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Abstract 
 

One question we asked ourselves was if there were any differences between male and 

female leader’s communication styles and the purpose of the study is to see if there are 

any typical male or typical female ways of communication. Previous research about 

theories of communication brings out four different communication styles: the analytical 

style, the driving style, the amiable style and the expressive style. Styles which all 

distinguishes with different characteristics and based on research which shows 

differences between men and women in the way they are and express themselves, we 

have built two hypotheses which say that men and women belong to different 

communication styles. The first one says that men mostly belong to the driving style and 

partly to the analytical style while the second says that women mostly belong to the 

amiable style and partly to the expressive style. These hypotheses were then tested with a 

quantitative method. The data was collected through structured questionnaires which later 

was quantitative analyzed with the statistical application SPSS where relations between 

those characteristics which distinguishes the different communication styles and gender. 

The result showed that hypothesis one is not supported and that hypothesis two is 

supported. Hypothesis one for the reason that the male leaders mostly belonged to both 

the driving style and the amiable style with a slight overweight compared to the analytical 

and the expressive style. Hypothesis two was supported by the reason that the women 

mostly belonged to the amiable style and the expressive style with a very strong 

overweight. However, most of the characteristics can’t be connected to a specific gender 

with any certainty but the result can be used as a pointer. However did we find three 

characteristics which could be connected to gender with certainty. These characteristics 

were emotional, easygoing and social, which all were strongly characterizing of the 

female leaders.                     
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II 

Sammanfattning 
 

Om det skiljer mellan manliga och kvinnliga chefers kommunikationsstilar är den fråga 

vi ställt oss och syftet är att undersöka om det finns typiska manliga eller typiska 

kvinnliga sätt att kommunicera. Tidigare forskning om kommunikationsteorier tar upp 

fyra olika kommunikationsstilar: den analytiska stilen, den pådrivande stilen, den vänliga 

stilen och den uttrycksfulla stilen. Stilar som alla kännetecknas av olika egenskaper och 

baserat på tidigare forskning om skillnader mellan män och kvinnor i sitt sätt att vara och 

uttrycka sig, har vi skapat två hypoteser som klassar män och kvinnor att höra till olika 

kommunikationsstilar. Den första säger att män främst hör till stilen pådrivare och till 

viss del den analytiska och den andra säger att kvinnor främst hör till den vänliga stilen 

och till viss del den uttrycksfulla. Dessa hypoteser prövades sedan med hjälp av en 

kvantitativ metod. Datan samlades in med hjälp av strukturerade enkäter som sedan 

kvantitativt analyserades i statistikprogrammet SPSS där samband mättes mellan de 

egenskaper som kännetecknar de olika kommunikationsstilarna och kön. Resultatet 

visade att hypotes ett skulle förkastas och hypotes två bekräftas. Hypotes ett av den 

anledningen att de manliga cheferna visade sig tillhöra främst både den pådrivande och 

vänliga stilen med mycket liten övervikt i förhållande till den analytiska och 

uttrycksfulla. Hypotes två bekräftades av den anledningen att de kvinnliga cheferna 

främst visade sig tillhöra de vänliga och uttrycksfulla kommunikationsstilarna med 

mycket stark övervikt. De flesta egenskaper går dock inte att koppla till kön med någon 

större säkerhet utan resultatet fungerar mer som en fingervisning. Dock fann vi tre 

egenskaper som med stor säkerhet kan kopplas till kön. Dessa egenskaper var känslosam, 

lättsam och utåtriktad, som alla var starkt kännetecknande för de kvinnliga cheferna.    
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1. Inledning 
 

Manligt respektive kvinnligt är två begrepp som används flitigt i dagens samhälle, i 

jämställdhetsdebatten, feminismen och andra genusfrågor. Det väcker heta debatter i både 

media och säkerligen även i hemmen.”Det är typiskt tjejer”, ”killar ska alltid vara så 

macho” och liknande uttryck används ofta. Men vad är det vi diskuterar egentligen? 

Finns det verkligen egenskaper som är typiskt manliga eller kvinnliga? Genus definieras i 

Svenska Akademiens ordlista (2011) som socialt kön. Genus är i detta avseende ett 

begrepp som beskriver de sociala skillnaderna som finns mellan män och kvinnor och 

som vi i dagligt tal brukar beteckna som manlighet respektive kvinnlighet. Detta begrepp 

är alltså ett samlingsnamn för att vi beroende på kön socialiseras på olika sätt och därmed 

utvecklar olika egenskaper. Enligt genusforskare finns alltså typiskt manliga och typiskt 

kvinnliga egenskaper, visserligen inte beroende av det fysiska könet mer än att detta har 

påverkat hur den sociala omgivningen formar personen, men ändå att skillnaderna finns 

där. I andra sidan av debatten finns det genetiska perspektivet som också säger att det 

finns skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper (Macenzie-Braedyn, 2010). De 

menar till skillnad från genusforskarna att detta beror på genetiska orsaker och pratar om 

en manlig respektive kvinnlig hjärna. Men oavsett perspektiv och bakomliggande orsak 

till varför det skiljer, genetiken eller socialisationen, är kontentan att det finns mycket 

forskning som tyder på skillnader i sätt att vara och då även i sätt att kommunicera. 

 

Den röda tråden i denna studie är kommunikation och hur män och kvinnor i ledande 

ställning använder sig av den. Vi kan inte interagera med varandra utan att kommunicera 

på något sätt. Även när vi är helt tysta använder vi oss av kommunikation. Ledarens 

starkaste verktyg kanske t.o.m. är kommunikationen då denna avgör hur de påverkar sina 

anställda - hur de anställda upplever sina chefer - vilket i sin tur påverkar kulturen, 

arbetsmiljön och då också organisationen eller företaget i stort som de verkar inom. 

Kommunikation är så mycket mer än att bara säga något till någon och för att belysa detta 

har vi tagit upp en modell som delar in kommunikation i fyra olika kommunikationsstilar: 

den analytiska, den pådrivande, den vänliga och den uttrycksfulla (Merrill och Reid 

1999). Hör män och kvinnor till olika kommunikationsstilar? Finns det något man kan 

kalla ”manlig kommunikationsstil” eller ”kvinnlig kommunikationsstil”? 

Ledarskapsdiskussioner kretsar ofta kring vad som är bra respektive mindre bra ledarskap 

och man tittar väldigt ofta på det utifrån effektivitet och lönsamhet. Att istället välja 

kommunikationsstilar och det manliga/kvinnliga perspektivet bör ge en annan och 

aningen mer ovanlig infallsvinkel på området management.  

1.1 Forskningsöversikt  

 

Man måste alltid använda sig av någon form av kommunikation för att leda. Allt man 

säger, inte säger, gör och inte gör, är kommunikation. Det går helt enkelt inte att leda utan 

att använda sig av kommunikation på något sätt. Lawler och Aschman (2008) vill t.o.m. 

gå lite längre och menar att ledarskap istället är en del av kommunikationen. de Vries, 

Bakker-Pieper och Oostenveld (2009) är också inne på samma bana, att allt är 

kommunikation och menar att kommunikationen kan uttryckas på många olika sätt. 
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Vägen till ett framgångsrikt ledarskap, skriver Aziz (2003), går genom att lära sig olika 

kommunikationsfärdigheter. 

 

Stacey Hanke (2009) har sammanfattat de fyra kommunikationsstilarna som vi fördjupat 

oss i och Merrill och Reid (1999) har skrivit lite mer utförligt om dessa fyra kategorier av 

stilar. Hanke (2009) benämner stilarna på ett lite annat sätt än vad Merril och Reid gör. 

Hon benämner dem som den kontrollerade -, den samarbetande -, den analyserande - och 

den sociala stilen. Merrill och Reid benämner dem som den analytiska -, den drivande -, 

den vänliga - och den uttrycksfulla stilen. Benämningarna är olika men stilarna i princip 

identiska, bara beskrivna på olika sätt. Dessa fyra kommunikationsstilar täcker in det 

mesta i olika sätt att kommunicera. Allt ifrån om man är uppgiftsorienterad eller 

relationsorienterad, uttrycksfull och emotionell eller mer kontrollerad, arbetar mot 

konsensus eller helst vill kontrollera beslut och situationer själv, om man agerar snabbt 

eller långsamt, om man är analytisk och logisk eller mer flexibel etc. Inom stilarna ryms 

alltså de flesta egenskaper man kan tänkas ha varav valet föll på denna 

kommunikationsmodell.  

 

Vad säger då tidigare forskning om manliga och kvinnliga kommunikationsstilar – skiljer 

de? Rohmann och Rowold (2009) har undersökt manliga och kvinnliga ledare i olika 

organisationer och om de skiljer sig i ledarstilar. De fann exempelvis att de kvinnliga 

cheferna hade en mer situationsanpassad ledarstil samt var mer effektiva och gav de 

anställda mer arbetstillfredsställelse. James och Cinelli (2009) menar också att det skiljer 

hur män och kvinnor kommunicerar och att dessa skillnader är mycket viktiga att förstå. 

Även Wennberg (1994) tar upp kommunikationssvårigheterna som uppstår då män och 

kvinnor talar olika språk. Hon menar vidare att ledare bör utforma informationsstrategier 

som tar i beaktande både manligt och kvinnligt språk. Mills (1988) menar att forskare 

från en mängd olika vetenskapliga riktningar har försökt bevisa att kvinnor har ett helt 

eget språk vilket då är mer försiktigt och mer nyskapande. Även Winter, Neal och Waner 

(2001) menar att forskningen inom fältet kommit fram till att kvinnor kommunicerar på 

ett helt annat sätt än män, vilket de menar syns i deras ledarstil och hur de agerar i 

grupper. Sapp, Harrod och Zhao (1996) menar att kvinnor inte argumenterar för sin sak 

lika bra som männen och därför inte får lika mycket uppmärksamhet för sina insatser. De 

flesta av de forskares resultat som nämnts ovan kommer vi inte att fördjupa oss i utan 

poängen med att ta upp dessa i inledningskapitlet var att påvisa att det finns mycket 

forskning som talar för att det skiljer mellan manlig och kvinnlig kommunikation. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det pratas ofta om typiska manliga och kvinnliga egenskaper som exempelvis den 

kvinnliga intuitionen. Andra exempel skulle kunna vara att man förknippar 

omhändertagande egenskaper som omtänksamhet och vänlighet med kvinnlighet och 

likadant egenskaper som beslutsamhet och kontroll med manlighet. Något som 

exempelvis fått oss att fundera kring manligt och kvinnligt ledarskap är att de stora 

politiska partierna ofta uttalar att de behöver eller är dags för en kvinnlig partiledare. 

Nilsson et al. (2011) skrev en replik på en debattartikel i tidningen Flamman, som svar på 

Jens Holms kritik om att partiledardebatten i Vänsterpartiet i alltför stor utsträckning 
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handlade om frågorna som rör manligt eller kvinnligt ledarskap och eventuellt delat 

ledarskap. De menade istället att det är nödvändigt med en kvinnlig partiledare för 

Vänsterpartiet om deras framtoning som ett feministiskt parti ska bli trovärdig, speciellt 

eftersom de precis haft en manlig partiledare. Sådana här debatter om kvinnligt ledarskap 

jämfört med manligt har fått oss att börja fundera på just distinktionen mellan de båda. 

Vad kan en kvinnlig partiledare tillföra partiet som inte en man kan, mer än att hon är just 

kvinna och att det ökar andelen kvinnor på höga positioner och bidrar till jämställdheten? 

Finns det några andra skäl till att en manlig eller kvinnlig ledare är att föredra? Om de 

använder sig av olika ledarstilar och olika sätt att kommunicera kan det faktiskt finnas 

andra belägg för uttalanden som dessa. Om kvinnor t.ex. är mer vänliga kan det göra att 

de blir bättre chefer? Om män är mer pådrivande kan det betyda att det därmed blir bättre 

ledare? Detta är en intressant fråga att ställa sig, men för att kunna göra detta måste man 

först fastslå om det faktiskt finns skillnader mellan könen i deras sätt att kommunicera 

och därmed leda, vilket vår undersökning handlar om.  

 

I forskningsöversikten stod att läsa om flera studier som visar på att allt är 

kommunikation och att denna kan te sig på många olika sätt. Hur en ledare uppfattas bör 

därför hänga tätt samman med hur han eller hon kommunicerar med sin omgivning. 

Tidigare forskning har också visat att det finns skillnader i hur kvinnliga och manliga 

ledare använder sig av kommunikation. Men hur ser denna skillnad ut? Finns det något 

som utmärker ett kvinnligt kommunikationssätt och något som utmärker ett manligt? Är 

vissa egenskaper mer framträdande hos det ena könet?  

 

1.3 Problemformulering 
 

Skiljer det i kommunikationsstil mellan kvinnligt och manligt ledarskap? 

1.3.1 Forskningsfrågor  

 Vilken/vilka kommunikationsstilar dominerar för kvinnliga ledare? 

 Vilken/vilka kommunikationsstilar dominerar för manliga ledare? 

1.3.2 Hypoteser 

 

Vi kommer att testa följande hypoteser som härleds i vår referensram: 

 Hypotes 1: Män använder sig mest av kommunikationsstilen pådrivare och till 

viss del kommunikationsstilen analytiker.  

 Hypotes 2: Kvinnor använder sig mest av kommunikationsstilen vänlig och till 

viss del kommunikationsstilen uttrycksfull. 

1.4 Syfte  
 

Syftet med vår studie är att undersöka om vi finner skillnader mellan manliga och 

kvinnliga ledares sätt att kommunicera.  
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1.4.1 Syftesdiskussion  

 

Det bakomliggande syftet med att undersöka om det skiljer mellan manliga och kvinnliga 

sätt att kommunicera är att belysa att det finns olika sätt att använda sig av 

kommunikation och också att uppmärksamma vikten av kommunikation och att 

kommunikation kan användas som ett verktyg i ledarskapet. Detta skulle sedan kunna 

bidra till utvecklingen mot ett mer medvetet ledarskap i organisationer då man skulle 

kunna förbättra kommunikationen genom att reflektera över sitt eget sätt att använda sin 

kommunikativa förmåga.  

1.5 Avgränsningar  

 

Vi kommer inte i studien att värdera vad som är bra respektive dåliga 

kommunikationsstilar. Vad gäller forskning kring manligt och kvinnligt kommer vi att ta 

upp både det genetiska perspektivet och genusperspektivet men vi kommer inte att 

värdera dessa, d.v.s. vilket av dem som stämmer. Detta för att vi endast är intresserade av 

om och vilka skillnader det finns och inte varför dessa finns. Båda perspektiven är alltså 

relevanta för syftet då de båda menar att det finns manliga och kvinnliga egenskaper och 

att det skiljer. Att undersöka vilket av perspektiven som har rätt är alltså inte relevant då 

orsakerna inte tas upp i denna uppsats.  

1.6 Disposition 

 

I kapitel ett står att läsa om vad och varför vi har tittar närmare på manliga och kvinnliga 

chefers sätt att kommunicera och att det finns mycket forskning som talar för att det 

skiljer mellan manliga respektive kvinnliga egenskaper och kommunikationsstilar. Vilka 

kommunikationsteorier vi använder oss av för att undersöka och att vi gör det utifrån ett 

manligt/kvinnligt- perspektiv. Våra forskningsfrågor, hypoteser och syfte finns även att 

läsa ovan i detta kapitel samt även vilka avgränsningar vi gjort. I kapitel två kan du läsa 

om våra metodval och hur vi gått tillväga då vi genomfört studien. Där motiverar vi våra 

val och diskuterar styrkor och svagheter för våra valda metoder. I kapitel tre kan du läsa 

om själva basen till undersökning, d.v.s. den teori som vi grundat våra hypoteser på och 

som vi sedan diskuterat våra resultat mot. I kapitel fyra går vi igenom empirin vi samlat 

in och resultatet detta visat. I kapitel fem diskuterar vi resultatet lite mera fritt utifrån våra 

tolkningar. Som avslutande del finns källförteckningen. Fyra bilagor finns också 

bifogade: bilaga ett med uträkningar i Cronbach’s alpha, bilaga två med enkäten som 

delades ut, bilaga tre med enkäten vi utgick ifrån och bilaga fyra med uträkningar med 

Chi två, Phi och Cramer’s V.  
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2. Metod  
 

I detta kapitel står att läsa om den undersökningsmetod som vi använt, hur vi gått tillväga 

vid insamlingen av empirin, hur vi gjort vårt urval samt en kritisk granskning av vår 

valda metod utifrån etablerade kvalitetskriterier.  

2.1 Deduktiv ansats  
 

Vår teoretiska utgångspunkt i detta arbete har varit en deduktiv ansats. Vilken teorietisk 

utgångspunkt man har beror på hur man förhåller sig till teorin, om man ska utgå ifrån 

den eller skapa den. Förhåller man sig till teorin på så sätt att man utgår ifrån en etablerad 

teori och testar den på ett fenomen/problem i verkligheten använder man en deduktiv 

ansats. Men man kan också som sagt utgå ifrån att man själv ska skapa ny teori genom att 

undersöka fenomen/problem och sedan generalisera utifrån detta. Datan skapar då teorin, 

vilket kallas att ha en induktiv ansats (Bryman & Bell 2007, s4). Basen i vårt arbete är 

den teoretiska referensramen. Utifrån denna tidigare forskning har vi sammanfattat och 

tolkat vad denna huvudsakligen säger om manliga och kvinnliga kommunikationsstilar, i 

två hypoteser. Dessa hypoteser har vi sedan prövat på empiri som vi själva samlat in. Vi 

prövar därmed etablerade teorier på egen data vilket då är en mycket tydlig deduktiv 

ansats.  

 

Vilken utgångspunkt man väljer beror i grunden på forskarens syn på kunskap och 

verklighet, vilka är de epistemologiska och ontologiska antaganden man har. 

