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Abstrakt 

Denna studie är en kvalitativ undersökning om personalchefers uppfattningar om 

kommunikation och ledarskap. Undersökningens syfte var att undersöka, beskriva och 

analysera personalansvariga chefers uppfattningar kring kommunikativa aspekter av 

ledarskap. Datamaterialet samlades in genom åtta stycken semistrukturerade intervjuer samt 

tidigare forskning. Undersökningens slutsatser handlade i stort om att det finns liknande 

åsikter bland chefer huruvida ledarskap är ett mandat och chefskap en titel. Kommunikation 

används för att ge medarbetare medbestämmande.  Rapporten avslutades med en del förslag 

på fortsatt möjlig forskning bland annat genom att låta medarbetare ge sina uppfattningar om 

ledarskap och kommunikation men även att utforska vidare hur kommunikation påverkar ett 

ledarskap och organisation.  

 

Nyckelord: kommunikation, ledarskap, ledarroller, medarbetarskap, uppfattningar 
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Förord 
Tack till de personer som hjälpt till med information genom att låta sig intervjuas. Tack till de 

personer som läst en både tidig och klar version av rapporten samt kommit med viktiga 

synpunkter. Stort tack till Jimmy Jaldemark för mycket givande handledning.  
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Introduktion 
Förmågan att kommunicera är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap och en fungerande 

organisation. Simonsson (2002) skriver att cirka 80 procent av en chefs arbetsdag ägnas åt 

främst verbal kommunikation. Alla aktiviteter och uppgifter en ledare har, såsom planera, 

samordna, hantera konflikter, kompetensutveckla, fatta olika beslut och skapa motivation 

förutsätter någon form av kommunikation. I undersökningarna Simonsson gjorde kom hon 

fram till att den viktigaste kommunikationen är mellan medarbetare och dess chef och hur väl 

den fungerar, till skillnad från hur kommunikationen fungerar när det gäller formella saker, 

som till exempel vad personalanställda tycker om personaltidningen eller klimatet på 

företaget. Vidare skriver Simonsson att den vanligaste typen av kommunikation inom 

organisationer är just den formella kommunikationskanalen som företagsledning och 

informatörer intresserar sig för.  

 Orth-Gomer och Perski (2008) tar upp ledningsmodeller som visar exempel på hur 

ledningens uppbyggnad och förhållningssätt kan påverka tillfredställelsen av medarbetarnas 

mänskliga behov. Ett exempel är den så kallade Newtonska modellen som innebär att 

ledningen och ledningsnivån är den viktigaste delen i företaget, eftersom de har i uppgift att 

leda organisationen och arbetar för en effektiv styrning. Informationen som ges är ofta 

enkelriktad dessutom obetydlig och kan ofta ses som inaktuell på dagens arbetsplatser, trots 

detta förkommer det. Då ledningen strävar efter maximal effektivitet och produktivitet blir 

nackdelen till följd av detta, mindre kreativitet som i sin tur upphäver effekten av människors 

egna initiativ och medverkande i processen. 

 Kommunikation är svårt men väldigt viktigt och trots att det idag mer och mer ska vara ett 

medbestämmande kring olika beslut på ett arbete, fungerar inte alltid kommunikationen 

mellan chef och medarbetare. Då det är viktigt för varje individ att känna mening med arbetet 

kan den eventuella bristande kommunikationen bidra till att skapa irritation bland de anställda. 

För att kunna utföra ett arbete på bästa tänkbara sätt kan behoven till exempel vara att få 

tillräckligt med information, kunna bolla tankar och idéer med chefen, känna tillit mellan och 

för varandra och att som anställd känna ett behov av att bli sedd och få delegerat 

ansvarstagande. För att uppnå allt detta krävs en god kommunikation mellan parterna 

(Simonsson, 2002). Orth-Gomer och Perski beskriver att en av de viktigaste förutsättningarna 

för ett företags eller en organisations överlevnad är god kommunikation och det mänskliga 

kapitalet. Det är därför viktigt att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. En organisation som 

är skickligt ledd skapar möjlighet att tillfredsställa mänskliga behov som ger välbefinnande. 

Broillet, Barchilon och Kampf (2012) visar i sin studie att sex av sju företag i Schweiz inte 

förstod hur och varför kommunikation var viktigt vid en förändring. Kommunikation skulle 

kunna anses vara enkelt men det är inte fallet.  Därför berör detta arbete chefers aspekter på 

kommunikation och ledarskap.  

Definitioner 
Ledare: ”person i högsta bestämmande ställning inom verksamhet, organisation” 

(Nationalencyklopedin, 2013). Ledaren tar ansvar genom att visa förståelse, engagemang och 

beslutsamhet, det gör denne i det vardagliga samtalet (Corvellec & Holmberg, 2010). Ledare 

är begreppet som används genom arbetet.  

