som är relevant för studien och som ligger till grund 

för studiens analys av empiri som sammanställts. Kapitlet tar upp PR-branschen, 

kommunikation och kommunikationsstilar. Teorin bidrar till förståelse för syfte och 

forskningsfråga.  

 

3.1 PR-branschen  
 

Wright (2013) beskriver att PR-branschen runt om världen baseras på två olika 

organisationsstrukturer. Den ena strukturen är att företagen själva besitter personal med 

eventuella spetskompetenser inom kommunikationshantering eller liknande, för att ha hand 

om företagets publicitet på heltid. Den andra strukturen är att företag tar in extern hjälp utav 

PR-bolag, som då sköter de specifika projekt som företagen behöver hjälp med (Wright 

2013).  

 

En PR-byrå kan förklaras som en extern kommunikationsavdelning, marknadsavdelning eller 

informationsavdelning till ett företags kunder. Kriskommunikation, produktion av 

kundtidningar och lobbying är något som de även kan jobba med. Alla PR-byråer arbetar inte 
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med samma saker, det finns olika specialiteter och inriktningar, såsom medieträning, content 

management och omvärldsanalys (PR-byrå u.å.). 

 

Wright (2013) utgår från den amerikanska marknaden när han definierar PR-branschen och 

dess möjligheter till expansion. Den struktur han utgår ifrån kan nödvändigtvis inte appliceras 

på resten av världen. Det gäller även vårt resultat i denna studie, för precis som Wright (2013) 

säger kan vårt resultat inte generaliseras till alla delar av världen, men inte heller till alla typer 

av branscher. På grund av att vår uppfattning av hur olika många branscher är, ser vi inte att 

vi kan uttala oss om hur chefer i andra branscher kommunicerar, eftersom det endast är en 

bransch som har studerats.  

 

 

3.2 Kommunikation 
 

Kommunikation är enligt Linke & Zerfass (2001) en central del för organisationers 

överlevnad. Utan kommunikation kan inte budskap spridas, varken externt, som till kunder 

och leverantörer, eller internt. Intern kommunikation är kommunikationen mellan 

organisationens ledare och de anställda (Dolphin 2005).  

 

Intern kommunikation används på många olika sätt men främst för att skapa lojalitet och ha 

god kommunikation på arbetsplatsen. Med hjälp av effektiv kommunikation skapas det 

tillsammans med engagemang och sociala och kulturella värden, en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för en organisation (Linke & Zerfass 2011). För att skapa en effektiv 

kommunikation måste kunskap finnas om hur företaget kommunicerar och fattar beslut på 

bästa sätt. Det är inte bara hur vi kommunicerar som är det väsentliga, utan det är också 

viktigt att kommunikationen går två vägar, dvs att budskapet har en avsändare och en 

mottagare (Linke & Zerfass 2011). Konsten ligger enligt Orsini (2000) att veta hur man 

kommunicerar på bästa sätt, och veta när vilka verktyg skall användas. Hur en chef väljer att 

kommunicera är lika viktigt som budskapet. 

 

Berezan, Yoo & Christodoulidou (2016) menar på att kommunikation har en inverkan på alla 

affärsrelationer i ett företag, speciellt tillit, nöjdhet och solidaritet. Det är viktigt att uppfylla 

diverse löften som givits, samt redovisa all information som behövs vid problem. Berezan, 

Yoo & Christodoulidou (2016) visar också hur betydelsefullt det är att kunna hantera 

konflikter inom ett företag, och att det ingår i den pågående kommunikationsprocessen. Med 

en god kommunikation kan konflikter undvikas i den utsträckningen att eventuella problem 

diskuteras i förväg och en öppenhet till lösningar sker på plats (Berezan, Yoo & 

Christodoulidou 2016).  

 

Dasgupta, Suar & Singh (2013) påstår att effektiv kommunikation stärker visionen inom 

företaget, får medarbetare att förstå verkligheten, förenklar förändringsprocesser och 

förverkligar resultat på grund av att anställdas beteenden ändras i och med den 

kommunikation som kan förmedlas. Chefers sätt att kommunicera skapar relationer och 

mönster för de anställdas attityder och deras handlingssätt på arbetsplatsen. 

 

Chefer eller andra ledande personer betraktas som representanter för organisationen, vilket 

innebär att de har ett ansvar gentemot hur de anställda uppfattar dem. Om cheferna ses som 

stöttande känner de anställda ett förtroende som de vill ge tillbaka till organisationen, via till 

exempel en god inställning och handlingar som leder till ett positivt arbete. Detta kan 

framhävas starkare när chefens kommunikationsstil stämmer överens med de anställdas 
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mottagande och på så vis uppskattas själva kommunikationen mer (Dasgupta, Suar & Singh 

2013).  Olika kommunikationsstilar kommer vi senare i texten att återgå till.  

 

Sammanfattningsvis är intern kommunikation något som påverkar ett företag positivt eller 

negativt. Chefens kommunikation till de anställda har möjlighet att skapa lojalitet och 

engagemang. Det är viktigt att lika mycket fokus läggs på vad som kommuniceras som hur 

det kommuniceras, för att undvika obefogade konflikter som lätt kan uppstå när 

kommunikationen är otydlig. Kommunikationen som kommer studeras i denna studie är hur 

cheferna kommunicerar med sina anställda, och fokus kommer ligga i att studera ord och 

begrepp.  

 

3.3 Kommunikation män & kvinnor 
 

Berryman-Fink (1985) studerade kvinnor och ledarskap. Hon gjorde en undersökning där 

syftet var att se vilken uppfattning kvinnor har om sin kommunikation i samband med 

ledarskapseffektivitet. Hon undersökte även behovet av ytterligare utbildning av 

kommunikation till kvinnor som chefer. I studien tas exempel från tidigare undersökningar 

upp där författarna ansåg att ledande positioner inte passade för kvinnor eftersom de inte 

kunde ta beslut eller var konkurrenskraftiga i sitt ledande och de ansågs vara för emotionella. 

Kvinnor var stereotypiskt mer känsliga, passiva och mindre passande inom business. I grund 

och botten var det egenskaperna som visade om cheferna kunde ta beslut och att vara 

konkurrenskraftiga som var nödvändiga för framgång, och kvinnor ansågs som sagt inte ha 

dessa egenskaper (Berryman-Fink 1985). Resultatet av Berryman-Fink’s (1985) studie visar 

att kvinnor som chefer behöver utveckling i att öka sitt självförtroende, vara mer bestämda, 

tala offentligt och kontrollera känslor men också att kvinnor är interpersonellt kompetenta, 

dvs. bra lyssnare, har god talförmåga, är empatiska, känsliga, ärliga, flexibla och personliga 

(Berryman-Fink 1985).  

 

W. Ng (1998) nämner i sin studie, att det tidigare analyserats skillnader mellan män och 

kvinnor, och dess kommunikationsstilar. Det sägs att normen för kvinnor, i deras 

kommunikationsstil, anses vara uttrycksfull kommunikation, vilket kan förklaras som att vara 

överens, förstående, acceptera, lindra spänning med mera. Medan männen har ett 

instrumentalt tillvägagångssätt i sin kommunikation, vilket innebär ett större fokus på 

överföring av information, samt att de hävdar att allting byggs på ett skäl och logik från 

början. W. Ng (1998) tar även upp resultat av tidigare studier som gjorts, vilket visar på att 

män respektive kvinnor integrerar olika i sitt sätt att föra en konversation. Män generaliserar 

mer och talar relativt abstrakt, medan kvinnor gärna talar om sina erfarenheter och vad för 

känslor som uppstår. Även senare studier påvisar att det fortfarande finns en skillnad i hur 

män och kvinnor kommunicerar. En studie gjord av Ms & Morgan (2017) undersöker 

skillnader och likheter mellan hur män och kvinnor kommunicerar. Studien säger att män är 

talare och kvinnor lyssnare. Författarna refererar till samhällets normer och menar på att det är 

samhället som format hur män och kvinnor ”vågar” uttrycka sig. Om en man talar om hans 

prestationer, ses han som väl etablerad och värdefull medans en kvinna ses som oärlig och 

”snobbig”. Ms & Morgan (2017) diskuterar även att kvinnor ofta vill försäkra sig om att alla i 

gruppen förstått genom att säga ”- you know what I mean?” och ”-does that make sense?” i en 

ursäktande ton (Ms & Morgan 2017). Precis som Berryman-Fink (1985) refererar till 

samhällets påverkan om att kvinnor anses som emotionella, menar Ms & Morgan (2017) att 

det är samhällets normer som påverkar synen på kvinnorna som ursäktande och emotionella.  

Författarna menar att det inte finns några genetiska skillnader i hur män och kvinnor 

https://www-emeraldinsight-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Ng%2C+Catherine+W
https://www-emeraldinsight-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Ng%2C+Catherine+W
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kommunicerar, utan att det är samhället som formar hur dem uppfattas när de kommunicerar 

(Ms & Morgan 2017).  

 

Arnold (2016) beskriver också skillnader. I en artikel skriver han att kvinnor ofta använder sig 

av känslor när de talar till människor för att på bästa sätt skapa interaktion, medan män pratar 

mer om aktiviteter för att få så mycket information som möjligt ut av konversationen. Kvinnor 

kan ge avslöjande information om de själva som en fördel och med hjälp av det bygga nya 

relationer på arbetsplatsen. Mannen ser detta som oviktigt, inte relevant och ibland även 

hotande. I de studier som gjorts visar det sig att kvinnor gillar att prata och diskutera om saker 

och män vill endast lösa problemet på smidigaste sätt och sedan gå vidare. Ett exempel som 

författaren tar upp är i en situation när någon ber om ursäkt och mannen anser att det då är 

färdigdiskuterat, medan kvinnan anser att det är en öppning till en diskussion (Arnold 2016).  

 

W. Ng (1998) förklarar att flera författare (Bernard 1969; Gray 1992; Hirschman 1994; 

Lakoff 1973; Tannen 1990) tidigare gjort studier i hur män respektive kvinnor kommunicerar.  