Epistemologi handlar om hur man ser på kunskap, vad man först och främst anser är 

kunskap och vilken kunskap som kan accepteras. Den finns framförallt två stora skolor 

inom epistemologin, positivismen som framförallt används inom naturvetenskapen och 

interpretativismen som framförallt används inom samhällsvetenskapen. En positivistisk 

epistemologi innebär att man anser att kunskap genereras genom att man kan observera 

fenomen och vetenskapligt bevisa att det stämmer. Enligt positivismen vill man inte 

förstå utan snarare förklara genom att finna universella lagar och ett objektivt 

förhållningssätt förespråkas. I en interpretativistisk epistemologi är syftet, i motsats till 

positivismen, att förstå människors subjektiva meningar eftersom de anser att det inte 

finns några universella lagar att finna (Bryman & Bell 2007, ss. 4, 15- 17, 27). Vi har 

främst haft en positivistisk syn på epistemologin då vi inte försökt att sätta oss in i de 

anställdas upplevelser av sina chefers kommunikationsstilar och förstå varför och hur 

dem upplever dem, utan endast kartlägga eventuella skillnader i hur de anställda upplever 

sina manliga respektive kvinnliga ledares sätt att kommunicera. Man kan kalla det för att 

våra hypoteser är lagar som vi testar på vår verklighet för att antingen bekräfta eller 

förkasta och vi har gjort det med ett objektivt förhållningssätt.  

 

Ontologi handlar om hur man ser på verkligheten och i stort kan man dela upp denna 

teori i två större läger. Ett där man anser att endast allt är verkligt som sker i nuet och 

skapas av oss människor i sociala integrationer och att ingen sann verkighet finns, vilket 

kallas konstruktionism. Ett där man anser att det finns en sann verklighet utanför 

integrationen mellan människor och att sociala ting och saker finns oberoende sociala 
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aktörer, vilket kallas objektivism (Bryman & Bell 2007, ss. 20-22). Som sagt tidigare vill 

vi inte förstå hur och varför olika kommunikationsstilar hos chefer uppfattas av de 

anställda, utan endast kartlägga om där finns skillnader och vi har därmed en 

obejktivistisk syn.  

2.2 Kvantitativ forskningsstrategi  

 

Eftersom vi haft en deduktiv ansats där vi ska testa etablerad teori föll det sig naturligt att 

använda en kvantitativ forskningsstrategi då dessa är tätt sammankopplade (Bryman & 

Bell 2007, s. 27). En kvantitativ metod går ut på att kvantifiera den insamlade datan och 

skapa mått vilka man sedan kan generalisera utifrån. Kort sagt kan man säga att det 

handlar om att kvantifiera data till siffror för att statistiskt kunna titta på den (Bryman & 

Bell 2007, ss. 53-54). Vi har inte varit intresserade av att tolka och förstå de anställdas 

subjektiva meningar, vilket en kvalitativ metod skulle hjälpt oss med, utan endast av att 

mäta hur starka olika begrepp/egenskaper är hos manliga och kvinnliga chefer är. Vi har 

enbart fokuserat på hur de anställda svarat att de upplever sina chefers beteende och inte 

på vilken mening det finns i hur och varför de upplever det som det gör, därför har inte en 

kvalitativ strategi varit aktuell. Om vi skulle valt att göra en kvalitativ studie hade 

fördelen varit att vi då kunnat fånga chefernas kommunikationsstilar mer på djupet. Man 

skulle exempelvis kunnat ha långa diskussioner om enbart en egenskap och verkligen satt 

sig in i varför och hur chefen upplevs som t.ex. lättsam, hur ofta han gör det, om det är 

något bra osv., eller observerat en chef under en tid för att själva skapa sig en bild av hur 

han eller hon kommunicerar. På detta sätt skulle vår förståelse för hur chefernas 

kommunikationsstilar upplevs bli större och chansen att man ser eventuella mindre 

skillnader mellan könen öka, eftersom små skillnader kan vara svåra att fånga med en 

enkät som mäter egenskaper med ett fåtal kryssfrågor. Med en kvalitativ metod skulle 

man också kunna möta ”problemet” mer öppet genom att skapa sig uppfattningar om 

cheferna och tolka deras sätt att kommunicera och sedan upptäcka vilka egenskaper som 

dominerar. I en kvantitativ metod har man redan innan bestämt vilka egenskaper man 

letar efter vilket kan begränsa studien. Men att titta på ett problem kvalitativt och djupt 

innebär också att det tar längre tid att kartlägga varje studieobjekt. För att skapa sig en 

bild, kvalitativt, över hur 16 chefer upplevs skulle vara mycket tidskrävande i jämförelse 

mot att göra det kvantitativt. Det är alltså enklare att gå bredare med hjälp av en 

kvantitativ metod och därför föll valet på den. Alternativet kunde ha varit att endast 

jämföra två chefer, en manlig och en kvinnlig, och intervjua deras anställda för att sedan 

jämföra och tolka. Men finner man skillnader mellan dessa är chansen större att det beror 

på något annat än kön, än om man finner skillnader mellan ett större antal chefer där 

många fler respondenter har fått svara på samma frågor.  

2.3 Forskningsdesign – tvärsnitts- och komparativ studie 

 

Då syftet med vår undersökning var att se om det finns skillnader mellan manliga och 

kvinnliga kommunikationsstilar och att testa hypoteserna, var valet av forskningsdesign 

självklar. Vi har gjort dels en tvärsnittsstudie och dels en komparativ studie. 

Tvärsnittsstudie innebär att man tittar på ett större antal fall (egentligen endast mer än ett) 

för att samla in data. Detta för att komma åt variationen i det man undersöker och att 
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mäta relationen mellan de variabler man tittar på för att sedan kunna generalisera för en 

större population (Bryman & Bell 2007, ss. 53- 54). Vi ville jämföra relationen mellan 

två variabler, kön som den oberoende variabeln och egenskaper som dem beroende 

variablerna och därför var en större mängd data nödvändig. Tvärsnittsstudier är en vanlig 

kvantitativ metod då man kvantifierar data genom att skapa mått och datainsamlingen 

sker oftast genom strukturerade metoder som t.ex. enkäter. Kännetecknande är också att 

datainsamlingen endast sker vid en tidpunkt (Bryman & Bell 2007, ss. 53-54). En 

komparativ studie innebär att man jämför två populationer eftersom de i jämförelse med 

varandra kan bli tydligare än om man endast tittade på den ena (Bryman & Bell 2007, ss. 

63). I vårt fall var det två populationer vi ville vi jämföra, de manliga och de kvinnliga 

ledarna.  

2.4 Datainsamlingsmetod - enkätstudie  

 

För att samla in datamaterialet valde vi att använda oss av strukturerade enkäter, då detta 

underlättar kvantifieringen. En annan anledning till att valet föll på enkäter var att vi ville 

nå ett större antal respondenter vilket är betydligt enklare tidsmässigt med enkäter 

eftersom respondenterna själva kan fylla i dem istället för t.ex. strukturerade intervjuer 

som skulle innebära att vi själva måste närvara. Ytterligare en annan anledning till att 

valet föll på enkäter var att objektiviteten i undersökningen bör öka då risken att vi som 

intervjuare påverkar respondenten med närvaro, olika ordval etc., inte uppstår. Alla 

respondenterna får också frågorna ställda på exakt samma sätt då enkäterna är identiska 

vilket då ökar objektiviteten. Nackdelen med detta kan vara att respondenterna, om de 

inte förstår frågan, inte kan få den förklarad. Man kan inte heller vara helt säker på att 

respondenten förstått frågan på det sätt man avsett. En fördel kan vara att chansen att 

respondenterna är ärliga då de svarar på enkäter ökar då de inte behöver svarar inför 

någon annan. Ytterligare en fördel är att det är större chans att få dem att ställa upp då det 

går relativt fort att fylla i en enkät samt att de kan göra det då de själva själv har tid 

(Bryman & Bell 2007, ss. 232-234).  

 

Då vi skapade vår enkät utgick vi ifrån teorierna om kommunikationsstilarna. Utifrån de 

egenskaper som kännetecknar de olika stilarna skapade vi arton mätbegrepp som vi sedan 

formulerade frågor kring. En egenskap som vi t.ex. ville mäta var hur kontrollerad chefen 

i fråga var, d.v.s. hur stort behov han/hon hade att kontrollera sig själv, andra och 

situationer. Själva mätbegreppet kallade vi då kontroll och för att komma åt denna 

egenskap formulerade vi frågor som vi anser ramar in detta. Exempel på sådana frågor 

var ”I hur hög grad tycker du att din chef vill styra över dina beslut?” och ”I hur hög grad 

tycker du att din chef följer fasta rutiner?”. Respondenterna måste sedan ta ställning till 

frågan och då indirekt egenskapen kontroll och välja ett av fyra svarsalternativ som då 

fungerar som en graderad skala från ett till fyra om hur stark denna egenskap är. På detta 

sätt kunde vi då göra egenskapen kvantifierbar samt fastställa hur respondenterna 

upplever sina chefers sätt att kommunicera utan att vara för tydliga och uppenbara med 

vad vi var ute efter då vi inte frågade efter egenskapen rent ut. Hade vi ställt frågan rent 

ut ”Hur kontrollerad är din chef” är chansen att deras tolkning av begreppet kontroll inte 

skulle ha stämt med vår definition. Mätbegreppen vi använde oss av var: kontroll, 

uppgiftsorienterad, målfokuserad, drivande, direkt, självständig, takt, röstvolym, 
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rösthastighet, känslosam, lättsam, relationsorienterad, samarbetande, detaljorienterad, 

analyserande, utåtriktad, flexibel och uttrycksfullhet. (Begreppen finns definierade nedan 

under 3.3). Dessa begrepp var de egenskaper som vi sedan jämförde mellan männen och 

kvinnorna för att kunna sortera in dem i de olika kommunikationsstilarna.  

 

Vid utformningen av enkäten hade vi ett antal riktlinjer vi följde. Vi höll enkäten enkel i 

både layout och innehåll. Vi valde exempelvis olika typsnitt och stil på introduktion, 

frågor och svarsalternativ för att den skulle bli lätt att följa, vi valde att vara konsekventa 

i hur varje fråga skulle svaras på och använda oss av enkla och tydliga formuleringar av 

frågorna. Detta för desto enklare att fylla i, desto större chans att respondenterna faktiskt 

svarar. Det minskar även risken för missförstånd av frågorna. Vid svåra och krångliga 

frågor är risken också större att respondenterna hoppar över frågor eller väljer att inte 

svara på enkäten överhuvudtaget. Av samma anledning gjorde vi också enkäten kompakt 

i den meningen att vi inte ville att den skulle se tjock och omfattande ut, dock inte ”för” 

kompakt så layouten blev rörig. Vi valde också att använda frågor med förtryckta 

svarsalternativ och inga öppna frågor, dels p.g.a. att det är enklare att kvantifiera och dels 

för att det är enklare att jämföra objektivt. Öppna frågor lämnar mer för tolkning, vilket 

vi ville undvika. Nackdelen är dock att respondenterna tvingas ta ställning och kanske 

välja alternativ de egentligen inte tycker passar. (Bryman & Bell 2007, ss. 232-238,249, 

253). Vi använde oss av två typer av frågor, frågor om attityder och personliga frågor. 

Frågor om attityder innebär att frågorna utformades så att respondenterna måste ta 

ställning i hur hög grad någonting stämmer, vilket innebär att vi här använt oss av 

likertskalan. Vi hade endast två personliga frågor som var frågor om deras kön och deras 

chefs kön (Bryman & Bell 2007, s. 253). De personliga frågorna valde vi att lägga sist i 

enkäten för att undvika att dessa skulle påverka hur de såg på övriga frågor. Vi hade 

också en kort introduktion till enkäten med information om vad den handlade om, vad 

den skulle användas till, vilka vi är och våra kontaktuppgifter, att den var anonym samt 

hur den skulle fyllas i. Detta för att öka intresset hos respondenterna att svara (Bryman & 

Bell 2007, ss. 234, 238). Vi valde att lämna enkäten i pappersformat och personligen då 

vi tror att detta ökar intresset till att svara, dels p.g.a. att det är svårare att säga nej till 

någon öga mot öga och dels p.g.a. att den då placerades synlig i personalrummet vilket då 

påminner respondenterna att svara. Vi lämnade enkäten hos respondenterna i cirka en 

vecka för att de verkligen skulle få tid att svara (Bryman & Bell 2007, s. 231).  

 

Vi gjorde först en pilotstudie av enkäten för att säkerställa att frågorna fungerade och att 

instruktionerna var tillräckliga. Pilotstudien resulterade i att vissa frågor omformulerades 

och att instruktioner om hur den skulle fyllas i lades till. På pilot- enkäten använde vi oss 

alltså av en öppen fråga för att fånga in test- respondenternas åsikter om enkäten (Bryman 

& Bell 2007, ss. 262-263). Efter insamlandet av enkäten som vi delade ut till de 

slutgiltiga respondenterna valde vi att utesluta fråga åtta i resultatanalysen då vi i 

efterhand ansåg att den inte fungerade för att rama in egenskapen som avsågs, kontroll. 

Då vi hade ytterligare tre frågor som mätte egenskapen ifråga ansåg vi att detta inte 

påverkade resultatet i någon riktning.  
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2.5 Urval 
 

Syftet med vår undersökning var att jämföra manliga och kvinnliga chefers sätt att 

kommunicera för att eventuellt finna skillnader. Vi har begränsat oss till en viss sorts 

chefer, rektorer. Detta för att undvika alltför stora skillnader mellan 

organisationsstrukturer och nivå mellan chef och anställd på arbetsplatserna, då detta 

skulle kunna tänkas påverka hur cheferna använder sig av kommunikation och därmed 

resultatet. Skulle vi exempelvis valt företag och bett de anställda att svara med 

personalchefen i åtanke är chansen större att denna tjänst skulle varierat mellan de olika 

arbetsplatserna. Att valet föll på skolor beror också på, förutom då en jämn 

organisationsstruktur och hierarki, dels att de är relativt lättillgängliga då det finns gott 

om dem och att de har en relativt jämn fördelning mellan könen på rektorsnivån. Vår 

population är egentligen chefer i största allmänhet men vi har då av skälen ovan valt 

endast rektorer. Vi har alltså gjort ett icke-sannolikhetsurval då vi medvetet valt enbart 

skolor och rektorer (Bryman & Bell 2007, s. 176). Detta urval av endast en sorts chefer 

innebär att själva rektorsrollen kan påverka undersökningen. Själva yrket kan tänkas dra 

till sig en viss typ av personer med liknande egenskaper. Att jobba inom offentlig sektor 

kanske attraherar människor med en viss värdegrund och att jobba i en omgivning av 

barn och utbildning kanske gör att man utvecklar och förstärker vissa egenskaper som 

inte var särskilt starka innan. Poängen är att betona att resultatet vi fått fram av att 

undersöka rektorer med stor sannolikhet kan skilja sig mot en likadan studie på chefer 

inom en annan bransch.  

 

Vi kartlade vilka skolor som fanns i vårt närområde, vilket är Borås, delade in dessa i två 

grupper efter manliga och kvinnliga rektorer och valde sedan slumpmässigt utifrån denna 

lista. Totalt delade vi ut 265 enkäter på nio skolor med totalt 16 rektorer. Vi fick 90 svar 

och hälften av respondenterna hade en manlig chef och hälften hade en kvinnlig chef. 

Svarsfrekvensen blev därmed 34 procent (Bryman & Bell 2007, s. 189). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi valde skolor i vårt närområde, vilket då är ett bekvämlighetsurval. Att vi sedan delade 

in urvalsramen i två delar efter manlig/kvinnlig rektor innebär att vi även gjorde ett så 

kallat kvoturval. Att göra ett sannolikhetsurval för att kunna generalisera för vår 

population ansåg vi skulle varit både alltför tids- och resurskrävande. Dock innebär detta 

att vårt resultat inte kommer att kunna användas för att generalisera för populationen 

Figur 1 - Statistik över könsfördelningen av rektorerna 
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chefer, då det finns en skillnad mellan urval och population. Resultatet kommer alltså inte 

att bli representativt för vår population utan enbart för skolorna i Borås (Bryman & Bell 

2007, s. 190-195). Dock är inte undersökningen onödig då det inte går att generalisera, 

eftersom prövningen av hypoteser grundade på tidigare forskning på en sorts chefer i sig 

är intressant. Vi använder alltså primärt våra metoder för deskriptiva diskussioner snarare 

än i ett generaliseringssyfte.  

2.6 Analysmetod 
 

För att analysera datan använde vi oss av det statistiska analysprogrammet SPSS. 

Beroende på vilken typ av variabler man har ska olika mått användas för att analysera 

(Bryman & Bell 2007, s. 334). Frågorna som rörde våra beroende variabler 

(begreppen/egenskaperna) var av typen likerts item eftersom respondenterna endast 

skulle markera sitt svar på förtryckta alternativ (Bryman & Bell 2007, s.155). Denna typ 

av variabel är ordinal vilket innebär att de är kategoriska och kan rangordnas, i vårt fall 

från ”väldigt mycket” till ”väldigt lite” eller motsvarande. Dock hade vi två variabler 

(kön på respondent och kön på chef) som var av typen nominal vilket också innebär att 

det är kategoriska, dock kan denna typ inte rangordnas (Bryman & Bell 2007, s. 341). Vi 

hade 18 beroende variabler eftersom vi hade 18 mätbegrepp/egenskaper och två 

oberoende variabler som då var kön på chefen och kön på respondent (dock har den 

senare inte använts i undersökningen). Varje svarsalternativ kodades där svarsalternativ 

väldigt mycket eller motsvarande blev ett, svarsalternativ mycket eller motsvarande blev 

två etc. Vid uteblivet svar på frågan kodades denna med siffran nio som då stod för 

bortfall. Det är alltså siffror man använder då man gör sina statistiska analyser, därav 

kvantitativ metod (Bryman & Bell 2007, s. 338).  

 

De mått vi använde var Chi-två, Phi och Cramer’s V eftersom vi testade samband mellan 

två kategoriska variabler, ordinala (egenskaperna) och en nominal (kön på chefen). Chi-

två test är ett sambandsanalystest som säger oss hur säkra vi kan vara på att det finns en 

relation mellan variblerna. Detta görs med hjälp av en nollhypotes som alltid säger att det 

inte finns något samband mellan variablerna. Visar Chi-testet på ett lägre mått än 0,01 så 

ska nollhypotesen förkastas, d.v.s. att det inte finns något samband mellan variablerna 

och om det visar på ett högre mått än 0,01 så ska nollhypotesen inte förkastas eftersom 

det då finns ett samband. Ett mått på 0,01 betyder att det är en chans på hundra att det 

inte finns någon relation mellan variablerna, i vårt fall en chans på hundra att det inte 

finns någon relation mellan egenskapen och kön, vilket då betyder att man kan vara 

relativt säker på att kopplingen stämmer (Bryman & Bell 2007, ss. 355, 372). Phi och 

Cramer’s V är också mått man använder för att mäta samband och mer exakt relationen 

mellan dikotoma (antingen eller- alternativ) variabler t.ex. då som i vårt fall manlig eller 

kvinnlig och mycket eller lite. Phi går mellan 0 och + eller – 1 där 0 visar på inget 

samband, +1 på perfekt positivt samband och -1 perfekt negativt samband. Cramer’s V 

mäter i princip samma sak som Phi men detta mått kan endast visa positiva värden från 0- 

1. Ett mått på 0,5 tyder på ett starkt samband, ett mått på 0,3 på ett medelstarkt samband 

och ett mått på 0 på inget samband (Bryman & Bell 2007, s. 350). Dessa två mått har vi 

testat på alla enkätfrågorna var för sig för att få fram om egenskapen med säkerhet kan 

kopplas till kön och hur starkt sambandet är. Beroende på vilka egenskaper som kan 
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kopplas till variabeln kön och vilka egenskaper som får mått som tyder på samband, kan 

man sedan i sin tur läsa ut vilken kommunikationsstil som är den dominerande för de 

olika könen.  