Chef: ”person med (högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande bestämmanderätt 

över någon verksamhet som utövas av en grupp” (Nationalencyklopedin, 2013). En chef 

skapar ordning genom regler, rutiner och order. En chef kan upplevas auktoritär genom att 

denne ofta fokuserar på arbetsuppgifterna (Corvellec & Holmberg, 2010). 
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Bakgrund 

Ledarskap 
Ledarskap är ett område som är vida genomforskat, det betyder dock inte att det finns tydliga 

svar om vad ledarskap är (Abrahamsson & Andersen, 2005; Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Wolvén, 2000). Att det inte finns en generell definition av ledarskap är nästan en kliché 

menar Bennis (2007). En anledning till detta kan vara att ledarskap är en uppfattning av 

medarbetarnas verklighet (Tourish & Robson, 2006), svårigheten blir då att avgöra vad som 

är korrekt då det finns lika många tolkningar som medarbetare. Även Awamleh och Gardner 

(1999) menar att ledarskap är ett perceptuellt fenomen, ledarskap är något som uppfattas av 

omgivningen. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att det handlar om ett beteende som 

påverkar andra människors tänkande, inställning och uppförande. Dewan och Myatt (2008) är 

inne på liknande tankar när de skriver  
 

a good leader helps a mass of actors to achieve their goals: her communication 

fosters the understanding that is needed for them to choose the right actions, and to 

choose them together. However, a successful leader is one who has influence: her 

words impact upon the actions taken by the followers (s. 352).  

 

Med detta menar de att en ledare ska stötta sina medarbetare till att uppnå mål som är 

relevanta både för medarbetaren men även organisationen. Muchiri, Cooksey och Walumba 

(2012) beskriver att en indikation på bra ledarskap är hur effektivt arbetslaget eller 

organisationen arbetar med uppgifter. Därför är det viktigt att undersöka dynamiken mellan 

chef och medarbetare. En beskrivning av ledarens uppgift är ”… ledaren är ansvarig för att 

producera resultat i förhållande till organisationens mål, men att det främst är medarbetarnas 

arbetsinsats och målgruppens handlingar som kan ge sådana resultat” (Wolvén, 2000, s. 252-

253). Collinson (2005) menar att ledare ofta ses som boven eller hjälten, den som får skulden 

eller hyllningarna vid lösningar av organisationers problem. Som tidigare redovisat under 

definitioner är ledaren den som i slutändan har bestämmanderätt och därmed också ansvaret 

av beslut som tas. En ledare har ett stort ansvar, King, Johnson och Van Vugt (2009) skriver 

att 65 – 70 procent av företagskonkurserna i USA beror på ledarskapet.  

 Abrahamsson och Andersen (2005) förklarar att ”De mest kända ledarskapsdefinitionerna 

omfattar ett eller flera av följande element: mål, måluppfyllelse, grupper eller organisation, 

struktur och mellanmänsklig interaktion” (s. 77). Ledarskap grundar sig i en triangel av 

ledare, medarbetare och ett gemensamt mål, alla tre måste finnas med för att det ska fungera 

(Bennis, 2007). En aspekt av ledarskap innebär att få gruppen att tillsammans arbeta mot 

samma mål (Wolvén, 2000). En ledare skapar motivation, organiserar, berömmer eller 

bestraffar för att medarbetarna ska nå målet (King, Johnson & Van Vugt, 2009). Bennis 

(2007) menar att en viktig forskningsutveckling inom ledarskapsområdet är relationen till 

kommunikation. En ledare måste kunna förmedla mål och visioner till sina medarbetare.  

Transformativt ledarskap 
Transformativt ledarskap spelar på medarbetarnas känslor (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Wolvén (2000, s. 279) förklarar att ”denna typ av ledarskap kan ses som en process som 

förändrar och ”transformerar” individen, särskilt vad gäller värderingar, etik, standardisering 

och långsiktiga mål”. Genom att arbeta med dessa får ledaren en medarbetargrupp som gör 

mer än vad som förväntas av dem (Northouse, 2013).  

 Det finns fyra faktorer som transformativt ledarskap vilar på, Northouse beskriver dessa, 

karisma vilket innebär att ledaren har en roll som förebild för medarbetaren. Ledaren har hög 

moral och etiska principer. Medarbetarna respekterar ledaren och litar väldigt mycket på 

denne. Inspiration, ledaren använder motivation för att inspirera medarbetarna att bli en del 
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av organisationen och dess mål. Intellektuell stimulering, ledaren uppmuntrar medarbetarna 

att använda sitt intellekt, att tänka utanför lådan och utmana deras egna värderingar men även 

ledaren och organisationens värderingar. Individuell hänsyn, ledaren lyssnar aktivt efter 

individuella behov hos medarbetarna. Ledaren hjälper till att coacha och leda medarbetaren.  

 Även Avolio och Bass (refererad i Muchiri, Cooksey & Walumba, 2012) förklarar att 

transformativt ledarskap bygger på fyra stenar: (förut semikolon) 

 

First, leadership is idealized when followers seek to identify with their leaders and 

emulate them. Second, leadership inspires followers with challenges and 

persuasion that provide meaning and understanding. Third, leadership is 

intellectually stimulating, expanding the followers’ use of their abilities. Finally, 

leadership is individually considerate, providing the followers with support, 

mentoring and coaching (s. 664). 

 

Om individen med hjälp av ledaren kan utvecklas och våga nya saker kan gruppen dra fördel 

utav det (Muchiri, Cooksey & Walumba, 2012; Flauto, 1999). 

