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Abstract: 
 
Titel: Jag leder - alltså kommunicerar jag: En kvalitativ fallstudie om kommunikativt 
ledarskap på en multinationell organisation 
Författare: Michaela Edin Dahlgren och Josefin Ersson 
Kurs, termin och år: C-uppsats MK032G, Höstterminen 2017 
Antal ord i uppsatsen: 14 784 
 
Problemformulering och syfte: Chefer spenderar större delen av sin arbetstid åt att 
kommunicera. Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är en viktig del av många 
människors vardag och chefers kommunikation har visat sig kunna påverka både 
medarbetarnas hälsa och miljön på arbetsplatsen. Det går att säga att alla leder med 
kommunikation, men alla leder inte kommunikativt. Kommunikativt ledarskap är en term 
inom ledarskapsforskningen som nyligen har definierats och teoretiserats. Av den anledningen 
är utbudet av forskning som empiriskt bygger vidare på och verifierar termen begränsat. 
Syftet med denna studie är därför att verifiera definitionen av kommunikativt ledarskap 
genom att undersöka uppfattningarna av kommunikation och ledarskap bland chefer på en 
multinationell organisation i Sundsvall, samt analysera vilka faktorer i chefernas omgivning 
som gör att de uppfattar kommunikation och ledarskap på ett visst sätt. Utifrån dessa punkter 
undersöks även om cheferna som deltar i studien ägnar sig åt kommunikativt ledarskap utifrån 
de fyra kommunikativa beteenden för ledare som nyligen definierats inom forskningen. 
 
Metod och material: För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ 
fallstudie bestående av intervjuer med tolv chefer utförts för att få en djupgående och 
detaljerad bild av deras uppfattningar av kommunikation och ledarskap. Intervjuerna utfördes 
med chefer på ett multinationellt företag, Valmet i Sundsvall, och till hjälp fanns en 
intervjumanual utformad efter studiens teoretiska ramverk. 
 
Huvudresultat: Studien visade att cheferna på Valmet uppfattar kommunikation som dialog 
och tvåvägskommunikation, samt att ledarskap innebär att ledare ska vara coachande, öppna 
och skapa delaktighet. Samtidigt uttrycks det finnas svårigheter i att leva upp till vad cheferna 
själva anser är bra ledarskap samt definitionen av kommunikativt ledarskap till följd av 
organisationens komplexa uppbyggnad och det faktum att flera av cheferna leder på distans. 
Utifrån det teoretiska ramverket inom kommunikativt ledarskap visar resultaten på att 
cheferna på Valmet på många sätt agerar som kommunikativa ledare, men att det lätt brister i 
delarna som handlar om öppenhet och att vara närvarande när ledarskapet sker på distans. 
 
Nyckelord: Kommunikativt ledarskap, organisationskommunikation, ledare, chefer, 
kommunikation, dialog 
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1.  Inledning 

I det följande avsnittet introduceras vilket forskningsområde studien utförs inom samt varför 

ämnet är intressant att undersöka ur både ett inomvetenskapligt och ett utomvetenskapligt 

perspektiv. 

1.1 Introduktion och problembakgrund 

En stor del av ledares arbete går idag ut på att kommunicera. Vare sig det gäller 

beslutsfattande, samordning, planering eller konflikthantering så är kommunikation en 

förutsättning för dessa aktiviteter varpå kommunikativa förmågor kan ses som en 

nödvändighet för att lyckas i sitt ledarskap (Simonsson, 2002:13). Forskning inom 

kommunikation och ledarskap har upprepade gånger visat på att utan kommunikation mellan 

chefer och medarbetare kan inget ledarskap existera (Simonsson, 2002:155-156). Alla leder 

med kommunikation, men alla leder inte kommunikativt. Vad är då en kommunikativ ledare? 

Enligt Hamrin (2016a:372) växte termen kommunikativt ledarskap ursprungligen fram hos 

Volvo-gruppen med avseende att internt utveckla kompetens inom kommunikation och 

ledarskap. Nyligen har termen teoretiserats och definierats som: “En kommunikativ ledare 

engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i 

beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande” (Johansson, Miller & Hamrin, 

2011a:2). 

 

Inom ledarskapsforskningen har fokus traditionellt sett legat på ledaren medan de anställda 

betraktats mer passivt, något som under senare år har kritiserats. Istället har begrepp som 

medledare och medarbetarskap lyfts fram. Utan att ha en dialogliknande relation, kan inget 

samspel på arbetsplatsen existera (Falkheimer & Heide, 2011:235-236). Det finns olika 

definitioner av vad ledarskap är och något som skiljer sig idag från tidigare 

ledarskapsperspektiv är att kommunikationen fått en mer central roll och ses som det främsta 

verktyget för ledarskap (Falkheimer & Heide, 2011:239). 

 

När det kommer till innebörden av begreppet kommunikation så har det traditionella 

transmissionssynsättet, där kommunikation ses som överföring av information (Axley, 

1984:429-432), successivt bytts ut mot ett mer meningsskapande synsätt där även mottagaren 
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av kommunikationen involveras (Fairhurst & Connaughton, 2014:10). Begreppet 

kommunikation kan anses vara centralt inom både organisations- och ledarskapsteorier och 

mycket av den uppkommande forskningen utförs av forskare inom just 

organisationskommunikation (Tkalac Verčič, Verčič & Sriramesh, 2012:224). Området 

organisationskommunikation är välkänt sedan tidigare medan kommunikativt ledarskap är ett 

begrepp som nyligen teoretiseras och där finns det ett mindre utbud av tidigare forskning. Till 

följd av det begränsade utbudet av empiriska studier inom kommunikativt ledarskap går det 

att se en lucka i forskningen att bygga vidare på och empiriskt verifiera de definitioner och 

begrepp som tidigare presenterats inom området. Denna studie avser göra detta på ett 

multinationellt företag, Valmet, med fokus på enheterna i Sundsvall och med cheferna där 

som analysenheter. 

 

Efter att ha studerat tidigare forskning inom kommunikativt ledarskap väcktes intresset att 

undersöka inte bara uppfattningarna av kommunikation i allmänhet och kommunikativt 

ledarskap i synnerhet, utan också vad som i praktiken konstruerar dessa uppfattningar. 

Johansson och Hamrin (2013:11) inspirerar till vidare forskning inom området och pekar på 

ett behov av att exempelvis titta på vad som påverkar uppfattningarna om kommunikativt 

ledarskap och vad det är i både miljö och situation som gör att kommunikativa beteenden hos 

ledare upplevs på ett särskilt sätt. Det ansågs därför intressant att även titta på vilka faktorer 

som formar chefernas uppfattningar av kommunikation och ledarskap. 

 

Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är ämnet viktigt eftersom kommunikationen mellan 

chefer och medarbetare är en essentiell del av många människors vardag. Forskning visar att 

ledares kommunikation kan påverka både medarbetarnas trivsel och miljön på arbetsplatsen 

(Bäckström, Ingelsson & Johansson, 2016:155). Genom att undersöka chefers syn på 

kommunikation och deras kommunikativa förmågor kan det gå att se potentiella styrkor och 

svagheter samt hur kommunikationen kan optimeras för både organisationens framgång men 

även för människors välbefinnande på arbetsplatsen, dels på det utvalda fallet men även på 

andra organisationer med liknande arbetsförhållanden. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att verifiera definitionen av kommunikativt ledarskap genom att 

undersöka uppfattningarna av kommunikation och ledarskap bland chefer på en multinationell 

organisation i Sundsvall, samt analysera vilka faktorer i chefernas omgivning som gör att de 

uppfattar kommunikation och ledarskap på ett visst sätt. Utifrån dessa punkter undersöks även 

om cheferna som deltar i studien ägnar sig åt kommunikativt ledarskap utifrån de fyra 

kommunikativa beteenden för ledare som nyligen definierats inom forskningen. 

 

Frågeställningar:     

- Hur uppfattar cheferna kommunikationen i organisationen?   

- Hur uppfattar cheferna ledarskap i organisationen? 

- Vilka organisatoriska faktorer påverkar chefernas uppfattningar om kommunikation 

och ledarskap? 

- Agerar cheferna på organisationen som kommunikativa ledare? I så fall hur? 

 

Avgränsningar 

Valmet är en multinationell organisation som har kontor i 33 länder med totalt cirka 12 000 

anställda runt om i världen. I Sverige har organisationen kontor på flera olika orter men denna 

studie har avgränsats till att undersöka enheten i Sundsvall med sina cirka 450 

heltidsanställda. Av dessa 450 personer så har tolv chefer valts ut som analysenheter för 

studien eftersom dessa ansågs vara mest lämpliga för att ge svar åt studiens syfte och 

frågeställningar, vilket förklaras närmare i metodavsnittet. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom kommunikation och ledarskap och vilka 

ledande teorier som historiskt sett har dominerat respektive område. Här förklaras även hur 

synen på både kommunikation och ledarskap har förändrats genom åren och hur 

kommunikationen kom att bli en del av ledarskapet. Avslutningsvis presenteras vilka teorier 

som har valts ut för studien och varför dessa valdes. 

2.1.1 Ledarskapsforskningens utveckling 

Kommunikativt ledarskap berör två sedan tidigare kända och välstuderade begrepp; 

kommunikation och ledarskap. Inom både kommunikationsforskningen och 

ledarskapsforskningen finns det olika teorier och modeller att ta del av, men forskarna har 

ännu inte lyckats integrera båda begreppen som likvärdiga i en och samma teori. 

Ledarskapsforskningen har historiskt sett dominerats av ett psykologiskt perspektiv inom 

vilket det finns kända traditionella teorier som bland annat trait approach, style approach, 

contingency theory och path-goal theory (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:14).  

 

Inom trait approach kan det centrala betraktas som att vissa människor passar som ledare tack 

vare sina medfödda personlighetsdrag och egenskaper (Stogdill, 1948:35). Teorin kan ses som 

ett försök att peka ut vilka gemensamma egenskaper och drag som karaktäriserar effektivt 

ledarskap (Mintzberg, 1973:194). På 1960-talet växte sedan style approach fram där fokus 

istället ligger på ledarstilar och där en mer deltagande, relationsorienterad stil förespråkas 

framför en autokratisk, uppgiftsorienterad stil (Mintzberg, 1973:17). Inom contingency theory 

kan forskare i stället sägas fokusera på att det inte finns något enväldigt sätt att leda som 

passar i alla situationer utan att kontexten påverkar ledarskapet (Fiedler, 1966, refererad i 

Mintzberg, 1973:17), medan path-goal theory handlar om att ledare spelar en viktig roll i 

medarbetarnas syn och inställningar till mål varpå ledaren måste motivera medarbetarna att 

uppnå målen (House & Mitchell, 1974:81). Gemensamt för samtliga av ovan nämnda teorier 

inom ledarskapsforskningen är att de kommunikativa aspekterna utelämnats. 
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Under 1970-talet växte ett nytt synsätt på ledarskap fram genom Leader-Member Exchange 

Theory (LMX) som sedan dess har fortsatt vara en framstående teori inom 

ledarskapsforskningen (Northouse, 2016:138). LMX-teorin, till skillnad från tidigare teorier 

inom ledarskap, fokuserar inte enbart på ledarens eller följarnas perspektiv utan beskriver 

istället ledarskap som en process som påverkas av utbytet mellan både ledare och följare 

(Northouse, 2016:137). Fortsättningsvis så antyder LMX-teorin att det är viktigt att 

förekommandet av så kallade in-groups och out-groups inom organisationer identifieras, inte 

minst eftersom det finns stora skillnader mellan hur mål uppnås i dessa grupper (Northouse, 

2016:144). Grupperna har att göra med vilken relation ledaren har till sina följare och forskare 

inom området menar på att kvaliteten av relationerna går att koppla till både individuell och 

organisatorisk effektivitet (Hackman & Johnson, 2013:91). LMX-teorin leder på så sätt väg 

till en mer medarbetarinkluderande syn på ledarskap där både ledarnas och följarnas 

perspektiv lyfts fram. 

 

Senare har även ledarskapsteorier som transformational leadership och authentic leadership 

vuxit fram. Transformational leadership uppkom under 1980-talet och är en teori där ledare 

beskrivs inspirera medarbetare att prestera utöver det vanliga genom att väcka nya tankar och 

idéer, tilldela individuellt anpassade arbetsuppgifter och vara karismatiska (Bass, 

1985:34-37). När det kommer till authentic leadership så menas här att ledare som är 

autentiska visar upp självmedvetenhet och agerar efter detta, vilket innebär att de uttrycker 

sina faktiska tankar och behov och vad de tror på samt genom sitt beteende visar upp sitt 

“sanna jag” (Hackman & Johnson, 2013:355). Autentiskt ledarskap kan inneha olika former 

av positivt ledarskap och autentiska ledare kan beskrivas skapa långvariga relationer med sina 

följare samt skapa mening och arbeta hårt, men de behöver inte nödvändigtvis vara särskilt 

karismatiska (Avalio & Gardner, 2005:329). Inte heller i de sistnämnda ledarskapsteorierna 

framgår det något tydligt försök att lyfta de kommunikativa aspekterna av ledarskapet. 

 

Det går att argumentera för att det var först på 1990-talet som begreppet kommunikativt 

ledarskap växte fram (Hamrin, 2016b:13). Det var också under denna tidsperiod som forskare 

inom området kommunikation och ledarskap började lyfta fram medarbetarna och deras 

kommunikativa förmågor, fram tills dess hade fokus mestadels legat på ledaren (Hamrin, 

2016b:14). En teori som uppkom med synsättet att ledarskap skapas genom interaktioner 
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mellan ledare och medarbetare är diskursivt ledarskap. Forskare inom diskursivt ledarskap 

menar på att diskurser, det vill säga text och tal samt de processer och kontexter vilket de 

skapas i (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:16), konstituerar ledarskap snarare än att 

definiera eller konceptualisera det (Fairhurst, 2007, refererad i Hamrin, 2016b:15). Diskursivt 

ledarskap kan sägas värdera de kommunikativa bitarna av ledarskapet och är en av de teorier 

som används i denna studie, vilket presenteras mer djupgående i kapitel 2.3. 