 

De egenskaperna som går att koppla till kön används för att bekräfta eller förkasta 

hypoteserna. Men även de egenskaperna som inte med hjälp av sambandsmått går att 

koppla till kön är användbara för att se om det är eller inte är en framträdande egenskap 

hos männen och kvinnorna. Exempelvis en egenskap som de anställda svarar är mycket 

framträdande hos båda könen kommer inte visa på några samband mellan variablerna, 

egenskapen och kön, men bara för att den är framträdande hos båda könen betyder inte 

det att den inte är användbar för att se vilken stil som dominerar. Svarar exempelvis 78% 

av de anställda att deras manliga chef är analytisk och 81% att deras kvinnliga chef är det 

kommer egenskapen analytisk inte att kunna kopplas till kön men det är ändå en 

framträdande egenskap som hjälper till att dela in könen i kommunikationsstilar.  

 

För att se vilka egenskaper som dominerade för respektive kön delade vi in de fyra 

svarsalternativen i två större kategorier, där väldigt mycket och mycket(eller 

motsvarande) bildade en kategori och lite och väldigt lite (eller motsvarande) bildade en 

kategori. Detta för att väldigt mycket och mycket tyder på att egenskapen är stark och lite 

och väldigt lite då tyder på motsatsen (eller tvärtom beroende på hur frågan är ställd). De 

två större kategorierna benämns ”kategorin lite” och ”kategorin mycket”. Därefter 

delades respondenternas svar in i tre delar beroende på hur många procent som styrker 

egenskapen. Egenskapen räknas som ”svagt framträdande” om mindre än 40 procent 

hamnar under den kategorin som stödjer egenskapen, egenskapen räknas som ”medel 

framträdande” om mellan 40-60 procent hamnar under den kategorin som stödjer 

egenskapen och egenskapen räknas som ”mer framträdande” om mer än 60 procent 

hamnar under den kategorin som stödjer egenskapen. Detta för att sortera de manliga 

respektive kvinnliga chefernas egenskaper.  

 

2.7 Kritisk granskning av metoden utifrån kvalitetskriterier  

 

För att avgöra kvaliteten på den undersökning man gör bör man ha vissa kvalitetskriterier 

i åtanke. Inom management-forskning används främst tre kriterier: validitet, reliabilitet 

och reproducerbarhet (Bryman & Bell 2007, s. 41).  

2.7.1 Validitet  

 

Validitetsbegreppet handlar om ifall man har mätt det man verkligen avsåg sig att mäta? 

Om slutsatserna som skapats utifrån undersökningen är tillförlitliga? Validitet delas in i: 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

Begreppsvaliditeten anses god om de mätbegrepp man använt verkligen motsvarar det 

man avsett sig att mäta (Bryman & Bell 2007, s. 42-43). Det vi avsåg oss att mäta var 

chefers sätt att kommunicera och vilken kommunikationsstil som dominerar. 

Mätbegreppen är skapade utifrån etablerad forskning som kommit fram till att dessa 

egenskaper kännetecknar olika stilar och därför bör begreppsvaliditeten anses hög. 
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Pilotstudien anser vi också ha höjt begreppsvaliditeten då en kontroll görs av hur frågorna 

uppfattas och tolkas av utomstående, d.v.s. en kontroll av hur och om begreppen fungerar 

i frågorna. Den interna validiteten blir hög om kausaliteten mellan variablerna man mäter 

är säker, är det variabel x som orsakar variabel y? (Bryman & Bell 2007, s.42). För att 

svara på detta kan man använda sig av Chi två-måttet som då talar om ifall relationen är 

signifikant vilket om den är det tyder på hög intern validitet. Men man kan aldrig vara 

helt säker på att ingen annan faktor spelar in och istället orsakar y. I vårt fall kan man 

exempelvis tänka sig att ålder eller bakgrund också påverkar hur framträdande olika 

egenskaper är och då vi inte tagit med andra tänkbara variabler som kan påverka som då 

t.ex. ålder, bakgrund etc. i vår undersökning finns en svaghet vad gäller den interna 

validiteten. Dock är signifikanta mått ett tecken på att kausaliteten är tämligen säker. Den 

externa validiteten anses hög om studiens resultat går att generalisera för den population 

man avsett mäta. Detta går att göra om urvalet är representativt (Bryman & Bell 2007, s. 

43). Våra resultat kan generaliseras för cheferna för skolorna i Borås men inte för chefer i 

allmänhet. Skulle sådana generaliseringar ändå göras kan den externa validiteten inte 

anses hög varför vi betonar att vi inte ämnar att dra några sådana slutsatser eller göra 

några sådana generaliseringar i vår undersökning. Ekologisk validitet handlar om ifall 

man lyckats fånga verkligheten. Har respondenterna uttryckt attityder som de verkligen 

har eller har vi som forskare använt oss av datainsamlingsmetoder som påverkat hur de 

svarar? (Bryman & Bell 2007, s. 43). Då vi använt oss av anonyma enkäter utan 

värderingsanspråk som ställer frågor om hur de allmänt upplever sin chef på arbetet bör 

de ha svarat någorlunda efter sina vardagliga attityder. Hade vi observerat cheferna kan 

man däremot kunnat tänka sig att detta skulle påverka deras beteende och att studiens 

resultat då inte hade speglat hur de beter sig och kommunicerar i verkligheten.  

2.7.2 Reliabilitet 

 

Detta kvalitetskriterium handlar om studiens stabilitet eller rättare sagt mätbegreppens 

stabilitet. Är mätningarna sådana att de kan upprepas och skulle de i så fall ge liknande 

resultat (Bryman & Bell 2007, s. 156). Då våra mätbegrepp finns definierade ovan och 

baseras på tidigare forskning bör de ses som stabila och tillförlitliga. För att öka 

reliabiliteten bör man dock utföra samma undersökning två gånger för att se om 

resultaten blir detsamma vilket i så fall skulle tyda på hög reliabilitet (Bryman & Bell 

2007, s. 157). Detta har vi dock inte gjort vilket kan ses som en svaghet vad gäller 

reliabiliteten. Reliabilitet handlar också om intern konsistens vilken blir låg om fler än en 

person analyserar datan och de gör det på olika subjektiva sätt (Bryman & Bell 2007, s. 

158). Den interna konsistensen i vår undersökning bör därför anses vara hög då vi dels 

inte haft några öppna frågor i vår enkät att analysera och dels haft ett fastställt 

kodifieringssystem av enkätsvarsalternativen i kategorier på förhand. Då vi också använt 

SPSS som analysverktyg har vi dragit våra slutsatser kring siffror vilket också minskar 

risken för subjektivitet då siffror är enklare att tolka ”objektivt” än texter. 

  

Måttet Cronbach’s alpha mäter den interna reliabiliteten, d.v.s. om frågorna mäter samma 

sak. Detta mått går mellan 1 – 0 där 1 är perfekt intern reliabilitet och där 0 är ingen 

intern reliabilitet. Cronbach’s alpha används ofta när man har likertskala- frågor (Bryman 

& Bell 2007, ss. 159, 240). Vi mätte alpha-värdet mellan de frågor som avser att mäta 

samma kommunikationsstil. Frågorna som mätte egenskaper som hör till stilen pådrivare 
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mättes separat, frågorna som mätte egenskaper som hör till den vänliga stilen likaså etc. 

Skalan för svarsalternativen går alltid från 1-4, dock beroende på hur frågan är ställd 

bekräftas stilen ibland med svaret väldigt mycket/mycket och ibland med väldigt lite/lite. 

Då vi mäter reliabiliteten mellan frågorna har vi därför först delat in dem efter vilken stil 

de avser att mäta och sen även åt vilket håll det mäts, d.v.s. beroende på om stilen 

bekräftas nerifrån (4= väldigt lite) eller uppifrån (1 = väldigt mycket).  

 

Cronbach’s alpha mellan frågorna 1,2,3,4,7, 10, 11 och 19 som mäter egenskaper under 

stilen pådrivare där stilen bekräftas med svarsalternativen väldigt mycket och mycket är 

0,538 vilket inte visar på speciellt hög reliabilitet. Alpha- värdet varierade inte särskilt 

om någon fråga raderas varför vi inte valt att exkludera någon.  

 

Cronbach’s alpha mellan frågorna 5, 6, 8, 9, 13, 16, 17 och 24 som mäter egenskaper 

under stilen pådrivare där stilen bekräftas med svarsalternativen lite och väldigt lite är 

0,817, vilket är god reliabilitet. Vi har i efterhand valt att utesluta fråga åtta, men då 

Alpha- värdet inte ändrades nämnvärt av detta påverkade inte denna uteslutning den 

interna reliabiliteten.  

 

Cronbach’s alpha mellan frågorna 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 och 25 som 

mäter egenskaper under stilen analytisk där stilen bekräftas med svarsalternativen lite och 

väldigt lite är 0,831 alltså god intern reliabilitet. Att radera någon fråga skulle inte ha 

påverkat värdet nämnvärt.  

 

Cronbach’s alpha mellan frågorna 4 och 20 som mäter egenskaper under stilen analytisk 

där stilen bekräftas med svarsalternativen väldigt mycket och mycket är 0,434 alltså inte 

speciellt hög intern reliabilitet. Alpha- värdet varierade inte särskilt om någon fråga 

raderades varför inte heller detta gjorts. 

  

Cronbach’s alpha mellan frågorna 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 19 och 20 som mäter egenskaper 

under stilen vänlig där stilen bekräftas med svarsalternativen lite och väldigt lite är 0,607, 

relativt god intern reliabilitet. Alpha- värdet varierade inte särskilt om någon fråga 

raderades varför inte heller detta gjorts. 

 

Cronbach’s alpha mellan frågorna 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 och 24 som mäter 

egenskaper under stilen vänlig där stilen bekräftas med svarsalternativen väldigt mycket 

och mycket är 0,889, vilket är god intern reliabilitet. Om någon fråga raderades 

påverkade inte detta resultatet nämnvärt.  

  

Cronbach’s alpha mellan frågorna 9, 16 och 20 som mäter egenskaper under stilen 

uttrycksfull där stilen bekräftas med svarsalternativen lite och väldigt lite 0,660, relativt 

god intern reliabilitet. Ingen fråga raderades då inte detta påverkade måttet nämnvärt.  

  

Cronbach’s alpha mellan frågorna 1,2,3,4,10,12,13,15,17,22,23,24 och 25 som mäter 

egenskaper under stilen uttrycksfull där stilen bekräftas med svarsalternativen väldigt 

mycket och mycket är 0,732, god intern reliabilitet. Ingen fråga raderades här heller.  
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Cronbach’s alpha visar att den interna reliabiliteten mellan frågorna som avser att mäta 

egenskaper under samma kommunikationsstil visar på allt från 0,434 till 0,889. 0,434 

visar på en svagare reliabilitet medans 0,889 är god reliabilitet. Detta betyder att frågorna 

i stort fungerar som mått för de olika stilarna. Svagare värden fick vi då vi hade färre 

frågor vilket innebär att vi det skulle kunnat vara önskvärt med ytterligare frågor här för 

att få en högre intern reliabilitet. Dock är kommunikationsstilarna idealtyper och chansen 

att man endast hör till en stil är mycket liten så därför är det inte konstigt att inte frågorna 

visar på perfekt reliabilitet utan det är snarare mer realistiskt att alpha- värdet inte blir 

högt hela tiden.  

2.7.3 Reproducerbarhet  

 

Reproducerbarheten handlar om ifall studien kan upprepas. Är metoden väl beskriven kan 

någon annan använda den för att utföra en liknande studie och reproducerbarheten anses 

då vara hög (Bryman & Bell 2007, ss. 41-42). Då vi beskrivit alla steg i 

tillvägagångssättet, har med den forskning vi baserat undersökningen på samt bifogat 

både enkäten som respondenterna fick samt den version som vi utgick ifrån, anser vi att 

reproducerbarheten för vår studie är hög.  

2.8 Bortfall 
 

Något man bör ha i åtanke vid studier där man samlar in data utifrån ett urval av 

respondenter är hur högt bortfallet av svar blir. Svarsfrekvensen vid enkätstudier tenderar 

att bli låg och höga bortfall kan ge ett urvalsfel vilket i sin tur påverkar studiens validitet. 

Svarsfrekvensen, som är procenten av urvalet som svarat, bör därför räknas ut (Bryman 

& Bell ss. 188-189). Vi hade en svarsfrekvens på 34 procent vilket kan ses som rätt lågt. 

Men då vi ändå fick in tillräckligt med svar för att kunna göra vår jämförelse mellan 

könen anser vi inte att detta spelar någon roll. Problemet med en låg svarsfrekvens kan 

dock vara att det skiljer mellan den gruppen som väljer att svara och den gruppen som 

väljer att inte svara (Bryman & Bell 2007, s. 234). Men då vi inte tittar på någon annan 

orsak än kön i denna studie anser inte vi att denna risk spelar någon avgörande roll. Hade 

syftet dock varit att generalisera skulle bortfallet haft större betydelse. Bortfall på 

specifika frågor bör också tas i beaktande då detta kan ge ett missvisande resultat, därför 

ska även bortfall kodas och rapporteras in precis som svaren (Bryman & Bell 2007, s. 

361). Vi kodade bortfall på frågor de inte svarat på eller svarat felaktigt på (t.ex. kryssat 

mellan rutorna eller skrivit en förklarande text istället) med siffran nio. Vid våra 

sambandstest såg vi sedan bortfallet för varje fråga och kunde då ta det i beaktande då 

resultatet avlästes. På vissa frågor var bortfallet högre men aldrig nämnvärt högt.  

2.9 Etiska överväganden 
 

Enligt Bryman och Bell (2007) finns ett antal etiska principer man bör överväga vid 

forskning. Dessa är att inte skada forskningsobjekten fysiskt, skada deras karriär eller 

anställning, skada deras självuppfattning, tillfoga eller öka stress, bryta förtroendet eller 

avslöja deras identitet. Forskningsobjekten/respondenterna bör även få reda på att de är 

med i forskningen och vad syftet med den är och acceptera detta. Man bör därför vara 
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ärlig och öppen vad gäller forskningen så långt det är möjligt. I vissa fall kan man behöva 

undanhålla viss information men man bör inte ljuga (Bryman & Bell 2007, ss.128-132). 

 

I vår undersökning avsåg vi inte att gå på djupet varför respondenterna inte behövde dela 

med sig av speciellt personliga erfarenheter för att vi skulle få tillräcklig information. 

Därför anser vi inte att det fanns någon risk för att de skulle skadats fysiskt eller psykiskt 

på något sätt. Vi garanterade alla respondenter anonymitet skriftligt. Av detta skäl har vi 

inte nämnt vilka skolor vi varit på utan endast antalet skolor, rektorer och respondenter.  

Vad gäller öppenheten med uppsatsen så talade vi om vilka vi var och våra 

kontaktuppgifter, vad vår uppsats handlade om och syftet med den och varför vi valt att 

vända oss till just skolor. Det vi sade muntligt till de vi lämnade enkäten till fanns även 

nedskrivet på enkäten så att alla som fick enkäten i sin hand också hade chans att ta del 

av denna information. Dock utelämnade vi information om att vi kommer att jämföra 

kvinnliga och manliga ledare. Detta gjorde vi för att vi ansåg att risken att denna 

upplysning skulle påverka hur de svarade på frågorna blev för stor. Vi har alla en viss 

förförståelse av typiska manliga och kvinnliga egenskaper och denna förförståelse skulle 

förmodligen funnits med i tankarna hos respondenterna när de läste frågorna. Vi ansåg 

inte att det kan skada respondenterna på något sätt att vi undanhöll denna information då 

syftet med studien inte var att värdera vilken/vilka stilar som var de bästa. Men vi är 

medvetna om att det går att ifrågasätta valet att undanhålla denna information ur ett etiskt 

perspektiv.  

  

Ytterligare ett etiskt övervägande som Bryman och Bell (2007) tar upp är att man inte ska 

störa respondenternas privatliv, i alla fall inte mer än nödvändigt. Att inte störa 

respondenternas privatliv hänger ihop med att respondenterna ska ha lämnat samtycke till 

att delta och då också fått tillräcklig information om studien. Att respektera 

respondentens privatliv innebär också att man ger dem friheten att välja att inte besvara 

de frågor som de av någon anledning inte vill besvara. Att inte störa respondentens 

privatliv är också länkat till anonymiteten och att man håller detta förtroende. Det är dock 

omöjligt att hundraprocentigt garantera att inte störa respondenternas privatliv 

överhuvudtaget eftersom bara medverkan från respondenternas sida kan störa (Bryman & 

Bell s. 136). I vårt fall gällde enkätfrågorna endast situationen på arbetet och hur de 

uppfattade sin chef. Resultatet av respondenternas svar skulle inte heller värderas som bra 

eller dåligt och svaren hölls anonyma. Därför anser vi att vi har minimerat risken för att 

på något sätt ha stört deras privatliv. Etiska överväganden är svåra frågor och det finns 

inga självklara rätt och fel då åsikterna varierar från person till person. Men att ändå ta 

det i beaktande visar på att man är medveten om problematiken med att involvera andra i 

sin forskning (Bryman &Bell 2007, s. 143). 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensramen som utgör 

bakgrunden för vår förståelse för kommunikation, kommunikationsstilar, genus och 

manliga respektive kvinnliga ledarskapsstilar. Vi inleder med att presentera teorier om 

kommunikation och kommunikationsstilar för att skapa en grundläggande förståelse för 

hur kommunikation kan användas av personer i ledande ställning. Sedan redogör vi för 

teorier gällande genus och kön och vad tidigare forskning visat gällande skillnader i hur 

män och kvinnor använder sig av kommunikation.  