 Det finns en ömsesidig respekt bland ledare och medarbetare som leder till en utveckling 

inom verksamheten. Flauto (1999) menar att transformativt ledarskap är av bra kvalitet när 

ledaren visar hög kompetens inom kommunikation. Kritik som finns gentemot transformativt 

ledarskap är att det är för universellt, att det är den optimala ledarstilen oavsett situation 

”despite the weaknesses, transformational leadership appears to be a valuable and widely used 

approach” (Northouse, 2007, s. 204). 

Transaktionellt ledarskap 
Transaktionellt ledarskap har två huvudelement, det första är att ledaren utbyter arbetskraft 

mot belöning i form av till exempel lön. Den känslomässiga aspekten som finns i det 

transformella finns inte här, här handlar det mer om hjärna än hjärta (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). ”Den transaktionelle ledaren uppnår resultat enbart genom att medarbetaren gör det 

som förväntas av dem” (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 95). Det handlar om att ledaren 

bestämmer vad som ska göras, hur det ska göras och när, sedan är det upp till medarbetaren 

att genomföra uppgifterna för att få sin lön, alla gör det som förväntas. Det andra elementet 

innebär att ledaren inte lägger sig i arbetet om inte något går fel (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Wolvén (2000) beskriver att det transaktionella ledarskapet bygger på negativ feedback, 

medarbetarna får skäll när de gör något fel, antingen när felet begås eller när det redan är 

gjort.  

 Abrahamsson och Andersen (2005) skriver att många forskare är kritiska till det 

transformativa ledarskapet då den inte ger någon grundlig förklaring av processerna som sker. 

Även Wolvén (2000) menar att det transaktionella ledarskapet kan missbrukas och användas 

till att ”köra över” medarbetarna. 

Situationsanpassat ledarskap  
Situationsanpassat ledarskap innebär att det inte finns en ledarskapsstil som passar alla 

situationer utan ledarskapet måste anpassas efter hur situationen ser ut (Abrahamsson & 

Andersen, 2005; Jacobsen & Thorsvik, 2008; Wolvén, 2000). Abrahamsson och Andersen 

menar att ”effektivt ledarskap bestäms inte enbart utifrån ledarens personliga egenskaper eller 

av ledarens beteende. Effektivt ledarskap bestäms heller inte enbart av det speciella i 

situationen, men av det samspel som uppstår mellan alla dessa faktorer” (s. 99). Det finns två 

faktorer som ledaren anpassar sig efter, uppgiftsorientering och medarbetarorientering. 

Ledaren skiftar fokus mellan dessa två efter vad som krävs i situationen. ”Dessa faktorer finns 

i allt ledarbeteende men i olika grad för olika ledare… Ledarstilsteorin säger att effektiviteten 
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bestäms av huruvida ledarstilen är anpassad till situationen eller ej” (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 104). 

Ledarroller 
Bennis (2007) menar att en bra ledare har sex kompetenser, ledaren skapar ett mål, får andra 

att sträva mot samma mål, ledaren skapar ett socialt sammanhang för medarbetarna, ledaren 

skapar trygghet, ledaren utvecklar andra människor till att bli ledare och resultat skapas. En 

ledare använder sig inte endast av en roll i sin funktion utan kan blanda. De kategorier som 

finns är mellanmänskliga, informationsbearbetning och beslutsfattande enligt Mintzberger 

(refererad i Jacobsen & Thorsvik, 2008; Wolvén, 2000). I den mellanmänskliga kategorin går 

det att finna tre roller, dessa är galjonsfiguren, ledaren och den relationsorienterade. I den 

första, ledaren som galjonsfigur, har ledaren rollen som ”ansiktet utåt” för organisationen, 

uppgifter ledaren har är exempelvis att underteckna dokument, delta i olika möten och ta emot 

besökare. Den andra rollen, ledaren, innebär att genomföra motivationsinsatser, rådgivning till 

de anställda, ge beröm och kritik och även befordra och avskeda medarbetare. Den tredje och 

sista rollen i mellanmänskliga kategorin, den relationsorienterade, innebär att ledaren skapar 

nätverk utanför och innanför organisationen. Den andra, av ovan nämnda kategorier är 

informationsbearbetning, även den med tre roller, övervakaren, informationsspridaren och 

talesmannen. Den första är övervakaren som söker information från olika källor för att kunna 

utveckla verksamheten, när sedan informationen samlats in behöver den bearbetas och 

analyseras. Den andra rollen, Informationsspridare, innebär att ledaren sänder och tar emot 

information till och från medarbetarna. Den tredje rollen är talesmannen, ledaren representerar 

och presenterar organisationen för externa organisationer. I den tredje och sista av ovan 

nämnda kategorier handlar det om beslutsfattande. I denna kategori finns fyra olika roller. 

Den första är entreprenören, denne tar initiativ till förändringar. Den andra rollen är 

krislösaren, som löser konflikter bland annat strejker, tvister och olyckor. Den tredje rollen är 

resursallokeraren, som fördelar resurser såsom pengar, material, utrustning och tjänster. 

Förhandlaren är den fjärde och sista rollen en ledare kan ta på sig, det innebär att förhandla 

med fack om löner och arbetsförhållanden eller förhandla om stora lån och fusioner. 