 

Genom att granska ledarskapsforskningens utveckling ur ett kommunikativt perspektiv går det 

att se att en transmissionssyn på kommunikation länge dominerade ledarskapet, där ledaren 

var i centrum och informerade och styrde medarbetarna utan dialog, till en mer 

meningsskapande syn på kommunikation där medarbetarnas inflytande också poängteras och 

där ledarskap existerar till följd av interaktionerna mellan ledare och medarbetare. 

Följaktligen presenteras den utveckling som även har skett inom kommunikationsforskningen. 

2.1.2 Kommunikationsforskningens utveckling 

Sett till grunderna så kan det vara komplicerat att definiera vad kommunikation är då det är ett 

begrepp som i mångt och mycket både tolkas och uppfattas olika. Begreppet kommunikation 

har ett latinskt ursprung, communicare, vilket översatt betyder “att göra något gemensamt för 

flera” (Jansson, 2009:14). Det finns tre stycken antaganden som definierar kommunikation 

och olika perspektiv på kommunikation, vilka även förtydligar begreppet; “kommunikation 

handlar om en process snarare än ett tillstånd”, “kommunikation äger rum mellan flera 

människor och knyter dem samman” och “kommunikation tycks ha något slags objekt eller 

innehåll - det som görs gemensamt” (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:25). 

 

Kommunikationsbegreppet diskuteras inom kommunikationsforskningen utifrån två olika 

huvudformer som beskriver olika processer; kommunikation som överföring och 

kommunikation som delning. Vidare kan dessa översättas till två olika synsätt på 

kommunikation, varav det ena är ett transmissionssynsätt och det andra ett meningsskapande 

synsätt (Van Ruler, 2004:128). Ett begrepp som beskriver transmissionssynsättet är “the 

conduit metaphor”, vilket innebär att kommunikationen leds genom en rörledning. Det vill 

säga att det sända meddelandet transporteras från sändare till mottagare via denna kanal. Det 
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överförda meddelandet är det som är essentiellt varpå mottagarens roll reduceras till att endast 

ta emot budskapet, och ges därav inget utrymme för tolkningar (Axley, 1984:429-432).  

 

Enligt transmissionssynsättet antas individer på ett bestämt sätt överföra sina budskap, så som 

tankar och känslor, från sändare till mottagare. Detta tillvägagångssätt domineras av viljan att 

kontrollera mottagaren och här eftersträvas inte interaktion och meningsskapande. 

(Simonsson, 2002:41). Kommunikationen fungerar som ett sätt att sprida information, där 

sändaren formulerar meddelandet så pass väl, att mottagaren ska kunna förstå vad som menas 

(Van Ruler, 2004:128).  

 

Det som främst skiljer de två olika synsätten på kommunikation åt,  är att det 

meningsskapande synsättet är synonymt med flervägskommunikation, jämfört med 

transmissionssynsättet som i huvudsak utgörs av envägskommunikation. Det 

meningsskapande synsättet karaktäriseras av vikten av att föra dialog, skapa mening och 

betydelse i sin kommunikation (Fairhurst & Connaughton, 2014:10). Den meningsskapande 

processen är något som pågår konstant, och är viktig för kommunikationen och för 

organisationer i stort, även om det också är en process som många gånger tas för givet 

(Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005:409). Det meningsskapande synsättet är en viktig 

byggsten för att en organisation ska kunna existera. Organisationer med stora 

informationsflöden behöver bland annat sållningsprocesser, där chefens roll är att sålla 

informationen för att underlätta för sina medarbetare. Denna process är ett exempel på 

meningsskapande och dess betydelse för en organisation. Exempel likt detta är vad det 

meningsskapande synsättet står för, att skapa mening i en process. Medarbetarna blir kreatörer 

av den kontext de själva verkar inom (Simonsson, 2002:60-63).  

 

Historiskt sett har transmissionssynsättet dominerat kommunikationsfältet varpå fokus inte 

legat på den meningsskapande kommunikationen, något som har påverkat ledares 

kommunikation och ledarskap. Detta har utvecklats i en annan riktning och på senare tid 

influeras ledares kommunikation utav båda synsätten (Fairhurst & Connaughton, 2014:12). 
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2.1.3 Forskning om kommunikativt ledarskap 

I samband med att kommunikationen lyfts fram som en allt viktigare del av ledarskapet har ett 

nytt teoretiskt begrepp växt fram; kommunikativt ledarskap. Begreppet tycks inte vara särskilt 

känt utanför norra Europa och effekterna av kommunikativt ledarskap kan ses relatera till 

nordiskt ledarskap och dess utmärkande egenskaper (Hamrin, 2016b:13-14). Som ett resultat 

går det att se att mycket av den forskning som finns gällande kommunikativt ledarskap har 

utförts av just nordiska forskare. 

 

Hamrin (2016c:32) beskriver det praktiska och teoretiska begreppet av kommunikativt 

ledarskap som att ledare delar makten med andra och att medarbetare uppmuntras ta del av 

beslutsfattandet genom kommunikation. Hamrins studie som har utförts på ett svensk företag i 

fyra olika länder visar på att kommunikativt ledarskap påverkas av kontexten i vilken 

ledarskapet utövas. Fördelningen av makt till medarbetarna syns mest tydligt i den svenska 

kontexten då svenska ledare fokuserar mer på att ingå ett partnerskap med sina medarbetare 

än övriga länder som undersöktes i studien; Frankrike, Indien och USA (Hamrin, 2016c:30, 

21). Diskurser av begreppet kommunikativt ledarskap tyder på att ledares kommunikativa 

uppgifter är att agera som strateger, översättare, instruktörer och meningsskapare och dessa 

konstruktioner befäster idén om att ledarskap skiljer sig åt globalt, både när det gäller 

uppfattningar och utövande (Hamrin, 2016c:32). 

 

Johansson, Miller och Hamrin (2014:156) bidrar till forskningen inom kommunikativt 

ledarskap genom att de bland annat presenterar fyra centrala kommunikationsbeteenden för 

ledare; strukturera, utveckla, interagera och representera. Förutom beteendena så har 

författarna även identifierat åtta principer för kommunikativt ledarskap (Johansson, Miller & 

Hamrin, 2014:157) vilka presenteras mer utförligt i kapitel 2.2, tillsammans med de fyra 

kommunikationsbeteendena som nämndes ovan. Slutligen så erbjuder Johansson, Miller och 

Hamrin (2014:155, 157) en teoretiskt grundad definition av vad kommunikativt ledarskap är; 

“En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, 

involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande”, vilken 

kan testas empiriskt. 
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Förutom forskning om vad kommunikativt ledarskap är och vilka beteenden som 

karaktäriserar en kommunikativ ledare så går det också att finna studier som undersöker 

effekterna av kommunikativt ledarskap hos medarbetarna. Johansson (2015:104) visar på att 

positiva effekter som kommunikativt ledarskap kan anses medföra bland medarbetarna 

inkluderar ökat förtroende, engagemang, motivation och trivsel på arbetsplatsen. Studien visar 

på att dialog och tvåvägskommunikation är viktigt för “employee empowerment” som i sin tur 

bidrar till organisationens effektivitet och lönsamhet. Det går också att se att kommunikativt 

ledarskap, enligt tillfrågade ledare, bland annat handlar om att inkludera medarbetarna i 

beslutsfattande och uppmuntra medarbetarna att göra sina röster hörda (Johansson, 

2015:105-106). 

 

Kommunikativt ledarskap har visat sig komma med stora möjligheter men också svårigheter. 

Simonsson (2002:14-15) lyfter fram de kommunikativa utmaningar som medföljer det så 

kallade doktrinskiftet i ledarskap där chefen går från ett mer regelstyrt och direktivt ledarskap 

till ett mer inkluderande och kommunikativt ledarskap. Denna övergång är inte alltid helt 

enkel, inte minst till följd av att många chefer saknar övergripande utbildning i 

kommunikation. Det som möjligtvis kan erbjudas är presentations- eller mötesteknik men där 

läggs inget fokus på kommunikationsprocesser och förståelsen för dessa (Simonsson, 

2002:14). Författarens studie visar på att det kan finnas skillnader i vad som sägs och vad som 

görs samt att chefer kan behöva stöd i övergången till ett kommunikativt ledarskap för att det 

ska fungera bra. Får cheferna inget stöd finns det en risk att de vill återgå till en mindre 

kommunikativ ledarstil. Simonsson (2002:258-259) poängterar också att det moderna, 

kommunikativa ledarskapet inte bara handlar om ledarens kunskaper och förmågor utan också 

om vad medarbetarna tycker och tänker. 

 

För att återgå till vad kommunikativt ledarskap faktiskt innebär så går det att se på den 

internationella arenan att Barrett (2006:385) ger en definition av kommunikativt ledarskap, 

eller ledarskapskommunikation, samt presenterar ett ramverk för vilka kommunikativa 

förmågor chefer behöver inneha för att bli bättre ledare. Här beskrivs 

ledarskapskommunikation som den kontrollerade och genomtänkta meningsöverföring som 

ledare gör vilket påverkar både enskilda medarbetare men också arbetsgrupper och 

organisationen i stort (Barrett, 2006:386). Författaren diskuterar även att ledare bör eftersträva 
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ett positivt “ethos” vilket bland annat påverkas av ledarens image, där trovärdighet är ett 

viktigt ledord, samt ledarens känslomässiga intelligens. Ledare måste kunna förstå sina följare 

i alla situationer och ha vetskap om hur följarna motiveras och vad som får dem att lyssna för 

att lyckas med sin kommunikation (Barrett, 2006:388-389).  

 

Även Eriksen (2001:21) poängterar att ett kommunikativt förhållningssätt är en förutsättning 

för att lyckas i sitt ledarskap. Eriksen (2001:33) menar att kommunikativa ledare får ett ökat 

förtroende samt underlag för sin auktoritet vilket leder till att beslut kan fattas mer effektivt då 

de inte hela tiden behöver söka konsensus. Studien visar på att kommunikativa ledare som 

fokuserar på ömsesidig förståelse lyckas bättre och att ett utmärkande fokus för 

kommunikativt ledarskap är legitimitet, vilket bland annat uppnås genom dialog för 

problemlösning och konflikthantering. Enligt Eriksen (2001:21) bidrar faktorer som 

decentralisering, gemensamt beslutfattande och en utjämning av makten till ett 

kommunikativt ledningssätt. 

 

Gemensamt för den forskning om kommunikativt ledarskap som presenterats här är att stor 

vikt läggs vid dialog och utjämning av makten. Medarbetarna ses inte som passiva mottagare 

utan som en viktig del av ledarskapet eftersom organisationens resultat kan påverkas av 

ledarens relationer med medarbetarna, vilket i sin tur påverkas av ledarens kommunikativa 

förmågor och beteenden. Tvåvägskommunikation och ömsesidig förståelse kan uttydas vara 

två nödvändiga aspekter för ett lyckat kommunikativt ledarskap. På den svenska arenan lyfts 

även gemensamt beslutsfattande fram. Vidare följer en utveckling av vad kommunikation 

innebär för ledare och vad ledarnas kommunikativa uppdrag kan sägas vara utifrån tidigare 

forskning. 

2.1.4 Ledares kommunikation 

Som tidigare nämnt så har ledarskap i stor utsträckning alltid handlat om att kommunicera. 

Utan kommunikation kan varken en chef eller ledare fatta viktiga beslut eller lämna feedback. 

Detta inte minst mot bakgrund av att chefens kommunikativa uppdrag i modern tid har 

förändrats till att i större utsträckning handla om att skapa mening och sammanhang, och inte 

endast verka som informationsförmedlare (Heide, Johansson, Simonsson, 2012:119-120). 

Vidare hävdar Heide, Johansson och Simonsson (2012:128) att även om chefens 
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kommunikativa uppdrag har förändrats, så innefattar chefsrollen trots det, att filtrera 

informationen som går ut till de anställda. Informationen ska inte endast filtreras, utan också 

sorteras för att de anställda enklare ska kunna utröna vad som är viktigt. Det handlar om att 

göra informationen lättolkad och förståelig, samt att ge den mening. För att detta ska vara 

genomförbart, kan inte informationen vara enkelriktad, utan ledaren bör i dessa situationer 

öppna upp för dialog (Simonsson, 2002:26-27). 

 

Det finns ett antal olika aspekter av kommunikativt ledarskap och dess betydelse för ledare 

och organisationer i stort. Kommunikativa ledare kan sägas sträva efter och arbeta för ett 

positivt arbetsklimat, eftersom medarbetarnas uppfattningar om hur de behandlas och värderas 

i organisationen påverkas av ledarens beteende (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:11). 

Kommunikativa ledare är även reflexiva, vilket innebär att de uppmuntrar till diskussion och 

dialog så att alla medarbetare vågar komma till tals och kan känna att deras röster blir hörda. 

Fortsättningsvis så involverar kommunikativa ledare sina medarbetare i beslutsfattande och är 

uppmuntrande och involverade i sina medarbetares utveckling. En kommunikativ ledare 

beskrivs även använda sig av interorganisatoriska nätverk vilket kan ge ledaren ökad kunskap 

om arbetsmiljön och vilka behov och färdigheter organisationens anställda har (Johansson, 

Miller & Hamrin, 2011b:11). Slutligen så ger och söker kommunikativa ledare feedback för 

att utveckla sitt ledarskap samt lyssnar och deltar i konversationer (Johansson, Miller & 

Hamrin, 2011b:12).  