3.1 Allmänt om kommunikation 

 

Det har skrivits ofantligt mycket om kommunikation de senaste 20-30 åren. Detta är  

visserligen inte konstigt då kommunikation är vårt sätt att interagera med varandra, det 

som gör det möjligt för oss att organisera oss i ett fungerande samhälle. Många böcker 

har skrivits i syftet att hjälpa människor att förbättra sin kommunikation eller för att 

komma med lösningar på vanliga kommunikationsproblem. David Stiebel (1997) skriver 

att ”Vi vet alla att komma överrens med folk och nå lösningar på problem är 

kommunikation, inte sant?”(Stiebel 1997, s.9). Stiebel menar att detta är en allmänt 

accepterad klyscha som inte alltid stämmer. Han menar att uttrycka vad man egentligen 

tycker och tänker ibland kan ge motsatt effekt. Att använda sig av ärlig kommunikation 

kan alltså ibland förvärra en interaktion. Med detta exempel vill vi belysa att vi 

kommunikation i vår vardag tas så förgivet att det till och med blivit en sådan självklarhet 

att vi inte ens ifrågasätter den. Hur många gånger har man exempelvis fått rådet att 

ärlighet varar längst? Stiebel har skrivit en bok om vad som gör att kommunikationen blir 

lyckad eller misslyckad och hans lösning är att använda sig av strategisk kommunikation 

som metod. Han menar att alla människor har någon form av strategi när de 

kommunicerar eftersom man i princip alltid har ett mål man vill uppnå med det man 

kommunicerar. Några olika strategiska kommunikationsmetoder är exempelvis 

manipulativ eller samarbetsinriktad. Poängen är alltså att kommunikation inte är något 

om är hugget i sten utan något man hela tiden kan jobba med, förändra och lära sig.  

 

Patricia McLagan och Peter Krembs (1997) tar upp hur man lär sig det grundläggande 

inom kommunikation för att nå framgång i dagens samhälle. Hur man visar andra 

människor respekt, hur man kommunicerar ansikte mot ansikte på bästa sätt, hur man 

skiljer på person och problem etc. är sådant som de tar upp i sin handbok för att lära sig 

att kommunicera bättre. McLagan och Krembs arbetar båda med att utveckla ledare och 

deras ledarskap utifrån kommunikationsmetoder. Kopplingen mellan kommunikation och 

ledarskap är alltså omskriven, men vad som är bra och mindre bra kommunikation 

kommer inte vidare behandlas utan böckerna och exemplen ovan är endast för att belysa 

att det finns olika sätt att kommunicera, att vi tar kommunikationsmetoder för givna och 

att de används för att förbättra chefers ledarskap.  
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Men vad är då egentligen kommunikation? Nationalencyklopedins definition av 

begreppet kommunikation är:  
 

”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater… 

Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels 

ett fysiskt medium varigenom informationen överförs… Människan har ett primärt 

behov att kommunicera som märks redan hos det nyfödda barnet och vars 

tillfredsställande i olika former under hela livet utgör en förutsättning för en 

fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling. Under historiens gång har 

människan utvecklat olika språk och koder för kommunikation ...” 

 

Bassett (1974) påvisar också att kommunikation är mycket mer komplext än vad vi 

föreställer oss. Han jämför människans sätt att kommunicera med datorernas och menar 

att, precis som de måste vara hundra procent rätt programmerade för att kunna översätta 

ett språk korrekt till ett annat, gäller det även oss människor. Men denna fullständigt 

korrekta programmering är i princip omöjlig då en sådan översättning innebär en enorm 

mängd av principer och dolda regler som är svåra att identifiera. Bassett (1974) menar att 

kommunikation är många saker och egentligen all integration mellan alla olika varelser, 

men att den går att dela in i fem större kategorier: verbalisering, definiering, kontroll, 

kropps- och tyst språk och att dela med sig av erfarenheter.  

 

Den första kategorin, verbalisering, är det som de flesta tänker på när de hör begreppet 

kommunikation. Med verbalisering menas att man omvandlar tankar och erfarenheter till 

skrivna eller uttalade ord. Den andra kategorin, definiering, hänger tätt samman med 

verbaliseringen. Alla uttalade eller skrivna ord har en innebörd/mening som förstås av 

alla som lärt sig det på liknande sätt genom erfarenheter. Ordens och begreppens 

innebörd och mening är ofta så självklara för de som förstår dem att man inte ens 

reflekterar över det, man bara ”vet” det. Denna typ av meningar utvecklas som sagt 

genom att man delar erfarenheter och ett tydligt exempel på det är olika gruppers 

jargonger. Ofta måste man förstå denna jargong och därmed ordens mening i 

sammanhanget för att kommunikationen ska fungera bra, annars blir det lätt missförstånd. 

Själva meningen bakom orden är alltså flytande. Den tredje kategorin, kommunikation 

för kontroll, används när man behöver hundra procent förutbestämt gensvar, det vill säga 

att det ska förstås på samma sätt av alla och meningen ska därmed inte kunna vara 

flytande. Exempel på när sådan kommunikation används är varningsskyltar, vägskyltar, 

inom armén och sjukvården. Insatsstyrkor ska t.ex. kunna fungera internationellt och 

kommunikationen ska fungera mellan människor som vanligtvis använder samma språk 

och kommunikation och därför behövs allmängiltiga kommandon. Sjukvårdare använder 

t.ex. latin av denna anledning. Rökning förbjuden- skylten är ytterligare ett exempel. Den 

fjärde kategorin är kroppsspråket eller tyst språk, vilket innefattar all icke-verbal 

kommunikation som ansiktsuttryck, tonlägen, kroppsrörelser, ögonkontakt och icke-

verbala ljud. Bassett (1974) menar att förvirrad kommunikation uppstår då det man säger 

inte stämmer överrens med kroppsspråket vilket är ett vanligt misstag att göra när man 

kommunicerar. Bassett (1974) menar vidare att anställda ofta lär sig tyda sin chefs icke-

verbala kommunikation och lär sig också hur de ska agera som svar på detta. Bassett 

(1974) går så långt som att säga att egentligen är det kanske tom chefen som lär sina 

anställda att agera på ett visst sätt t.ex. genom att genom sitt kroppsspråk framkalla ett ja. 

Denna kategori understryker alltså att kommunikation är så mycket mer än bara det 
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talade ordet. Den sista kategorin, dela erfarenheter, innebär att man ”delar något” på ett 

djupare plan än endast verbalisering. Man förstår någons erfarenhet antingen genom att 

man upplevt något liknande själv eller genom att man kan föreställa sig den. Denna 

kategori och kommunikationsform är den som är den mest tillfredsställande för de som 

kommunicerar då deltagarna får ut mest av denna. Ordspråket ”lika barn leka bäst” kan 

här anses passande då personer med liknande bakgrund och liknande erfarenheter ofta har 

lättare att kommunicera på detta sätt, just p.g.a. av att de förstår erfarenheterna på ett 

annat och djupare sätt. När man möter en ny person söker man ofta efter en gemensam 

nämnare, något att dela, så att denna mer tillfredsställande kommunikationskategorin kan 

användas. Men det är inte omöjligt att dela erfarenheter med en person som inte varit med 

om samma sak eftersom det även går att simulera en erfarenhet. Filmer och böcker gör 

just detta. Även NASA gör detta när de simulerar den fysiska miljön som råder i rymden 

för att träna astronauterna och det är även simulering som barn ägnar sig åt när de leker. 

Genom att vi alla kan dela våra erfarenheter kan man kalla människan för individuell 

”historieberättare” och en effektiv kommunikatör blir man när man blir bättre på att dela 

och simulera erfarenheter (Bassett 1974, ss. 26-29). 

  

Hartman och McCambridge (2011) tar också upp kommunikation som något som hela 

tiden skapas och inte bara ”finns” och kommer naturligt. De har fokuserat på vikten av att 

ha kommunikationsfärdigheter som chef och att dessa färdigheter tenderar att saknas 

idag. Hartman och McCambridge (2011) trycker på att kommunikation inte är en 

enkelriktad process utan att den är interaktiv så länge det finns en mottagare. 

Kommunikationen måste därför delas av de som deltar och det är här avgörandet finns 

om det blir en god eller mindre lyckad kommunikation. Hur bra delningen blir beror på 

hur väl personerna känner till varandras kommunikationsstilar och förstår dem. En chef 

bör kunna kommunicera bra med alla sina anställda och för att öka sina chanser att lyckas 

med detta ska man bli medveten om vilken stil man själv har och också lära sig att känna 

igen andras (Hartman & McCambridge 2011, s. 28). Hartman och McCambridge (2011) 

menar dock att alla använder sig av en blandning av olika stilar men att en oftast 

dominerar ganska tydligt. De menar också att man svarar snabbare på stilar som liknar 

sin egen men att det inte går att värdera stilarna, att säga att någon är bättre än den andre.  

3.2 Kommunikationsstilar 

 

Men vad är då kommunikationsstilar? Det finns många olika modeller över olika sätt att 

kommunicera och många olika namn på dessa vilka alla beskriver en särskild stil. Ovan 

refererade vi till Hartman och McCambridge (2011) som baserar sin studie på Merrill och 

Reids (1999) modell av social stil. Denna modell går vi igenom nedan. Vi kommer också 

att ta upp Hankes (2009) sätt att beskriva i princip samma modell.  

 

Merrills och Reids (1999) fyra kommunikationsstilar är analytisk, pådrivare, vänlig och 

uttrycksfull vilket figur 2 visar. 
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Figur 2 - Modell av social stil (Merril och Reid 1999) 

 

Merrill och Reid (1999) har baserat denna modell, som de kallar ”modell av social stil”, 

på statistisk forskning och tester som de utfört under många år. Denna modell fungerar 

som en karta över människors beteende och en hjälp för att dela in hur och varför man 

beter sig på olika sätt (Merrill & Reid 1999 ss. 40, 51-52). De är noga med att påpeka att 

dessa stilar är idealtyper, det vill säga att alla människor har unika personligheter och en 

bredd av beteende som aldrig fullt ut går att fånga i identiska stilar. Men det menar ändå 

att det går att generalisera människors beteende efter hur man för det mesta beter sig och 

därmed klassa människor som huvudsakligen en specifik stil. Exempelvis kan en person 

vara både relationsorienterad och uppgiftsorienterad men att den ena egenskapen då 

överväger. Anledningen, menar Merrill och Reid (1999), till att generaliseringar ofta är 

relativt enkla att göra beror på att de flesta beter sig på samma sätt i liknande situationer 

eftersom man oftast är tryggare i en sorts beteende. Därför kommer t.ex. ens unika 

personlighetsdrag inte så ofta fram i arbetssituationen för att man endast är trygg i sitt 

”jobb-jag” på arbetet. Generaliseringar av vårt eget och även andras beteende, underlättar 

också kommunikationen eftersom det gör det enklare för oss och för andra att läsa av vad 

för sorts kommunikation som förväntas (Merrill & Reid 1999 ss. 39-40).  

 

Merrill och Reid (1999) menar att det är främst två egenskaper som bestämmer vilken stil 

man har när man kommunicerar, beslutsamhet och mottaglighet. Den första egenskapen, 

beslutsamhet, kännetecknas av hur snabb man är att interagera med andra och farmföra 

sin åsikt. Har man hög grad av beslutsamhet är man snabb på dessa punkter, frågar sällan 

andra vad de tycker och tänker utan talar snarare om vad som gäller och uppfattas oftast 

som en krävande, dominerande, stark och framåt person. Man talar mer än man lyssnar 

och frågar. Har man istället låg grad av beslutsamhet är man försiktigare med att framföra 



 

- 20 - 

vad man tycker, att ta ståndpunkt och man ställer mer frågor till andra snarare än att tala 

om vad man tycker själv. Man uppfattas då som anspråkslös, reserverad, tystlåten, mer 

lättsam och samarbetsvillig. Skalan Merrill och Reid (1999) använder för att bestämma 

graden av beslutsamhet går från frågande och lyssnande till berättande och dikterande. 

För att bestämma hur beslutsam en person är kan man titta på en persons verbala språk 

som t.ex. hur snabbt, högt och mycket man pratar; och icke-verbala språk, d.v.s. hur 

mycket kroppsspråk man använder sig av när man kommunicerar (Merrill & Reid 1999, 

ss. 44-47).  

 

Motsatsen till hög grad av beslutsamhet är hög grad av mottaglighet, vilket är Merrills 

och Reids (1999) andra egenskap i deras sociala modell. Mottagligheten handlar om hur 

mycket känslor man visar i sitt sätt att kommunicera. Vid hög grad av mottaglighet 

uttrycker man mycket känslor och beskrivs oftast som en varm, snäll och känslig person. 

Vid låg grad av mottaglighet beskrivs man istället som försiktig, självständig, likgiltig 

inför andras känslor, allvarlig, intellektuell och logisk. Man handlar också oftast 

rationellt, formellt och stelt och föredrar effektivitet utan inblandning av personliga 

relationer. Har man låg grad av mottaglighet är man mer fokuserad på uppgifter snarare 

än relationer och tvärtom om man har hög grad av mottaglighet. Man kan kalla personer 

med hög grad av mottaglighet för emotionella då de talar och beter sig mer informellt, 

dramatiskt, öppet, lättsamt och impulsivt och personer med högre grad av mottaglighet 

som kontrollerade (s 48-50). 

 

Hartman och McCambridge (2011) har gjort en egen tolkning av Merrills och Reids 

(1999) modell och lagt till ytterligare två egenskaper för att förtydliga deras resonemang, 

vilka är prioritet och takt. Prioritet avgör om man är relations- eller uppgiftsorienterad 

och takt avgör om man är snabb eller långsam i det man gör, både beslut och handlingar 

(Hartman & McCambridge 2011, s. 30). Merrill och Reid (1999) tar också upp dessa två 

egenskaper men då under beslutsamhet och mottaglighet. Hartman och McCambridge 

(2011) har förtydligat dem genom att lyfta ut dem. Är man mer beslutsam och mindre 

mottaglig har man oftast en snabbare takt och tvärtom, är man mindre beslutsam och mer 

mottaglig har man oftast en långsammare takt. Vid lägre grad av mottaglighet är man 

även mer uppgiftsorienterad och vid högre grad mer relationsorienterad (Merrill och Reid 

ss. 46, 49). Merrills och Reids (1999) fyra kommunikationsstilar, eller sociala stilar som 

de väljer att benämna det, är: den analytiska stilen, den pådrivande stilen, den vänliga 

stilen och den uttrycksfulla stilen.  

3.2.1 Den analytiska stilen 

 

Klassificeras man som den analytiska stilen har man lägre grad av mottaglighet och även 

lägre grad av beslutsamhet. Man ställer sig alltså mer frågande i förhållande till andra 

snarare än dikterande samt snarare kontrollerar sina känslor än visar dem. Kännetecken är 

att man är mer uppgifts- och tankeorienterad snarare än relationsorienterad och bryr sig 

mer om fakta, logik och systematik. En analytiker håller sig gärna i bakgrunden, är 

obeslutsam, krävande, kritisk, allvarlig, stel och opersonlig men samtidigt arbetsam, 

tålmodig, strukturerad och moralisk (Merrill och Reid ss. 52-52, 60, 65).  
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3.2.2 Den pådrivande stilen 

 

Enligt Merrill och Reid (1999) har den pådrivande stilen en lägre grad av mottaglighet 

och högre grad av beslutsamhet och kännetecknas av att man är uppgifts- och 

handlingsorienterad och att man vill ha det på sitt eget sätt. Detta innebär att man snarare 

dikterar än frågar och snarare kontrollerar känslor än visar dem. Dessa personer tenderar 

att försumma relationer och uppfattas som att de ser samarbete som ett ont måste för att 

uppnå resultat och är därför ofta svåra att lära känna på ett personligt plan då de sällan 

delar med sig av känslor och motiv och kan ofta uppfattas som kontrollfreak. En drivande 

person handlar och fattar beslut snabbt och lever i nuet. Andra kännetecken är påstridig, 

sträng, tuff, dominant, hård, stark vilja, självständig, praktisk och effektiv (Merrill & 

Reid 1999, ss. 53, 60-62). 

3.2.3 Den vänliga stilen 

 

Merrills och Reids (1999) tredje stil, den vänliga stilen, har högre grad av mottaglighet 

och lägre grad av beslutsamhet och därmed även snarare frågar än dikterar samt snarare 

visar känslor än kontrollerar dem. Personer som hör till den vänliga stilen är 

relationsorienterade och tycker om att träffa och vara med människor, skapa kontakter 

och samarbeta med andra. Makt är inte lika viktigt för den vänliga personen som det är 

att bli accepterad av kolleger och medmänniskor. De tenderar också att handla och fatta 

beslut långsammare då de vill att alla ska vara överrens och med på besluten. 

Kännetecken är att man anpassar sig till andra och situationer, osäkerhet, lättpåverkad, 

osjälvständig, stödjande, respektfull, välvillig och pålitlig (Merrill & Reid 1999, ss. 53, 

60, 64-65).  

3.2.4 Den uttrycksfulla stilen 

 

Den sista stilen, den uttrycksfulla, har enligt Merrill och Reid (1999) högre grad av 

mottaglighet samt även högre grad av beslutsamhet vilket då innebär att de snarare 

dikterar än frågar samt visar känslor snarare än kontrollerar dem. Uttrycksfulla människor 

är intuitionsorienterade och uppfattas ofta som kommunikativa och välkomnande och 

bryr sig som relationer. Dock tenderar dessa relationer att bli kortlivade. De handlar och 

fattar beslut relativt fort men är väldigt föränderliga. Övriga kännetecken för denna stil är 

manipulativ, hetsig, odisciplinerad, reaktionär, egoistisk, ambitiös, stimulerande, 

entusiastisk, dramatisk och vänlig (Merrill & Reid 1999, ss. 53, 60, 63).  