Kommunikation 
Deetz, Högström m.fl. (citerad/refererad i Simonsson, 2002, s. 14) framhåller att ”ser vi till 

ledarutbilningar inom olika organisationer utgör kommunikation oftast inte ett särskilt 

framträdande inslag”. Om mötesagendan vid en ledarutbildning innehåller kommunikation 

som en av punkterna, rör det sig oftast om mötes- eller presentationsteknik, vilket innebär 

teknisk kommunikation och inte att skapa en djupare förståelse för ett gemensamt 

förhållningssätt till kommunikation eller olika kommunikationsprocesser. I stor utsträckning 

handlar ledarskap om att kommunicera, trots att förmågan att kommunicera vanligtvis inte är 

något avgörande urvalskriterium vid rekrytering av chefer (Simonsson, 2002).   

 En ledares främsta uppdrag är en kommunikativ karaktär menar Barnard på 1930-talet 

(citerad i Simonsson, s. 14) ”… the function of the executives is to serve as channels of 

communication so far as communications must pass through central positions”.  Simonsson 

skriver att det nu är nya typer av organisationer och former av ledarskap, vilket har inneburit 

att kommunikationen har blivit ännu viktigare då det ställs högre krav på kommunikationen 

mellan chef och medarbetare. I början av 1800-talet uppmärksammades boken, Doktrinskiftet: 

nya ideal i svenskt ledarskap, författad av Beckérus m.fl (1988) som medförde en 

genomgripande förändring i sättet att leda och organisera företag, och som då kom att kallas 

för ett doktrinskifte inom ledarskap. Det var även då som såväl forskare som praktiker började 

tala om den byråkratiska och hierarkiska organisationens död. ”Det grundläggande budskapet 

har varit att man ska gå från hierarkiska, regelstyrda organisationer med betoning på kontroll 
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och övervakning till decentraliserade organisationer där människor arbetar i självständiga 

team” (Simonsson, 2002, s. 14). Simonsson (2002) menar att det fanns flera skäl till att dessa 

radikala förändringar snabbt vann gehör på 1980-talet, ett av dem var den oljekrisstämning 

som rådde inom svenskt näringsliv. Den medförde lågkonjunktur och företagen fick problem 

med bland annat överkapacitet, bristande flexibilitet och kostnadsläge. 

 Det som, enligt den nya filosofin, styr och håller samman organisationer är inte den 

hierarkiska och regelstyrda ordningen, utan gemensamma mål, visioner och värderingar. Den 

nya filosofin skapade radikala förändringar mellan ledarrollen och kommunikationen mellan 

chef och medarbetare. Att förmedla order och direktiv är alltså inte längre chefens främsta 

kommunikationsroll. Den nya ledningsdoktrinen förutsätter ledare med god förmåga att skapa 

dialog och delaktighet. Den innebär även en kommunikativ utmaning för att skapa förståelse 

och engagemang kring värderingar, synsätt och abstrakta mål som utgör organisationens 

sammanhållande kraft. Däremot har det visat sig vara svårt att realisera skiftet från den 

traditionella till den moderna ledningsfilosofin. Det Simonsson (s. 15) kom fram till i sin 

undersökning är att det bland annat beror på att ”… ledare inte har antagit den kommunikativa 

utmaning som den nya ledningsfilosofin innebär.”  

 Burke, Sims, Lazzara och Salas (2007) menar att en viktig nyckel till framgång för 

organisationen ligger i medarbetarens tillit till chefen. Tillit och förtroende byggs bland annat 

på kommunikation, samarbete och tillgång till information, 

 
by creating a sense of trust towards the team leader, communication lines will be 

opened up to transmit needed information to lead to innovation, error remediation/ 

prevention, and an ever growing and reciprocated sense of trust between the team 

leader and the subordinate. Another benefit of trust is that not only has it been 

found to open up the communication pathway, trust promotes a desire to interact 

and even enhances satisfaction with communication (s. 623). 
 

Dewan och Myatt (2008) framhåller att kommunicera till en större ansamling människor är ett 

viktigt perspektiv av en ledares uppgifter. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 295) menar att 

”kommunikation inte bara är överföring av information utan också förmedling av idéer, 

attityder, och känslor”. Cummings och Worley (2009) betonar att kommunikation mellan 

människor bland annat är det som sker när tankar, fakta och känslor förmedlas. 

Kommunikation kan vara öppen – det är tydligt vem som talar till vem, om vad, hur länge och 

hur ofta. När det talas om stängd kommunikation innebär det tillexempel att en person inte 

alltid säger i ord vad han/hon tycker, men det syns tydligt i kroppsspråket. Cummings och 

Worley fortsätter med att även inkludera kroppsspråk, ansiktsuttryck, hållning och 

handrörelser som delar av kommunikation.  

 Vid en kommunikation menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att följande sker: person 1 vill 

förmedla något genom att tolka och formulera information, detta genom en 

kommunikationskanal som antingen kan vara muntlig eller skriftlig eller formell eller 

informell. Person 2 blir sedan tvungen att tolka vad person 1 vill förmedla och genom 

återkoppling till person 1 skapas en kommunikation. 