Studierna belyser olika typer av kommunikationsstilar. De alla författare är överens om är att 

det inte går att säga att en kommunikationsstil är bättre än en annan. Istället ligger fokus på att 

förstå de olika kommunikationsstilarna och även förstå hur män och kvinnor kommunicerar. 

På så sätt skapas möjligheten att jobba med kommunikationsstilar och få dem att samspela. 

Vilket i sin tur leder till bättre resultat och stärkta relationer. När en förståelse skapas om hur 

andra människor kommunicerar, samt förstår hur en själv kommunicerar genererar det en 

medvetenhet kring olikheter, det är först då som samarbete kan uppstå. Det är viktigt att en 

medvetenhet kring sin egna kommunikationsstil finns för att bättre kunna kommunicera med 

andra (W. Ng 1998). Sammanfattningsvis förklarar dessa studier olikheterna hur kvinnor 

respektive män kommunicerar.  

 

3.4 Kommunikationsstilar 
 

Enligt Gingerich (2005) är kommunikationen mellan individer, chefer och organisationen som 

helhet en huvudingrediens för att företag skall fungera. Det är viktigt att arbeta med ett system 

som inkluderar avsändare, brus och mottagare, där varje del av systemet har en avgörande roll 

för att kommunikationen skall förstås korrekt (Gingerich 2005).  

 

Flera författare har noterat att kommunikation är en central del i ledarskap, men få har försökt 

ta reda på vad relationerna till kommunikationsstilar är (De Vries, Bakker-Pieper & 

Oostenveld 2010). Det finns många sätt att mäta kommunikationsstilar, och redan tidigt 

började det forskas i detta. Leary (1957) gjorde en undersökning där han tog fram två 

kommunikationsstilar: vänlighet och dominans. Andra författare har senare föreslagit att det 

finns fler än endast två kommunikationsstilar. En av dessa författare är Gudykunst et al. 

(1996) som till exempel, utgick ifrån Hall (1976) och Gudykunst & T. Toomey (1988) 

kommunikationsstilar när han identifierade sina egna stilar som blev: Inferring Meaning, 

Indirect Communication, Interpersonal Sensitivity, Dramatic Communication, Use of 

Feelings, Openness, Preciseness och Positive Perception of Silence. Trots många 

undersökningar ansåg dock inte De vries et al. (2010) att de tidigare undersökningarna bygger 

på interpersonella kommunikationsstilar, dvs att kommunikationen sker mellan minst två 

personer, utan bara den intrapersonella kommunikationen, dvs vår inre monolog. De gjorde 

därför sin studie baserat på båda dessa aspekter (De Vries et al. 2010). 

Kommunikationsstilarna som presenterades i studien beskrivs nedan. 

 

https://www-emeraldinsight-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Ng%2C+Catherine+W
https://www-emeraldinsight-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Ng%2C+Catherine+W
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3.5 De vries sex kommunikationsstilar  
 

De Vries & Bakker-Piper (2009) definierar kommunikationsstil som ”det karaktäristiska sättet 

en person skickar verbala, para verbala och nonverbala signaler i sociala interaktioner som 

betecknar: 1, vem han eller hon är och vill vara. 2, Hur han eller hon brukar relatera till 

personer som han eller hon interagerar med och 3, på vilket sätt hans eller hennes 

meddelanden normalt bör tolkas” (De Vries & Bakker- Pieper 2009). 

 

För att se vilka som är huvuddimensionerna för kommunikationsstilarna gjorde De Vries & 

Bakker-Piper (2009) en lexikalisk studie i flera steg. I de två första faserna valdes verb och 

adjektiv ut från förmågan att beskriva kommunikationsstilar. I den tredje fasen genomfördes 

en studie med 441 informanter som bedömde sig själva genom 744 adjektiv och 837 verb. 

Dessa adjektiv och verb analyserades sedan och resultatet kom att stödja sex 

huvuddimensioner av kommunikationsstilar (De Vries & Bakker-Piper 2009). De Vries et al. 

gjorde sedan 2011 en ny studie där de utvecklade och analyserade stilarna igen och de stilar 

blev CSI (Communication Styles Inventory) och består utav aggressivitet, uttrycksfullhet, 

exakthet, självsäkerhet, stöttning och argumentation (De Vries et al. 2011). Dessa ord är alltså 

en definition av hur kommunikation kan ses och det är dessa ord som vår studie utgår ifrån. 

 

Aggressivitet är en kommunikationsstil där chefen reagerar aggressivt då oförutsedda problem 

uppstår, vilket ur teorin har förståtts som att chefen visar ilska, irritation eller allmänt fientligt 

beteende på sin arbetsplats.  

 

Uttrycksfullhet beskriver hur professionellt chefen kan motivera sina anställda och behålla ett 

engagemang. Om chefen via sin kommunikation kan inspirera sina medarbetare samt hur 

chefen väljer att kommunicera professionellt eller vardagligt på sin arbetsplats.  

 

Exakthet beskriver hur exakt och bra chefen kan förklara instruktioner, dvs., hur väl chefen 

kommunicerar tydligt och rakt med de anställda så att de lätt förstår uppgiften och vad som 

förväntas utföras, samt hur saklig och detaljinriktad chefen är i sina beskrivningar.  

 

Självsäkerhet förklarar hur chefen tror på sina idéer och hur chefen tar beslut och vågar stå för 

sina beslut på arbetsplatsen. Det förklarar även om chefen är nöjd och tror på sig själv, samt 

sina kunskaper inom området hen leder.  

 

Stöttning beskriver hur chefen uppskattar och visar för sina anställda att de beslut som tas av 

den anställda på företaget är bra. Den visar även om chefen sprider värme och 

omhändertagande till sina anställda.  

 

Den sista stilen, argumentation beskriver hur chefen kan argumentera för sina val och idéer. 

Om chefen vågar gå in i en argumentation och hur väl hen kan argumentera för dina idéer på 

arbetsplatsen (De Vries et al. 2011).   

 

De Vries et al. (2011) påpekar att någons kommunikationsstil kan ses som uttryck av någons 

personlighet, därför borde kommunikationsstilar relateras till någons personlighet. De Vries et 

al. (2011) menar att det finns många möjliga kombinationer av stilarna och många olika 

resultat men de menar även att de krävs fler studier inom detta område.  
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4. Metod 

 

I följande avsnitt framställs de handlingssätt som utförts, där metodval, tillvägagångssätt, 

urval, informanter samt metodreflektion tillämpats.        

  

4.1 Metodval 
 

Syftet med studien var att ta reda på PR-chefernas (män respektive kvinnors) syn på sitt sätt 

att kommunicera. Den forskningsmetod som tillämpats för att samla in resultatet är en 

kvalitativ forskningsmetod. För att uppfylla syftet i studien samlades empiriskt material in 

från chefer via intervjuer, som beskriver hur de ser på sin kommunikation inom sina företag. 

Vi samlade även in material från anställda för att få deras syn på hur deras chefer 

kommunicerar på arbetsplatsen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, då den valda 

intervjumetoden hjälpte till att samla in ord och begrepp, men gav även en interpretativ syn. 

Fokus låg på att få en förståelse av den sociala verkligheten och hur deltagarna i en viss miljö 

tolkar denna verklighet. En förståelse i hur informanterna resonerar var viktigt och för att 

uppnå detta valdes ett närvarande forskningssätt. Då förståelsen för hur informanterna 

resonerar är viktigt, är en kvalitativ metod bäst lämpad för att besvara forskningsfrågorna 

(Bryman & Bell 2013).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Semistrukturerade intervjuer användes där målstyrt urval var fokus, då studien var beroende 

av relevanta deltagare. Målstyrt urval utgör en form av icke-sannolikhetsurval och är ett urval 

då personer strategiskt väljs ut för intervju (Bryman & Bell 2013). Studiens omfång var 

begränsat i tid och resurser och därför skedde urvalet av intervjupersoner genom 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2013). Detta tillvägagångssätt ansågs vara det bästa för 

att få svar på syfte och frågeställning, eftersom vi ville ha deltagare som kunde svara på våra 

frågor och som fanns tillgängliga vid intervjutillfällena. 

 

Vår studie bygger på De Vries & Bakker-Piper (2009) studie kring kommunikation, i studien 

sammanställde han ord och begrepp som beskriver hur olika personer kommunicerar.  Dessa 

ord och begrepp har vi valt att applicera på vår studie för att se hur chefer i PR-branschen 

anser att de kommunicerar. När vi samlade in informationen utgick vi ifrån De Vries et al. 

(2011) senare studie där de sammanställde begreppen till sex olika kommunikationsstilar. 

Informationen från de semistrukturerade intervjuerna samlades in på sex PR-byråer i 

Göteborg och två PR-byråer i från Stockholm. Det gjordes nio stycken intervjuer i Göteborg, 

på plats på respektive byrå, och via telefon med de bolag som var i Stockholm. Två stycken 

av de anställda i Göteborg skedde också via telefon då de specifika anställda inte hade 

möjlighet att träffas när vi befann oss på plats. Det kan i efterhand diskuterats och planerats 

bättre, eftersom det var olika nivå på kvalitet på vanlig intervju och telefonintervju. Via 

telefon kunde vi inte skapa en trevlig atmosfär på samma sätt som går att skapa i ett rum, och 

vi upplevde att det var svårare att få informanten bekväm. Det visade sig även att 

telefonintervjuerna blev betydligt kortare än de intervjuer som skedde i fysisk form, 

möjligtvis på grund av att det som sagt blir svårare att få en trevlig stämning där informanten 

kan känna sig bekväm och därav förklara utförligare.  

 

För att få en bredare uppfattning av chefernas kommunikation intervjuade vi både chefer och 

medarbetare på företagen. I två av de åtta bolagen som vi intervjuade kunde inte anställda 



 

 

- 9 - 

 

intervjuas. Cheferna blev därför ombedda att relatera till tidigare händelser, och detta är något 

som tagits i beaktning under analysen.  