3.2.5 Samma stilar på ett annat sätt  

 

Som sagt kan dessa fyra stilar benämnas på olika sätt och vi kommer nedan att gå igenom 

ytterligare ett sätt, det som bl.a. Hanke (2009) använder sig av. Hon benämner de fyra 

stilarna som kontrollerare, samarbetare, analyserare och socialiserare.  
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Kommunikationsstilen kontrollerare kännetecknas av att man vill vara den som styr och 

ha kontroll över sig själv, andra och situationer. Personer som hör till denna 

kommunikationsstil är uppgiftsorienterade, pådrivande och målfokuserade och uttrycker 

lite eller inga känslor. I sättet är man direkt, snabb och ger intrycket av att alltid ha 

bråttom. Dessa personer pratar ofta högt (Hanke 2009). Denna stil kopplar vi ihop med 

Merrills och Reids (1999) stil pådrivare då de största kännetecknen för bägge stilarna är 

behov av kontroll, uppgiftsorientering, uppvisande av få känslor samt snabb i handling 

och beslut.  

 

Hankes (2009) kommunikationsstil samarbetare kännetecknas av att man är lättsam och 

uppträder avslappnat, är relationsorienterad och tycker om att arbeta tillsammans med 

andra människor för att nå konsensus, att man ställer mycket frågor till andra människor 

och visar intresse, att man har en win-win-attityd vilket innebär att man vill att alla parter 

ska vinna på beslut vilket också då medför att man tvekar vid beslutsfattandet och tar 

längre tid på sig. Personer som hör till denna stil visar också mycket känslor och uttryck. 

Denna stil kopplar vi ihop med Merrills och Reids (1999) vänliga stil då fokuset ligger på 

relationer, samarbete, människor, att man frågar mycket, är uttrycksfulla och emotionella. 

Även den mer långsamma takten och osäkerheten vid handling och beslutsfattande är en 

likhet.  

 

Analyserare är man enligt Hanke (2009) om man främst använder sig av en 

kommunikationsstil som innebär att man är detaljorienterad, logiskt och analytiskt 

tänkande, arbetar bäst självständigt och tar längre tid på sig vid handlig och 

beslutsfattande. Dessa personer är också ofta försiktiga till sättet och talar tyst och 

monotont. Denna stil kopplar vi ihop med Merrills och Reids (1999) analytiska stil då 

likheterna mellan stilarna här är osäkerheten vid beslut, försiktighet, att man gärna håller 

sig i bakgrunden och att man fokuserar på logik och litar till sin analytiska förmåga.  

 

Hankes (2009) fjärde stil, socialiserare, beskriver hon som en person som är utåtriktad, 

tycker om förändring och brainstormar gärna med andra för att få idéer och energi till 

beslut och handling. Dessa personer, menar Hanke (2009), är också öppna, snabba att 

fatta beslut, beslutsamma, pratar fort och uttrycker mycket känslor genom gester, 

tonlägen och ansiktsuttryck. Denna stil kopplar vi till Merrills och Reids (1999) stil 

uttrycksfull. Likheterna är det emotionella, uttrycksfulla genom både verbalt och icke-

verbalt språk, snabbheten, föränderligheten, intresset för andra människors åsikter och 

beslutsamheten. Hanke (2009) och Merrill och Reid (1999) använder alltså i princip bara 

olika benämningar på likadana kommunikationsstilar. Ibland använder de sig av lite olika 

ordval i sina beskrivningar av stilarna men kontentan är densamma. Vi har använt oss av 

både Merrills och Reids (1999) samt Hankes (2009) beskrivningar då dessa kompletterar 

varandra och ökar förståelsen för stilarna. Vi har dock valt att använda oss av Merrills 

och Reids (1999) benämningar för enkelhetens skull.  

3.3 Begrepp 

 

Följande begrepp har vi valt ifrån ovan beskrivna kommunikationsstilar för att kunna 

använda som mätbegrepp i undersökningen. Dessa begrepp står för de olika egenskaper 
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som kännetecknar de olika kommunikationsstilarna. Begreppens definition baseras alltså 

på Merrills och Reids (1999) forskning samt Hankes (2009) beskrivningar av stilarna.  

 

 Kontroll – att vilja styra och kontrollera sig själv, andra, beslut och situationer.  

 Uppgiftsorienterad – att största fokuset ligger på arbetets uppgifter. 

 Målfokuserad – att största fokuset ligger på målet med arbetsuppgifterna. 

 Drivande – att vilja pusha folk i sin omgivning framåt. 

 Direkt – att vara rakt på sak, tydlig och klar i sin kommunikation. 

 Självständig – att helst arbeta ensam och göra det på sitt eget sätt utan inblandning 

från andra. 

 Takt – hur snabbt man fattar beslut och handlar.  

 Röstvolym – hur högt man talar. 

 Rösthastighet – hur snabbt man talar.  

 Känslosam – att visa mycket känslor och sinnesstämningar för andra.  

 Lättsam – Att uppvisa en glad och sorglös attityd. 

 Relationsorienterad – att största fokuset ligger på relationerna man har på 

arbetsplatsen och att man visar ett intresse för andra personer som individer.  

 Samarbetande – att vilja nå konsensus med andra i arbetet och fatta besluten 

gemensamt och genomföra uppgifter tillsammans samt att man har en win- win - 

attityd.  

 Detaljorienterad – att stort fokus läggs på små detaljer.  

 Analyserande – att ha en god analytisk förmåga. 

 Utåtriktad – att vara öppen och dela med sig av tankar och egna erfarenheter.  

 Flexibel – att anpassa sig efter situationer och förutsättningar. 

 Uttrycksfullhet – att använda sig av mycket kroppsspråk, gester och tonläge vid 

kommunikation.  

3.4 Manliga och kvinnliga stereotyper 

 

En stereotyp är en förenklad bild om de utmärkande egenskaperna i en grupp och dess 

medlemmar (Nationalencyklopedin). Nedan gör vi en kort historisk överblick över synen 

på skillnader mellan manligt och kvinnligt varefter vi tar upp dessa stereotyper. Vi 

utvecklar även vad den tidigare forskningen visat vad gäller skillnaden i ledarskap på 

typiska manliga och kvinnliga egenskaper. 

3.4.1 Historisk överblick 

 

Historiskt har man sett skillnader mellan kvinnor och män. När t.ex. Wiklanders (1994) 

rapport om medfödda könsskillnader presenterades 1994 resulterade detta i ett antal olika 

åtgärder på statens begäran för att minska skillnaderna mellan pojkars och flickors 

prestationer i skolan. Flickor fick t.ex. enligt det nya statliga stödet extra undervisning för 

att utveckla sin rumsliga uppfattning då detta ansågs av största vikt för att nå bättre 

resultat i matematik (Emanuelsson & Svensson 1986). Mills (1988) skriver om andra 

folksagor och myter som gäller genus och hävdar att det i alla tider sagts att kvinnor har 

ett mer utvecklat språk på grund av sin roll som mor där hon ständigt utvecklar sitt och 
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sitt barns språk, men att detta är en myt och att det i så fall skulle bero på grupptryck och 

viljan att passa in. Även Smeltzer och Werbel (1986) menar på att gamla folksagor säger 

att kvinnor har ett mer utvecklat språk, men enligt dem säger myten också att kvinnor har 

ett ineffektivt språk vilket de menar är anledningen till varför kvinnor inte får de 

kvalificerade chefsjobben. Joseph (2000) säger att kvinnor överlag har större förmåga att 

exempelvis lära sig språk och att uttrycka sig klart än män har, medan män istället har en 

större förmåga att använda sig av visuella och rumsliga problemlösningar jämfört med 

kvinnor.  

3.4.2 Genetik och genus 

 

Genetiken är den vetenskap inom ärftlighetsläran som handlar om kroppens biologi. Inom 

denna vetenskap studeras hur olika egenskaper ärvs, hur arvsanlagen uppstår och hur 

arvsmassan är uppbyggd. Här spelar också miljön en stor roll då dess påverkan kan skapa 

eller påverka mutationer (Nationalencyklopedin). 

 

Själva begreppet genus skapas på 1970-talet för att hantera den sociala innebörden medan 

kön kopplades till den genetiska innebörden. Detta efter att omdiskuterade kopplingar 

mellan genetik och makt uppstått, där kvinnan underordnas till följd av sitt 

livmodersinnehav och män överordnas på grund av sin spermieproduktion (Wendt, Höjer 

& Åse 2007). Weiner och Berge (2001) menar att kopplingen mellan politik, feminism 

och genus sedan dess har vuxit sig starkare och skapat olika feministiska ideologier som i 

sin tur är beroende av kopplingen till den politiska inriktningen. Det finns exempelvis 

liberal feminism som fokuserar på lika rättigheter, radikal feminism som fokuserar på 

patriarkala relationer och marxist/socialistisk feminism som fokuserar på klass, ras och 

kön. De säger också att det som kännetecknar den moderna feminismen är inriktningen 

på det behovet av medvetenhet kring genus och förståelse för orsaken till kvinnors 

underordning. Weiner och Berge säger också att frågor som fokuserar på genus tolkas 

idag som mansfientliga och ger ”backlasch”-reaktioner, varför de marginaliseras och 

klassas som oviktiga frågor. Inom pedagogiken och lärarutbildningen har exempelvis 

inriktningen på genusfrågor varit på mycket teoretisk nivå eller som Weiner och Berge 

säger, ”ganska ’luddiga’ nivåer” (Weiner & Berge 2001). De menar vidare att detta kan 

bero på att det finns förhållandevis lite forskning om genus, vilket i sin tur ger en svagare 

förståelse över begreppet. Genus som social konstruktion innebär fortfarande skillnader i 

makt, där man skiljer mellan kvinnligt ledarskap och manligt ledarskap (Blomquist & 

Röding 2010). För att accepteras som ledare och få inflytande och legitim makt har 

kvinnor tvingats organisera sig (Hawkesworth 1990). Men för att verkligen kunna 

påverka krävs fortfarande en formell position som chef (Karlsson 1991) och det är stor 

skillnad mellan att vara ledare och att vara chef. Blomquist och Röding (2010) menar 

exempelvis att man kan vara ledare utan att vara chef och att det är möjligt att vara chef 

utan att vara ledare, men frågar sig samtidigt om det är något som är önskvärt. 
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3.4.3 Stereotypa skillnader 

 

Männens och kvinnornas skillnader i förmågor formas genom att hjärnan hos kvinnor och 

män är strukturerad på olika sätt och därför bearbetar de data i hjärnan olika – varken 

bättre eller sämre, bara på olika sätt. Denna skillnad gör att kvinnor bearbetar information 

på ett mer abstrakt sätt medan män istället bearbetar information på ett mer analytiskt sätt 

(Macenzie- Braedyn 2010). Detta medför att kvinnor naturligare skapar relationer och 

samarbetar i grupp varför respekt och omtänksamhet är oerhört viktigt för kvinnor så att 

man kommer överens och för att underlätta arbetet. Detta behov av relation och 

gemenskap ökar rädslan för isolering och ensamhet varför kvinnor har lättare att ge än att 

ta emot. Om de skulle ta emot för mycket växer behovet och risken finns att hon blir 

bortstött eller övergiven med ett behov för stort att klara av själv, varför det som sagt är 

lättare att ge än att ta emot. Detta ger i sin tur som följd att kvinnor har svårare att 

bedöma sitt eget värde och tror att de inte förtjänar det som de får och de skapar ett 

lose/win karaktärsdrag som gör att de går med på att förlora så att ”den andra” kan vinna 

(Macenzie-Braedyn 2010; Gray 2000). Det kvinnliga kommunikationssättet är indirekt, 

respektfullt och omhuldande och de kommunicerar för att skapa relationer och kontakter 

för att sedan lättare kunna genomföra det som de satt upp att göra, så att de kan lösa 

problem tillsammans. Samtalen som kvinnor har handlar om relationer, känslor och 

tidigare erfarenheter där de är hänsynsfulla och växlar talare i konversationen (Macenzie-

Braedyn 2010). 

 

Istället för de grupper som kvinnor samarbetar inom ingår män i team, där de interagerar 

genom att tävla mot varandra - samtidigt som de för hela teamet framåt har de en 

inbördes tävlan inom teamet. För män räcker det inte att vinna utan motståndaren måste 

förlora. En stark win/lose känsla är ett typiskt karaktärsdrag för män. På grund av sin 

analytiska hjärna har även män i allmänhet svårt att skilja på empati och sympati, och då 

män ser självständighet som en ledstjärna ses empati som medlidande, vilket de inte 

tycker om. Män vill istället gå undan och för sig själv fundera ut lösningar på problem 

istället för att få förståelse och empati (Macenzie-Braedyn 2010; Gray 2000). Det 

manliga kommunikationssättet är även väldigt rättframt, sakligt och faktafyllt. Det är som 

att ”avlägga en rapport” där all utfyllnad som känslor och förhållanden skalats bort och 

de ser samtalen som ett sätt att utbyta information, till största delen för att lättare kunna 

lösa problemen. Samtalen kan då handla om nyheter och fakta istället för personliga 

företeelser och känslor, och de relationer som män skapar kommer ur de arbetsprojekt 

som de arbetar tillsammans inom (Macenzie-Braedyn 2010; Gray 2000). Status, hierarki 

och makt är viktigt för män och visas upp genom att exempelvis berätta historier, medan 

relationer, närhet och harmoni är viktigare för kvinnor och visas upp genom att lyssna, 

samtala och att omhulda sina närmaste. Även logiskt tänkande och ”sunt förnuft” kopplar 

Macenzie-Braedyn (2010) till den manliga analytiska, manliga hjärnan där män behöver 

en klar anledning till varför saker ska göras, där istället den abstrakta kvinnliga hjärnan 

kopplas till känslor och empati där saker inte behöver ha en direkt anledning till varför 

något ska göras.  

 

De primära behoven som män och kvinnor har är något som de inte kan vara utan. För en 

kvinna är dessa behov omsorg, förståelse, respekt, tillgivenhet, bekräftelse och lugnande 
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försäkringar, och en mans behov består av tillit, accepterande, uppskattning, beundran, 

gillande och uppmuntran. En man är naturligtvis även i behov av omsorg, förståelse, 

respekt och andra behov som generellt är kvinnors primärbehov, men mannen behöver 

först få sina egna primära behov uppfyllda innan han kan uppskatta de för honom 

”sekundära” behoven. På samma sätt är även kvinnor i behov av tillit, accepterande, 

uppskattning och andra aspekter som anses vara manliga primärbehov men precis som för 

männen så behöver de få sina egna primärbehov tillgodosedda innan de kan uppskatta 

andra behov (Gray 2002). Män ser rättvisa som ett ideal, men mäter inte denna rättvisa på 

samma sätt som kvinnor gör eftersom män poängsätter sina åstadkommanden enligt en 

skala där ett projekt kan ge ett visst poäng beroende på hur stort projektet är. Kvinnor å 

andra sidan ser ett projekt som en poäng oavsett storlek (Gray 2002). Kvinnor ser 

villkorslös kärlek som ett ideal och enligt Gray (2000) märker de inte om de får någon 

kärlek tillbaka utan fortsätter ohämmat att ge bort sin kärlek tills de blir trötta och 

utarmade. Gray menar att kvinnor förutsätter att männen ska ge kärlek på samma sätt som 

de gör, medan männen å andra sidan ger frikostigt så länge han tycker att han ligger på 

minussidan, sedan slutar han att ge. Männen tror att kvinnorna håller räkningen på 

”poängen” och att ”han måste ligga på plussidan” eftersom hon fortsätter att ge. Vidare 

menar Gray (2000) att män endast ger när de blir tillsagda eftersom de ser prestige i 

självständighet medan kvinnor ger för att hon känner att hon kan hjälpa och för att det 

stärker relationerna, något som kvinnor anser viktigt.  

 

3.4.4 Manligt respektive kvinnligt ledarskap 

 

Skillnaden i ledarskapet och chefskapet är enligt Kotter (1990) att chefskap, eller 

management som är det vanligare namnet idag, riktar in sig på att skapa struktur, ordning 

och förutsägbarhet. Alltså det som är kopplade till den manliga, analytiska hjärnan 

(Macenzie-Braedyn 2010; Gray 2000). Chefskapet/ management har tre processer i fokus 

där den ena är planering och budgetering, den andra är organisering och bemanning, och 

den tredje är kontroll och problemlösning (Kotter 1990). Processer som även dessa är mer 

analytiska än abstrakta och kan alltså kopplas mer till den manliga hjärnan (Macenzie-

Braedyn 2010; Gray 2000). Ledarskapet är enligt Kotter (1990) någonting som inriktar 

sig på att skapa motivation, förändring och förändringsprocesser. Situationsanpassat 

ledarskap är en liknande typ av ledarskap vilket innebär en typ av personligt ledarskap 

som är baserat på att alla situationer behöver olika typer och olika mängd av styrning. 

Som situationsanpassad ledare krävs att ledaren både kan detaljstyra, leda med omsorg 

och ”peka med hela handen”. Det är däremot inte som en teaterpjäs där ledaren har olika 

manus och spelar olika roller när ledarskapet utövas, utan en ledarstil i sig självt 

(Blomquist & Röding, 2010). Detta är enligt Macenzie-Braedyn (2010) och Gray (2000) 

kopplat till den kvinnliga abstrakta hjärnan. Det är även den samförstående ledarstilen 

som Blomquist och Röding (2010) presenterar. Med den samförstående ledarstilen menar 

de att ledaren skapar känslomässiga band mellan medarbetarna, mellan sig själv och 

medarbetarna och bygger en harmonisk arbetsplats där människorna kommer först. Inom 

denna ledarstil är själva uppgiften inte det viktigaste utan känslan av tillhörighet och 

samförstånd mellan medarbetarna. Dessa arbetsplatser har mycket ”högt till tak”. 
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Blomquist och Röding (2010) menar dock att denna ledarskapstil sällan används ensam 

utan kombineras med andra ledarstilar. 

 

Även ledarskapet har tre processer där den första processen är inriktad mot att visa upp 

en framtidsvision och en riktning för att nå dit. Den andra processen är inriktad på att 

skapa en gemensam syn och att motivera alla att sträva i samma riktning. Den tredje 

processen är inriktad på att inspirera genom att vädja till allas grundläggande mänskliga 

behov, känslor och värderingar (Kotter 1990). Dessa processer är abstrakta och passar 

därför in mer på den kvinnliga hjärnan (Macenzie- Braedyn 2010; Gray 2000). Kotter 

(1990) poängterar dock att, trots olikheterna i ledarskapet och chefskapet handlar rollerna 

om att slå fast vad som ska göras och att skillnaderna sitter i hur detta görs, där 

chefskapet fokus ligger på problemlösning, kontroll och uppföljning medan ledarskapets 

tyngdpunkt ligger på inspiration, engagemang och att få alla i gruppen med sig. Även vid 

tillfällen där kvinnor innehar en chefsroll tenderar de att vara mer abstrakta än analytiska, 

vilket medför att de blir diplomatiska och värderar sin vänskap med kollegor mer än att 

vinna interna strider (Tannen 1996). Sammanfattningsvis kan man kalla den manliga 

ledarskapsstilen för chefskap och den kvinnliga ledarskapsstilen för ledarskap. 