 Muchiri, Cooksey och Walumba (2012) menar att kommunikation kan förbättra 

arbetskapaciteter och minska osäkerheter, vilket leder till förbättrade prestationer inom 

organisationen. En studie gjord av Tourish och Robson (2006) visar att kommunikation inom 

en organisation från medarbetare till chef oftast innehåller: information om medarbetare själv, 

information om kollegor och deras problem, information om organiseringen av arbetet och 

policys eller information om vad som behövs göras och hur det ska gå till. Det är sällan det 

sker informationsbyte med kritiskt innehåll. Tourish och Robson menar vidare att 

medarbetare sällan höjer en kritisk röst mot chefen utan istället stödjer chefen vilket ger 

uppmuntran och därmed förstärker dåligt ledarskap. 
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Muntlig – skriftlig kommunikation 
Muntlig kommunikation är det som sker när två eller fler personer samtalar, det är lätt att det 

sker missförstånd vid denna typ av kommunikation då det är en tolkningsfråga för mottagaren 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Fördelen är mängden information som går att kommunicera i 

ett samtal i jämförelse med en skriftlig kommunikation där det finns begränsat med utrymme. 

Jacobsen och Thorsvik menar vidare att det kan vara en svårighet att få respons från 

mottagaren vid skriftlig kommunikation. Exempel på muntliga kommunikationskanaler är, 

telefonsamtal, videokonferenser och direktsamtal, skriftlig kommunikation kan ske genom 

formella rapporter, brev eller epost (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Skriftlig kommunikation är 

användbar då informationen blir dokumenterad och det är även ett effektivt sätt att 

kommunicera. 

Problem med dålig kommunikation 
Broillet, Barchilon och Kampf (2012) beskriver hur dålig kommunikation vid förändringar 

kan påverka genom att det skapar ett motstånd från medarbetaren då denne känner sig 

åsidosatt. Ett sätt att motverka detta är genom att ledaren använder sig av både informell och 

formell kommunikation. Formell kommunikation menar Jacobsen och Thorsvik (2008) 

förekommer när kommunikation sker inom organisationen angående arbetsuppgifter och 

information som är relaterad till verksamheten, ”med formell kommunikation menas alla 

planerade arrangemang och upplägg för informationsförmedling som är relaterade till 

organisationens hierarkiska styrsystem” (s. 304-305). Informell kommunikation innebär all 

kommunikation som inte är definierad som formell. Överallt där medarbetare möts sker 

informell kommunikation, innehållet är ofta relaterat till alla på en arbetsplats, det diskuteras 

om chefen, om beslut som tagits huruvida var de bra/dåliga (Jacobsen & Thorsvik). 

 Som tidigare beskrivits kommunicerar människor inte endast med ord utan även med bland 

annat kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ibland kan dålig kommunikation bero på att det är svårt 

att tolka den som försöker förmedla ett budskap. 

  
A poor communicator, by contrast, although not necessarily suffering from any 

speech defect, is unable to generate such a common understanding. Audience 

members may understand the words she utters, but each forms a different 

interpretation of their meaning; the errors are those of comprehension as well as 

diction (Dewan & Myatt, 2008, s. 352). 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att kommunikation är avgörande för dagens 

organisationer då kan det skapas stora problem om det är svårigheter med kommunikationen. 

Det är ofta samspelet mellan ledare och medarbetare, att parterna inte tar sig tid att lyssna på 

varandra. Det kan även bero på att mottagaren tolkar informationen fel, att personen som vill 

meddela något formulerar sig på ett tolkningsbart sätt. Kroppsspråk, ansiktsuttryck påverkar 

meddelandet. Nackdelen med skriftlig kommunikation är att det kan vara en olämplig kanal 

för en viss information, exempelvis av känslig karaktär. 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och analysera personalansvariga chefers 

uppfattningar kring kommunikativa aspekter av ledarskap.  

Metod 
I detta avsnitt diskuteras det på vilket sätt denna undersökning är genomförd och varför det 

blev just dessa strategier, förhållningssätt och urval.  

 Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning med intervjuer som metod och med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. De bandinspelade intervjuerna genomfördes med chefer som 

har ett personalansvar. Chefernas uppfattningar och värderingar kring kommunikationen och 

ledarskapet inom organisationen samlades in för att sedan kunna tolkas och analyseras. Dessa 

intervjuer skapade ett underlag för att förklara en generell uppfattning om vad kommunikation 

och ledarskap är (Bell, 2006). 

Ansats 
I följande stycke redogörs varför hermeneutiken passar som ansats.  

 Utifrån studiens syfte användes hermeneutiken som förhållningssätt på grund av dess syn 

på ”sanningen”. Syftet med denna studie var att analysera, tolka och beskriva chefers 

uppfattningar, hermeneutiken som förhållningssätt ger forskaren möjlighet att förstå en annan 

människas livsvärld. Det hermeneutiska förhållningssättet förklaras som att forskaren går in 

på djupet för att förstå ett vetenskapligt problem. Hartman (1998, s. 19) ”vet man inte vad 

kunskap är kan man inte söka kunskap”. Hartman menar även att kunskap är eftertraktat, dock 

är det inte alltid lätt att veta vad just kunskap är. Inom hermeneutiken förekommer tre viktiga 

uttryck: individers livsvärld, förståelse och tolkning. ”En individs livsvärld är världen så som 

en person uppfattar den, den värld i vilken han själv, andra personer och ting har en bestämd 

mening” (Hartman, 2004, s.185). Davidson och Patel (1994) anser att förståelse är någonting 

forskaren försöker nå genom att beskriva livsvärlden. Med det menas att forskaren skaffar sig 

en förståelse för individers livsvärld. Hermeneutik är en vetenskaplig riktning där forskaren 

på ett öppet sätt studerar, tolkar och försöker förstå människans livsvärld, inflytande och 

grundstenar i livet, vad som är viktigt och inte. Hartman (1998) menar att forskaren måste 

hela tiden vara medveten om att det som kommer fram under en undersökning redan är tolkat 

material.   