2.2.1 Kommunikativt ledarskap i åtta principer 

De olika aspekterna för kommunikativa ledare som nämndes ovan leder oss in på den första 

teorin som används i denna studie; kommunikativt ledarskap. Begreppet har nyligen 

teoretiserats, Johansson, Miller & Hamrin (2011) har sammanfattat kommunikativa ledares 

egenskaper och presenterat en ny, samlad teoretisk definition av kommunikativt ledarskap, 

vilken även presenterades tidigare:  

 

En kommunikativ ledare engagerar sina medarbetare i dialog och kommunikation, ger och 

söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande och uppfattas som öppen och 

närvarande” (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:2). 
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Vidare så har Johansson, Miller och Hamrin (2011a:4) kommit fram till vilka kommunikativa 

beteenden som är centrala för ledare samt hur kommunikation påverkar ledares och 

medarbetares meningsskapande. Utifrån en litteraturgenomgång presenterar författarna åtta 

principer för vad kommunikativa ledare gör, principer som kan ligga till grund för hur 

ledarskapsteori och praktik utvecklas inom organisationer.  

 

En kommunikativ ledare enligt Johansson, Miller och Hamrin (2011b:30-31; 2014:154-155):  

 

1. Coachar och ger medarbetare eget ansvar 

Den första principen innebär att kommunikativa ledare är coachande och underlättar det 

individuella arbetet för medarbetare, det vill säga uppmuntrar dem att ta eget ansvar men finns 

fortfarande där som stöd vid behov. Kommunikativa ledare förstår vikten av att inte vara 

enväldig beslutsfattare utan att inkludera medarbetarna i de beslut som ska fattas eller 

problem som måste lösas så att medarbetarna känner delaktighet och engagemang (Johansson, 

Miller & Hamrin, 2011b:30). 

 

2. Skapar strukturer som underlättar arbetet 

Den andra principen poängterar att kommunikativa ledare underlättar arbetet för de anställda 

så att de förstår vad som ska göras och hur det mest lämpligt kan utföras. De visar också en 

vilja och förmåga att förändras när det behövs, samt öppnar upp för feedback (Johansson, 

Miller & Hamrin, 2011b:30). Fortsättningsvis skapar kommunikativa ledare en kultur där 

medarbetarna känner sig trygga att uttrycka sina åsikter samt blir hörda och att ledarna 

främjar diskussion (Johansson, Miller & Hamrin, 2014:154) 

 

3. Formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet, och professionalism  

Enligt den tredje principen är en kommunikativ ledare tydlig med sina förväntningar och 

månar om att medarbetarna är införstådda och medvetna om såväl långsiktiga som kortsiktiga 

mål. Det som karaktäriserar den kommunikativa ledaren är dennes vilja att göra medarbetarna 

delaktiga i både arbete och målstyrning (Johansson, Miller & Hamrin, 2014:154).  
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4. Är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna 

Den fjärde principen lyfter fram att kommunikativa ledare bryr sig om och tar hänsyn till 

medarbetarna, dels individuellt men också när det kommer till arbetsgruppen i stort. Ledaren 

värnar om ett positivt arbetsklimat. Kommunikativa ledare är även goda lyssnare, oavsett om 

det handlar om klagomål eller frågor, samt delar med sig av information på ett trovärdigt sätt 

(Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:30). 

 

5. Löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet 

En kommunikativ ledare är informativ i sin natur och ämnar inkludera såväl andra 

medarbetare som chefer i beslutsfattandet. Denna interaktion med andra chefer och 

medarbetare ger en värdefull insyn i organisationen för den kommunikativa ledaren, vilket 

leder till att diverse uppkomna problem snabbare når en lösning (Johansson, Miller & Hamrin, 

2011b:30). 

6. Ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål 

Den sjätte principen understryker att kommunikativa ledare uttrycker en förståelse för 

medarbetarnas bidrag i organisationen och att deras individuella mål och insatser berör de 

större organisatoriska målen, varpå medarbetarna bör få den hjälp de behöver för att nå sina 

mål (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:31). Kommunikativa ledare är själva engagerade i 

konversationer, formella som informella, både när det kommer till att tala och lyssna och de 

uppmuntrar även medarbetarna att vara engagerade (Johansson, Miller & Hamrin, 2014:155). 

 

7. Gestaltar medvetet budskap och händelser 

Utifrån den sjunde principen är kommunikativa ledare medvetna om att de påverkar sina 

medmänniskor på flera sätt, både när det kommer till sättet de porträtterar organisationsfrågor 

men också när det kommer till synen på kommunikation och meningsskapande. Av den 

anledningen är planering och feedback viktigt för dessa ledare (Johansson, Miller & Hamrin, 

2011b:31). 

 

8. Möjliggör och stödjer meningsskapande 

En kommunikativ ledare ser på kommunikationen med sina medarbetare som ett samspel och 

avser att stötta sina medarbetare, samt uppmanar till dialog. Denne inser vikten av att skapa 
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mening, vara informativ och tillgängliggöra information oavsett om det handlar om 

arbetsrelaterade frågor eller inte (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:31). 

2.2.2 Fyra kommunikativa beteenden 

Med utgångspunkt i de åtta principerna för kommunikativa ledare ovan har även fyra centrala 

kommunikativa beteenden hos ledare identifierats, vilka tillsammans med definitionen av 

kommunikativt ledarskap och de åtta principerna kan verka som vägvisare i utvecklandet av 

praktiskt kommunikationsarbete i organisationer (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:31). 

 

De fyra centrala kommunikativa beteendena hos ledare beskrivs som följande: 

 

1. Strukturera - innebär att tydliggöra mål och förväntningar, definiera uppgifter, planera samt 

fördela uppgifter, rekrytera och skapa mening. 

2. Utveckla - innebär att coacha och träna, ge återkoppling på resultat, 

lösa problem och uppmuntra självstyrning. 

3. Interagera - innebär att skapa öppenhet, stödja samt lösa konflikter. 

4. Representera - innebär att företräda gruppen, enheten eller organisationen, bevaka 

omgivningen, nätverka och skapa resurser.  

  - (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3) 

 

Organisationer kan använda de åtta principerna och medföljande kommunikativa beteenden 

för att utforma kommunikationsplaner samt utvärdera kommunikationen, något som kan ha 

inverkan på organisationens resultat. Johansson, Miller och Hamrin (2011b:31-33) presenterar 

även fyra rekommendationer för hur organisationer kan arbeta med kommunikativt ledarskap 

och rekommendationerna är att fastställa värden, utvärdera ledarnas kommunikation och 

kommunikationsklimatet, utveckla system för coaching samt öka samarbetet mellan HR och 

kommunkationsavdelningen. Kommunikativa ledare som bland annat ger och tar emot 

feedback, är ärliga och öppensinnade och för dialog med sina medarbetare kan ha positiva 

effekter på både medarbetarnas hälsa och arbetsmiljön (Bäckström, Ingelsson & Johansson, 

2016:155). Chefer spelar en avsevärd roll för internkommunikationen i organisationer 

(Simonsson, 2002:13). 
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Utifrån det teoretiska ramverket för kommunikativt ledarskap, med definitionen, de åtta 

principerna samt de fyra beteendena, så kommer fokus i denna studie framför allt att ligga på 

de fyra kommunikativa beteendena för ledare som Johansson, Miller och Hamrin (2011a:3) 

har definierat. Tanken är att undersöka de kommunikativa beteendena bland chefer på en 

organisation som inte uttryckligen arbetar med kommunikativt ledarskap men där 

kommunikationen likväl är en stor del av chefernas vardag. På så sätt går det att studera vilka 

av beteendena som utövas av cheferna på den utvalda organisationen, om det är något som 

saknas för att de ska räknas som kommunikativa ledare, samt hur uppfattningarna av 

kommunikativt ledarskap ser ut bland cheferna i relation till den definition som presenterats 

här. 

2.3 Diskursivt ledarskap 

Den andra teorin som används i studien är diskursivt ledarskap, vilket är en ledarskapsteori 

som tittar till det sociala, lingvistiska och de kulturella aspekterna av ledarskap (Fairhurst, 

2007:viii). Termen diskurs kan beskrivas i olika uppdelningar där en del är lilla ”d”-diskurser, 

vilket syftar på att studera text och tal i sociala situationer (Alvesson & Kärreman, 

2000:1133-1134; Fairhurst, 2007:6), det vill säga ett mikroperspektiv där samtal och 

relationer mellan ledare och medarbetare är i centrum. Vidare finns det som kallas stora 

”D”-Diskurser vilket syftar till större varaktiga system eller ramar av diskurser för skapandet 

av idéer vilket även kan beröra konstitutionalisering (Alvesson & Kärreman, 2000:1133-1134; 

Fairhurst, 2007:6), med andra ord ett makroperspektiv av kontexten eller miljön i 

organisationen och samhället i stort. Ontologiska enheter inom det diskursiva perspektivet 

inkluderar relationer, subjektivitet, lingvistik, lingvistiska och kulturella gemenskaper, 

identiteter, organisationer i rollen som aktörer på en makronivå samt stora “D”-Diskurser som 

egna tankesystem. Diskursivt ledarskap fokuserar på att ledarskap är uppbyggt av 

interaktioner, språkanvändning och formandet av diskurser bland ledare och dess följare 

(Fairhurst, 2007:9). 

 

Fairhurst introducerade begreppet diskursivt ledarskap år 2007 (Fairhurst, 2007:viii-ix) som 

en ledarskapsteori där de sociala aspekterna framhävs vilket tidigare ledarskapspsykologiska 

perspektiv saknade och även hade kritiserats för. Samtidigt poängteras att Fairhurst 

(2007:viii) inte vill förkasta ledarskapspsykologins bidrag till kommunikationsforskningen 
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utan snarare komplettera dem. Inom ledarskapspsykologin framställs ledarskap som att 

ledares och följares egenskaper, känslor, sinnestillstånd och bearbetning av kognitiva 

processer, som oberoende variabler, leder till att budskap och beteenden skapas (Fairhurst, 

2008:515). Som motargument till ledarskapspsykologin har forskare inom bland annat 

kommunikation tagit fram teorier där fokus istället ligger på kommunikation, 

ledarskapsdiskurser och relationer (Fairhurst, 2008:510). Enligt Fairhurst (2008:515) finns det 

skillnader mellan diskursivt ledarskap och äldre ideologier inom ledarskapspsykologin 

gällande minst sex områden; studieobjekt, ontologi, makt, handlingar, analytiskt fokus och 

kommunikationsinriktning. 

 

Till att börja med menar Fairhurst (2008:515) att de interaktioner som studeras inom 

ledarskapspsykologin enbart är statistiska medan forskare inom diskursivt ledarskap studerar 

såväl diskurser i interaktioner mellan ledare och följare som diskurser i intervjuer och 

diskursiva formationer. Fortsättningsvis inom diskursivt ledarskap så ligger fokus på att 

ledarskap är socialt konstruerat där diskursiva tillämpningar och kulturella influenser spelar 

roll, snarare än en fördefinierad modell. Diskursivt ledarskap avfärdar på så sätt tidigare 

teorier som fokuserar på egenskaper eller situationsanpassat ledarskap (Fairhurst, 2008:516). 

Inom diskursivt ledarskap ses makt som både positivt och negativt och diskursiva analytiker 

vill veta hur och vilket slags ledarskap i stället för varför (Fairhurst, 2008:516-517). 

 

Vidare beskriver Fairhurst (2007:16) att äldre traditionell ledarskapsforskning ofta ser det 

sociala och kommunikativa som hjälpmedel till individuella kognitiva handlingar. Ledaren 

studeras som individ och kommunikationen är inte av största vikt. Inom diskursivt ledarskap 

är däremot kommunikationen av primärt intresse (Fairhurst, 2007:17). Teorin om diskursivt 

ledarskap undviker att romantisera ledarskap men värderar de sociala och kommunikativa 

aspekterna av ledarskapet (Fairhurst, 2008:517). 

 

Clifton (2012:148) förklarar att även om intresset för diskursivt ledarskap har ökat så saknas 

det forskning som detaljerat analyserar hur ledarskap uppnås genom interaktioner. Clifton 

(2012:162) föreslår också att för ledare är det inte nödvändigtvis fler ledarskapsteorier som 

behövs, utan snarare en förståelse för de diskursiva resurser som finns tillgängliga för dem. 

Enligt Clifton (2012:149) finns det fyra huvudsakliga grenar inom ledarskapsforskningen som 
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växt fram under de senaste 75 åren; trait approach, style approach, tillfällighetsteorin och nytt 

eller modernt ledarskap. Diskursivt ledarskap tillhör då det sistnämnda. 

 

Diskursivt ledarskap valdes som teori för denna studie eftersom syftet är att undersöka 

uppfattningarna av kommunikation och ledarskap samt analysera faktorerna i omgivningen i 

vilken uppfattningarna skapas. Teorin om diskursivt ledarskap säger att ledarskapet formas i 

en kontext genom interaktioner mellan människor, vilket blir en av de dimensioner som då går 

att undersöka i det utvalda fallet genom att titta till språket och de interaktioner som sker 

mellan chefer och medarbetare, samt hur arbetssituationen och relationerna ser ut vilket även 

det är en del av kontexten eller omgivningen.  

 

3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilket tillvägagångssätt som har använts för att utföra studien, hur 

empirin har samlats in och analyserats. Även uppkomna metodproblem samt studiens validitet 

diskuteras i detta avsnitt. 