 

Kritik kring forskningen menar på att det inte finns belägg för att det är kvinnligt och 

manligt ledarskap som forskningen visar på utan istället skillnader mellan hur kvinnor 

och män leder (Blomquist & Röding 2010). Tannen (1996) menar exempelvis att kvinnor 

använder vissa strategier för att inte låta skrytsamma varefter de uppfattas som mindra 

självsäkra och inte så kompetenta som de i själva verket är. Detta är någonting som 

flickor lär sig i tidig ålder för att inte bli impopulära bland sina kamrater. Hon säger 

vidare att en VD på ett företag många gånger måste ta beslut utan att egentligen ha 

tillräckligt med information och måste värdera informationen som kommer in från 

mellancheferna utifrån hur självsäkert de presenterar sitt material. Män har en tendens att 

förtränga sina tvivel medan kvinnor har en benägenhet att dämpa sin säkerhet. För VD:n 

verkar kvinnorna som om de tvekar och verkar osäkra vilket då tolkas som om materialet 

som tvivelaktigt.   

 

Vad som krävs för att bli en god ledare är enligt Goleman (1995) emotionell intelligens 

(EQ) och självinsikt. Naturligtvis krävs fackkunskaper och en relativt hög IQ, men han 

menar att det inte finns några goda ledare som inte har emotionell intelligens. Emotionell 

intelligens innebär att man har social kompetens och kan skapa relationer och 

gemenskap; empati, att man har en förmåga att förstå hur andra människor känner sig och 

reagerar i olika situationer; motivation, att med uthållighet kunna arbeta mot ett specifikt 

mål; självkontroll, förmågan att kontrollera sina känslor för att tänka först och agera 

sedan; självkännedom, att kunna förstå och identifiera sina känslor, sinnesstämningar och 

effekten dessa kan ha på andra människor Goleman (1995). Dessa drag är karakteristiska 

för den kvinnliga abstrakta hjärnan (Macenzie- Braedyn 2010 och Gray 2000) och 

utbildningar i EQ är mer en förlängning på de åtgärder som genomfördes på statens 

vägnar för att åtgärda de olikheter som fanns i pojkars och flickors prestationsförmåga. 

Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) säger att de skillnader och likheter som finns 

mellan kvinnor och män i kommunikationssätt och ledarstil varierar beroende på i vilket 

sammanhang de hamnar, men att många studier hävdar att kvinnor exempelvis är mindre 
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hierarkiska än män och att de vill ha mer samarbete och gemenskap än män. Den socialt 

tvåvärdiga inriktningen försvårar för män och kvinnor att förflytta sig mellan 

könsblocken. Den tvåvärdiga inriktningen förutsätts att det endast finns två sidor att se på 

saker och ting. Om någonting är inte är bra förutsätts det att det är dåligt (Hayakawa 

1973). Då mannen anses rationell blir motsatsen att kvinnan är irrationell, när hon 

egentligen är emotionell. Samma är det när mannen anses vara logisk blir motsatsen att 

kvinnan är ologisk, när hon istället är empatisk (Macenzie-Braedyn 2010).   

3.5 Manliga och kvinnliga kommunikationsstilar – vår 
sammankoppling 

 

I den teoretiska referensramen har vi tagit upp fyra kommunikationsstilar och beskrivit 

vad som kännetecknar dessa. Vi har också tagit upp hur stereotyperna av män och 

kvinnor ser ut. Baserat på detta har vi generaliserat och sorterat in män och kvinnor i 

Merrills och Reids (1999) modell av social stil. Kvinnorna hamnar främst under den 

vänliga stilen medan män främst hamnar under den pådrivande stilen. För att göra denna 

indelning följde vi Merrills och Reids (1999) två avgörande egenskaper: beslutsamhet 

och mottaglighet. Som sagt i referensramen avgör hur hög grad av dessa egenskaper man 

har vilken stil man hamnar under. Beslutsamheten, d.v.s. hur snabb man är att interagera 

med andra och framföra sin åsikt, går från hög grad då man dikterar vad man själv tycker 

till låg grad där man frågar vad andra tycker.  

 

Egenskaperna som kännetecknar en låg grad av beslutsamhet är anspråkslös, reserverad, 

tystlåten, lättsam, samarbetsvillig och att man talar lägre och mindre (Merrill och Reid 

1999). Vad gäller kvinnor säger den tidigare forskningen att kvinnor bearbetar 

information mer abstrakt vilket gör att de lättare skapar relationer, samarbetar lättar och 

mer, pratar mindre och lyssnar mer samt har lättare att ge än att ta emot och ett mer 

indirekt språk (Macenzie-Braedyn 2010). Detta kan man sammanfatta med att kvinnor 

har en lägre grad av beslutsamhet då samarbete för kvinnorna är mycket viktigt vilket då 

framförallt märks i att de har en mer frågande attityd och lyssnar på andra människor. 

Egenskaperna som kännetecknar en hög grad av beslutsamhet är krävande, dominerande, 

stark och framåt samt att man pratar mer och högre (Merrill och Reid 1999). Vad gäller 

män säger den tidigare forskningen att de ser självständighet som en ledstjärna och att de 

helst löser problem ensamma. Deras sätt att tala är också rättframt (Macenzie-Braedyn 

2010). Detta kan då sammanfattas med att män har en högre grad av beslutsamhet då 

självständighet är viktigare än samarbete och att de ställer sig mer dikterande än frågande 

i förhållande till personer i sin omgivning.  

 

Den andra avgörande egenskapen, mottaglighet, handlar om hur mycket känslor man 

visar i sitt sätt att kommunicera och går från hög grad då man är emotionell till låg grad 

då man kontrollerar sina känslor. Egenskaperna som kännetecknar en hög grad av 

mottaglighet är värme, vänlighet och känslighet (Merrill och Reid 1999). Vad gäller 

kvinnor säger den tidigare forskningen att de ofta uppfattas som respektfulla, 

omtänksamma, hänsynsfulla då de jobbar mot konsensus samt även visar mycket känslor 

(Macenzie-Braedyn 2010). Kvinnor kan därför sägas ha en hög grad av mottaglighet. 

Egenskaperna som kännetecknar en låg grad av mottaglighet är bl.a. självständighet, 
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stelare och formellare framtoning, fokusering på uppgifter utan inblandning av personliga 

relationer samt att man kontrollerar sina egna känslor (Merrill och Reid 1999). Män kan 

därför sägas ha en lägre grad av mottaglighet då de som sagt föredrar självständighet, 

fokuserar på fakta och uppgifter istället för relationer och känslor, har ett logiskt och 

rationellt tänkande med få emotionella inslag (Macenzie-Braedyn 2010). 

Sammanfattningsvis har: 

 

 Kvinnor låg grad av beslutsamhet och hög grad av mottaglighet. 

 Män hög grad av beslutsamhet och låg grad av mottaglighet.  

På samma sätt har vi kommit fram till att den dominerande stilen för män, är den 

pådrivande. Denna stil kännetecknas av hög grad av beslutsamhet och låg grad av 

mottaglighet vilket innebär ett mer dikterande och kontrollerat sätt. Man är även uppgifts- 

och handlingsorienterad och har en tendens att försumma relationer och upplevs bl.a. som 

dominant, självständig, effektiv och med att ha en stark vilja. Baserat på den tidigare 

forskningen stämmer även männen in till viss del på den analytiska stilen då man har en 

lägre grad av mottaglighet, är mer uppgiftsorienterad än relationsorienterad och bryr sig 

mer om fakta och logik och uppträder mer stelt. Dock är en analytisk person mer 

obeslutsam och ställer sig mer frågande än dikterande, vilket då inte stämmer (Merrill & 

Reid ss. 52-53, 60, 62, 65). Baserat på detta har vi skapat hypotes 1: Män använder sig 

mest av kommunikationsstilen pådrivare och till viss del kommunikationsstilen 

analytiker.  

 

Detta innebär att den dominerande stilen för kvinnorna blir den vänliga stilen som 

kännetecknas av hög grad av mottaglighet och låg grad av beslutsamhet och därmed är 

mer frågande än dikterande samt mer emotionell än kontrollerad. Relationsorienterad och 

tycka om att skapa kontakter och samarbeta är också kännetecknande. Makt är inte heller 

lika viktigt som det är att bli accepterad av kolleger och medmänniskor (Merrill & Reid 

1999 ss. 53, 60, 64-65). Till viss del stämmer många av de kvinnliga egenskaperna även 

med de kännetecknande egenskaperna för den uttrycksfulla stilen, bl.a. att de har hög 

grad av mottaglighet och att de bryr sig om relationer samt är dramatiska och vänliga. 

Dock är det många egenskaper under denna stil som inte stämmer som exempelvis hög 

grad av beslutsamhet, kortlivade relationer, egoism. Baserat på detta har vi skapat 

hypotes 2: Kvinnor använder sig mest av kommunikationsstilen vänlig och till viss del 

kommunikationsstilen uttrycksfull.  
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Figur 3 – Manliga och kvinnliga representation enligt forskningen 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel återfinns de resultat vår enkätundersökning givit. Egenskaperna gås först 

igenom separat, sedan sammanfattas egenskaperna som mer framträdande, medel 

framträdande och svagt framträdande för respektive kön och slutligen kopplas 

egenskaperna till kommunikationsstilarna och hypoteserna. 

4.1 De testade egenskaperna  

 

För att se vilka egenskaper som dominerar för respektive kön delade vi in de fyra 

svarsalternativen i två större kategorier, där väldigt mycket och mycket är en kategori och 

lite och väldigt lite är en kategori. Detta för att väldigt mycket och mycket tyder på att 

egenskapen är stark och lite och väldigt lite då tyder på motsatsen (eller tvärtom beroende 

på hur frågan är ställd). De två större kategorierna benämns ”kategorin mycket ” och 

”kategorin lite”. Fråga sex då vi mätte egenskapen drivande och fråga nio då vi mätte 

egenskapen självständig visar resultatet på omvänd ordning, det vill säga kategorin 

mycket tyder här på att egenskapen inte är framträdande medan kategorin lite tyder på att 

den är det. För att bekräfta samband mellan variabeln kön och den egenskapen vi mätt 

används som förklarat i metodkapitlet sambandsanalysmåtten Chi två, Phi och Cramer’s 

V. Beroende på vad dessa mått ger kan man se hur säkert resultatet av att egenskaperna är 

kopplade till kön faktiskt är.  

 

 

 

Figur 4 - Procentuella skillnader i egenskaper 
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Kontroll 

Egenskapen kontroll, att vilja styra och kontrollera sig själv, andra, beslut och situationer 

besvaras med enkätfrågorna 1, 2, 3, och 4. Respondenternas svar på fråga 1och fråga 4 

gällande behovet av att styra över de anställdas beslut samt att chefens behov av att ha 

insyn i personalens arbete, visade att det inte var någon skillnad mellan manliga och 

kvinnliga chefer vad gäller kontroll i dessa avseenden då både män och kvinnor hamnade 

under kategorin lite, d.v.s. att de inte är kontrollerande, med nästan exakt samma 

procentenhet, 70,5 procent för männen och 70 procent för kvinnorna på fråga ett, 

respektive 82 procent på fråga fyra. Svaren på fråga två och tre gällande behovet av att 

följa rutiner visade att både de manliga och kvinnliga cheferna hamnade under kategorin 

mycket, d.v.s. att de vill följa rutiner. Procentenheten för denna kategori är 71 procent för 

männen och 83 procent för kvinnorna på fråga två och 76 procent för männen och 88 

procent för kvinnorna på fråga tre.  

Chi- måttet på 0,776 på fråga ett, 0,474 på fråga två, 0,313 på fråga tre och 0,366 på fråga 

fyra innebär att vi inte ska förkasta nollhypotesen vilken var att det inte fanns något 

samband mellan kön och egenskapen kontroll. Även måtten på Phi och Cramer’s V som 

var 0,113 på fråga ett, 0,171 på fråga två, 0,163 på fråga tre och 0,189 på fråga fyra 

visade på ett mycket svagt samband.  

 

Uppgiftsorienterad 

Uppgiftsorienterad, att stort fokus ligger på själva arbetsuppgifterna, var en annan 

egenskap vi ville mäta hos de manliga och kvinnliga cheferna. Enkätfråga 4 svarar på 

detta. Här visar respondenternas svar att både de manliga och kvinnliga cheferna främst 

håller sig inom kategorin ”lite” vad gäller att de anställda behöver rapportera in vad de 

gör under arbetets gång. Andelen som hamnar under denna kategori är även exakt lika för 

respektive kön, 82procent. Nollhypotesen blir här att det inte finns något samband mellan 

variabeln kön och egenskapen uppgiftsorienterad. Chi två-måttet blev 0,366 vilket 

innebär att nollhypotesen inte ska förkastas. Denna egenskap beror alltså inte på vilket 

kön chefen har. Phi- och Cramers V- måttet blev 0,189 vilket också tyder på ett extremt 

litet samband mellan könet på chefen och egenskapen uppgiftsorienterad.  

 

Målfokuserad 

Målfokuserad, att stort fokus ligger på själva målet med arbetet och arbetsuppgifterna, 

var är nästa egenskap vi undersökte. För att mäta denna använde vi oss av enkätfråga 5. 

Här visar respondenternas svar att både de manliga och kvinnliga cheferna främst hamnar 

under kategorin lite, det vill säga att de inte tenderar att fokusera på målen. 

Nollhypotesen här var att det inte finns något samband mellan kön och egenskapen 

målfokuserad och då chi två-måttet blev 0,139 innebär det att nollhypotesen inte ska 

förkastas. Denna egenskap kan alltså inte med säkerhet kopplas till om chefen är man 

eller kvinna. Phi – och Cramer’s V testet gav oss måttet 0,249 vilket också visar svaga 

samband mellan variablerna vilket då styrker att nollhypotesen stämmer.  

 

Drivande  

Egenskapen drivande undersökte vi med hjälp av enkätfråga 6. Av respondenternas svar 

hamnar 82 procent av de manliga cheferna och 77 procent av de kvinnliga cheferna under 

kategorin mycket, d.v.s. att de anställda får utföra sitt arbete i egen takt utan att chefen 
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skyndar på dem. Varken de manliga eller kvinnliga cheferna skyndar på sina anställda 

utan de får utföra sitt arbete i egen takt. Dock visar chi- testet att nollhypotesen, det finns 

inget samband mellan kön och egenskapen drivande, inte ska förkastas då detta mått blev 

0,016. Skillnaderna är alltså inte tillräckligt stora för att egenskapen ska kunna kopplas 

till ett specifikt kön. Dock tyder Phi- och Cramer’s V- måtten på 0,340 på ett medelstarkt 

samband, d.v.s. att egenskapen skulle kunna kopplas till kön. 

 

Direkt    

Att vara direkt, att vara rakt på sak, tydlig och klar i sin kommunikation, svarar 

enkätfråga 7 på. Respondenternas svar visar att 86 procent av de manliga cheferna och 91 

procent av de kvinnliga cheferna är direkta i sitt kommunikationssätt då de hamnar under 

kategorin mycket. Chi-måttet på 0,543 innebär att nollhypotesen, det finns inget samband 

mellan kön och egenskapen direkt, inte ska förkastas. Detta innebär att egenskapen inte 

kan kopplas till varken män eller kvinnor. Phi – och Cramer’s V-måttet på 0,118 tyder på 

ett mycket svagt samband mellan kön och egenskapen direkt.   

 

Självständig 

Att helst arbeta ensam och på sitt eget sätt utan inblandning från andra, sammanfattas i 

egenskapen självständig och detta svarar enkätfråga 9 på. Resultatet visar att både de 

manliga och kvinnliga cheferna hamnar under kategorin lite och att båda därför kan ses 

som självständiga. Dock är andelen av de manliga cheferna som hamnar under denna 

kategori högre, 76 procent, än andelen av de kvinnliga cheferna, 59 procent. Chi-måttet 

på 0,112 innebär att nollhypotesen, det finns inget samband mellan kön och egenskapen 

självständig, inte ska förkastas. Egenskapen kan alltså inte kopplas till det ena eller andra 

könet. Phi- och Cramer’s V- måttet på 0,264 tyder på ett svagt samband mellan kön och 

att vara självständig.   

 

Takt 

Egenskapen takt, hur snabbt man fattar beslut och handlar, svarar enkätfråga 10 på. 

Resultatet här visar att andelen manliga chefer med snabbare takt är 59 procent och 

andelen för de kvinnliga cheferna med snabbare takt är 55 procent. Chi-måttet på 0,608 

betyder att nollhypotesen, det finns inget samband mellan kön och egenskapen takt, inte 

ska förkastas. Denna egenskap kan alltså inte kopplas till kön. Phi- och Cramer’s V- 

måtten på 0,154 tyder också på ett mycket svagt samband mellan kön och takt.  

 

Röstvolym  

Röstvolym, hur högt man talar, är egenskapen som enkätfråga 11 svarar på. 55 procent av 

de manliga cheferna och 52 procent av de kvinnliga cheferna pratar med en lägre röst än 

de anställda. Detta betyder att det är ungefär hälften av cheferna som pratar högre och 

hälften som pratar lägre än de anställda. Chi- måttet på 0,563 innebär att nollhypotesen, 

det finns inget samband mellan kön och egenskapen röstvolym, inte ska förkastas. Denna 

egenskap kan alltså inte kopplas till män eller kvinnor. Phi och Cramer’s V- måtten på 

0,172 innebär ett mycket svagt samband mellan kön och röstvolym.  

 

 

 



 

- 34 - 

Rösthastighet  

Egenskapen rösthastighet, d.v.s. hur snabbt man talar, svarar enkätfråga 12 på. Resultatet 

visar att 51 procent av männen och 55 procent av kvinnorna hamnar under kategorin 

mycket, d.v.s. pratar snabbare. Chi-måttet på 0,404 innebär att nollhypotesen, det finns 

inget samband mellan kön och egenskapen rösthastighet, inte ska förkastas. Egenskapen 

kan alltså inte kopplas till män eller kvinnor. Phi- och Cramer’s V- måtten på 0,163 visar 

på ett mycket svagt samband mellan kön och rösthastighet.  