Datainsamlingsmetod 
Nedan följer varför studien passade med en kvalitativ undersökning med kvalitativa 

intervjuer, mer precist, semistrukturerade intervjuer.  

 
Qualitative data describes. They take us, as readers, into the time and place of the 

observations so that we know what it was like to have been there. They capture and 

communicate someone else´s experience of the world in his or her own words. 

Qualitative data tell a story (Patton, 2002, s. 47). 

 

Pattons ord beskriver vad som är meningen med en kvalitativ undersökning, att finna 

människors historia ur deras perspektiv. Ett avgörande begrepp är uppfattningar, vilket är 

något individuellt och som forskaren kan få fram med hjälp av en kvalitativ metod.  

   Med hjälp av en kvalitativ metod upptäcks och identifieras egenskaper. Den kvalitativa 

metoden ger en djupare förståelse för en individs uppfattningar om dennes livsvärld 

(Davidson & Patel, 2011; Kerlinger & Lee, 2000). Kvalitativa undersökningar innebär att 

utforska ämnet på djupet och i detalj (Patton, 2002), vilket är intressant då forskaren i en 

kvalitativ undersökning vill förstå varför. Kvale (1997) menar att den kvalitativa metoden ger 
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möjlighet till en helhetsförståelse samt möjlighet att ta del av den enskilda individens 

subjektiva uppfattning. Den hermeneutiska ansatsen gör sig påmind här, delarna skapar en 

helhet och i helheten kan forskaren se delarna.  

 Alvesson och Sköldberg (2008, s. 17) beskriver att en kvalitativ metod innebär ”att beakta 

och fokusera på öppen, mångtydig empiri är ett centralt kriterium”. Hartman (1998) anser att 

kvalitativa undersökningar innebär att söka förståelse för andra individer och deras verklighet. 

Även Patton (2002) förklarar att intervjuer vid en kvalitativ undersökning består av citat från 

respondenter om deras ”experiences, opinions, feelings, and knowledge” (s.4).  

 Genom att intervjua ett antal människor får forskaren ta del av deras uppfattningar och 

tankar om det aktuella ämnet. Då uppfattningar hos människor är av intresse kan kvalitativa 

intervjuer vara det instrument som hjälper till att hitta svaren. 

   Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun har vissa förutbestämda frågor som 

behandlas, samtidigt som intervjuaren är flexibel under intervjun och kan, utifrån 

samtalsämne, välja passande frågor utan att nödvändigtvis följa intervjumanualen i tur och 

ordning (Davidson & Patel, 2011). Bell (2006) beskriver fördelen med strukturerade 

intervjuer vilket är att forskaren får det lättare att hålla fokus under intervjun och därmed får 

det lättare med analysen senare i arbetet.  

 Med hjälp av de åtta intervjuer skapades en helhetsbild utav de kommunikativa aspekterna 

utav ledarskap. Delarna hjälpte till att förstå helheten. Detta kan åstadkommas då forskaren 

använder intervjuer som instrument då denne är intresserad av hur individer upplever 

omvärlden (Bell, 2006). Intervjuer är ett instrument men Patton (2002) menar att även 

forskaren är ett instrument. Det är denne som står för insamlandet av datamaterialet, därmed 

finns det en risk att forskaren påverkar svaren från respondenterna. Merriam (1994) förser oss 

med ett ytterligare perspektiv  
 

Världen inte är objektivt beskaffad utan snarare är en funktion av varseblivning, 

och samspel med andra människor. Verkligheten är en mycket subjektiv historia 

som behöver tolkas snarare än mätas. Åsikter och uppfattningar istället för fakta 

utgör grunden för varseblivning. (s. 13) 

  
Genom att ta del av respondenternas åsikter och tankar om ledarskapets kommunikativa 

aspekter skapas en större förståelse hos undersökaren. 

Instrument 
Nedan följer en beskrivning av tankarna bakom tillvägagångsättet då intervjuguiden 

konstruerades. Intervjuer passade syftet på grund av dess flexibilitet som gör det lättare för 

intervjuaren att följa upp idéer, gå in på känslor och motiv och även tonfall, mimik och 

pauser. Att ställa fördjupande följdfrågor utefter respondentens svar är också någonting som 

enbart kan utföras via intervjuer. Däremot kan intervjuer även ses ur en negativ synvinkel då 

det framför allt tar längre tid med tanke på utförandet, väntetiden på respondentens svar, resan 

till och från platsen där intervjun äger rum med mera. Trots detta föll valet på intervjuer då en 

intervju, till skillnad från en enkät, ger mer material och grund att stå på för att analysera och 

beskriva resultatet (Bell, 2006; Fellinger, 2002).  