3.1.1 Val av metod 

Studien är en kvalitativ fallstudie där det empiriska materialet samlades in genom 

samtalsintervjuer med tolv chefer på Valmet i Sundsvall. Studiens analysenheter var de 

utvalda cheferna på Valmet. Enstaka fall i studier är sällsynta eftersom det krävs jämförelser 

för att dra slutsatser om orsak och verkan (Esaiasson et al., 2017:108-109). För att kunna göra 

en jämförelse behövs det i sin tur minst två analysenheter (Esaiasson et al., 2017:109), varpå 

chefer inom olika affärsområden, avdelningar och i viss mån olika led har intervjuats för att 

jämförelser skulle möjliggöras. 

 

Inför studien ansågs det intressant att undersöka och jämföra olika faktorer på ett och samma 

företag då organisationen i fråga är bland de största i Sundsvall med cirka 450 anställda och 

ett stort antal chefer. Det bedömdes ge tillräckligt med material att grundligt undersöka det 

valda fallet, vilket passar bättre ihop med syfte och frågeställningar, än att exempelvis titta 

mer ytligt på flera olika organisationer. Genom att utföra ett flertal ingående intervjuer på en 
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och samma organisation gick det att få djupare insyn om chefernas arbetsmiljö, 

kommunikation och ledarskap. 

3.1.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Kvalitativa samtalsintervjuer ansågs som en lämplig metod för studien eftersom syftet var att 

få en djupare förståelse och en detaljerad bild av chefernas uppfattningar samt de faktorer som 

påverkar uppfattningarna av ledarskap och kommunikation. En kvalitativ studie passar för 

ändamålet då det skapar insikt och ökad förståelse för det undersökta fenomenet (Trost, 

2010:32). En styrka med kvalitativa intervjuer är att det ger forskaren möjlighet att samla in 

och undersöka berättelser om den sociala världen (Silverman, 2004:137). Intervjuer ger 

inblick i de förhållanden som råder i en viss social miljö och kan på så sätt bidra till kunskap 

om dessa förhållanden (Ahrne & Svensson, 2015:34), vilket lämpade sig bra för denna studie. 

Intervjuer sågs också som en passande metod för att undersöka chefernas egna upplevelser 

och uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2015:34), samt för att undersöka outforskade områden 

(Esaiasson et al., 2012:253), vilket kommunikativt ledarskap anses vara då begreppet nyligen 

teoriserats. 

 

Kritik som finns mot intervjuer som metod är att samtalet som tar plats mellan intervjuare och 

respondent påverkas av kontexten och att intervjuerna därmed enbart säger något om 

förhållandet just där och då men inte nödvändigtvis så mycket om andra situationer (Ahrne & 

Svensson, 2015:35). Det kan också vara svårt att veta om respondenten menar samma sak 

som intervjuaren uttolkar (Ahrne & Svensson, 2015:35). Av den anledningen lämnades 

utrymme i intervjuerna att ställa följdfrågor för att kunna stämma av att det respondenterna 

uttryckte uppfattades på rätt sätt. 

3.2 Intervjumanual 

Tre former av intervjuer brukar presenteras; öppna intervjuer, semistrukturerade intervjuer 

och strukturerade intervjuer (Ekström & Larsson, 2010:60) och i denna studie användes 

semistrukturerade intervjuer där vissa frågor var tematiskt upplagda utifrån studiens 

frågeställningar och teorier samtidigt som det fanns plats för öppna följdfrågor vid behov. I 

den bifogade intervjumanualen (Bilaga 1) ligger både tematiska frågor och följdfrågor som 

uppstod under intervjuerna inlagda. 
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Intervjumanualens första frågor är uppvärmningsfrågor med syfte att värma upp 

respondenterna och få information om deras nuvarande roll på företaget och bakgrund om hur 

de nått sin position som chef. Efter uppvärmningen kommer tematiskt upplagda frågor om 

kommunikation och ledarskap vilka utformades med de fyra kommunikativa beteendena i 

åtanke; strukturera, utveckla, interagera och representera. Nästa tema i intervjumanualen är 

arbetssituation/kontext där frågorna handlar om chefernas situation och relationer på 

organisationen, vilket även till viss del fanns invävt i frågorna om kommunikation och 

ledarskap. Intervjumanualens avslutande frågor ger respondenterna möjlighet att komplettera 

med ytterligare information om de vill eller känner att de glömt något, samt chansen att ställa 

frågor tillbaka. 

3.3 Urval 

När det kommer till studiens urval finns det olika sätt att välja ut sina intervjuobjekt varav ett 

sätt är ett tvåstegsurval (Ahrne & Svensson, 2015:40), vilket användes i denna studie. När en 

studie exempelvis handlar om organisationer och ledarskap bestäms i första hand vilken 

organisation som ämnas undersöka (Ahrne & Svensson, 2015:40). I denna studie var det 

viktigt att organisationen i fråga var en större organisation så att flera led och avdelningar 

kunde undersökas. Det sågs även som en fördel om företaget låg på ett rimligt avstånd för 

besök så att intervjuerna kunde göras öga mot öga. Av den anledningen valdes en organisation 

med kontor i Sundsvall ut. Organisationen i fråga, Valmet, har flera anläggningar i Sundsvall 

med olika affärsområden och avdelningar och därav ett stort utbud chefer och medarbetare, 

samt att det är multinationellt vilket sågs som ytterligare en intressant faktor för studien. 

Valmet har även medverkat i studier vid Mittuniversitetet förut och i bekantskapskretsen 

fanns kontaktpersoner som tillfrågades för att få information samt hitta rätt personer att 

intervjua. 

 

Det andra urvalet som gjordes var att välja ut vilka personer som skulle intervjuas på 

organisationen (Ahrne & Svensson, 2015:40). Inför urvalet av respondenter utfördes två 

informantintervjuer med chefer på Valmet som hjälpmedel, vilka även gav 

bakgrundsinformation om organisationen. Informantundersökningar görs för att samla in 

information, exempelvis gällande hur saker och ting fungerar i en organisation (Esaiasson et 
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al., 2012:227). Det framgick i informantintervjuerna att det är en komplicerad organisation 

med många led och avdelningar i respektive affärsområde. För att göra urvalet av chefer 

tydligare skickade en av informanterna ett organisationsschema. Utifrån organisationsschemat 

valdes genom ett typurval 15 chefer ut som alla ansvarar för någon avdelning på Valmet i 

Sundsvall med anställda under sig, och i vissa fall även underchefer, men också någon eller 

några chefer över sig, även om dessa inte sitter i Sundsvall i flera av fallen. Typurval lämpar 

sig bra när specifika yrkesgrupper ska undersökas (Ekström & Larsson, 2010:61). 

 

Genom att välja ut chefer som både har underchefer och anställda under sig men också chefer 

över sig, blir deras roll i organisationen intressant ur två perspektiv för studien då de dels 

agerar som chefer och dels som medarbetare. Till följd av att chefernas avdelningar och 

ansvarsområden varierar i storlek sågs även en möjlighet att få variation i svaren, så att 

jämförelser kunde göras mellan de olika chefernas svar för att se eventuella likheter och 

skillnader samt vad dessa beror på. Chefer som inte har kontor i Sundsvall ströks ur urvalet 

eftersom studien ämnade att undersöka enheten i Sundsvall. 

 

När de 15 cheferna valts ut skickades ett mejl till samtliga med information om studien och en 

förfrågan om att delta, samt kontaktuppgifter om frågor uppstår. Många av cheferna svarade 

samma dag de fick mejlet medan andra kontaktades över telefon några dagar senare för 

avstämning. Av de 15 tillfrågade cheferna tackade tolv ja, därmed blev de studiens utvalda 

respondenter.  

3.4 Insamling och bearbetning av material 

Av de tolv intervjuerna utfördes elva av dem öga mot öga på Valmets anläggningar i 

Sundsvall; fyra på serviceverkstadens kontor, sex på huvudkontoret och en på Fiber 

Technology Center. Vissa av intervjuerna hölls på respondenternas kontor och vissa hölls i 

egna mötesrum. En intervju utfördes över Skype vilken berörde den fjärde anläggningen i 

Sundsvall; produktionsverkstaden. Alla intervjuerna ägde rum mellan den 22 november och 

den 1 december 2017 och sammanlagt resulterade det i strax över 10 timmar inspelade 

intervjuer. I början av varje intervju informerades respondenterna om studien och tilldelades 

ett informationsblad om informerat samtycke som de fick skriva på (Bilaga 2). För att 

detaljerat kunna analysera resultatet spelades intervjuerna in med respondenternas tillåtelse 
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och efter varje intervju transkriberades materialet. Totalt resulterade det i 103 sidor 

transkriberat material. 

 

När alla intervjuer var genomförda, inspelade och transkriberade, bearbetades materialet 

genom att kategorisera materialet från intervjuerna i olika teman. Detta för att enklare kunna 

urskilja mönster, likheter och skillnader i respondenternas svar och se kopplingar till teorier 

och frågeställningar. I kategoriseringen av innehållet i intervjuerna sattes plus- och 

minustecken i kanten av intervjusvaren för att markera om en viss kategori förekom eller inte 

(Esaiasson et al. 2012:271). Efter att ha läst igenom transkriberingen i sin helhet markerades 

vanligt förekommande ord och uttryck vilket ledde till att följande kategorier kunde 

identifieras: chefernas kommunikation, med underkategorierna dialog och meningsskapande, 

feedback och kommunikativa utmaningar. Fortsättningsvis upptäcktes även kategorin 

chefernas syn på ledarskap med underkategorierna coachande ledarskap och inkluderande 

ledarskap. Slutligen identifierades kategorierna organisatoriska påverkansfaktorer och att 

leda genom kommunikativt ledarskap. 

3.5 Metodproblem 

Innan verkställandet av intervjuerna fördes en diskussion om huruvida respondenterna skulle 

utlovas anonymitet eller inte. Å ena sidan kunde vissa av frågorna, exempelvis de som 

handlar om ledarnas egna chefer, vara känsliga varpå anonymitet skulle kunna inge en 

trygghet för respondenterna att svara öppet och ärligt. Å andra sidan sågs det riskfyllt att 

utlova anonymitet eftersom vissa av cheferna arbetar nära varandra varefter de möjligtvis 

skulle kunna uttyda varandras svar. Det skulle begränsa materialet för studien avsevärt om en 

garanti om absolut anonymitet hade utlovats och av den anledningen togs beslutet att inte göra 

så. Däremot informerades respondenterna om att deras namn, befattning och fullständiga 

intervjusvar inte skulle användas i studien eller visas för obehöriga. Resultaten hade kunnat 

sett annorlunda ut om anonymitet hade utlovats, däremot upplevdes det inte under 

intervjuerna att respondenterna höll tillbaka sina tankar och åsikter.  

3.6 Validitet 

Ett tillvägagångssätt för att skapa förtroende i denna studie var att testa den valda metoden 

innan studien utfördes för att se om de tilltänkta intervjufrågorna fungerade i relation till det 
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teoretiska ramverket gällande kommunikativt ledarskap. Genom att resonera sig fram till den 

mest lämpliga operationaliseringen där teoretiska definitioner och operationella indikatorer 

stämmer överens (Esaiasson et al., 2017:57) och därefter på empirisk väg testa 

operationaliseringen, går det att uppnå så god begreppsvaliditet som möjligt i undersökningen. 

De teoretiska begreppen har operationaliserats genom att frågorna i intervjumanualen (Bilaga 

1) utformades utifrån studiens teoretiska ramverk, då framför allt de fyra kommunikativa 

beteendena för ledare som Johansson, Miller och Hamrin (2011a:2) definierat. Provintervjuer 

utfördes innan själva studien ägde rum för att pröva om frågorna skulle leda till relevanta 

resultat för studiens ändamål. Efter provintervjuerna reviderades vissa frågor och några togs 

bort för att ge tydligare svar samt passa tidsramen. 

 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka ett specifikt fenomen, kommunikativt 

ledarskap, i det fall som valdes ut för att skapa förståelse för hur det ser ut på just den 

organisationen och i relation till det utvalda teoretiska ramverket. Avsikten var därmed inte att 

komma fram till ett generaliserande resultat då en kvalitativ metod inte lämpar sig för detta. 

Studiens alla steg dokumenterades trots detta noggrant så att liknande studier men eventuellt 

med andra fall skulle kunna utföras av andra forskare, även om resultaten skulle skilja sig åt. 

 

4. Empirisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av den undersökta organisationen Valmet. Här 

förklaras hur företaget är uppbyggt, organisationsform, antal anställda och utspridning för att 

ge en bakgrundsbeskrivning till kontexten i vilken de tillfrågade respondenterna verkar i. 

4.1 Valmets organisatoriska kontext 

Organisationen som undersöks i studien är Valmet i Sundsvall. Valmet är en stor arbetsgivare 

som i Sundsvall sysselsätter cirka 450 heltidsanställda samt ytterligare cirka 200 konsulter där 

antalet varierar över tid. Valmet har en lång historia inom industrin och har existerat i över 

200 år. Idag har Valmet cirka 12 000 anställda runt om i världen, kontor i 33 länder och är 

verksamma i många fler. På hemsidan går det att läsa att “Valmet Corporation är den ledande 

globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, 
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pappers- och energiindustrin” (Valmet, 2017a). Valmet blev ett eget företag i december 2013 

vid delningen av Metsokoncernen och runt denna period skedde flera omorganiseringar. 

Huvudkontoret ligger idag i Esbo, Finland, där också Valmets VD sitter. 

 

I Sverige har Valmet totalt omkring 1 500 anställda med produktions- och R&D-enheter i 

Sundsvall men även på andra orter, bland annat i Karlstad och Göteborg. Valmet i Sundsvall 

har fyra olika anläggningar; Fiber Technology Center, produktionsverkstaden, 

serviceverkstaden och huvudkontoret (Valmet, 2017b). I dessa kontor eller anläggningar 

bedrivs verksamhet för tre av Valmets fyra affärsområden; Services, Pulp and Energy, samt 

Automation. Det fjärde affärsområdet är Paper, vilket inte bedrivs i Sundsvall. Valmet är en 

matrisorganisation, uppbyggd av så kallade AREAS. Verksamhetsmodellen består av fyra 

affärsområden, som nämnt ovan, och fem regioner vilka är Nordamerika, Sydamerika, EMEA 

(Europa, Mellanöstern och Afrika), Asien och Stillahavsregionen, samt Kina. 