 

Känslosam 

Om man är känslosam, att visa mycket känslor och sinnesstämningar för andra, svarar 

enkätfråga 13 på. Resultatet visar att 80 procent av de kvinnliga cheferna och 36 procent 

av de manliga cheferna hamnar under kategorin mycket, vilket innebär att denna 

egenskap är mycket framträdande hos kvinnorna men inte hos männen. Chi-måttet på 

0,000 innebär att nollhypotesen, det finns inget samband mellan kön och egenskapen 

känslosam, ska förkastas. Egenskapen går alltså att koppla till kvinnor. Phi- och Cramer’s 

V- måttet på 0,486 tyder på ett starkt samband mellan kön och känslosamhet.  

 

Lättsam 

Att uppvisa en glad och sorglös attityd, svarar enkätfråga 14 på. Resultatet visar att 83 

procent av de kvinnliga cheferna och 42 procent av de manliga cheferna hamnar under 

kategorin mycket. Phi- och Cramer’s V-måtten på 0,436 visar ett starkt samband mellan 

kön och lättsamhet och även Chi-måttet på 0,001innebär att nollhypotesen, det finns inget 

samband mellan variabeln kön och egenskapen lättsam, ska förkastas. Denna egenskap 

går alltså att koppla till kön.  

 

Relationsorienterad  

Egenskapen relationsorienterad, att största fokuset ligger på relationerna man har på 

arbetsplatsen och att man visar ett intresse för andra personer som individer, mättes med 

enkätfrågorna 15 och 17. Resultatet av fråga 15 visar att både manliga och kvinnliga 

chefer fokuserar på relationer genom att försöka motivera sin personal då de båda här 

hamnar under kategorin mycket. De manliga cheferna med 54,5 procent och de kvinnliga 

cheferna med 72,5 procent. Resultatet av fråga 17 då relationsorientering genom intresse 

för sina anställda som individer mättes, visar att kvinnor hamnar under kategorin mycket 

med 74,5 procent medan männen hamnar under kategorin lite med 58 procent. Chi-måttet 

på 0,405 för fråga 15 och 0,016 för fråga 17 visar att nollhypotesen, det finns inget 

samband mellan kön och egenskapen relationsorienterad, inte ska förkastas. Phi- och 

Cramer’s V-måtten på 0,186 för fråga 15 tyder på ett svagt samband mellan kön och 

egenskapen relationsorienterad medan phi- och Cramer’s V.måtten för fråga 17 på 0,346 

tyder på ett medelstarkt samband mellan dessa variabler. Egenskapen kan alltså inte 

kopplas till kön.  

 

Samarbetande 

Egenskapen samarbetande, att jobba mot konsensus tillsammans med sina kollegor och 

fatta beslut och genomföra uppgifter gemensamt samt att ha en win- win- attityd, mättes 

med enkätfrågorna 16,18 och 24. Resultatet av fråga 16 visar att både de manliga och 

kvinnliga cheferna hamnar under kategorin lite, de manliga med 73 procent och de 
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kvinnliga med 60 procent, vilket då säger att majoriteten av båda könen inte samarbetar 

med sina anställda i sina arbetsuppgifter. Resultatet av fråga 18 visar att både de manliga 

och de kvinnliga cheferna här istället hamnar under kategorin mycket, männen med 61 

procent och kvinnorna med 74 procent, vilket då säger att majoriteten av båda könen 

fattar beslut som gynnar både ledning och anställda. Resultatet av fråga 24 visar att 

männen här hamnar under kategorin lite med 64 procent och kvinnorna under kategorin 

mycket med 62 procent, majoriteten av kvinnorna är alltså här samarbetande och 

majoriteten av männen inte samarbetande. Chi-måttet på 0,027 fråga 16; 0,186 på fråga 

18 och 0,011 på fråga 24 innebär att nollhypotesen, det finns inget samband mellan kön 

och egenskapen samarbetande, inte ska förkastas. Det finns alltså inget samband mellan 

variabeln kön och denna egenskap. Phi – och Cramer’s V-måttet på 0,329 på fråga 16 

tyder på ett medelstarkt samband; 0,186 på fråga 18 tyder på ett svagt samband och 0,351 

på fråga 24 tyder på ett medelstarkt samband mellan variabeln kön och egenskapen 

samarbetande.  

 

Detaljorienterad 

Egenskapen detaljorienterad, att stort fokus läggs på små detaljer, mättes med fråga 19. 

Resultatet visade att både de manliga och kvinnliga cheferna hamnade under kategorin 

lite, männen med 89 procent och kvinnorna med 86 procent. Chi-måttet på 0,109 innebär 

att nollhypotesen, det finns inget samband mellan kön och egenskapen detaljorienterad, 

inte ska förkastas. Phi- och Cramer’s V- måtten på 0,261 tyder på ett svagt samband. 

Denna egenskap är alltså inte kopplad till kön.  

 

Analyserande 

Att vara analyserande, att ha en god analytisk förmåga, mättes med fråga 20. Resultatet 

visar att majoriteten av de manliga cheferna hamnar under kategorin lite med 66 procent 

medan majoriteten av e kvinnliga cheferna hamnar under kategorin mycket med 61,5 

procent. Chi-måttet på 0,017 säger att nollhypotesen, det finns inget samband mellan kön 

och egenskapen analyserande, inte ska förkastas. D.v.s. egenskapen är inte beroende på 

kön. Phi- och Cramer’s V- måtten på 0,350 tyder dock på ett medelstarkt samband mellan 

dessa variabler.  

 

Utåtriktad 

Egenskapen utåtriktad, att vara öppen och dela med sig av tankar och egna erfarenheter, 

mättes med fråga 22 och resultatet visar att de kvinnliga cheferna med stark majoritet 

hamnar under kategorin mycket med 93 procent medan de manliga cheferna hamnar 

under kategorin lite med 59 procent. Chi-måttet på 0,000 innebär att nollhypotesen, det 

finns inget samband mellan variabeln kön och egenskapen utåtriktad, ska förkastas, 

denna egenskap är alltså kopplad till kön. Phi- och Cramer’s V-måtten på 0,558 tyder 

också på ett starkt samband mellan variablerna.  

 

Flexibel 

Egenskapen flexibel, att anpassa sig efter situationer och förutsättningar, mättes med 

enkätfråga 23. Resultatet visar att både de manliga och kvinnliga cheferna hamnar under 

kategorin mycket med 82 respektive 80 procent. Chi-måttet på 0,764 innebär att 

nollhypotesen, det finns inget samband mellan kön och egenskapen flexibel, inte ska 
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förkastas, den går alltså inte att koppla till män eller kvinnor. Phi-o och Cramer’s V- 

måtten på 0,117 tyder också på ett mycket svagt samband mellan variablerna.  

 

Uttrycksfullhet 

Om de manliga respektive kvinnliga cheferna var uttrycksfulla, d.v.s. om de använder sig 

av mycket kroppsspråk, gester och tonlägen i sin kommunikation, mättes med enkätfråga 

25. Resultatet visar att majoriteten av de manliga cheferna hamnar under kategorin lite 

med 61 procent medan majoriteten av de kvinnliga cheferna hamnar under kategorin 

mycket med 60 procent. Chi-måttet på 0,161 innebär att nollhypotesen, det finns inget 

samband mellan kön och egenskapen uttrycksfullhet, inte ska förkastas. Phi- och 

Cramer’s V-måtten på 0,243 tyder också på ett svagt samband. Denna egenskap är alltså 

inte beroende av kön.  

 

Fråga 21 

I fråga 21 frågade vi efter vilken av fyra egenskaper som bäst passade in på chefen: 

pådrivande, försiktig, omtänksam eller social. Dessa egenskaper kännetecknar varsin av 

de fyra kommunikationsstilarna. Den pådrivande egenskapen kännetecknar 

kommunikationsstilen pådrivare, den försiktiga egenskapen kännetecknar den analytiska 

kommunikationsstilen, den omtänksamma egenskapen kännetecknar den vänliga stilen 

och den social egenskapen kännetecknar den uttrycksfulla kommunikationsstilen. Av 

resultatet på denna fråga kan man se under vilka stilar som männen respektive kvinnorna 

tenderar att hamna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 – Fördelningen över fyra kommunikationsstilar 
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4.2 Egenskaper hos de manliga respektive kvinnliga cheferna 

 

För att analysera vilka egenskaper som är framträdande för respektive kön delas 

procenten som hamnade under kategorin som bekräftar egenskapen, in i tre delar. 

Hamnar mindre än 40 procent under kategorin mycket är egenskapen svagt 

framträdande; 40-60 procent under kategorin mycket är egenskapen medel  

framträdande; och över 60 procent under kategorin mycket är egenskapen mer 

framträdande. Egenskaperna gås igenom för de manliga respektive kvinnliga cheferna 

separat nedan och delas då in i svagt-, mindre- och mer framträdande. Sedan jämförs 

dessa egenskaper mot de fyra kommunikationsstilarna.  

4.2.1 De manliga cheferna 

 

De egenskaper som var svagt framträdande var uppgiftsorienterad, målfokuserad, 

drivande, känslosam, detaljorienterad och analyserande.  

 

De egenskaper som var medel framträdande var takt (det vill säga cirka hälften fattade 

beslut snabbt och cirka hälften långsamt), röstvolym (cirka hälften talade med en högre 

röst och cirka hälften med en lägre röst), rösthastighet (cirka hälften talade snabbare och 

cirka hälften talade långsammare), lättsam, relationsorienterad, utåtriktad och 

uttrycksfullhet. Egenskapen kontroll mättes med fyra frågor där två av dem visar att 

kontroll är en svagt framträdande egenskap medan två av dem visar att det är en mer 

framträdande egenskap. Detta visar att de inte vill kontrollera sina anställda genom att 

styra över deras beslut och kräva att de rapporterar vad som sker under arbetets gång, 

med att de vill kontrollera genom att både de själva och de anställda ska följa fasta 

rutiner. Då avsikten var att mäta samma egenskap anser vi att frågorna tar ut varandra då 

de visar på motsatt resultat och räknar inte denna egenskap som varken svagt eller mer 

framträdande. Detsamma gäller egenskapen samarbetande som mättes med tre frågor 

varav två av dem visade på att egenskapen var svagt framträdande och en att den var mer 

framträdande. Detta avsikten var att mäta samma egenskap anser vi att den inte går att 

använda då den visar på motstridiga resultat och räknar den varken som svagt eller mer 

framträdande.  

 

De egenskaper som var starkt framträdande var direkt, självständig och flexibilitet.  

4.2.2 De kvinnliga cheferna 

 

De egenskaper som var svagt framträdande var drivande, uppgiftsorienterad och 

detaljorienterad.  

 

De egenskaper som var medel framträdande var målfokuserad, självständig, takt (det vill 

säga cirka hälften fattar beslut snabbare och cirka hälften långsammare), röstvolym (cirka 

hälften talar med en högre röst och cirka hälften med en lägre), rösthastighet (cirka 

hälften talar med en snabbare röst och cirka hälften med en långsammare röst) och 

uttrycksfullhet. Egenskapen kontroll mättes med fyra frågor där två av dem visar att 

kontroll inte är en framträdande egenskap medan två av dem visar att det är en starkt 
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framträdande egenskap. Detta visar att de inte vill kontrollera sina anställda genom att 

styra över deras beslut och kräva att de rapporterar vad som sker under arbetets gång, 

men de vill kontrollera genom att både de själva och de anställda ska följa fasta rutiner. 

Då avsikten var att mäta samma egenskap anser vi att frågorna tar ut varandra då de visar 

på motsatt resultat och räknar därför inte denna egenskap som varken svagt eller mer 

framträdande.  

 

De egenskaper som var starkt framträdande var direkt, känslosam, lättsam, 

relationsorienterad, analyserande, utåtriktad och flexibel. Egenskapen samarbetande 

mättes med tre frågor där två av dem mätte samarbete med de anställda i arbetsuppgifter 

och att arbeta mot konsensus och den tredje win-win- attityden. Win-win- attityden var 

starkt framträdande medan samarbete med de anställda i arbetsuppgifter och mot 

konsensus var medel framträdande och starkt framträdande. Då avsikten var att mäta 

samma egenskap och två frågor visar på att den är mer framträdande medan en visar på 

medel framträdande ligger övervikten på mer framträdande. Resultatet här är alltså inte 

motstridigt utan tyder på att den är mer framträdande. Denna egenskap räknas därför som 

mer framträdande.   

4.3 Koppling till kommunikationsstilarna 

 

De egenskaper som klassas som mer framträdande används för att styrka en 

kommunikationsstil. De egenskaper som klassas som svagt framträdande används för att 

tala emot en kommunikationsstil och egenskaperna som klassas som medel används 

varken för att styrka eller tala emot, det vill säga de används inte alls.  

4.3.1 Hypotes 1: 

 Män använder sig mest av kommunikationsstilen pådrivare och till viss del 

kommunikationsstilen analytisk.  

Vi fann sammanlagt tre egenskaper som klassas som mer framträdande hos de manliga 

cheferna. Två av dessa, direkt och självständig, hör till kommunikationsstilen pådrivare. 

En, flexibel, hör till kommunikationsstilen vänlig. Egenskapen självständig hör förutom 

till stilen pådrivare även till stilen analytisk och likaså är det med egenskapen flexibel 

som förutom att höra till stilen vänlig även hör till stilen uttrycksfull.  

 

Vi fann sammanlagt sju egenskaper som klassas som svagt framträdande hos de manliga 

cheferna. Tre av dessa egenskaper (uppgiftsorienterad, målfokuserad och drivande) hör 

till kommunikationsstilen pådrivare, tre av dessa (uppgiftsorienterad, detaljorienterad och 

analyserande) till kommunikationsstilen analytisk, två av dessa (känslosam och 

samarbetande) till kommunikationsstilen vänlig och en av dessa (känslosam) till 

kommunikationsstilen uttrycksfull. Denna fördelning visar att fler egenskaper talar emot 

stilarna pådrivare och analytisk medan färre talar emot stilaran vänlig och uttrycksfull.  

 

Majoriteten av de mer framträdande egenskaperna hör till stilen pådrivare vilket stödjer 

hypotesen. Men majoriteten av de svagt framträdande egenskaperna hör också till den 
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pådrivande och analytiska stilen och inte den vänliga och uttrycksfulla stilen vilket talar 

emot hypotesen. Endast en av egenskaperna som klassas som mer eller svagt 

framträdande kan enligt Chi-testen kopplas till kön med statistisk säkerhet och denna 

egenskap är känslosam som hamnade under svagt framträdande. Detta stödjer hypotesen 

eftersom denna egenskap hör till den vänliga och den uttrycksfulla stilen. Men då inga av 

de mer framträdande egenskaperna hos männen enligt våra sambandstest kan kopplas till 

kön kan inte hypotesen bekräftas.  

 

Slutsatsen är att hypotes ett ska förkastas.   

4.3.2 Hypotes 2:  

 Kvinnor använder sig mest av kommunikationsstilen vänlig och till viss del 

kommunikationsstilen uttrycksfull. 

Vi fann sammanlagt åtta egenskaper som klassas som mer framträdande hos de kvinnliga 

cheferna. Sex av dessa (känslosam, lättsam, relationsorienterad, samarbetande, utåtriktad 

och flexibel) hör till stilen vänlig; fem av dessa (känslosam, lättsam, relationsorienterad, 

utåtriktad och flexibel) hör till stilen uttrycksfull; en av dessa (direkt) hör till stilen 

pådrivare; och en av dessa (analyserande) hör till stilen analytisk. 

Kommunikationsstilarna vänlig och uttrycksfull är starkt dominerande över stilarna 

pådrivande och analytisk vilket stödjer hypotesen att kvinnor främst använder sig av 

kommunikationsstilen vänlig och till viss del kommunikationsstilen uttrycksfull. 

Visserligen är stilen uttrycksfull nästan lika dominerande som den vänliga stilen, men 

ändå inte helt.  

 

Vi fann tre egenskaper som var svagt framträdande hos de kvinnliga cheferna. Dessa tre 

hörde alla till stilarna pådrivare och analytisk. Egenskapen drivande hör till stilen 

pådrivare; egenskapen detaljorienterad till stilen analytisk; och egenskapen 

uppgiftsorienterad till båda stilarna. Detta stödjer också hypotesen då inga svaga 

egenskaper hör till stilarna vänlig och uttrycksfull.  

 

De egenskaper som enligt sambandstesten med säkerhet kan kopplas till kön var 

känslosam, lättsam och utåtriktad vilka alla tre hör till stilarna vänlig och uttrycksfull 

vilket gör att hypotes två ska bekräftas.  

 

Slutsatsen är att hypotes två ska bekräftas. 
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5. Diskussion 
 

Detta var en liten studie där vi valde att titta på ett begränsat antal egenskaper, närmare 

bestämt 18 stycken. De flesta egenskaperna mätte vi också med hjälp av endast en fråga. 

Av denna anledning kan man tänka sig att resultatet kan bli missvisande då perspektivet 

blir förhållandevis snävt. Skulle man t.ex. haft tio frågor som mätte egenskapen 

uppgiftsorienterad bör en mer diversifierad bild framträda, men trots att studien var 

relativt liten har vi ändå funnit vissa skillnader mellan könen. De tre egenskaper, 

känslosam, lättsam och utåtriktad, kan som sagt ovan enligt våra sambandstest i SPSS 

kopplas som beroende av kön. Dessa egenskaper kan man därför säga är typiskt kvinnliga 

på chefsnivå. Med tanke på att vi fann så pass tydliga skillnader i vår relativt lilla studie 

bör man finna fler egenskaper som går att koppla till kön i mer omfattande studier. Det 

bör alltså inte endast vara dessa tre egenskaper som kan kopplas till manliga respektive 

kvinnliga chefers kommunikationsstilar. Egenskaperna känslosam, lättsam och utåtriktad 

kanske bara är de egenskaper som det är störst skillnader på mellan könen och att det var 

därför som vi då kom fram till dessa tydliga resultat.  

 

Vi hade ett antal egenskaper som enligt Chi-testen låg väldigt nära gränsen för att man 

skulle förkasta nollhypotesen, att det inte fanns samband mellan kön och en viss 

egenskap. Förkastar man nollhypotesen betyder det att egenskapen är kopplad till kön. 