 

Informanterna kunde röra sig fritt i sina svar för att få fram så relevant och viktig information 

som möjligt. Det resulterade i en mer flexibel intervjuprocess och frågorna kunde anpassas 

utefter vad informanten svarade (Bryman & Bell 2013). Fylliga, detaljerade svar eftersöktes 

där resultatet kunde jämföras mellan intervjuerna och därför ännu en anledning till varför 

kvalitativ metod ansågs som den bästa metod för studien. 

 

Intervjuerna spelades in via röstinspelning för att få en fullständig redogörelse av det 

informanterna sa. Språket, begrepp och hur informanten uttryckte sig var avgörande i 

analysen, och fångades upp genom att spelas in. Minnesanteckningar togs endast under 

intervjuernas gång, och fokus låg på att lyssna på informanten, och fylla i med följdfrågor 

(Bryman & Bell 2013). Efter att empirin samlats in, var det viktigt att sammanställa materialet 

med en gång, för att minimera missuppfattningar och att det sparades ner när informationen 

fortfarande är färsk. I transkriberingen lades det fokus vid begrepp, likheter och olikheter 

mellan intervjuerna. För att säkerställa att rätt information togs fram, som kunde leda till vår 

slutsats ställdes frågor som gav informanten möjlighet till att utveckla sina svar på ett 

berättande sätt, dvs. att frågorna utformades så att informanten fick tillfälle att berätta på ett 

narrativt sätt om hur olika situationer hanteras och vad de ledde till (Bryman & Bell 2013).  

 

4.3 Informanter 
 

Åtta PR bolag i Stockholm och Göteborg kontaktades, och 14 semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, med chefer och anställda på respektive bolag. Ambitionen var att träffa alla 

personer i en fysisk miljö, men då det var bortfall i insamlingen av personer fick vi utöka 

området till Stockholm, och video- och ljudintervjuer fick då användas i studien. 

Intervjuformatet valdes ut för att få ett strukturerat upplägg, men utan att bli styrda av 

frågorna. Vid oklarheter korrigerades frågan så den blev förståelig, samt om vi kom in på nya 

spår under intervjuns gång skulle detta tillåtas, men sedan kunna gå tillbaka till frågan. All 

information som kan tänkas samlas in är viktig att ta del av, och vi ville då inte påverka den 

som blev intervjuad genom att styra tillbaka till frågan. Intervjuerna varade mellan 15–40 

minuter, och under intervjuernas gång tog endast minnesanteckningar, då fokus låg på att 

lyssna och ställa följdfrågor. Vi valde att anonymisera intervjuerna, något som kommuniceras 

ut tydligt till de anställda. Känslan var att de kände sig mindre nervösa efter att detta 

kommuniceras ut till dem och valde att prata mer öppet och fritt. Cheferna döptes om till 

påhittade namn, av respekt för deras anonymitet. Könet på respektive chef var i studien 

väsentligt att framhäva, därför valdes påhittade namn istället för att använda chef 1,2,3 osv.  

 

Intervjuerna transkriberades efter genomförandet. Under varje fråga skrevs först de 

detaljerade svaren ned för varje enskild intervju. Efter det sammanställdes varje person under 

respektive fråga för att kunna definiera och analysera återkommande ord och mönster som 

bidrog till resultatet.  



 

 

- 10 - 

 

 

 

Översikt intervjuer: 

Intervjuperson Kön Ålder Arbetserfarenhet Befattning 

Adam Man 49år 10 år PR  
15 år Media  

VD, grundare 

Sara 

 

 

Kvinna 49år 20 år PR 
3 år på bolaget 

VD, PR konsult 

Claes 
 

Man 59år 18 år på bolaget + 
tidigare erfarenhet 

VD, grundare, säljande 

projektledare 

Petra 
 

Kvinna 34år 9 månader på bolaget + tidigare 

erfarenhet 
VD, grundare 

Pär 
 

Man 55år 19 år på bolaget 
27 år PR, innan det journalistik 

VD, PR konsult 

Johan 
 

Man 38år 12 år på bolaget Sverige chef 

Malin 
 

Kvinna 28år 3 år på företaget, innan det 

utbildning 
VD, grundare 

Susanne 
 

Kvinna 52år 6 år på bolaget, + tidigare på 

PR-byrå 
PR-ansvarig 

Anställd 1     

Anställd 2     

Anställd 3     

Anställd 4 Ej medverkande i 

studien 
   

Anställd 5     

Anställd 6     

Anställd 7     

Anställd 8 Ej medverkande i 

studien 
   

 

4.4 Urval 
 

När personer valdes ut till intervjuerna diskuterades det först om vilka personer som var av 

intresse för studien. Planen var först att endast se till kvinnor som chefer på PR-branschen, 

men efter att ha sökt efter den valda målgruppen på internet insåg vi att det kunde bli svårt att 

hitta tillräckligt många kvinnor till vår studie. Istället blev fokus på både på män och kvinnor. 

Sökandet började med att ta reda på vilka PR-byråer som fanns i Göteborg. Detta för att 
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begränsa den geografiska aspekten i studien. Nackdelen med valet av målstyrt urval kan vara 

att det behövs lägga mycket engagemang och tid på de förberedelser som måste ses till. Detta 

måste då först ses över om de resurser och den tiden finns (Bryman & Bell 2013). Men det 

ansågs bäst, om vi själva får ha möjligheten till att bestämma vilka människor som vi anser 

väsentliga och betydelsefulla till forskningen. 

 

Resultatet av sökningen ledde vidare till att VD´n på respektive bolag kontaktades via mail. 

Första återkopplingen från mailutskicken var att 50% kunde ställa upp. Något som snabbt 

upptäcktes var att många kvinnor hade ont om tid, och tackade därför nej. Det valdes därför 

att utöka sökfältet efter informanter via sociala medier, som Linkedin och Facebook, för att se 

om det gav ett bättre resultat. Detta tillvägagångssätt visade sig vara positivt och vi fick fyra 

kvinnor som var chefer och fyra män som var chefer. Antalet informanter beslutades genom 

att ha i åtanke att resultatet skall vara tillförlitligt. När intervjuerna med cheferna på alla 

företag var inbokade, ställdes även frågan om att få kontakt med en anställd på företaget, för 

att kunna jämföra svaren mellan cheferna och de anställda för att få ett så korrekt utfall som 

möjligt, något som visade sig positivt bland cheferna.  

 

4.5 Metodreflektion  

         

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, vilket medför att vi måste förstå att den 

metoden vi använder oss av också kan kritiseras i olika aspekter. I många aspekter kan 

kvalitativ forskning ses som för subjektiv (Bryman & Bell 2013), vi ville dock i denna studie 

komma åt chefernas egen syn på deras kommunikation, och vi anser därför att denna metod 

var den bästa.  

 

Vår studie bygger på att samla in ord och begrepp, och en kvantitativ enkät hade därför varit 

möjlig att använda i den aspekten, men eftersom vi ville ha ett narrativt insamlingssätt där 

informanterna fick berätta om händelser hade detta varit svårt att få fram i en kvantitativ 

undersökning.  

 

Vi har i processen varit noga med att inte få fram våra egna åsikter, men samtidigt varit noga 

med att vi båda uppfattar informantens svar på samma sätt. Transkribering, empiri och analys 

har skett gemensamt för att säkerställa att insamlat material tolkats på samma sätt. Det var 

även viktigt att utforma klara och tydliga forskningsfrågor så att missuppfattningar kunde 

minimeras.  

 

4.6 Trovärdighet  
 

Bryman & Bell (2013) beskriver i deras litteratur huruvida passande reliabilitet och validitet 

är när det kommer till analys av den kvalitativa forskningsmetoden. När vi var i stadiet att 

analysera det material som samlats in var det viktigt att vi som forskare haft samma 

uppfattning av materialet, för att på ett så effektivt sätt som möjligt bedöma det på samma 

nivå. Med tanke på att vi är två olika individer med olika uppfattningar om ämnet sedan 

tidigare, kan det inträffa att tolkningarna inte stämmer överens (Bryman & Bell 2013). Det 

blev att vi delvis arbetade med det innan intervjuerna genomfördes, i form av att diskutera och 

komma överens om huruvida detta kan motverkas. Men även att i analysen gemensamt 

analysera, och på så vis komma fram till likasinnade tolkningar.  
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För att få en så korrekt analys av våra intervjuer som möjligt valde vi att transkribera varje 

intervju. I bästa möjliga mån transkriberades utförd intervju samma dag för att inte gå miste 

om tankar och viktiga ord som informanten sagt. Den transkriberade texten på 44 sidor 

konkretiseras sedan för att enklare få en överblick om vad informanterna sa. Vi valde att dela 

in intervjuerna under våra sex huvudstilar (aggressivitet, uttrycksfullhet, exakthet, 

självsäkerhet, stöttning och argumentation) för att på ett lättare sätt kunna jämföra resultaten 

med varandra. Viktiga ord och begrepp plockades ut och vi jämförde svaren från cheferna mot 

de anställda, samt analyserade om det fanns skillnader inom respektive kommunikationsstil 

mellan männen och kvinnorna.  

 

5. Empiri  

 

I följande avsnitt beskrivs den empiri som samlats in via intervjuer. De Vries et al. (2011) sex 

kommunikationsstilar som beskrivs i teorin har använts som utgångspunkt för studien.  

      

Vi valde i vår studie att utgå ifrån De Vries et al. (2011) sex kommunikationsstilar, 

aggressivitet, uttrycksfullhet, exakthet, självsäkerhet, stöttande och argumentation när vi 

studerade chefernas kommunikation. Urvalet av informanter valdes ut till hänsyn av vårt 

syfte. Åtta chefer från olika PR-bolag i Stockholm och Göteborg har intervjuats, fyra män och 

fyra kvinnor. I kategorin kvinnor var åldrarna 52 år, 49 år, 34 år, samt 28 år, och i kategorin 

män var åldrarna, 59 år, 55 år, 49 år samt 38 år. Då åldrarna varierade mellan 28–59 år är 

arbetserfarenheter inom PR-branschen mycket varierande, men alla hade mer än 3 års 

erfarenhet inom branschen. Intervjuer med anställda har också genomförts. I två av företagen 

kunde anställda inte nås, vilket funnits i åtanke vid analys. 