Verksamhetsmodellen består även av fyra stödfunktioner vilka är finans, strategiutveckling, 

HR och marknadsföring/kommunikation (Valmet, 2017c). Förutom att Valmet tillverkar 

maskiner, automatiserar de dem och säljer servicetjänster i ett paket.  

 

Till följd av organisationens verksamhetsmodell sitter inte nödvändigtvis chefer och 

medarbetare på samma kontor, eller ens i samma stad eller land. I Sundsvall finns det inte 

någon högsta chef över samtliga avdelningar längre, vilket det gjorde innan omorganiseringen 

ägde rum år 2013. Däremot finns det flera avdelningschefer samt en chef med det yttersta 

personalansvaret i Sundsvall för ett av affärsområdena. Vissa avdelningschefer rapporterar till 

denna chef i Sundsvall, medan andra har sin närmsta chef i Karlstad eller i Finland. 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån de genomförda intervjuerna samt en analys av vad 

resultaten innebär i relation till det valda teoretiska ramverket. Dels diskuteras vad 

kommunikativt ledarskap är utifrån respondenternas svar, samt vilka diskurser som går att se 

på den utvalda organisationen, dels presenteras nya upptäckter som studien medfört. 

5.1.1 Chefernas kommunikation 

Resultaten visar på att chefernas syn på kommunikation är att den ska vara tvåvägs och att 

dialog uppmuntras, vilket är diskurser som lyfts fram kontinuerligt under intervjuerna. 

Cheferna ser också kommunikation som ett sätt att förmedla budskap och för att undvika 

missuppfattningar belyser de vikten av att vara tydlig i kommunikationen. Det går även att se 

att feedback är något som cheferna anser är viktigt men att flera av dem tycker sig kunna bli 

bättre på det. De främsta utmaningarna med kommunikation uttrycks beröra ledarskap på 

distans då cheferna inte kan träffa sina medarbetare öga mot öga. 

5.1.2 Dialog och meningsskapande 

Chef 3 poängterar att det inte bara handlar om att föra fram kommunikationen utan även att 

säkerställa att den uppfattas på rätt sätt genom dialog. En ömsesidig dialog och 

tvåvägskommunikation är något som förespråkas av flera av de intervjuade cheferna, vilket 

stämmer överens med den meningsskapande synen på kommunikation (Fairhurst & 

Connaughton, 2014:10). Chef 6 menar exempelvis att det är viktigt att alla får komma till tals 

och ha åsikter. Chef 2 poängterar att: “[...] definitionen av ordet kommunikation är att man 

pratar med varandra och inte till varandra. Det försöker vi göra här, försöker ha en 

diskussion om saker och ting”. Även Chef 9 beskriver vikten av att kommunikation är 

dubbelriktad på följande sätt: 

 

Kommunikation är en ömsesidig dialog, man måste skilja på kommunikation och information. 

Information är envägs, så fungerar moderna medier och sådant där. Kommunikation, där har 

jag en dialog, där jag som chef tar in vad medarbetarna tycker, då kan man utforma 

budskapet efter det för att få med alla. Alla kommer inte hänga på, det vet jag redan [...] (Chef 

9). 
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Resultaten tyder också på en koppling till det första av Johansson, Miller och Hamrins 

(2011a:3) fyra kommunikativa beteenden för ledare: strukturera, och då specifikt när det 

handlar om att skapa mening. Chef 10 förklarar att det inte räcker med att enbart 

kommunicera, det måste även visa sig i handlingar eftersom det annars blir tomma ord vilket 

medarbetarna ser igenom. Beteendet strukturera går också att se när det kommer till att 

tydliggöra förväntningar (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3). Chef 4 menar att tydlighet i 

budskapet är av stor vikt i kommunikationen, därav bör den inte lindas in för mycket utan det 

ska tydligt framgå vad man vill. Även Chef 6 beskriver kommunikation som att: “[...] få den 

tydliga bilden av vad man kommer fram till [...]” och Chef 2 uttrycker kommunikation som: 

“Tydlighet skulle jag säga. Om du kan få människor att förstå vad som ska göras, och få 

människor att också bli entusiastiska över det som ska göras, då tycker jag att man lyckats 

bra [...]”. 

5.1.3 Feedback 

En ytterligare aspekt som forskningen lyfter fram som ett viktigt kännetecken för 

kommunikativa ledare är att de ger och tar emot feedback och har en ömsesidig förståelse 

med sina följare (Johansson, Miller & Hamrin, 2014:154-155). När respondenterna fick frågor 

om feedback visade det sig att samtliga chefer brukar ge feedback, mer eller mindre ofta, och 

till en viss grad också ta emot feedback även om det inte sker lika kontinuerligt. Flera av 

cheferna menar att de ger mer positiv än negativ feedback (Chef 12, Chef 9, Chef 8, Chef 11). 

Enligt Chef 9 är negativ feedback ofta överflödig då medarbetarna ändå märker när chefen är 

missnöjd och även Chef 8 tror mer på positiv feedback då det dels är roligare för båda parter, 

dels bidrar det till att mottagaren av feedback vill fortsätta göra bra saker. Samtidigt förklarar 

den sistnämnda respondenten att om någon upprepade gånger gör något dåligt så kan det 

behöva poängteras. I motsats till detta säger chef 10 att det är lätt hänt att fokus hamnar på det 

som varit mindre bra när det gäller feedback till medarbetarna. 

 

När det kommer till feedback från medarbetarnas sida förklarar Chef 3 att den feedback som 

kommer nerifrån oftast är positiv, vilket respondenten tror beror på att det kan vara svårare att 

ge konstruktiv feedback, inte minst till sin chef. Så är det däremot inte i Chef 12:s fall där 

mycket av den feedback som uppkommit på senare tid har handlat om avsaknaden av 
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tillgänglighet från respondentens sida. Chef 4 beskriver en öppen relation till sina medarbetare 

där de vågar komma till tals: “Ja, det får jag [feedback från medarbetarna]. De törs säga vad 

de vill, tycker och tänker till mig”. Det sistnämnda citatet kan ses som ett exempel på att 

chefen i fråga är av reflexiv karaktär, där ledaren uppmuntrar till diskussion och där 

medarbetarna vågar komma till tals (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:11). Utifrån 

resultaten går det att se fyra sätt på vilket feedback huvudsakligen ges och tas emot; öga mot 

öga (fysiska interaktioner), via medarbetarundersökningar, via mejl och slutligen genom en 

formell funktion som kallas “high five”, vilket det finns delade åsikter kring. 

 

Trots de delade åsikterna kring feedbacksystemet “high five” så går det att se en röd tråd i 

svaren, feedback är något respondenterna strävar mot, i de flesta fall både när det gäller att ge 

och ta emot feedback, samtidigt som det omnämns att organisationen i stort kan bli bättre på 

det, inklusive dem själva. Chef 3 har valt att gå till sig själv för att även förbättra 

medarbetarnas feedback eftersom respondenten menar på att: “[...] som chef, kan du forma 

din grupp. [...]”, vilket vidare förklaras som att om chefen är duktig på att ge feedback så blir 

medarbetarna också det. Detta påstående är något som också tas upp av Chef 10 som säger: 

“[...] Det här tycker jag handlar om en ledarskapsfråga för vi måste ju vara exemplen som 

ger feedback, som verkligen visar att det här är ett aktivt sätt att jobba med kommunikationen 

[...]”.  

 

Utifrån de fyra kommunikativa beteendena för ledare (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3) 

kan resultaten ovan tolkas som att respondenterna försöker utveckla sina medarbetare, genom 

att sätta exempel på hur de vill att saker och ting ska gå till, interagera i form av att skapa 

öppenhet så att medarbetarna känner att de kan komma till tals och ge feedback, samt 

representera vilket här går hand i hand med utveckla, cheferna företräder gruppen i sitt 

agerande vilket då medarbetarna kan ta efter vilket så småningom kan påverka organisationen 

i stort. Samtidigt behöver det poängteras att detta är något som resultaten visar att cheferna 

jobbar med, men ännu inte har uppnått i full potential. Chef 2 sammanfattar det sistnämnda på 

följande sätt: “[...] Jag är medveten om styrkan i feedback, så jag försöker göra det, men 

skulle önska jag vore bättre på det”. 
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5.1.4 Kommunikativa utmaningar 

Respondenterna lyfter upp flera utmaningar som de ställs inför i vardagen som chef, inte 

minst gällande kommunikation. Samtidigt som majoriteten av cheferna lyfte vikten av 

tvåvägskommunikation och dialog så hävdade en av cheferna att det är det ideala, men att det 

är svårt att uppnå i det faktiska arbetet. Chef 12 uttrycker följande: “[...] Tror väldigt ofta så 

handlar det om information, det är ganska mycket envägskommunikation, informationsmöten 

och sådant.”. Tre av cheferna beskriver kommunikation som en utmaning och som något 

svårt där missuppfattningar lätt sker: “Ja, kommunikation är faktiskt bland det svåraste. Det 

är missuppfattningar hela tiden [...]” (Chef 8), “[...] jag har lärt mig att man aldrig kan, hur 

mycket man än kommunicerar så blir det aldrig bra [...]” (Chef 7) och “[...] Kommunikation 

är det svåraste vi har! Misstag, konflikter, beror väldigt ofta på misslyckad kommunikation.” 

(Chef 4). I enlighet med vad Simonsson (2002:14) hävdat, så går det här att uttyda att 

kommunikation i rollen som ledare kommer med utmaningar.  

 

Den främsta utmaningen som nämns av majoriteten av cheferna är ledarskap på distans. Chef 

12 upplever sitt distansledarskap som problematiskt och säger följande: 

 

 [...] Jag känner mig otillräcklig i det här distansledarskapet. De vill se mig varje gång jag 

kommer, jag är ändå där i snitt varannan vecka ungefär, men det räcker inte. För de vill se sin 

chef mer än så. Men det är liksom inte praktiskt möjligt. Så nej jag tycker inte jag är en bra 

ledare för dem på andra ställen, [...] svårt att se hur folk mår, du lär inte känna folk och får 

inte till samma dialog när du pratar med dom (Chef 12). 

 

Även Chef 11 beskriver svårigheter med att leda och kommunicera med medarbetare på andra 

orter: 

 

Det är svårt att coacha via Skype, eller mejl, eller via telefon. Man vill gärna se personen i 

ögonen och se ansiktsuttryck och kroppshållning och sådant. Se hur budskap och olika typer 

av kommunikation når fram. Man tappar det filtret om man har ett Skype-samtal eller pratar 

via telefon (Chef 11). 
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Utifrån den teoretiska definitionen av kommunikativt ledarskap som presenterats av 

Johansson, Miller & Hamrin (2011a:2), framgår det i resultatet ovan att det finns svårigheter 

med att leva upp till att vara närvarande och engagera medarbetarna i dialog när cheferna inte 

fysiskt träffar sina medarbetare varje dag. En aspekt som går att uttolka i resultaten till följd 

av distansledarskapet är känslan av att känna sig otillräcklig. Chef 5 uttrycker följande: “Jag 

försöker hela tiden. I många fall tycker jag att jag lyckas med det jag vill, men ofta känner 

man sig otillräcklig också och så är det väl för alla, tiden räcker inte till allt man vill göra 

[...]”.  

 

Även Chef 11 för ett liknande resonemang: 

 

[...] För det där med, närvaro, är inte helt enkelt. Jag försöker vara och spendera så mycket 

tid som möjligt i Karlstad, men för personalen i Karlstad är jag inte där, då är jag här 

[Sundsvall]. Tror dem. [...] Det kanske inte är helt lätt att kommunicera till personalen, jag 

kan kommunicera och förklara det till personalen, men det är inte säkert de vill och kan förstå 

(Chef 11). 

 

En ledares beteende påverkar de anställdas uppfattningar om vilket värde de har och deras syn 

på hur de behandlas (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:11). Citatet ovan belyser en 

svårighet med ledarskap när de underställda finns på olika orter. Chefen kan därmed inte 

konstant vara närvarande vilket kan uttydas göra det svårare att påverka medarbetarnas åsikter 

och förståelse. Känslan av att inte räcka till nämns även av Chef 12 som uttrycker likt Chef 5 

att denne varken klarar av eller hinner med sig. Anledningen till detta sägs bland annat vara 

den stora mängden uppdrag och att det finns få stödfunktioner. Många av de intervjuade 

cheferna pratar om att det råder tidsbrist och att tiden inte räcker till eftersom många timmar 

av dagen ägnas åt möten. 

5.2.1 Chefernas syn på ledarskap  

Fortsättningsvis går det att se att enligt de intervjuade cheferna kännetecknas ett bra ledarskap 

av att vara tydlig, att göra sig förstådd och samtidigt vara lyhörd. Genom att ha ett tätt 

samarbete, vara tillgänglig och lyssna på medarbetarna möjliggör cheferna för ett 

meningsskapande arbetsklimat. Ett annat ledarskapsbeteende som majoriteten av 
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respondenterna lyfter fram är vara coachande i rollen som ledare, samt inkluderande i 

beslutsfattandet.  

 

Resultaten visar på att det finns skillnader i respondenternas svar gällande vad de anser är ett 

bra ledarskap och vad det innebär för dem själva att vara en ledare. Fyra av de intervjuade 

cheferna menar på att ett bra ledarskap handlar om att vara tydlig och en av dessa säger att: 

“Jag tycker att det är viktigt att ledare är tillgängliga, att det är viktigt att ledare är tydliga 

[...]” (Chef 10). Utifrån de åtta principerna för kommunikativa ledare går det här att se ett 

exempel på den andra principen, ledarna måste vara tydliga så att medarbetarna förstår vad 

som förväntas av dem (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:30). 