 Efter beslutet att intervjuer skulle användas, bestämdes vilka teman som var relevanta, 

vilket var lätt då uppsatsen handlar om just ledarskap och kommunikation. Fellinger (2002) 

gav bra exempel och förslag på hur frågeställningar kunde formuleras. Bell (2000) användes 

som stöd i tankesättet kring hur intervjufrågorna skulle skapas. Hon beskriver ”… inga 

ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget och inga värderande frågor.” (s. 

120) som viktiga faktorer att tänka på. Detta resulterade i semistrukturerade intervjuer för att, 

som ovan skrivet, kunna vara flexibel och välja passande frågor utan att nödvändigtvis följa 

intervjumanualen. Ordningsföljden på intervjufrågorna bestämdes utefter vad som på bästa 
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sätt skulle få respondenten att dela med sig så utförligt som möjligt av sina uppfattningar och 

tankar. ”Ordningen är viktig när det gäller att etablera en bra kontakt med intervjupersonen” 

(s. 120). Därför påbörjades intervjuguiden med frågor om bakgrundsinformation för att lätta 

upp stämningen lite, men även för att få en grund att stå på inför sammanställningen och 

analysen av resultatet började intervjuguiden med frågor om vad personen arbetar med och 

vilka erfarenheter personen har. Antalet intervjufrågor anpassades utefter en tidsplan av 

testade pilotintervjuer där 45 – 60 minuter beräknades vara både tillräckligt och inte för 

korthugget (Davidson & Patel, 2011). 

Procedur 
Nedan beskrivs hur genomförandet av insamling av datamaterial har gått till. Proceduren blev 

en genomförd kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som instrument. Det 

genomfördes åtta stycken intervjuer i två kommuner i norra Sverige.  

   Missivbrev (se bilaga 1) skickades ut via mail med en beskrivning av undersökningen, 

varför respondenterna blivit utvald, ungefär hur lång tid intervjun skulle ta samt information 

om konfidentialitetskraven. Det fanns även ett slutdatum för att anmäla sitt deltagande. Åtta 

stycken svarade att de ville medverka. Efter svaren inkommit bokades tid för intervju. 

Intervjuerna ägde rum inom en två veckors period där alla genomfördes vid personliga träffar, 

utom en som genomfördes via ett internettelefonsamtal via Skype, på grund av det inte gick 

att träffas personligen. Vid intervjutillfällena fick respondenterna återigen en förklaring av 

syftet med undersökningen och de fick möjlighet att ställa frågor. En förfrågan om tillåtelse 

av ljudinspelning ställdes. Bell (2006) förklarar att ljudinspela en intervju ger flera fördelar, 

det underlättar vid insamlandet av datamaterial och forskaren har möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på intervjun. Forskaren behöver inte heller föra noggranna anteckningar under 

intervjutillfället utan kan mer koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor. Det är 

viktigt att respondenten blir tillfrågad om det är okej att spela in. Alla respondenter svarade ja 

och därmed kunde intervjun genomföras. Därefter transkriberades intervjuerna, något som 

rekommenderas men som kan ta lång tid. Fördelen med transkriberade intervjuer är att det 

senare i analystillfället blev något lättare att gå tillbaka för att hitta gemensamma begrepp.   

Urval 
I detta avsnitt behandlas vilka som valdes till intervjurespondenter. Fördelen med kvalitativa 

undersökningar enligt Patton (2002) är att det inte behöver vara ett lika stort urval som i 

kvantitativa undersökningar, så länge urvalet är betydelsefullt. Det innebar ett urval på åtta 

kvalitativa intervjuer, fyra stycken per skribent. Det fick anses vara ett tillräckligt stort antal 

för att det skulle vara ett överkomligt arbete men även ge tillfredsställande med datamaterial 

för att bygga en resultat del.  

 Ett urval är beroende på det valda problemet (Backman, 2008). Frågan är då, hos vem ska 

forskaren hitta svar? Bekvämlighetsurval passade denna undersökning, ”man väljer helt 

enkelt de individer som finns tillgängliga, de som är inom räckhåll så att säga.” (Hartman, 

1998, s. 213) Patton (2002) menar att detta är det vanligaste, men också det minst önskvärda 

då det ofta är påverkat av tid och pengar och inte urvalet i sig. Urvalet blir ofta för litet för att 

kunna representera en större population. För den här undersökningen var begränsad tid och 

ekonomi en orsak till urvalet. ”Ett målinriktat urval baseras på antagandet att man önskar 

upptäcka, förstå och få insikt. Man måste därför göra sitt urval på ett sätt som gör att man lär 

sig så mycket som möjligt” (Merriam, 1994, s. 60).  

   Urvalet bestod av chefer med personalansvar i både privata och offentliga organisationer 

med varierat antal anställda. Anledningen till att det inte blev mer preciserat vilken sorts 

organisation var fördelen att kunna välja ur ett så stort område som möjligt. Personer som 

kunde ge insikt i, och lära ut så mycket som möjligt om ämnet var av intresse. 
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Respondenterna i urvalet fanns i två kommuner i norra Sverige, den första kommunen med 

cirka 75 000 invånare och den andra med cirka 10 000 invånare. Att det blev just dessa 

kommuner beror på tillgängligheten. 