 

Cheferna har med hänvisning till anonymitet döpts om till påhittade namn och de anställda är 

helt anonymiserade.  

 

5.1 Aggressivitet 
 

En kommunikationsstil som De Vries et al. (2011) lyfter fram i sin studie är aggressivitet. Vi 

valde att ställa frågan “Beskriv en situation som inte gått som planerat?” och ”kan du känna 

att du blir arg i en sådan situation” med följdfråga “vilka känslor uppstår?”, respektive ”Hur 

tycker du att din chef hanterar situationen när den inte går som planerat” och “kan din chef bli 

arg i en sådan situation?”. På så vis tog vi reda på hur chefen uttrycker sin kommunikation 

aggressivt, då något inte gick som planerat, samt vad de anställda upplever från respektive 

chef.  

 

Ingen av de anställda ansåg att deras chef använde sig av aggressivitet som 

kommunikationsstil, vilket inte heller kunde definieras som den främsta 

kommunikationsstilen hos cheferna. De ord som informanterna ofta använde för att beskriva 

känslor som uppstod var “frustrerad inombords”, “besvikelse” och “stress”. Något som var 

återkommande hos flertalet chefer samt anställda var att de såg dessa situationer som något att 

lära ifrån istället för att hänga upp sig på det negativa. Skillnaderna mellan männen och 

kvinnorna vi kunde se var att tre av männen använde ord som stressad, medan tre av 

kvinnorna använde orden lärdom och lugn.  
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Sara nämner att hon ser oförutsägbara händelser som en läroprocess, hon menar att ”man lär 

sig av sina misstag”, men också att hon har lärt sig att hantera de situationer som uppstår och 

kan då hantera sitt humör och behålla lugnet. Adam nämnde också att han ser det som en 

lärprocess, vilket även bekräftades av den anställda. ”Han är väldigt diplomatisk och säger 

’hur löser vi detta’, och ser det som en läroprocess, han blir fokuserad” (Anställd 1). Anställd 

7 nämner att chefen alltid kompromissar fram en lösning om något gått snett och utvärderar 

vad som gick fel för att inte göra om samma misstag igen. “Jag har aldrig sett min chef arg, 

hon har väldigt lätt till skratt. Hon kan bli frustrerad men säger sedan, ’okej hur löser vi 

detta?’ (Anställd 6). Pär säger “man får vara självkritisk och granska sig själv, men det klart 

man blir besviken”. Claes säger att han blir mer arg på läget och situationen som han befinner 

sig i, än på någon specifik person; “Det finns ju ingen att bli arg på liksom, men man känner 

stress”. Malin förklarar att de aldrig lämnar ifrån sig något projekt som de själva inte är nöjda 

med. I och med det ansåg hon att det inte är så mycket att göra åt saken och att bli arg endast 

är onödigt. Hon menar att “ta till sig kritiken och gå vidare är den enda lösningen”.  

 

5.2 Uttrycksfullhet 
 

För att ta reda på huruvida uttrycksfullhet visade sig som kommunikationsstil ställdes frågan 

“anser du att du inspirerar dina medarbetare, i så fall hur?” till cheferna samt “blir du 

inspirerad av din chef när hen talar?” och “anser du att din chef uttrycker sig professionellt?”, 

till de anställda. I dessa frågor ville vi få fram hur de visar sin uttrycksfullhet i sin 

kommunikation. Vi valde att koppla inspiration med uttrycksfullhet, då vi anser att hur chefer 

inspirerar sina medarbetare visar på hur dem kan uttrycka sig. Ord som ofta förekom var, 

“saklig”, “rak”, “utmaning” och “engagemang”.  

 

Begreppet uttrycksfullhet nämndes inte från informanterna, men de flesta chefer ansåg sig 

som en inspirerande chef i form av att de låter de anställda vara med i beslut, utmanar, 

utbildar, samt även engagerar människorna på arbetsplatsen. Malin förklarade “Jag tror på att 

leva som man lär & inkludera personalen i det man gör”. Adam nämnde också utvecklingen; 

“Jag försöker skapa inspiration via utmaning, men också trygghet”.  

 

Flertalet anställda svarade ja på de frågor vi hade angående om de uttrycker sig professionellt, 

enstaka svarade ”både och” beroende på situation. De anställda nämnde balansen mellan att 

tala till kund och personal. “Anställd 6 förklarade “det är en bra balans på respekt och 

kompis” och anställd 5 sa “Han pratar laid back till oss och proffsigt till kund”. Alla de 

anställda svarade ja på frågan om de blir inspirerade av sin chef. “Hon inspirerar mig 

jättemycket, en av mina främsta inspiratörer. Hon är en riktig power woman!” (Anställd 7) 

 

Cheferna själva var mer självkritiska. De yngre cheferna svarade att de var duktiga på att 

inspirera, medan de lite äldre svarade att de kunde bli bättre på det. En av cheferna, Johan, 

ansåg att han var duktig på att inspirera sina anställda. “Jag visar att jag genuint bryr mig om 

dem, vilket leder till ett bra ledarskap”. Flera chefer sa antingen att de kunde bli bättre på det, 

eller att det är något som de lärt sig med tiden. Sara sa tex att det är något hon lärt sig med 

tiden, “jag tror att den yngre generationen är bättre på att vara konkreta och anpassa sig”. Pär 

nämnde också att han tror att den yngre generationen troligtvis är bättre på att inspirera sina 

medarbetare. Petra sa att hon tycker att hon inspirerar dem, men att hon fått jobba mycket 

med det. “Som ledare är det en resa man gör...i början var jag väldigt stressad, tills jag insåg 

att alla är väldigt olika. Man får hitta sätt i att vara kreativ och inspirera dem på olika sätt, 

man får hitta vad alla är bra i och låta dem blomma ut”. 



 

 

- 14 - 

 

 

5.3 Exakthet 
 

För att ta reda på om exakthet var framträdande som kommunikationsstil, ställdes frågor som 

förklarade hur de kommunicerade ut nya uppdrag. Vi ville se om de själva ansåg att de var 

konkreta och tydliga i sin kommunikation. De anställda fick samma fråga men med följdfråga, 

behöver du ofta be om mer information? Även här definierades begrepp som, “rak”, men 

också “tydlig” och “konkret”.  

 

Majoriteten av informanterna svarade att de sitter i öppna kontorslandskap. Cheferna menade 

att detta medför att de kan kommunicera enkelt till hela gruppen, så att alla hör. Flertalet 

chefer påpekar att det händer att alla inte alltid sitter på plats. De sa då att de även skickar ut 

mail till alla via intranät och mail, och enstaka företag via sociala medier.  

 

Johan förklarar att varje gång en stor affär går i hamn, rings det i en klocka som sitter placerad 

i rummet. Säljaren får då berätta om kampanjen samt om hur processen i säljet såg ut. Johan 

anser att detta uppmärksammar säljaren, skapar högre engagemang och teamkänsla men 

framför allt fyller syftet att skapa en kunskapsöverföring. Detta ser Johan som ett bra och 

positivt kommunikationssätt. Claes anser sig själv inte vara tydlig i sin kommunikation, och 

säger att han tror det beror på att han tror mycket om sina anställda. Detta stämmer inte alltid 

överens, vilket leder till att kommunikationen blir otydlig. Petra säger “Jag är tydlig och rak i 

min kommunikation men brister i min pedagogik, jag vill att allt ska gå så fort”. Sara förklarar 

också att hon är tydlig, vilket hennes anställda bekräftar “Hon är väldigt rak och tydlig i sin 

kommunikation. Jag har aldrig haft svårt att förstå vad hon vill ha ut, och med kunder har jag 

aldrig upplevt några frågetecken”. 

 

I stort sett anser de anställda att deras chefer kommunicerar konkret, men att det ofta beror på 

situation. Två anställda förklarade att deras chef kan vara både och. Anställd 2 säger att 

chefen är väldigt tydlig och konkret i sin kommunikation, medan anställd 3 förklarar att hen 

behöver fråga om mer information även efter att chefen har förklarat. I dessa två situationer 

stämmer det även överens med chefernas syn på deras kommunikation. Den ena ansåg sig 

konkret medan den andra visste om att det ofta brister i förväntningarna. Anställd 1 svarade 

först ja på frågan “anser du att din chef kommunicerar konkret?”, men ändrade sedan sitt svar 

lite när vi ställde följdfrågan. Hen sa då “oj, nu kanske jag får tänka om, det kan faktiskt gå 

lite fort ibland och man får fråga ännu en gång”.  

 

Överlag kan vi i våra intervjuer se att kvinnorna nämner begrepp som konkret och tydlig i sin 

kommunikation och männen är mer osäkra när de ska bedöma hur tydliga dem är i sin 

kommunikation. Vilket även bekräftas av de anställda då de anställda till kvinnorna sa att de 

är raka medan de anställda till männen ofta ber om mer information.  

 

5.4 Självsäkerhet 
 

För att se hur självsäkerhet används som kommunikationsstil ställdes först frågan “Om du 

sitter i en situation som många ser som omöjlig, hur kommunicerar du då ut att du fortfarande 

vill fullfölja den?”. Vi vill här ta reda på om cheferna var självsäkra och trodde på sina idéer 

även när någon annan tvivlade på dem. Vi anser att detta speglar självsäkerhet. Andra frågan 

vi ställde var om de själva känner sig självsäkra. Till de anställda ställde vi frågan “Anser du 

att din chef är självsäker, varför, varför inte?” 
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Ord som lyftes fram var, “kunskap” och “erfarenhet”. 