 

Flera chefer menar även att ett bra ledarskap kännetecknas av att kunna lyssna. Chef 10 säger 

att: “ [...] det är viktigt att ledare också tar sig tid att lyssna emellanåt, så det inte bara blir en 

envägskommunikation”. Detta kan ses ha kopplingar till princip fem och sex gällande 

kommunikativa ledare, där lyssna är en viktig del och att interaktioner mellan chef och 

medarbetare kan ge cheferna mer insyn i organisationen (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014:155; Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:30-31). 

 

Fortsättningsvis kan resultaten gällande om cheferna själva anser sig vara bra ledare ses skilja 

sig åt då ett fåtal av respondenterna inte tyckte sig kunna svara på frågan, utan menade att det 

är upp till medarbetarna att avgöra. Chef 6 tycker sig ha blivit en bra ledare men menar att så 

inte alltid varit fallet: 

 

Vi hade ett offerspråk tidigare och fungerade inget så sa vi det, det blev så himla negativt. [...] 

Vi bestämde att vi skulle ändra kultur i gruppen, så då skapade vi något som heter 

medarbetarprogram. Som egentligen gick ut på hur kan vi göra varandra bättre (Chef 6).  

 

Denna kulturförändring initierades av Chef 6 i samband med att denne fick en ny roll inom 

organisationen. Målet var att sätta upp regler och bestämma hur de skulle bete sig mot 

varandra för att uppnå en gemensam förståelse. Detta tankesätt går i linje med beskrivningen 

av att en kommunikativ ledare ämnar skapa en trygg medarbetarkultur, där medarbetarna blir 

involverade i processen (Johansson, Miller & Hamrin, 2014:154). 
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Ytterligare en respondent som inte tycker sig kunna svara på om denne ser sig själv som en 

bra ledare är Chef 7, däremot säger respondenten att feedbacken från medarbetarna har skapat 

en medvetenhet om både styrkor och svagheter hos sig själv, vilket går i linje med andra 

principen för kommunikativa ledare vilken syftar till att ledare är öppna för feedback för att 

kunna förbättras (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:30). 

5.2.2 Coachande ledarskap  

De flesta respondenterna menar att deras uppgift som chef och ledare är att coacha och stödja 

sin personal. Chef 6 säger: “För mig innebär att vara en ledare att gå före och visa vägen. 

Jag är ingen ledare som står och pekar med hela handen, jag vill skapa delaktighet. Det är 

viktigt för mig.”. Många av de intervjuade cheferna betonar även sin strävan efter att göra sina 

medarbetare delaktiga i arbetet, något som Chef 6 menar skapar ett större värde och 

därigenom ett bättre resultat. 

 

Respondenternas svar går att koppla till den första av åtta principer för kommunikativa ledare 

av Johansson, Miller och Hamrin (2011b:30), att en chef coachar och ger medarbetare eget 

ansvar. Det som specifikt tyder på att svaren går i linje med den första principen är just det 

coachande perspektivet och inkluderandet av medarbetarna i arbetet.  

 

Samtidigt finns det två chefer som uttrycker svårigheter med att vara coachande i sin ledarroll 

och återigen nämns utmaningarna som medföljer ett ledarskap på distans. Angående det säger 

Chef 11: 

 

[...] Att man ska ha förmåga att vara coachande i ledarskapet. Jag har kommit underfund med 

att det är svårt när man har personal på olika orter. Det kanske beror på min uppfattning eller 

mitt sätt att bedriva det coachande ledarskapet för jag vill coacha öga mot öga [...] (Chef 11).  

5.2.3 Inkluderande ledarskap 

Vidare poängterar samtliga intervjuade respondenter att de inte går in och detaljstyr det 

dagliga arbetet och vissa argumenterar för att det är medarbetarna som är experter.“Jag 

lägger mig inte i det dagliga arbetet i grupperna, det har jag ingenting alls med att göra [...]” 
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(Chef 2). De flesta av respondenterna hävdar att de vill vara till hands om frågetecken eller 

problem skulle uppstå, utan att detaljstyra. Exempelvis säger Chef 5 att det är en dialog som 

sker konstant: “[...] har de inte kontroll får de hjälp av mig att se till att man hinner med.” 

och Chef 8 säger att: “[...] det handlar mer om att stödja och ta beslut om saker”. Chef 12 för 

ett liknande resonemang gällande sina medarbetare: “[...] De är experter. Jag kan vara 

bollplank, men jag kan aldrig göra det som de gör [...]”. 

 

Ett antal chefer nämner att bra ledarskap handlar om att ge frihet till medarbetaren och att låta 

denne utvecklas och växa och om det säger Chef 7 följande:  

 

[...] Är precis som barnuppfostran. Viktigt att släppa loss barnen så de utvecklas, men det 

måste sättas gränser, vissa saker är inte okej. Det handlar om tydlighet. Det är viktigt man 

låter medarbetare växa. Då får man ett enormt tryck i verksamheten [...] (Chef 7).  

 

Majoriteten av respondenternas svar, deras inställning och uppmuntran till oberoende arbete 

går i linje med ett av de fyra centrala kommunikativa beteendena, utveckla, vilket innebär att 

finnas till hands och coacha och träna medarbetarna men samtidigt uppmuntra dem till 

självstyrning (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3).  

 

Utifrån resultaten går det att se att samtliga av de tillfrågade cheferna involverar medarbetarna 

i beslutsfattandet i den mån de anser att det är möjligt. Olika beslut kräver olika rutiner, 

förklarar flera av respondenterna. Exempelvis beskriver Chef 5 att om besluten kommer 

uppifrån finns det oftast inte utrymme att diskutera frågan med andra. Däremot menar Chef 5 

att i de dagliga beslutsfattandet så är rollen mer som rådgivare, då får medarbetarna oftast 

möjligheten att själva: “[...] klura ut vad de tycker att vi borde göra [..]”. Även Chef 3 

beskriver att typen av beslut påverkar vilka som involveras i beslutsfattandet:  

“[...] Jag involverar dem som jag känner jag vill involvera i de olika besluten beroende på 

vad det är för typ av beslut. Ibland kan det vara medarbetare, ibland mina chefer [...]” och 

Chef 2 säger att: “Jag överlägger nästan alltid med andra [...]”. 

 

Kommunikativa ledare involverar medarbetarna i beslutsfattandet (Johansson, Miller & 

Hamrin, 2011b:30), vilket resultatet huvudsakligen tyder på att de tillfrågade respondenterna 
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gör, likväl som att främja självstyrning genom att uppmuntra medarbetarna att själva resonera 

sig fram till vad som är bäst att göra eller inte göra (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3) 

vilket flera av respondenterna ger exempel på. Chef 8 förklarar exempelvis en rutin för 

beslutsfattande som att medarbetarna får lägga fram förslag vilka sedan diskuteras av de 

inblandade för att ett gemensamt beslut ska kunna tas. Chef 8 och Chef 12 beskriver en av 

anledningarna till att medarbetarna bör involveras i besluten som att de ofta kan ha bättre 

detaljkunskaper gällande arbetet än vad chefen har. 

 

Chef 9 skiljer sig ur mängden då denne beskriver sig fatta de flesta beslut själv innan någon 

annan involveras, även om större frågor ibland kan kräva att beslutet förankras hos vissa 

personer. Det kan då handla om närmaste chef eller chefskollegor på samma nivå, men ibland 

även underställda. När beslutet berör stora summor pengar beskriver Chef 9 att det kan krävas 

“dubbelkommando”, vilket innebär att respondenten fattar beslutet tillsammans med en 

controller. Chef 9 beskriver en vardag där det inte är så vanligt att medarbetare under 

respondenten involveras i beslutsfattandet, utan snarare att andra chefer kan involveras vid 

behov, vilket skiljer sig från de andra respondenternas svar. Det går att tolka dessa skillnader 

som att rutinerna för beslutsfattande påverkas av befattningsgraden, då Chef 9 kan ses ha en 

högre chefsposition än resterande respondenter sett till antalet chefer över sig samt storleken 

på ansvarsområdet. 

5.3 Organisatoriska påverkansfaktorer 

Resultaten visar att olika faktorer såsom utbildning, arbetsrelationer, tillgänglighet, 

organisationskultur, mötesstruktur och organisationsform påverkar chefernas uppfattningar 

om kommunikation och ledarskap. Återigen nämns distansledarskap, vilket kan ses vara den 

främsta påverkansfaktorn i respondenternas omgivning. 

 

En påverkande faktor för respondenternas syn på kommunikation, vilken skiljer sig åt i vissa 

avseenden, är deras utbildning i ämnet. I respondenternas svar framgår det att de flesta fått 

någon form av presentationsteknik invävd i ledarskapsutbildningen, men få hade fått en 

fristående kommunikationsutbildning. Detta stämmer väl överens med den bild Simonsson 

(2002:14) presenterat där det framhålls att det ofta saknas utbildning för chefer som skapar 

djupare förståelse för kommunikationen. Chef 12 beskrev följande: 
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Jag har gått ganska många olika ledarskapsutbildningar [...]. Vi har ett samarbete med 

[samarbetspartner], där vi har haft mycket ledarskap men jag funderar på om det varit en 

direkt tydlig kommunikationsdel, [...] mer olika typer av olika presentationstekniker. Inte så 

mycket om hur och vad man kommunicerar. Min tanke med frågan är att det är två olika saker 

(Chef 12). 

 
Vidare framgår det i resultaten som berör respondenternas arbetsmiljö och relationer, vilket 

också kan ses påverka deras uppfattningar, att nio av tolv chefer anser sig ha en öppen relation 

med medarbetarna. Åtta av tolv chefer beskriver även en öppen relation till sin närmaste chef 

och även cheferna som inte direkt benämner sina relationer som öppna antyder att de har goda 

och raka arbetsrelationer med de flesta på jobbet. Det kommunikativa beteendet interagera 

innefattar bland annat att ledaren skapar öppenhet (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3) 

vilket resultaten pekar på att majoriteten av respondenterna ägnar sig åt och där det finns 

antydan till att cheferna vill att alla, oavsett led, ska kunna komma till tals. 

 

Ordet informell är ytterligare en diskurs som står ut i svaren, flera av cheferna poängterar att 

de inte anser att deras relationer med chefer och medarbetare är formella, exempelvis säger 

Chef 10: “Formellt tycker jag inte att det är, inte åt något håll. Det kan jag inte tänka mig att 

det är någon som tycker att det är formellt, iallafall inte under ifrån, och inte uppåt heller. 

[...]”. Även Chef 6 beskriver en informell relation med sin närmaste chef och medarbetare 

men till skillnad från flera av de andra respondenterna som använder beskrivningen “högt i 

tak” så avslår Chef 6 det uttrycket: 

 

Både mellan mina medarbetare och mig och min chef är det inte speciellt formellt. [...]. Det är 

öppen stämning, åt båda hållen. Jag tror mina medarbetare känner så med. Jag tror de kan ge 

input och de gör det. Sen så kanske jag inte gillar ordet högt i tak, en saklig konstruktiv dialog 

tycker jag är bra. Vi brottades med att ha det högt i tak, att vara oförskämd och ta det, det är 

lika svårt som sunt förnuft. Jag tror just det där med de öppna dörrarna är viktigt [...] (Chef 

6). 

 

Chef 6 gör skillnad på en öppen och informell stämning och högt i tak, då det sistnämnda 

enligt respondenten kan gå över gränsen till att vara rent ut sagt oförskämd. Två andra 
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respondenter lyfter att öppenheten och typen av relation med medarbetarna skiljer sig åt 

beroende på vilket kontor det gäller, eftersom flera av cheferna har medarbetare i olika städer. 

Chef 12 förklarar att relationen till medarbetarna i Sundsvall är öppen med högt i tak och att 

alla känner varandra ganska väl, samtidigt som det blir annat i Karlstad eftersom Chef 12 inte 

är där lika ofta. Chef 12 tror att det finns en besvikelse bland medarbetarna över denna 

frånvaro och menar på att det är något de är tydliga med att kommunicera, vilket ändå visar på 

en slags öppenhet även i missnöjesfrågor. Chef 11 beskriver en liknande situation: 

 

Det är lite olika. På de olika kontoren. På ett kontor där är man verkligen det här teamet, det 

är inte så formellt ledarskap. Medan på andra orter är det väldigt mycket tydligare med att 

“oj, nu är chefen här”. Undrar hur det ser ut i den korridoren när jag inte är där, [...]. Det 

grundar sig nog mycket i historik och tidigare ledarskap (Chef 11). 

 

Utifrån den teoretiska definitionen av kommunikativt ledarskap (Johansson, Miller & Hamrin, 

2011a:2) går det att se att för ledarna som har medarbetare på flera orter brister det lätt i biten 

som handlar om att vara närvarande. Relationerna med medarbetarna som cheferna träffar ofta 

blir bättre och mer öppna än arbetsrelationerna på kontoren där cheferna befinner sig mer 

sällan, vilket leder in på frågan om tillgänglighet. 

 

Resultaten i studien visar att organisationen i fråga har lite av en oskriven “open door 

policy”, vilket är en diskurs som visar sig i intervjuerna med samtliga respondenter. Öppna 

dörrar till kontoren har alltid genomsyrat organisationen i fråga enligt respondenterna, det 

beskrivs därmed som en varaktig diskurs (Alvesson & Kärreman, 2000:1133-1134; Fairhurst, 

2007:6). Majoriteten nämner att de har öppen dörr till sitt kontor när de är på plats och att de 

endast stänger dörren om de sitter i samtal/möten. Chef 1 beskriver det som att: “[...] Normalt 

försöker jag ha dörren öppen så det symboliserar att det är okej att komma in [...]”. 