Det hade alltså inte behövts mycket större skillnader i vår empiri mellan de manliga och 

kvinnliga chefernas sätt att kommunicera i de frågor där Chi-måttet låg nära gränsen, för 

att egenskapen skulle kunna klassas som typiskt manlig eller kvinnlig. De egenskaperna 

som då låg nära gränsen för att förkasta nollhypotesen var drivande, samarbetande (i den 

bemärkelsen att cheferna samarbetar med sina anställda i arbetsuppgifter och arbetar mot 

konsensus), relationsorienterad (i den bemärkelsen att cheferna upplevs som genuint 

intresserade av sina anställda som individer) och analyserande. Skillnaderna mellan 

könen vad gäller en egenskap där Chi-måttet ligger nära gränsen för att nollhypotesen ska 

förkastas och en egenskap där Chi-måttet ligger långt ifrån gränsen, blir tydliga då man 

jämför stapeldiagrammen över dessa egenskaper. I diagramexemplet nedan ser man detta 

tydligt. I stapeldiagrammet till vänster mättes egenskapen analyserande och detta visar att 

männen främst hamnar under kategorin lite och kvinnorna främst under kategorin mycket 

(Chi-mått nära gränsen 0,01). Stapeldiagrammet till höger mätte egenskapen direkt och 

detta visar att männen främst hamnar under kategorin mycket och kvinnorna likaså (Chi-

mått långt från gränsen 0,01).  
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Figur 6 - Diagram över egenskapen Analyserande och över egenskapen Direkt. 

 

 

Resultatet av våra sambandstest visade att endast tre av 18 testade egenskaper kan 

kopplas till kön. Men även om övriga egenskaper inte med säkerhet kan kopplas till kön 

kan man av resultatet läsa ut vissa skillnader mellan de manliga chefernas 

kommunikationsstil och de kvinnliga chefernas kommunikationsstil. Eftersom dessa 

skillnader inte är statistiskt säkra enligt sambandstesten och inte kan användas för att 

generalisera för könen, kallar vi dem för tendenser. De tendenser vi då kunde se var att 

kvinnorna var mer målfokuserade, relationsorienterade, samarbetande och analyserande. 

Männen var aningen mer självständiga. Medan de egenskaper där skillnaderna mellan 

könen var så små att de var marginella var kontroll, uppgiftsorienterad, drivande, direkt, 

takt, röstvolym, rösthastighet, detaljorienterad, flexibel och uttrycksfullhet. Av de 

egenskaper som tenderar att överväga hos kvinnorna tillhör två av dem, 

relationsorienterad och samarbetande, kommunikationsstilen vänlig; en av egenskaperna, 

målfokuserad, tillhör kommunikationsstilen pådrivare; en av egenskaperna, 

relationsorienterad, tillhör förutom kommunikationsstilen vänlig även stilen uttrycksfull; 

en av egenskaperna, analyserande, tillhör kommunikationsstilen analytisk. Detta innebär 

att kommunikationsstilen vänlig även dominerar under de egenskaper som endast 

tenderar att vara starkare hos kvinnorna vilket också stödjer hypotes två till viss del. Den 

egenskapen, självständig, som tenderar att överväga hos männen tillhör 

kommunikationsstilarna pådrivare och analytisk. Detta stödjer också till viss del hypotes 

ett.  

 

Resultatet av fråga 21 var intressant på så sätt att det visade på stora skillnader mellan 

könen. Denna fråga är speciell därför att respondenterna här tvingades att välja 

egenskaper som var ställda mot varandra till skillnad mot att gradera en ensam egenskap. 

Enligt denna hamnade männen främst under kommunikationsstilarna pådrivare och 

analytisk medan kvinnorna främst hamnade under kommunikationsstilarna pådrivande 

och vänlig. Dock var andelen män som hamnade under stilarna pådrivande och analytisk 

större än kvinnorna och tvärtom under stilarna vänlig och uttrycksfull. Detta är 

visserligen endast mätt med en fråga och vi har inte analyserat den med hjälp av 

sambandsmått, men kan fungera som en fingervisning i att det finns skillnader.   
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En annan intressant upptäckt vi gjort i studien är att de kvinnliga cheferna har åtta starkt 

framträdande egenskaper medan männen endast har fyra. Omvänt har kvinnorna tre svagt 

framträdande egenskaper medan männen har hela sju. Detta tolkar vi som att de kvinnliga 

cheferna tenderar att uppvisa fler tydligare och mer framträdande egenskaper medan 

männen är mer ”neutrala”. 

 

En vidare syn på vår studie är om resultatet som t.ex. visar att kvinnor är mer 

känslosamma och lättsamma påverkar kvinnors roll i samhället och frågan som uppstår är 

om kvinnor bör, eller inte bör, inneha vissa tjänster inom företag. Egenskaperna 

känslosam och lättsam klassas vanligtvis inte som de mest eftertraktade för roller som 

t.ex. VD och frågan om kvinnor passar för dessa roller kan då uppstå. Männen dominerar 

starkt över kvinnor på höga poster i samhället idag och studier som denna som visar att 

kvinnor är mer känslosamma och lättsamma kan förstärka dessa skillnader då många 

förmodligen inte vill ha en sådan chef. Chefen ska leda och styra inte skämta och bry sig 

om andras känslor? Eller så är det just detta som man saknar hos sina chefer idag och 

studier som denna kanske då istället hjälper kvinnorna uppåt? En chef som bryr sig om 

sina anställda kanske leder ett företag bättre då exempelvis samarbetet kanske blir bättre?  

En aspekt av att göra studier som denna är att det kan bidra till att man delar in män och 

kvinnor i fack där vissa egenskaper är vanligare hos det ena könet, vilket skulle kunna 

vara farligt då man sätter klisterlappar på människor istället för att se dem som de unika 

individer de är. En rekryterare kanske automatisk väljer/väljer bort en kvinna eftersom 

hon anses mer känslosam än en man.  

 

Resultatet av undersökningen visade att det finns vissa skillnader mellan könen, att vissa 

egenskaper och sätt att kommunicera kan kopplas till kön vilket innebär att det finns en 

viss ”sanning” eller bakgrund till ”fördomar” i samhället som att t.ex. en kvinnlig polis är 

bättre på att nå ut till förbrytare än sina manliga kollegor.  

5.1 Förslag på framtida forskning 

 

Då vår studie som sagt ovan var relativt liten skulle en likadan mer omfattande kunna 

göras för att vidare pröva våra hypoteser. I en mer omfattande studie kan man tänka sig 

att de tendenser som vi fick fram i resultatet skulle kunna utforskas och även testa de 

säkra resultat vi kom fram till. En mer omfattande enkät med fler frågor som ramar in 

varje egenskap och kommunikationsstil skulle också ge en bredare bild. Vi har även 

endast tittat på 18 egenskaper och det finns naturligtvis många fler att undersöka. Man 

skulle också kunna undersöka samma ämne fast med en annan metod, t.ex. intervjuer 

eller observationer för att djupare undersöka varje egenskap. Vår studie är även gjord 

utifrån de anställdas perspektiv då vi frågat dem vad de anser om sina chefer. Man skulle 

kunna vända sig direkt till cheferna själva för att titta på det ur ett annat perspektiv. 

Vidare skulle man sedan kunna jämföra både hur de anställda upplever sina chefers 

kommunikation och hur cheferna själva upplever att de kommunicerar.  

 

En annan aspekt som vi inte tagit upp är hur de manliga respondenterna upplever sin 

manliga respektive kvinnliga chef, och hur de kvinnliga respondenterna upplever sin 
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manliga respektive kvinnliga chef. Skiljer det i hur män upplever manliga/kvinnliga 

ledare och hur kvinnor upplever manliga/kvinnliga ledare? I denna studie valde vi att 

undersöka skolor och cheferna där, närmare bestämt rektorer. Att titta på andra typer av 

chefer skulle också vara intressant. Sådana här studier skulle också kunna kompletteras 

med värderingar av bra respektive dåliga sätt att kommunicera och skulle på så sätt kunna 

navändas för att förbättra chefers kommunikation.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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Bilaga 1 
 

Cronbach’s alpha mellan frågorna 1,2,3,4,7, 10, 11 och 19 som mäter egenskaper under 

stilen pådrivare: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,538 ,556 8 

 

Cronbach’s alpha mellan frågorna 5, 6, 8, 9, 13, 16, 17 och 24 som mäter egenskaper 

under stilen pådrivare: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,817 ,815 8 

 

Cronbachs alpha mellan frågorna  9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 och 25 som 

mäter egenskaper under stilen analytisk: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,831 ,823 13 

 

Cronbachs alpha mellan frågorna  4 och 20  som mäter egenskaper under stilen analytisk:  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,434 ,435 2 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

Cronbachs alpha mellan frågorna  1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 19 och 20 som mäter egenskaper 

under stilen vänlig: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,607 ,617 9 

 

Cronbachs alpha mellan frågorna  5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 och 24 som mäter 

egenskaper under stilen vänlig: 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,889 ,889 12 

 

Cronbachs alpha mellan frågorna  9, 16 och 20 som mäter egenskaper under stilen 

uttrycksfull: 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,660 ,659 3 

 

Cronbachs alpha mellan frågorna 1,2,3,4,10,12,13,15,17,22,23,24 och 25 som mäter 

egenskaper under stilen uttrycksfull: 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,732 ,705 13 
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Bilaga 2 
 
Hej!  

Vi är två studenter på Handels – och IT-högskolan i Borås där vi skriver vår kandidatuppsats inom 

företagsekonomi med inriktning management. Vår uppsats handlar om ledares olika kommunikationsstilar, 

inte utifrån ett värderingsperspektiv utan endast för att undersöka vilken eller vilka stilar som dominerar. 

Vi behöver din hjälp för att få fram ett underlag på hur du anser att kommunikationen mellan dig och din 

närmsta chef fungerar. Vi vänder oss till just skolor då vi vill ha en relativt enhetlig organisationsstruktur 

och chefer på samma nivå. Vi ber dig därför svara på följande frågor utifrån hur du upplever 

kommunikationen med din chef, som då har titeln rektor. 

Enkätsvaren kommer att sammanställas och användas i vår kandidatuppsats. Hela enkäten behandlas i alla 

steg konfidentiellt.   

När du fyller i enkäten, sätter du helt enkelt ett kryss i rutan under svaret som passar bäst. Om du känner 

att inget svar passar exakt, sätt då ett kryss i den ruta som är närmast ditt svar. Välj endast ett 

svarsalternativ per fråga. Lägg sedan den ifyllda enkäten i svarslådan senast den 23 april. 

Du är naturligtvis välkommen att ta del av uppsatsen och de sammanställda enkätsvaren om du önskar. 

Maila oss gärna på: 

Monika Spjuth: s092154@student.hb.se 

Johanna Uhlman: s083323@student.hb.se 

Stort tack på förhand! 

 Med vänlig hälsning Monika Spjuth och Johanna Uhlman 
  

1 I hur hög grad tycker du att din chef vill styra över dina beslut? 
  Väldigt mycket Mycket  Lite Väldigt lite 

      
      

2 I hur hög grad tycker du att din chef följer fasta rutiner?  

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
      

3 I hur hög grad tycker din chef att du ska följa fasta rutiner? 
  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
      

4 I hur hög grad behöver du rapportera till din chef under arbetets gång? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
      

5 I hur hög grad belönas du, t.ex. uppmuntran, högre lön etc., av din chef vid uppnådda 

mål? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
      

6 I hur hög grad får du utföra ditt arbete i din egen takt, utan att din chef skyndar på 

ditt arbete? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 
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7 I hur hög grad anser du att din chef är saklig och rakt på sak? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

8 I hur hög grad anser du att din chef tar till sig synpunkter från dig, utan att först fråga 

efter synpunkterna? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
9 I hur hög grad får du medverka i din chefs beslut? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

10 Hur snabbt brukar din chef ta beslut? 

  Omedelbart Under dagen Samma vecka Längre tid 

      

      

11 Anser du att din chef talar med en högre eller lägre röst än dina kollegor gör? 

  Mycket högre 

röst 

Högre röst Lägre röst Mycket lägre 

röst 

      

      
12 Anser du att din chef talar snabbare än dina kollegor, alltså har en snabbare 

samtalshastighet? 

  Mycket 

snabbare 

Snabbare Långsammare Mycket 

långsammare 

      

      

13 I hur hög grad anser du att din chef visar sina känslor, t.ex. irritation, ömhet, vrede, 

glädje, sorg etc? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

14 I hur hög grad anser du att din chef är lättsam t.ex. skämtar och har glimten i ögat? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

15 I hur hög grad tycker du att din chef motiverar dig i dina arbetsuppgifter? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

16 I hur hög grad samarbetar du med din chef i dina arbetsuppgifter? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

17 I hur hög grad upplever du att din chef är genuint intresserad av dig som individ? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 
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18 I hur hög grad anser du att din chef fattar beslut som gynnar både ledning och 

anställda? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

19 I hur hög grad detaljstyr din chef ditt arbete? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

20 I hur hög grad anser du att din chef litar mer på sitt sunda förnuft och sin 

analyserande förmåga (än på styrdokument och fastställda arbetsrutiner)? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

21 Vilken egenskap passar bäst in på din chef? 

  Pådrivande Försiktig Omtänksam Social 

      

      

22 I hur hög grad anser du att din chef är öppen och utåtriktad? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

23 I hur hög grad tycker du din chef anpassar sig och sina beslut efter situationen? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

24 I hur hög grad diskuterar du och dina kollegor, tillsammans med din chef, olika idéer? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

25 I hur hög grad anser du att din chef använder sig av gester, kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och tonläge? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

      

26 Jag är: Man Kvinna     

      

      

  Man Kvinna     

27 Min närmaste chef är:      
      

      

 

 Stort tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 
 
Vår version med de egenskaper vi ville åt med frågorna.  
  

1 I hur hög grad tycker du att din chef vill styra över dina beslut? 
  Väldigt mycket Mycket  Lite Väldigt lite 

      
 Kontroll- om de vill styra och kontrollera andra. 

      

2 I hur hög grad tycker du att din chef följer fasta rutiner?  

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Kontroll- om de vill styra och kontrollera sig själva.  

      

3 I hur hög grad tycker din chef att du ska följa fasta rutiner? 
  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
 Kontroll- om de vill styra och kontrollera andra samt situationer. 

  

4 I hur hög grad behöver du rapportera till din chef under arbetets gång? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
 Kontroll- om de vill styra och kontrollera andra samt situationer. 

Uppgiftsorienterad- om de tenderar att fokusera på arbetsuppgifterna och vill ha insyn i dessa. 
      

5 I hur hög grad belönas du, t.ex. uppmuntran, högre lön etc., av din chef vid uppnådda 

mål? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
 Målfokuserad- om de tenderar att fokusera på målen.. 
      

6 I hur hög grad får du utföra ditt arbete i din egen takt, utan att din chef skyndar på 

ditt arbete? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Drivande- om de vill pusha sina anställda framåt. 

  

7 I hur hög grad anser du att din chef är saklig och rakt på sak? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Direkt- om de är tydliga och rakt på sak i sin kommunikation 

  

8 I hur hög grad anser du att din chef tar till sig synpunkter från dig, utan att först fråga 

efter synpunkterna? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      
 Självständig- om de tar till sig synpunkter från andra 

  

9 I hur hög grad får du medverka i din chefs beslut? 
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  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Självständig- om de vill arbeta utan inblandning från andra. 

  

10 Hur snabbt brukar din chef ta beslut? 

  Omedelbart Under dagen Samma vecka Längre tid 

      

 Takt- hur snabbt de fattar beslut. 

  

11 Anser du att din chef talar med en högre eller lägre röst än dina kollegor gör? 

  Mycket högre 

röst 

Högre röst Lägre röst Mycket lägre 

röst 

      

 Röstvolym- hur högt de talar 
  

12 Anser du att din chef talar snabbare än dina kollegor, alltså har en snabbare 

samtalshastighet? 

  Mycket 

snabbare 

Snabbare Långsammare Mycket 

långsammare 

      

 Rösthastighet- hur snabbt de talar. 

  

13 I hur hög grad anser du att din chef visar sina känslor, t.ex. irritation, ömhet, vrede, 

glädje, sorg etc? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Känslosam- hur mycket känslor och sinnesstämningar de visar. 

      

14 I hur hög grad anser du att din chef är lättsam t.ex. skämtar och har glimten i ögat? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

  
 

    

 Lättsam- om de uppvisar en glad och sorglös attityd. 

      

15 I hur hög grad tycker du att din chef motiverar dig i dina arbetsuppgifter? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Relationsorienterad- att man fokuserar på relationer och personer genom att jobba med deras 

motivation 

  

16 I hur hög grad samarbetar du med din chef i dina arbetsuppgifter? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Samarbetande- hur mycket de samarbetar med sina anställda. 

  

17 I hur hög grad upplever du att din chef är genuint intresserad av dig som individ? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 
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 Relationsorienterad- om de är genuint intresserade av sina anställda som individer. 

      

18 I hur hög grad anser du att din chef fattar beslut som gynnar både ledning och 

anställda? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Samarbetande- om de uppvisar en win-win-attityd 

      

19 I hur hög grad detaljstyr din chef ditt arbete? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Detaljorienterad- om de detaljstyr 

  

20 I hur hög grad anser du att din chef litar mer på sitt sunda förnuft och sin 

analyserande förmåga (än på styrdokument och fastställda arbetsrutiner)? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Analyserande- om de har en god analytisk förmåga eller litar mer till t.ex. rutiner. 

      

21 Vilken egenskap passar bäst in på din chef? 

  Pådrivande Försiktig Omtänksam Social 

      

 Kommunikationsstil- vilken egenskap (som då kännetecknar en av de fyra stilarna) 

som är mest kännetecknande. 
 

      

22 I hur hög grad anser du att din chef är öppen och utåtriktad? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Utåtriktad- om de är öppna och utåtriktade. 

      

23 I hur hög grad tycker du din chef anpassar sig och sina beslut efter situationen? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Flexibel- om de anpassar sig efter beslut och situationer. 

      

24 I hur hög grad diskuterar du och dina kollegor, tillsammans med din chef, olika idéer? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Samarbetande- om de arbetar mot konsensus och komma fram till beslut gemensamt.  

  

 

 

 

 

25 I hur hög grad anser du att din chef använder sig av gester, kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och tonläge? 

  Väldigt mycket Mycket Lite Väldigt lite 

      

 Uttrycksfullhet- om de använder mycket gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonlägen i sin 

kommunikation. 
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26 Jag är: Man Kvinna     

      

      

  Man Kvinna     

27 Min närmaste chef är:      
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