 

Här gav cheferna och de anställda inte riktigt samma svar. 5 av 6 anställda svarade att de 

ansåg att deras chef var självsäker. De förklarade att deras chef visste vad de gjorde, att de 

hade varit i branschen länge och att de utstrålade självsäkerhet. Anställd 1: “Ja, för han vet 

vad han gör, han förklarar varför det skall vara på ett visst sätt”. Anställd 5: “Han har mycket 

erfarenhet, han känns lugn och trygg i hans idéer”. Anställd 2: “Ja hon är självsäker, hon har 

mycket erfarenhet i att vara chef, hon är klockren”. Anställd 3 svarar dock både ja och nej om 

hen anser sin chef som självsäker. “Ibland kan min chef vara väldigt stark i sin åsikt, och 

ibland när man säger ifrån och att man inte håller med, då tycker min chef inte det heller 

längre”. Med andra ord förklarar anställd nummer 3 att hens chef ibland inte håller fast vid sin 

åsikt, utan kan enkelt byta riktning när något går emot.  

 

Cheferna däremot var mer tveksamma när de svarade på frågan “skulle du säga att du är en 

självsäker chef?” De flesta cheferna svarade både ja och nej på frågan. 

Två av cheferna säger att de vuxit in i sin roll som chef och vågar nu tro på sig själva, än vad 

de gjort tidigare i yngre dagar. Pär säger till exempel “Förr var jag mycket sämre på att vara 

självsäker, men jag har lärt mig, kanske inte helt, men jag är säker på när vi skall lyckas 

iallafall”. Flera av cheferna nämner att de vet om sina styrkor och svagheter som chefer och 

därmed kan arbeta och anpassa sig efter det. Adam säger att “Jag vet vad jag kan och inte kan, 

men ibland händer det att jag tar på mig saker jag kanske inte skulle, jag kan ta ut svängarna 

ibland.” men lägger sedan till, “men jag fixar det”. Susanne förklarar att hon ligger 

någonstans i mitten. “Både och skulle jag säga, jag är inte den som kom hit med ett superbra 

självförtroende, jag har blivit det med tanke på att jag varit här ett tag nu, och kan 

organisationen ganska bra och tycker jag gör ett bra jobb. Jag är lite grann i mitten, typiskt 

kvinnor kanske”. 

 

Två chefer sade rakt ut “Jag anser mig som självsäker”. Malin sa: “Jag är yngst på företaget 

men vågar ändå ta de tuffa samtalen, och jag tar för mig”. Även Claes sa: “Jag vet jag pratar 

om, jag är smart och jag vet vad jag är bra på”.  

 

5.5 Stöttning 
 

För att få reda på hur stöttande cheferna är via deras kommunikation ställde vi frågan, “om 

någon anställd på företaget gjort något mindre bra, hur hanterar du den situationen?”. Vi vill 

här ta reda på hur mycket stöttning chefen ger till sina anställda trots att de anställda tagit ett 

beslut som inte varit fullt korrekt. Vi frågade också om cheferna gav komplimanger till sina 

anställda. De anställda fick frågan huruvida cheferna stöttar dem i valen som de gör på 

företaget. Dessa frågor ställde vi på grund av att vi anser att dessa svar kan visa om chefen 

anses stöttande i sin kommunikation på arbetsplatsen eller inte.  

 

Stöttning var den kommunikationsstil där chefer och anställda var mest eniga. Ord och 

begrepp som tydlig gick att plocka ut var, “team”, “feedback”, “prata om det”.  

 

Om det var en anställd som gjort något mindre bra var alla cheferna eniga om att sådant 

diskuteras med en gång. Majoriteten sa att det är något som tas enskilt med ”stängda dörrar” 

och det gås igenom vad som blivit fel. Malin menar att ta något sådant inför en grupp innebär 

att ”personens självkänsla sänks rejält” vilket då bör undvikas. Sara säger “jag pratar lugnt 

och stilla med mina anställda, är noga med att aldrig gapa på dem, även om jag blir upprörd så 

spelar jag cool. Det är viktigt att låta dem misslyckas, det utvecklar”. 
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Ungefär hälften av cheferna ser på ett sådant problem som ett ”team” och det är sällan endast 

en person är ansvarig över en hel process. Pär säger: “Vi är ett team, och det är sällan någon 

gör något helt ensam (kanske jag själv men inte de anställda), blir det fel, ja då kan någon 

annan i teamet komma med infallsvinklar, så löser vi det”.  

 

De anställda på företagen var väldigt eniga om att de kände stöttning från sina chefer. 

Majoriteten ansåg även att de fick komplimanger i form av olika skepnader, såsom klapp på 

axeln, ”bra jobbat”, high-fives, samt allmänt positiv respons till både deras utförda arbete men 

även generella saker som till exempel fina kläder. Anställd 6 säger “Har du en bra idé, så är 

det alltid, KÖR!”. Anställd 2: “Hon är väldigt positiv till det jag gör, vi har olika bakgrund, 

jag är yngre än henne, hon lyssnar och vi utvecklar tillsammans”. 

 

5.6 Argumentation 
       

Vi ville få reda på hur cheferna hanterar situationer med hjälp av argumentation, utifrån att 

ställa frågor som innefattade hur de argumenterar för sin sak, i en situation där de anställda 

inte håller med dem. En fråga om hur det känns när de måste backa och ta ett steg tillbaka 

ställdes också, för att se om de ansåg att det kändes bra eller dåligt att behöva “lägga sig” i en 

argumentation. De anställda fick svara på hur de upplever att deras chef hanterar situationer 

med argumentation, samt om de känner att de kan argumentera med sin chef. Vi kopplade 

kommunikationsstilen argumentation till hur chefen helt enkelt argumenterar, samt hur de 

anställda uppfattar deras sätt att argumentera för dig. Informanterna definierade 

argumentation i ord som, “lösningsorienterad”, “lyhörd”, “baserat på kunskap” och 

“resultatinriktad”. 

 

De flesta chefer gav svar att sådana situationer är sällsynta, då de oftast har likasinnade åsikter 

om saker och ting. Claes nämner att de oftast är flera personer som kommer överens men om 

en sådan situation uppstår är det direktiv från högre ledningar, och de flesta förstår då att det 

inte är hans åsikt. Fyra av cheferna förklarar att de argumenterar i form av att tydligt förklara 

varför deras idé är det bästa alternativet. På så vis menar de att det blir som ett logiskt lärande 

för de anställda. Malin säger att “Jag förklarar varför jag tycker som jag tycker, jag är väldigt 

lösningsorienterad, förklarar steg för steg”. Susanne säger att hon “argumenterar baserat på 

kunskap”.  Pär nämner att han inte är rädd för att ”kämpa länge för sin sak”, men nämner 

också att han och medarbetarna kompletterar varandra och att deras åsikt behövs för att 

resultatet skall bli så bra som möjligt. Adam säger: “vi är en grupp, vi jobbar tillsammans, 

men jag talar för min sak om jag tror på den”. 

 

På frågan, hur de skulle känna i en situation då de behöver ta ett steg tillbaka, var ett 

genomgående gemensamt svar från de flesta chefer, att de blir besvikna och kan bli irriterade 

men att de flesta accepterar verkligheten och ”biter i det sura äpplet”. De vet oftast att i de 

flesta fall är det gruppen som har rätt i slutändan. Susanne säger att hon tycker det är väldigt 

tråkigt att behöva ta ett steg tillbaka när hon verkligen tror på något, men att hon måste 

acceptera verkligheten. 

 

De anställda fick en liknande fråga, hur de uppfattar att sina chefer hanterar en situation med 

argumentation, samt om de känner att de kan argumentera med sin chef. Majoriteten av 

informanternas svar stämde överens med hur cheferna själva uppfattar deras sätt att 

argumentera, i form av förklarande och varför det görs på ett visst sätt. Anställd 1 sa: ”Vi har 

en öppen kultur så man vågar säga vad man tycker. Min chef är väldigt duktig att förklara 

varför saker skall göras på ett visst sätt”. Anställd 7 säger att hen ser att chefen lyssnar på 
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hennes anställda, de diskuterar och har hen fel förklarar chefen varför. “Hon förklarar och slår 

inte ner mina idéer direkt”.  

 

Alla anställda ansåg att de kunde argumentera med sin chef. De ord som framkom ofta var 

“min chef lyssnar på mina idéer”.  Anställd 3 sa att chefen är öppen för dialog beroende hur 

det görs. “Är man motstridig och inte driver saker framåt är det inte lika välkommet kanske, 

men det är ju inte så konstigt att man känner så, det gör ju de flesta”.  Anställd nummer 2 sa: 

“Min chef har inga problem med att höra att man tycker annorlunda, vilket jag tycker är 

otroligt bra”. 

 

Avslutningsvis i intervjuerna med de anställda frågades det om det finns någonting i chefens 

kommunikation som ofta brister, respektive om det finns någonting som är väldigt bra. Dessa 

frågor ställdes för att få en konkret överblick om hur den anställde upplever sin chefs 

kommunikation. 5 av de anställda hade ingenting att påpeka gällande något som brister, de 

som svarade sade att chefen kan ge korta svar i text, dålig synk med förväntningar och otydlig 

struktur. Det som framkom av det som ansågs som bra var tydlighet, lämnar inga frågetecken, 

rak och ärlig, gemensamheten, stöttning och kreativitet, energisk och inspirerande.  

 

Sammanfattningsvis visar empirin att de manliga cheferna beskriver orden stress och 

besvikelse när det inte går som det planerat, medan kvinnorna nämner mer lärdom och att 

behålla lugnet. Resultatet visar dock att aggressivitet som kommunikationsstil inte är 

framträdande hos varken männen eller kvinnorna.  

 

Majoriteten av de anställda informanterna svarade positivt angående om de ansåg sina chefer 

inspirerande. Något som utmärkte sig var att de yngre cheferna såg sig själva som 

inspirerande medan de äldre sade att de kunde bli bättre, och därmed mer självkritiska.  

 

I stort sett anser de anställda att deras chefer kommunicerar konkret, men att det ofta beror på 

situation. Överlag kan vi i våra intervjuer se att kvinnorna nämner begrepp som konkret och 

tydlig i sin kommunikation och männen är mer osäkra när de ska bedöma hur tydliga de är i 

sin kommunikation. Det här bekräftas av de anställda då de anställda till kvinnorna sa att de är 

raka medan de anställda till männen ofta ber om mer information. När det kommer till 

självsäkerhet nämner de flesta cheferna att de vet om sina styrkor och svagheter och därmed 

kan arbeta och anpassa sig efter det, men framförallt att de vuxit in i den rollen. Både män och 

kvinnor förklarar att de lärt sig att bli en mer självsäker chef med tiden. Malin förklarar att 

trots hennes unga ålder, klarar hon av de svåra samtalen med äldre och mer erfaren personal, 

vilket även hennes anställda håller med om.  