Tillgänglighet är något som kommunikativa ledare värderar enligt princip fyra av de åtta 

principerna (Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:30). Cheferna anser sig generellt vara 

tillgängliga, vissa beskriver sig som väldigt tillgängliga, trots att det inte alltid innebär att vara 

på plats på kontoret eftersom flera av respondenterna reser i arbetet. I de fall de är ute och 

reser förklarar respondenterna att de ändå går att nå på såväl Skype som telefon och att 

tillgängligheten prioriteras, Chef 7 uttrycker det på följande sätt:  
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Jag upplever att jag är rätt så tillgänglig. Jag flänger runt en del, vissa veckor är jag borta. 

Men jag går alltid att nå på telefon. Försöker någon få tag på mig försöker jag ringa tillbaka, 

höra av mig på något sätt. Det prioriterar jag. Söker någon mig är det ett angeläget skäl 

(Chef 7). 

 

Endast en av cheferna beskriver sig som direkt otillgänglig för sina medarbetare, något som 

tynger respondenten då denne uttrycker en önskan om att det vore annorlunda. Som svar på 

frågan om tillgänglighet säger Chef 12: “Tyvärr väldigt otillgänglig. Det blir ju bara värre, ju 

mer saker som läggs på oss chefer [...]”. Respondenten är en av de chefer som har flest 

direktrapporterande underställda vilka dessutom är utspridda på olika orter och det beskrivs 

därav bli mycket resor mellan de olika kontoren. De chefer som anser sig vara väldigt 

tillgängliga är framför allt de som inte reser lika mycket. Däremot säger även Chef 11, som är 

en av de chefer som har medarbetare på flera orter och därmed reser mycket, att denne ser sig 

själv som väldigt tillgänglig. Även om Chef 11 upplever sig som tillgänglig så poängterar 

denne att det ändå uppkommit synpunkter på avsaknaden av närvaro. Återigen går det att se 

svårigheter med att leva upp till definitionen av kommunikativt ledarskap som presenterats av 

Johansson, Miller och Hamrin (2011a:2) när ledarskapet sker på distans, till följd av att 

närvaro och daglig dialog inte existerar i samma utsträckning i dessa fall. 

 

I arbetssituationen som cheferna befinner sig i går det även att uttyda att de inte endast för 

formella konversationer med medarbetarna, eller sina närmaste chefer, utan att det även blir 

en del informella samtal. I fikarummen beskriver majoriteten av cheferna att det blir mycket 

“jobbsnack” men inte enbart, vissa avdelningar har dessutom en policy att det inte ska pratas 

jobb under fikat även om det inte alltid är lätt att följa. Chef 3 förklarar det som: 

 

[...] nej vi pratar inte jobb i fikarummet. Det är en gängse attityd, de vill inte att vi ska prata 

jobb i fikarummet. Men det är lätt att det glider in, att det är något som har kommit upp, så 

ibland passar faktiskt fikatiden. Det är en bra tid att diskutera något man vill ha en åsikt om 

från alla. Alla fikar samma tid (Chef 3). 

 

Förutom under fikapauserna så beskriver flera av cheferna att de försöker ingå i dialoger, om 

såväl jobb som annat, genom att gå runt till var och en av medarbetarna på kontoret och hälsa 

och byta några ord. Genom att ha en öppen dörr kommer det också upp i intervjuerna att 
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cheferna själva får besök av medarbetare då och då, i ärenden som inte nödvändigtvis handlar 

om jobb. Chef 3 förklarar att: “[...] Jag har mycket medarbetare som kommer in och pratar 

om ditten och datten, det är ingen stor grej [...]”. Resultaten visar också att i sådana fall när 

cheferna ska kommunicera med en medarbetare är det viktigt att lyssna: “balans mellan öron 

och mun” beskriver Chef 4 det som.  

 

Informella samtal med medarbetarna samt att lyssna är något som kan beskrivas som 

kommunikativa beteenden för ledare (Johansson, Miller & Hamrin, 2014:155), vilket 

respondenterna visar exempel på. Chef 8 beskriver sig också skapa öppenhet genom att bjuda 

på sig själv:  

 

Medarbetarna ska kunna betrakta mig som vem som helst, de ska inte vara rädd för 

mig som chef. Jag sätter mig ner och skojar mycket, bjuder på mig själv, då känner de 

sig mer trygg att prata med mig (Chef 8).  

 

Det går här att se kopplingar till dels det tredje kommunikativa beteendet interagera när det 

gäller att skapa öppenhet (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3) och dels till att 

kommunikativa ledare uppmuntrar medarbetarna till dialog och diskussion (Johansson, 

2015:105-106; Johansson, Miller & Hamrin, 2011b:11, 31). 

 

Fortsättningsvis beskriver sig samtliga av de tillfrågade cheferna vara en del av ett team på 

företaget som det känner samhörighet med. Vissa känner störst samhörighet med sina 

underställda, i många fall undercheferna, samtidigt som andra känner större samhörighet med 

andra chefer i samma ledningsgrupp. Chef 7 anser sig inte vara del av endast en grupp eller 

team utan föredrar “omväxling och variation”. Resultatet visar också på att endast cheferna 

som inte reser kontinuerligt i arbetet eller har medarbetare på olika orter träffar sina 

medarbetare varje dag. 

 

Ett sätt som cheferna träffar sina medarbetare är genom möten. En av de faktorer som uttyds 

forma bilden av ledarskap på Valmet är just möten då chefskapet på den undersökta 

organisationen innebär att ingå i ett flertal möten varje dag. Till följd av att mötena upptar en 

stor del av chefernas arbetstid, vilket samtliga respondenter nämner, kan det anses vara en av 
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de mest framstående kontexterna i vilken cheferna utövar sitt ledarskap. Cheferna beskriver 

ett flertal olika typer av möten, allt från kortare ståmöten till längre sittande möten, möten öga 

mot öga och möten över Skype, möten med medarbetare på kontoret och möten över 

landsgränser samt kundmöten, då cheferna uttyds ägna sig åt det kommunikativa beteendet 

representera i vilket de företräder organisationen och skapar resurser (Johansson, Miller & 

Hamrin, 2011a:3). Chef 7 berättar att kunderna är av hög prioritering och uttrycker följande: 

“[...] Har fått lära mig tidigt att det är kunden som betalar min lön.”. Mötena beskrivs som 

något essentiellt, men som flertalet respondenter upplever som alltför tidskrävande varpå det 

är viktigt att de ständigt arbetar med effektivisering. 

 

Fortsättningsvis går det att se diskurser i respondenternas svar om att ledare ska vara öppna, 

närvarande och tillgängliga, diskurser som påverkas av chefernas samtal och interaktioner 

med medarbetarna (Alvesson & Kärreman, 2000:1133-1134; Fairhurst, 2007:6). När så inte är 

fallet råder det missnöje bland såväl de anställda som hos ledarna själva. De resultat som 

pekar på att cheferna vill ha en arbetsmiljö där alla kan komma till tals och där den formella 

rollen som chef inte blir så tydlig kan förklaras av den diskurs som går att se i det svenska 

samhället i stort, där chefers fokus ligger på att ingå partnerskap med sina medarbetare 

(Hamrin, 2016b:30, 21). Att det finns kulturella faktorer som påverkar ledarskapet benämns 

bland annat av Chef 7 som har erfarenhet av att jobba även i andra kulturer. Dessutom nämner 

flera av cheferna att det finns skillnader i det svenska ledarskapet jämfört med det finska, 

vilket de erfarat eftersom att Valmet har finsk ledning och de flesta av de högsta cheferna 

sitter i Finland. 

 

Vidare uttrycks det i resultaten att även om det finns en strävan efter samtliga av faktorerna 

ovan; öppenhet, närvaro och tillgänglighet, så försvåras det av att ledarskapet sker på distans 

samt den organisationsform som företaget i fråga har, vilket är ytterligare en påverkande 

faktor för chefernas uppfattningar. Chef 11 beskriver det som: “[...] vi har ju en otrolig 

komplicerad organisation. Det är en matrisorganisation som väl ser ganska bra ut på papper, 

men när det kommer till hur vi faktiskt arbetar, så återspeglar den inte riktigt det [...]”.  

 

Till följd av organisationens uppbyggnad skiljer sig chefernas arbetssituation åt på flera plan, 

vissa chefer reser mycket och har vad de själva kallar ett “distansledarskap” samtidigt som 
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andra har en mer permanent arbetsplats. Spannet av direktrapporterande underställda skiljer 

sig åt från två till 23 stycken medan vissa av respondenterna har sin närmaste chef i Sundsvall 

har andra sin chef i Karlstad eller Finland. Trots det så går det att se en röd tråd i svaren och 

cheferna är, trots sina skillnader i vardagen, enstämmiga i majoriteten av frågorna. Den 

undersökta organisationen i fråga beskrivs på så sätt ha en stark organisationskultur som 

genomsyrar alla avdelningar och anläggningar trots utspridnaden, åtminstone när det gäller 

enheten i Sundsvall. Diskurserna hos ledarna själva beskrivs på så sätt gå i linje med 

organisationens diskurser (Alvesson & Kärreman, 2000:1133-1134; Fairhurst, 2007:6), vilket 

som nämnt påverkas av diskurserna i det svenska samhället i stort. Dessutom beskriver 

majoriteten av cheferna att de har arbetat större delen av sina yrkesverksamma liv på samma 

organisation vilket också är en påverkande faktor i formandet av chefernas uppfattningar. 

5.4 Att leda genom kommunikativt ledarskap 

Sammantaget går det att utläsa ur resultaten att chefernas beskrivningar av vad 

kommunikation och ledarskap är skiljer sig något från den teoretiska definitionen av 

kommunikativt ledarskap: “En kommunikativ ledare engagerar sina medarbetare i dialog och 

kommunikation, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande och 

uppfattas som öppen och närvarande” (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:2). Trots detta 

framgår det i respondenternas sammantagna svar gällande det dagliga arbetet att de i olika 

utsträckningar ägnar sig åt alla fyra kommunikativa ledarskapsbeteenden som har definierats: 

strukturera, utveckla, interagera och representera (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:3). 

De kommunikativa ledarbeteendena går att urskilja i svaren, däremot är det inget som i första 

hand lyfts fram av cheferna själva när de talar om sitt ledarskap. 

 

Cheferna kan ses ägna sig åt beteendet strukturera genom att de beskriver tydlighet som en 

viktig egenskap för ledare så att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. Flera 

respondenter poängterar också vikten av dialog och att skapa mening så att kommunikationen 

inte blir tomma ord. När det kommer till planering och fördelning av uppgifter så säger sig 

majoriteten av cheferna att de inte vill detaljstyra medarbetarna men att de finns till hands om 

frågor uppstår. Vidare så visar resultaten på att en del av planeringen av kommunikationen för 

samtliga av respondenterna berör vision, strategier och mål vilket cheferna alla kommunicerar 

ut till medarbetarna i olika stor utsträckning. Dels finns det strategier framtagna för 
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organisationen i stort, och dels ska dessa brytas ned och anpassas till respektive område, 

vilket cheferna har en viktig del i. Chef 3 beskriver det som följande: “Vi har någonting som 

kallas våra Must Wins, det är en strategi som löper över hela Valmet. [...] Visionen och 

strategierna som är Must Wins, går ned till initiativ, som bryts ned allt från globalt ner till dit 

man sitter [...]”. 

 

Ett återkommande punkt som omnämns ett flertal gånger av respondenterna är deras avsikt att 

coacha sin personal, att stötta dem och agera bollplank i vardagen, vilket går i linje med det 

andra kommunikativa beteendet; utveckla. Många utav cheferna nämner även det faktum att 

deras medarbetare är självgående varpå de inte detaljstyr arbetet utan istället uppmuntrar till 

självstyrning. Om detta resonerar Chef 12: “[...] Det finns en risk i att vara för insatt i allting, 

i att vilja detaljstyra, att inte låta människor ta eget ansvar. En [viktig] förmåga [för ledare] 

är att våga släppa ansvar genom delegering”. Ytterligare faktorer som stämmer överens med 

det kommunikativa beteendet utveckla är att cheferna uttrycker förståelse för och vikten av 

feedback. Samtidigt är det en punkt som flera av cheferna anser sig kunna bli bättre på. 

 

När det kommer till beteendet interagera går det att se att samtliga respondenter främjar 

öppenhet i relationerna till sina medarbetare och chefer. Chef 5 beskriver sina relationer på 

företaget som: “Tycker det är väldigt öppet och högt i tak åt båda håll.”, Chef 4 säger att: 

“[...] Om man ska ge ett enkelt svar. Det är öppet, informellt, både uppåt och ned.” och Chef 

3 förklarar sin relation med medarbetarna och sin närmaste chef som att: “[...] Det är en bra 

och öppen och glad relation.”. Både öppenhet och dialog är dock något som beskrivs 

försvåras av ledarskap på distans när medarbetarna sitter på flera orter. När det kommer till att 

lösa konflikter vilket också ingår i beteendet interagera så är detta inget som går att uttyda ur 

resultaten. 

 

Det fjärde kommunikativa beteendet, representera, beskrivs framför allt av tre av cheferna 

som säger att det är viktigt med ett helhetsperspektiv. Chef 7 beskriver det på följande sätt: 

“[...] man måste ha ett helhetsperspektiv, [...] som ledare.[...] Högre upp måste du kunna se 

helheten och även kunna ge avkall på sidotänkandet” och Chef 9 benämner det som ett viktigt 

“helikopterperspektiv”. Vidare säger Chef 1 följande: “[...] Sen är det också [viktigt] att man 

har förmågan att stå upp för organisationen. Du är ytterst ansvarig som chef för 
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organisationen, eller din del av organisationen. Det är också en viktig del, att stå upp för den 

när det behövs.”. Dessa aspekter är inget som omnämns av resterande chefer vilket inte 

utesluter att även dem har samma syn, däremot är det inget som går att se i resultaten. 