 

Stöttning var den kommunikationsstil där chefer och anställda var mest eniga. Ord och 

begrepp som tydligt gick att plocka ut var team och feedback, samt att de gärna pratar med sin 

personal om saker. Majoriteten sa att det är något som tas enskilt med ”stängda dörrar” och att 

dem på så sätt går igenom vad som gått fel. De flesta är eniga om att det inte lönar sig att 

skälla på medarbetarna, speciellt inte framför andra. Argumentation definierade informanterna 

i ord som, lösningsorienterat, lyhörd, baserat på kunskap och resultatinriktad. Frågan löd 

huruvida cheferna argumenterar för sin sak, majoriteten uttryckte att de förklarar steg för steg 

och att de argumenterar baserat på kunskap, men de flesta chefer gav svar att sådana 

situationer är sällsynta. De menar att personalen och chefen oftast har likasinnade åsikter om 

saker och ting. Alla anställda ansåg att de kunde argumentera med sin chef, de ord som 

framkom ofta var “min chef lyssnar på mina idéer”.  
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6. Analys 

 

Följande kapitel är en analys av de resultat som studien har kommit fram till, tillsammans 

med den teori som studien har utgått ifrån.  

 

Linke & Zerfass (2011) menar att kommunikation är en central del för organisationers 

överlevnad. I empirin säger både chefer och anställda att kommunikation är viktigt för att få 

en bra stämning på arbetsplatsen. Majoriteten av informanterna svarade och resonerade 

ungefär likadant på de frågor som ställdes utifrån vår pågående forskning, vilket vi tror kan 

bero på att studien har utförts inom samma bransch.  

  

6.1 Inspiration 
 

Hur du väljer att inspirera andra, anser vi visar om du är uttrycksfull eller inte. Vi fick fram 

intressant information från de anställda när vi frågade om de anser att deras chef uttrycker sig 

professionellt. Något som de anställda tyckte var mycket viktigt hos sina chefer var hur de 

kunde variera sitt sätt att tala beroende på om de talade till anställda eller kunder. Dasgupta, 

Suar & Singh (2013) talar om vikten i hur chefer representerar företaget, vilket även de 

anställda tyckte. De tyckte att det var viktigt att chefen kunde föra sig professionellt gentemot 

kund, då de menar att detta utstrålar mer professionalitet, för att sedan på kontoret kunna ha 

en “mer laid back” attityd som en anställd uttryckte sig.  

 

Argumentation och aggressivitet var de två konfliktstilarna som vi inte kunde definiera som 

kommunikationsstil hos cheferna. Cheferna sa att de tycker det är mycket viktigt att låta de 

anställda vara med och få ta beslut. Som empirin tog upp, nämner till exempel två chefer att 

det är viktigt att inkludera sina anställda, samt att skapa inspiration via utmaning men också 

trygghet. Vi tog i vårt teoriavsnitt upp Berezan, Yoo & Christodoulidou´s (2016) studie där de 

beskriver hur viktigt det är att kunna hantera konflikter i ett företag, vikten av att undvika 

konflikter på arbetsplatsen byggs upp i att ha en god kommunikation. 

 

Även om de anställda var positiva till hur sina chefer uttryckte sig, och ansåg att de blev 

inspirerade av sina chefer var cheferna själva mer självkritiska. Flera av cheferna tyckte sig 

kunna vara bättre på det, och flera sa att det är någonting som hela tiden utvecklas med tiden. 

Två chefer, (ålder 52 och 55) sa att de själva inte var speciellt duktiga på att inspirera och att 

de tror att den yngre generationen är bättre på det och faktum är att detta stämmer. De fyra 

chefer som var äldst var de personer som uttryckte sig mest osäkert kring frågan om de anser 

att de inspirerar sina anställda. Detta visade sig även vara två män och två kvinnor. De fyra 

cheferna som var yngst sa rakt ut att de anser sig vara bra på att inspirera genom olika sätt. 

Tex. “sätta upp mål som inspirerar”, “visa att han genuint bryr sig om dem”, “vara sprudlande 

och lösningsorienterad”, “inkludera dem i projekt”, “låta personalen blomma ut”, “visar 

utvecklingen som skett”. Eftersom fokus inte varit att studera ålder i denna studie, kan vi inte 

dra några paralleller till varför resultatet om ålder uppstått. Detta är dock något som vi anser 

kan studeras vidare i ytterligare forskning.  

 

Vi kunde inte se några skillnader mellan män och kvinnor, när det kommer till uttrycksfullhet, 

utan här ses däremot tydliga skillnader i ålder. Det vi också kunde tyda utifrån vår analys av 

begreppen som plockades fram från respektive intervju var att cheferna beskrev att de 

inspirerade via stöttning, att de lät sina anställda inkluderas i utvecklingen. Flera chefer 

påpekade att det är viktigt att det är teamet som gör utvecklingen tillsammans. Meningar som 
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“inkluderarar alla i projekten så alla kan komma med lösningar, tycker jag visar att jag vill 

inspirera dem”, “jag vill inspirera på ett löpande sätt, vi sätter upp mål för att visa utveckling”, 

“att skapa inspiration via utmaning, men också trygghet”.  

 

Vi tror därför att kommunikationsstilarna “uttrycksfullhet” och “stöttning” är två stilar som 

kombineras när cheferna beskriver sin syn på sin kommunikation på arbetsplatsen. Alla 

anställda uppfattade sina chefer som starkt stöttande i de val som de utför på arbetsplatsen, 

förutom en, som endast nämner “för det mesta”. Mishra, Boynton & Mishra (2014) säger att 

det är chefen som är nyckeln till de anställdas engagemang på företaget och dess 

arbetsuppgifter, att det är genom stöd som chefen har möjlighet till att få engagerade och 

aktiva medarbetare, vilket i sin tur genererar positiva relationer mellan arbetsgivare och 

anställd.  

 

Frågan gällande stöttning utformades “om någon av dina anställda gjort något som har gått 

mindre bra, hur hanterar du situationen”. Detta gav möjlighet att fritt tolka frågan och svara 

ärligt på hur de hanterar en sådan situation och därmed kunde associationer ses som kunde 

kopplas ihop med stöttning eller inte. Samtliga chefer beskriver att de alltid pratar om vad 

som hänt i enrum med den anställda, de nämner även att det aldrig skulle ske någon 

utskällning av något slag, utan diskutera problemet. Hälften av kvinnorna nämner att de kan 

bli irriterade om en anställd gör något fel, men att de är noga med att dölja de känslorna och 

istället fokusera på situationen. Männen ser misstag som en del av arbetsprocessen och anser 

att det är något att lära sig ifrån och tittar framåt. Både männen och kvinnorna väljer att 

referera till situationen, acceptera den och lära sig utav det, för att kunna gå vidare och göra 

rätt. Dasgupta, Suar & Singh (2013) säger att om cheferna är stöttande genererar det att de 

anställda känner ett förtroende som de vill ge tillbaka till organisationen, som till exempel en 

positiv inställning och ett beteende som framkallar handlingar till ett framgångsrikt arbete.  

 

En annan fråga var om cheferna ger komplimanger till sina anställda eller inte. Samtliga 

nämner att de ger komplimanger näst intill dagligen i form av olika kommentarer och gester 

som visar på en bra drivkraft och stöttning. Exempel på feedback som ges av cheferna är “bra 

jobbat”, men något som läggs märke till är hur männen ger komplimanger och hur kvinnorna 

ger komplimanger. De manliga cheferna uttrycker sig genom, “klapp på axeln” och “high 

five”, medan kvinnorna inte uttalar sig exakt om vad de ger för komplimanger, förutom en 

som nämner att hon ger komplimanger i form av klädstil eller liknande yttre komplimanger. 

 

Tidigare har vi diskuterat att samhället har definierat vissa egenskaper till kvinnor och vissa 

till män. Berryman-fink (1985) och Ms & Morgan (2017) menar på att kvinnor är mer 

emotionella, vi kan däremot inte bekräfta denna teori i vår studie. Både männen och 

kvinnorna konstaterar att de både är noga med att ge komplimanger, samt ta diskussioner i 

enrum för att inte ta det framför hela gruppen. Vi kan därför inte se att de emotionella 

egenskaper som kopplats till kvinnor endast utförs av kvinnor då vi anser att även männen ser 

till sina och de anställdas känslor i detta fall. W. Ng (1998) sa att normen för kvinnor var att 

vara förstående och acceptera medan männen fokuserade på överföringen av informationen 

och att allting bygger på logik. Dessa olika egenskaper kan vi se hos både männen och 

kvinnorna. Cheferna, oavsett kön är förstående och säger att de måste se till situationen och 

utgå ifrån den vid problemlösning.  
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6.2 Tydlighet 
 

De Vries et al. (2011) hänvisar i sin CSI studie till ytterligare en studie, där författarna 

poängterar tyngden i exakthet när det gäller ledarskaps prestation. Exakthet var en 

kommunikationsstil som vi kunde se hos varje chef som vi intervjuade. 

 

Den sista frågan på varje intervju var att informanten skulle beskriva sin kommunikation 

(eller sin chefs kommunikation) med tre ord. De ord som förekom oftast var “rak”, 6 av 8 

chefer valde att nämna ordet rak som ett av deras tre ord. Gingerich (2005) studie visar att det 

är mycket viktigt att arbeta med ett system som inkluderar avsändare, brus och mottagare, och 

att varje del av detta system är viktigt. En kommentar som vi fick av en anställd var att “jag 

anser att hans (chefens) jobb är konkret, därav är kommunikationen konkret, vi jobbar på ett 

jobb där alla måste vara konkreta”. Enligt vårt resultat stämmer det, den anställdes påpekande 

stämmer väldigt bra överens med vad cheferna svarat angående tydlighet. Det cheferna 

överlag vägde tyngst var precis som han nämner, att vara “rak” för att kommunikationen 

måste vara konkret. Något som vi kopplar till Gingerich (2005), avsändare - brus - mottagare. 

Är kommunikationen inte rak eller konkret, blir bruset mellan avsändaren och mottagaren 

“brusigt” och kommunikationen kommer inte nå fram på rätt sätt, vilket i sin tur kanske 

kommer leda fram till att missförstånd uppstår. Flertalet chefer svarade på frågan om 

“stöttning” att de talar med sina medarbetare om det gjort något fel, och om ett misstag 

skedde två gånger är det något som är fel. Vi tolkar det då som att de förväntar sig att de 

anställda skall förstå vad som förväntas när de pratar med dem om det första misstaget, för att 

deras kommunikation anses vara så pass “rak” och “konkret”.  

 

Vi kunde se att kvinnorna använde sig mer av ord som refererade till att vara konkret och 

tydlig i sin kommunikation. De nämnde att de mailade för att göra sakerna mer tydliga, medan 

vi såg att männen talade mycket om hur processen skall gå till, att ”man ska leva som man 

lär”, och trots att merparten av företagen satt i öppna kontorslandskap så var det bara männen 

som påpekade att de ställde sig upp i rummet och talade ut till gruppen då de ville säga 

någonting. Det kan hända att kvinnorna gör det också, men det var i våra intervjuer bara 

männen som påpekade det. Detta är något som vi kopplar till W. Ng (1998) studie, där hon 

säger att kvinnor och män integrerar olika i sitt sätt att föra en konversation. Något som W. 

Ng (1998) också nämner är att män kommunicerar med fokus på överföring av information, 

vilket styrker det en manlig chef sa. Han förklarade att de ringer i en klocka varje gång en 

affär går i lås, och att den anställde får tala inför gruppen om vad som skett, och att detta 

bidrar till, just kunskapsöverföring (W. Ng 1998).  

 

Männens anställda uttrycker att de behöver fråga om mer information, något som de anställda 

hos kvinnorna inte uttrycker. Något som kan spela in i denna analys är att i vår undersökning 

hade männen fler anställda än kvinnorna, vilket i sin tur underlättar att få ut kommunikationen 

i gruppen.  

 

6.3 Självsäkerhet 
 

Gällande hur självsäkerhet används som kommunikationsstil var det 1 av 6 anställda som 

svarade “både och, beroende på situation” när frågan om de uppfattar sina chefer som 

självsäkra ställdes. Den anställde uppfattar chefen som självsäker på ett sätt, medan chefen 

ibland kunde ändra åsikt ifall någon annan kom med en annan idé, vilket den anställda inte 

ansåg som speciellt självsäkert. Resterande anställda på varje företag ansåg sin chef som 

självsäker, vilket de även uppfattade som en positiv och motiverande egenskap hos en chef. 

https://www-emeraldinsight-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Ng%2C+Catherine+W
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De Vries & Bakker-Piper (2009) redogör i sin studie att en självsäker kommunikationsstil 

resulterar i att det anställda får en större tillfredsställelse på arbetsplatsen. Artikeln kom även 

fram till att om chefen uppfattas som bestämd kunde det inträffa en negativitet i 

kommunikationen mellan chef och anställd. Det är inte något som uttalats från våra 

informanter, men självklart hade det kunnat analyseras vidare ifall det hade varit liknande 

följdfrågor.     

    

De flesta män menar att de är självsäkra och refererar det till den kunskap de besitter, de vet 

oftast vad deras styrkor och svagheter är och kan arbeta utefter dem. Claes beskriver sig själv 

med egna ord, “Jag är självsäker, jag vet vad jag pratar om, jag är väldigt smart och jag vet 

vad jag är bra på”.  

 

Hos kvinnorna kan inget direkt samband konstateras. Två beskriver att de är självsäkra och 

två tvekar i sina svar. Susanne, som arbetar på ett större företag känns väldigt självsäker när 

hon intervjuas, och hon verkar kunna sin sak på arbetsplatsen. Trots detta anser hon att hon i 

vissa fall kan vara väldigt självsäker men i andra fall inte. “Det beror på vem som säger det” 

svarar hon på frågan, och det hon menar är om informationen kommer “uppifrån” i form av 

exempelvis beslut eller idéer, känner hon sig inte självsäker, men om det däremot är beslut 

som hon tar själv anser hon sig vara självsäker. Sammanfattande säger hon att hon håller sig i 

mitten när det kommer till sådana frågor, vilket hon då avslutar med att säga “typiskt 

kvinnligt kanske”. Sara anser att hon är självsäker baserat på att hon “vuxit in i sin roll” men 

också att hon alltid är sig själv, vilket hon tycker är viktigt. Det vi tror Sara menar med detta 

är att hon tycker det är viktigt att inte vara någon annan bara för att hon är chef, dvs. Sara 

värderar sin självsäkerhet på att vara sig själv, mer än att vara självsäker i en “typ av roll”. 

Malin säger: “Jag anser mig som självsäker, trots att jag är yngst på företaget!”.  Att hon 

nämner sin unga ålder visade sig vara intressant när vi analyserade självsäkerhet. Det fanns en 

tydlig gräns i hur cheferna ansåg sig vara självsäkra beroende på vilken ålder de hade, i alla 

fall när det kommer till kvinnorna, den yngre generationen påstår att de är mer självsäkra 

medan de äldre inte gör det. Att skillnader framkommit gällande ålder är återigen något vi inte 

kan dra en slutsats ifrån, utan kan vara intressant att studera mer.  

 

Som vi tog upp i teori avsnittet säger Ms & Morgan (2017) att samhällets normer har lett till 

att män och kvinnor kan uttrycka sig olika. ”Om en man talar om hans prestationer, ses han 

som väl etablerad och värdefull medans en kvinna ses som oärlig och snobbig” (Ms & 

Morgan 2017). Claes har inga problem med att uttrycka att han är självsäker, medan 

kvinnorna är mer blygsamma. Teorin om hur män och kvinnor vågar prata om sig själva 

utifrån samhällets normer bekräftas därför i studien.  

 

 

6.4 Stress & Besvikelse 
 

Aggressivitet som kommunikationsstil var den stil som var tydligast att definiera både under 

intervjuerna och i resultatet. Vi kunde snabbt dra slutsatsen att ingen av cheferna hade 

aggressivitet som främsta kommunikationsstil. Frågan som ställdes var enkel att koppla då 

frågan ställdes i en form som direkt kunde kopplas till aggressivitet. De Vries et al. (2011) 

definierade aggressivitet till hur chefen reagerar aggressivt vid oförutsägbara händelser, och 

med hänvisning till teorin så drogs paralleller till att uppvisa ilska, irritation och fientligt 

beteende på arbetsplatsen. Det som kom att liknas närmast var att männen nämnde ord som 

“stress och besvikelse”.  
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Som nämns i empirin gav analysen av intervjuerna en överblick i hur cheferna uttryckte sig. 

Där kvinnorna använde ord som “lärdom” “pedagogiskt” och “lugn”, och männen nämner 

“stress” och “besvikelse”. I Berryman-Fink´s (1985) studie visar resultatet att kvinnorna är 

interpersonellt kompetenta, vilket även visar sig här. Det är kvinnorna som visar störst 

tendens till att vara empatiska, tala om det och vara flexibla, medan männen är mer bestämda 

och bra på att tala offentligt, vilket stämmer bra överens med Berryman-Fink’s (1985) teorier 

om manligt och kvinnligt ledarskap. Männen löser sina problem mer bestämt, “han är väldigt 

diplomatisk och säger, okej hur löser vi detta” (anställd 1), “man får diskutera om saken” 

(Claes).  

 

Precis som Mikkelson et al. (2017) nämner är det chefen som har ett stort inflytande på en 

anställd och det är chefen som skapar en positiv eller negativ arbetsmiljö. Detta kan bekräftas 

av vår studie, eftersom alla chefer som vi intervjuat var överens om var att det ofta händer att 

de misslyckas och det är viktigt att se misslyckanden som en läroprocess. Vi tror att oavsett 

hur arg eller besviken en chef blir på en situation som går snett så är det ingenting som 

cheferna visar mot sina anställda, därav resultatet från de anställda, att de säger att deras 

chefer inte uppvisar sådana beteenden. Vad vi även har med i åtanke är att vi inte tror att 

cheferna sitter och säger att de blir arga inombords även om de kanske blir det. Just detta gör 

att vi inte kan se aggressivitet som en kommunikationsstil hos cheferna, då alla väljer att se 

det som en process som hanteras stegvis, och ingen väljer att kommunicera med ilska.  

 

Något annat som var mycket tydligt var att argumentation inte heller var en stil som cheferna 

ansåg sig använda sig av i sin kommunikation. Majoriteten av cheferna beskriver att det är 

mycket sällan som de hamnat i en situation, där ingen håller med dem. Några utav dem 

beskriver det som att hela gruppen på arbetet kompletterar varandra, åsikter blandas och 

besluten blir därför så bra som möjligt. Med andra ord är det oftast flera i gruppen som är med 

i de flesta beslut som tas och chefen behöver då inte argumentera för sig. Adam nämner att 

eftersom de har högt i tak, genererar det att alla får komma till tals, samt tycka och tänka. En 

god kommunikation med anställda genererar till öppenhet på arbetsplatsen mellan 

överordnade och underordnade, vilket leder till en gemensam vision på företaget (Mishra, 

Boynton & Mishra 2014). Vilket kan analyseras och kopplas ihop med att högt i tak genererar 

en öppenhet som i sin tur skapar en god kommunikation mellan chef och anställda på 

företaget. Vilket också visar sig i de anställdas svar på om de känner att de kan argumentera 

med sin chef, då samtliga anställda ansåg att de kunde det.  