Representera är därmed det kommunikativa beteende som syns minst i resultaten. 

 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna kan alltså uttydas ägna sig åt de tre första 

kommunikativa beteendena för ledare; strukturera, utveckla och interagera (Johansson, 

Miller & Hamrin, 2011a:3), men endast några få visar på beteendet representera i sina svar. 

När det kommer till definitionen av kommunikativt ledarskap (Johansson, Miller & Hamrin, 

2011a:2) så visar resultaten på att samtliga chefer i studien värderar dialog och feedback, även 

om detta är aspekter som kan förbättras på företaget, samt anser sig majoriteten av cheferna 

involvera medarbetare i beslutsfattandet samt ha en öppen relation med sina medarbetare. Den 

del i definitionen som det ibland brister i för respondenterna, särskilt de som utför ledarskap 

på distans, är att vara närvarande. Denna punkt försvåras avsevärt när cheferna inte har 

möjlighet att träffa alla medarbetare varje dag eller ens varje vecka. 

 

6. Slutsatser 

I detta avsnitt besvaras studiens syfte och frågeställningar. De fyra frågeställningarna som 

utformades för att besvara studiens syfte är följande: 

 
- Hur uppfattar cheferna kommunikationen i organisationen?   

- Hur uppfattar cheferna ledarskap i organisationen? 

- Vilka organisatoriska faktorer påverkar chefernas uppfattningar om kommunikation 

och ledarskap? 

- Agerar cheferna på organisationen som kommunikativa ledare? I så fall hur? 

6.1 Chefernas kommunikation 

Resultaten visar att svaret på den första frågeställningen är att cheferna uppfattar 

kommunikation som tvåvägs där dialog mellan olika parter uppmuntras, även om 

kommunikation emellanåt också kan vara utmanande. Utifrån studien framgår det, liksom 

tidigare forskning fastslagit, att cheferna mycket riktigt ägnar den största delen av sin 
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arbetstid åt att kommunicera (Simonsson, 2002:13). På Valmet sker mycket av 

kommunikationen genom möten då samtliga av de tillfrågade cheferna har flera möten varje 

dag, men även genom interaktioner öga mot öga, över telefon, Skype och mejl. Av de olika 

kommunikationsmedlen föredrar cheferna att kommunicera öga mot öga. Kommunikationen 

tycks vara något som de tillfrågade cheferna prioriterar, och då framförallt en 

meningsskapande kommunikation, dock finns det inte alltid tid och möjlighet för cheferna att 

interagera med medarbetarna på det sätt de föredrar. Många av de svårigheter som beskrivs 

med kommunikationen berör ledarskap som sker på distans. 

6.2 Chefernas syn på ledarskap 

Svaret på den andra frågeställningen angående ledarskap är att chefernas uppfattningar är att 

ledare ska vara coachande, öppna och skapa delaktighet. Majoriteten av respondenterna 

betonar att tydlighet och tillgänglighet är viktigt både som ledare och chef, samt att de 

beskriver sitt ledarskap som att de agerar som föredöme, bland annat genom att visa vägen 

framåt. Även här lyfts problematiken med ett distansledarskap upp, vilket de beskriver 

försvårar inte minst närvaro och tillgänglighet. 

 

Fortsättningsvis betonar även respondenterna vikten av att kunna lyssna samt en strävan efter 

att låta medarbetarna utvecklas och växa i sina arbetsroller. Resultaten gör det tydligt att det 

krävs ett särskilt ledarskap på Valmet, särskilt när delar av personalen arbetar på andra orter, 

vilket kan göra att ledarna således blir mer medvetna om hur de kommunicerar och hur de 

leder sin personal. Detta för att trots omständigheterna skapa en trygg medarbetarkultur och 

leda både personalen och organisationen framåt.  

6.3 Organisatoriska påverkansfaktorer 

Den tredje frågeställningen besvaras med att chefernas möjligheter att träffa medarbetarna och 

vara närvarande påverkar båda parters uppfattningar av ledarskapet och kommunikationen, 

även om det främst är chefernas åsikter som samlats in i denna studie. Ledarskapet formas i 

de dagliga interaktionerna mellan chefer och medarbetare (Fairhurst, 2007:9) och i den 

undersökta organisationen sker det genom dagliga möten, formella och informella samtal 

under fikarasten, men också genom att ledare aktivt söker upp sina medarbetare under dagen. 

Samtidigt går det att se en problematik med att leva upp till det som cheferna själva uppfattar 
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som bra ledarskap, och även till den teoretiska definitionen av kommunikativt ledarskap, till 

följd av organisationsformen och det faktum att vissa ledare helt enkelt inte kan träffa sina 

medarbetare varje dag vilket kontinuerligt lyfts fram i resultaten. Detta då de befinner sig på 

olika orter samt att positionen på det multinationella företaget medför resor i tjänsten. 

Skillnaderna mellan de olika respondenterna tycks huvudsakligen ligga i om de har ett 

distansledarskap eller inte. 

6.4 Att leda genom kommunikativt ledarskap 

Den sista frågeställningen, gällande huruvida cheferna på organisationen agerar som 

kommunikativa ledare, besvaras med att utifrån definitionen och de fyra kommunikativa 

beteendena för ledare (Johansson, Miller & Hamrin, 2011a:2-3) så gör cheferna det. Framför 

allt de första tre beteendena; strukturera, utveckla och interagera går att se bland cheferna på 

Valmet, medan det sista beteendet representera inte går att uttyda lika tydligt från alla. I 

definitionen av kommunikativt ledarskap visar sig punkten om att vara närvarande svår att 

uppnå för de chefer som leder på distans. 

6.5 Studiens syfte 

Ovan nämnda svar på studiens frågeställningar besvarar även studiens syfte som var att: 

verifiera definitionen av kommunikativt ledarskap genom att undersöka uppfattningarna av 

kommunikation och ledarskap bland chefer på en multinationell organisation i Sundsvall, 

samt analysera vilka faktorer i chefernas omgivning som gör att de uppfattar kommunikation 

och ledarskap på ett visst sätt. Utifrån dessa punkter undersöks även om cheferna som deltar i 

studien ägnar sig åt kommunikativt ledarskap utifrån de fyra kommunikativa beteenden för 

ledare som nyligen definierats inom forskningen. 

 

Sammanfattningsvis så är det mest utmärkande resultatet att distansledarskap, vilket här 

innebär att cheferna har medarbetare på flera olika orter, försvårar ett kommunikativt 

ledarskap. Den teoretiska definitionen av kommunikativt ledarskap som presenterats av 

Johansson, Miller och Hamrin (2011a:2) säger att kommunikativa ledare uppfattas som öppna 

och närvarande, något som resultaten i studien visar på är svårt när cheferna inte träffar sina 

medarbetare varje dag, eller ens varje vecka. Även om cheferna beskriver att de försöker vara 

tillgängliga jämt och att relationerna med medarbetarna för det mesta är öppna, så går det 
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ändå att se att situationen är annorlunda med medarbetarna som sitter på andra kontor än sin 

chef. Där uppfattas cheferna inte nödvändigtvis som varken öppna eller närvarande, trots att 

de försöker att vara det. 

 

7. Slutdiskussion 

Nedan presenteras författarnas egna reflektioner kring studien, nya resultat som upptäckts och 

förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

Studiens resultat kan uttydas visa kommunikativa beteenden bland chefer på en multinationell 

organisation som inte uttryckligen arbetar med kommunikativt ledarskap. Detta trots att 

cheferna inte fått någon specifik kommunikationsutbildning, vilket gör att det går att fundera 

över var begrepp som “meningsskapande” och “tvåvägskommunikation” kommer från i 

chefernas svar. Som nämnt i resultaten så tycks de diskurser som prioriteras av cheferna på 

Valmet gå i linje med organisatoriska och samhälleliga diskurser om att ledare ska vara 

öppna, coachande och skapa delaktighet. 

 

Studiens resultat omfattar framförallt den undersökta organisationen i fråga, Valmet, med 

fokus på enheten i Sundsvall och kan därför inte generaliseras till andra fall. Däremot kan 

studien upprepas på samma eller andra företag för att ytterligare verifiera existensen av 

kommunikativt ledarskap men resultaten kommer då att skilja sig åt eftersom studien i fråga 

var av kvalitativ karaktär. Metoden som användes fungerade väl för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar då djupgående intervjuer med tolv chefer gav ett stort material att 

analysera samt att svaren på många sätt berörde studiens teoretiska ramverk. 

 

Studien som utförts kan ses verifiera de definitioner som tidigare forskning tagit fram kring 

kommunikativt ledarskap, när det kommer till chefer som arbetar på samma kontor som sina 

medarbetare, men också presentera nya upptäckter inom området. Nya resultat som 

uppkommit är att chefer som leder på distans möter fler svårigheter i att vara kommunikativa 

och leva upp till definitionen av kommunikativt ledarskap, men också sina egna förväntningar 

på vad som kännetecknar ett bra ledarskap. Trots att cheferna i denna studie till stor del 
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stämmer in på kriterierna för vad som kännetecknar en kommunikativ ledare så uttrycker 

ledarna själva att de känner delaktighet och samhörighet med personalen som arbetar på 

samma ort men inte med dem som befinner sig på andra orter. De studier som tidigare gjorts 

inom området kan ses ha fokuserat på situationer där ledare och medarbetare befinner sig på 

samma plats och till följd av detta blir resultaten och rekommendationerna komplicerade att 

anpassa till ett distansledarskap. Den största skillnaden som kan utläsas mellan teorin och 

denna studie är just distansledarskapet och dess särdrag. 

 

Till följd av studiens nya upptäckter som nämns ovan vore det intressant om fortsatta studier 

ämnade undersöka hur kommunikativt ledarskap kan appliceras på chefer som leder på 

distans och om några särskilda rekommendationer kan utformas för dessa situationer. Det 

sistnämnda kan anses vara något som saknas idag när det kommer till de kommunikativa 

aspekterna av ledarskap. Fortsättningsvis hade det också varit intressant att undersöka inte 

bara chefernas uppfattningar av kommunikativt ledarskap utan att också få in medarbetarnas 

perspektiv i frågan. Slutligen är ett förslag att utveckla denna studie genom att undersöka 

Valmets ledarskap och kommunikation även på enheter i andra länder än Sverige, för att på så 

sätt fånga in eventuella kulturella skillnader och vilka olika diskurser som råder på ett och 

samma företag i olika delar av världen. 
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Bilaga 1 - Intervjumanual 
 
Uppvärmningsfrågor 

1. Berätta om din position på företaget. Titel och ansvarsområde. 
2. Vilken typ av arbetsuppgifter har du? 
3. Hur många år har du arbetat som chef? 
4. Vad gjorde du innan denna tjänst? 
5. Hur många medarbetare har du under dig? 
6. Svarar de direkt till dig eller har du chefer under dig? 
7. Hur många led har du över dig? 

 
Tema 1: Kommunikation och ledarskap 

8. Har du fått någon kommunikationsutbildning sedan du blev chef? Eller ingick 
kommunikation i din ledarskapsutbildning? 

9. a/ Vad innebär det för dig att vara en ledare?  
             b/ Beskriv vad bra ledarskap är enligt dig. 
             c/ Är du en bra ledare? 

10. Vilka förmågor eller kompetenser måste man ha när man är chef? 
11. Vad är det mest utmanande med att vara chef? 
12. Vad är kommunikation för dig? 
13. a/ Brukar du planera din kommunikation? 

           b/ Om ja - hur gör du det? 
14. Hur ser kommunikationen mellan dig och dina medarbetare ut? 
15. Träffar du dina medarbetare varje dag? I vilken situation? 
16. Hur ser eran mötesstruktur ut? Vad kommunicerar ni på olika möten? 
17. Hur är det med medarbetarnas engagemang? Vilken typ av frågor engagerar dem 

mest? 
18. Kommunicerar ni kring vision, strategier och mål? Hur och hur ofta? 
19. Vad anser du är viktigt när du kommunicerar med en medarbetare? 
20. Vad anser du är viktigt när du kommunicerar med din arbetsgrupp? 
21. Har du någon uppfattning om hur dina medarbetare upplever din kommunikation? 

Hur? 
22. Hur tillgänglig är du för dina medarbetare? 
23. Hur planerar ni det dagliga arbetet? Hur delar ni upp uppgifter? 
24. Vet dina medarbetare själva vad de ska göra eller förväntar du dig att de kommer till 

dig? 
25. Ger du dina medarbetare feedback på deras arbete? 
26. Får du själv feedback av dina medarbetare? 
27. När du fattar ett beslut, hur ser rutinen ut? Får medarbetare/chefer ge input, 

diskuterar ni eller hur ser det ut? 
28. Pratar ni jobb i fikarummet (informella sammanhang) eller bara i formella 

sammanhang? 
29. Har medarbetarna fått/blivit erbjuden utbildning i kommunikation? 
30. Hur ofta träffar du din chef? Är det tillräckligt? 
31. Hur kommunicerar du med din chef? 
32. Om vad kommunicerar du med din chef? 
33. Hur uppfattar du din chefs ledarskap? 
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Tema 2: Arbetssituation/kontext 

34. Hur ser relationen ut till dina medarbetare respektive chefer? 
35. Är du del av en arbetsgrupp/team som du känner samhörighet med? 
36. Beskriv en ”vanlig” dag på jobbet 

 
Avslutande frågor 

37. Är det något du vill tillägga? 
38. Har du några frågor till oss? 
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Bilaga 2 - Informerat samtycke 
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