 

Gemensamt för männen och kvinnorna som chefer var att ifall det skulle behöva argumentera 

för sin sak, gör de det genom kunskap, och bygger sina argument från sin grund av 

erfarenheter. Utifrån analys av alla företag visar resultatet att alla delar i företaget är väldigt 

viktiga, hela gruppen måste vara insatta i idén och processen tidigt vilket leder till att 

argumentation inte uppstår då alla insatta har en klar bild om vad som skall göras. Just detta 

gör det tydligt i vår studie att två kommunikationsstilar som är framträdande hos cheferna är 

exakthet och stöttning. 

 

Eftersom vi inte kunde se någon typ av aggressivitet eller argumentation hos cheferna valde vi 

att inte se det som ett resultat av två egna kommunikationsstilar. När vi analyserat vårt resultat 

ser vi att cheferna refererar till stress och inre frustration samt till gruppen. De Vries et al. 

(2011) poängterar i sin studie att de flesta situationer har en kombination av de olika stilarna. 

Vi har därför i vår studie valt att inte se aggressivitet eller argumentation som egna 

kommunikationsstilar, utan poängtera att stress och besvikelse går in och finns inom de andra 

kommunikationsstilarna och att cheferna ser till hela gruppen när det skall argumentera. 
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Som tidigare nämnts avslutades varje intervju med frågor till de anställda om vad som var bra 

respektive mindre bra. Det som var väldigt intressant med de avslutande frågorna var att den 

anställd som svarade att chefen ger korta svar i text, var även den person som sa att chefen var 

utbildande, förklarande och ger mycket feedback, vilket förklarar det faktum att chefen i fråga 

inte är så bra på att uttrycka sig i text till sina anställda, utan för sig bättre där hen kan 

uttrycka sig muntligt. Den anställda som nämnde “dålig synk” med förväntningar var även 

den som sa att chefen var rak och ärlig, vi analyserade detta och vi tror att detta gap kan bero 

på att chefen är väldigt rak och ärlig vilket leder till att hans förväntningar på gruppen blir 

högre, då han kommunicerar ut konkret vad som skall göras, men att resultatet inte blir 

detsamma som förväntningarna.  Den anställd som nämnde otydlig struktur var också den 

som nämnde gemenskap, stöttning och kreativ. Detta förklaras genom att chefen anser att 

personalen jobbar mest kreativt då de får fria tyglar, där de inte är “tvingade” att vara på sin 

plats för att göra sitt bästa.  

 

Att de mest positiva egenskaperna de anställda nämnde är egenskaper som utbildande, 

förklarande, gemenskap, stöttning, energisk och inspirerande stärker även tesen att de 

kommunikationsstilar som anses användas av chefer i PR-branschen är uttrycksfullhet, 

stöttning och exakthet.  

 

7. Slutsats 

 

Syftet med studien var att ta reda på PR-chefernas (män respektive kvinnor) syn på deras sätt 

att kommunicera. Nedan presenteras det resultat som framkommit via empiri och analys. 

 

• Vilken föreställning har PR-chefer om sin kommunikation på sin arbetsplats? 

• Finns det skillnader i hur männen respektive kvinnorna kommunicerar?  

 

Det resultat som vi kommit fram till i denna studie är att de två kommunikationsstilar chefer 

på PR-branschen anser sig kommunicera via, är tydlighet och inspiration. Via våra intervjuer 

har vi kommit fram till att PR-branschen är en bransch där kommunikationen är en central del 

av allt arbete som utförs. Att vara så konkret som möjligt är något som cheferna vi intervjuat 

värderar högt. De anställda höll med om att deras chefer var väldigt konkreta i sin 

kommunikation. ”Det är ett väldigt konkret jobb, därför blir kommunikationen också konkret” 

(Anställd 6). Skillnaden mellan könen var att kvinnorna var mer tydliga i skrift och noga med 

att få informationen dokumenterad, medan männen var mer tydliga i tal.  

 

Det främsta sättet att kommunicera för cheferna var vad vi valt att kalla inspiration, alltså en 

kombination av uttrycksfullhet och stöttning. Ur vår empiri och analys kom vi fram till att 

cheferna i PR-branschen refererar till teamet. Hur de väljer att stötta sina anställda och sätt att 

uttrycka sig skapar inspiration. De anställda anser att sätten cheferna uttrycker sig skapar 

inspiration, och hur cheferna visar detta är genom utmaning och att visa utveckling. Vi anser 

därför att inspiration är en bättre definition att beskriva hur chefen kommunicerar. Både 

männen och kvinnorna är noga med att se till situationen och lösa problem baserat på logik. 

De båda könen tycket också det är viktigt att stötta sina anställda. Något som var intressant 

var att resultatet gällande uttrycksfullhet baserades mycket på ålder. Det fanns en tydligare 

skillnad i hur gamla de var, än att det i själva verket var man eller kvinna, då de yngre 
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cheferna tydligt förklarar att de inspirerar sina medarbetare, medan de äldre anser att det är 

något de kan bli bättre på.  

 

När argumentation uppstår refererar cheferna till gruppen, att beslut tas som en grupp och att 

det diskuteras gemensamt på arbetsplatsen. Vi anser därför att argumentation finns under 

kommunikationsstilen inspiration, då de anställda får chansen att vara med och ta beslut och 

utveckla arbetsplatsen. Cheferna använder inte begreppet aggressivitet. Männen säger att de 

kan bli stressade och besvikna medan kvinnorna använder ord som lärdom och lugn. 

Cheferna, männen och kvinnorna förklarar att de hanterar oförutsägbara händelser olika, men 

att de återigen refererar till gruppen och löser konflikter gemensamt. Utifrån dessa två 

konstateranden kan vi därför inte se aggressivitet och argumentation som egna 

kommunikationsstilar hos cheferna i PR-branschen utan att delar av stilarna finns i de andra 

definierade kommunikationsstilarna.  

 

Självsäkerhet var en stil som vi tror baseras mycket på hur du är som person samt hur 

samhället har påverkat cheferna. Männen ansåg sig självsäkra, baserat på att de kunde luta sig 

tillbaka på kunskapen i branschen. Kvinnorna gav två delade bilder där de yngsta kvinnorna 

angås sig som självsäkra, de andra två kvinnorna var lite mer tveksamma. Vi tror att samhället 

kan ha format detta beteende, där det finns normer om hur du uttrycker dig. Vi tror även att 

eftersom självsäkerhet bygger på hur du kan ta beslut i en grupp, och resultatet av studien 

visar att beslut ofta tas i grupp på de studerade byråerna är det en avgörande faktor i att 

självsäkerheten inte lyser igenom så starkt.  

 

Chefer i PR-branschen, män respektive kvinnor anser sig kommunicera konkret och med 

hänvisning till gruppen.  

 

Urvalet till denna studie är ifrån PR-branschen, vi anser därför att vårt resultat inte är 

representativt för hela befolkningen och alla branscher. I framtida forskning hade det varit 

intressant att jämföra liknande branscher för att se om utfallet av resultatet blir detsamma. 

Resultatet av vår studie visade att åldern har stor betydelse av hur PR-chefer ser på sin 

kommunikation. Intressant hade varit att studera olikheter mellan generationers sätt att 

kommunicera. 
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Bilaga 1: 
Frågor till Chef 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter på xxx?  

Hur länge har du arbetat här?/ när grundade du företaget?  

Hur skulle du beskriva miljön på arbetsplatsen? 

 

Fråga 1 aggressivitet: Beskriv en situation där det inte gått som det varit planerat?  

 

Följdfråga - Kan du känna att du blir arg i en sådan situation?  

 

Fråga 2 uttrycksfullhet: Anser du att du inspirerar dina medarbetare?  

 

Följdfråga - Om ja, hur? om nej, varför inte?  

 

Fråga 3 exakthet: När du/ni får in en ny kund/uppdrag hur kommuniceras det ut till dina  

anställda?  

 

Följdfråga - Anser du att du själv är tydlig i din kommunikation?  

 

Fråga 4 självsäkerhet: Om du sitter i en situation som många anser som omöjlig, hur 

kommunicerar du då till din personal att du ändå vill fullfölja den? 

 

Följdfråga -  Skulle du säga att du är en självsäker chef? Varför, varför inte?  

 

Fråga 5 stöttande: Om någon av dina anställda har gjort något som har gått mindre bra, 

hur hanterar du situationen?  

 

Följdfråga - Ger du komplimanger till dina anställda och i så fall hur? 

 

Fråga 6 argumentation: Beskriv en situation, där dina anställda inte håller med dig, hur  

argumenterar du för din sak?  

 

Följdfråga - Tänk dig en situation där du anser att du har en väldigt bra idé, men du 

måste ta ett steg tillbaka, hur känns det?  

 

Följdfråga 2 - Har ni ett öppet klimat där alla får uttrycka sina idéer? 

 

Fråga 7: Med tre ord, beskriv din kommunikation till dina anställda!  
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Bilaga 2 
Frågor till anställd: 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter på xxx?  

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Hur skulle du beskriva miljön på arbetsplatsen? 

 

Fråga 1 aggressivitet: Hur tycker du att din chef hanterar situationen när den inte går 

som planerat? 

 

Följdfråga - Kan din chef bli arg i en sådan situation? om nej, vilka känslor ser du? 

 

Fråga 2 uttrycksfullhet: Anser du att din chef uttrycker sig professionellt?  

 

Följdfråga - Blir du inspirerad av din chef när hen talar? 

 

Fråga 3 exakthet: Anser du att din chef kommunicerar konkret till er anställda? 

 

Följdfråga - Behöver du ofta fråga om mer information? 

 

Fråga 4 självsäkerhet: Skulle du säga att din chef är självsäker? Varför, varför inte?  

 

Följdfråga -  Beskriv en situation som styrker ditt svar! 

 

Fråga 5 stöttande: Känner du att du får stöttning av din chef, av dina val på 

arbetsplatsen? 

 

Följdfråga - Beskriv en situation som styrker ditt svar!  

 

Fråga 6 argumentation: Hur hanterar din chef situationer med argumentation? 

 

Följdfråga - känner du att du kan argumentera med din chef? 

 

Fråga 7: Finns det någonting i din chefs kommunikation som ofta brister? 

Följdfråga - Finns det någonting i din chefs kommunikation som är väldigt bra?  
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