 Nedan följer en beskrivning av respondenterna. När hänvisning sker till någon av 

respondenterna används respektive respondents siffra inom parantes. 

 

Respondent (1): Chef för barn och elevhälsa. 13 medarbetare. Har arbetat som pedagog och 

tillsynslärare i 20 år, vikarierat som rektor i korta perioder och varit chef i åtta år. 

 

Respondent (2): Assisterande butikschef. 20-25 medarbetare. Lagkapten i ett skidlag i fyra år.  

 

Respondent (3): Förskolechef. 33 medarbetare. Har arbetat som rektor/förskolechef i 11 år. 

 

Respondent (4): Butikschef. Fem medarbetare. Har arbetat som butikschef i tre år. 

 

Respondent (5): Chefsöverläkare. 32 medarbetare. Har lett flera projekt med olika    

ledarskap, varit chef i åtta år. 

 

Respondent (6): Personalansvarig arbetsledare. 14 medarbetare. Har 15 – 20 år med    

ledaransvar. 

 

Respondent (7): Köpman/Chef. 45 medarbetare. Har arbetat blandat som ledare och chef i  

cirka 20 år, men även VD i bolagsdelar, drivit organisationer och varit ideell ordförande. 

 

Respondent (8): Organisationsutvecklare/Personalchef. 12 medarbetare. Arbetat som chef i 30 

år, men även som idrottsledare och lagledare.  

Skevhet ”bias” 
Det är viktigt att vara medveten om risken att en viss skevhet kan bli aktuell vid dataanalysen 

då intervjuerna genomfördes enskilt på två olika håll. Intervjusvaren lästes och analyserades 

gemensamt och på det sättet ökades påverkan till att det blev korrekt förstådda och 

analyserade uppfattningar. Det är viktigt att undvika att påverka respondenternas svar genom 

att vara helt neutrala då det gäller åsikter och tankar om diskussionsämnet (Bell, 2006). 

Analys 
Nedan beskrivs hur analysen i denna studie har gått till. Det finns inga regler för hur forskaren 

ska analysera sitt datamaterial, dock krävs bedömning och kreativitet. Den mänskliga faktorn 

är en styrka men även den primära svagheten (Patton, 2002). Graneheim och Lundman (2003) 

förklarar ”our presumption is that a text always involves multiple meanings and there is 

always some degree of interpretation when approaching a text” (s. 106). Det innebär att 

forskaren tolkar texten utifrån egna erfarenheter. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 22) lyfter 

fram att ”forskning kan ses som en i grunden tolkande aktivitet”, det är viktigt att vara 

medveten om det.  

 När kvalitativt datamaterial bearbetas letar forskaren alltid efter likheter, skillnader, 

grupper och mönster. Informationen som fås från intervjuerna registreras, analyseras och 

tolkas. Målet med intervjuanalyserna är att skapa ett tydligt resultat. För att uppnå detta 

användes övergripande teman som kopplades till studiens syfte, för att därefter ställas och 

tolkas mot tidigare forskning (Bell, 2006; Hartman, 1998; Patton, 2002). Detta kallas för en 

induktiv analys, att genom datamaterialet hitta likheter och olikheter i svaren.  
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The strategy of inductive designs is to allow the important analysis dimensions to 

emerge from patterns found in the cases under study without presupposing in 

advance what the important dimensions will be. The qualitative analyst seeks to 

understand the multiple interrelationships among dimensions that emerge from the 

data without making prior assumptions or specifying hypotheses (Patton, 2002, s. 

56). 
 

 Forskarens första uppgift är att koda datamaterialet och det genom att försöka hitta 

framträdande begrepp, något som kan ses i flera av intervjuerna (Hartman, 1998). Genom att 

läsa transkriberingar gick det att koda datamaterialet för att finna allmänna begrepp och 

uttryck. Det är grundstenen i analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2003). Vilka begrepp 

som var intressanta utifrån studiens syfte bestämdes och därefter markerades dessa i 

datamaterialet efter tips från Patton (2002). Patton menar att det är efter detta moment som 

forskare ska börja leta mönster och teman som finns i datamaterialet, för sedan göra en 

sammanställning.  

 Det är viktigt att sortera all rådata under kategorier så att forskaren har en välfylld databas. 

”Både när det gäller ett enda eller flera olika fall kommer informationen att silas, kombineras, 

reduceras och tolkas” (Merriam, 1994, s. 135). När kodningen och kategoriseringen gjorts var 

nästa steg att börja med själva tolkningen, att hitta en förståelse i det som undersökts. En 

fördel med att vara två som läser och tolkar, var att det ger en bredare och djupare bild än om 

en ensam individ skulle göra det. Analysprocessen innebär att forskaren hela tiden rör sig 

fram och tillbaka mellan delarna och helheten (Graneheim & Lundman, 2003). 

 Det går även att se det på det sättet att analyserandet startar redan från början av 

forskningen, under arbetet med syftet och bakgrunden. Vidare analyseras och slipas materialet 

för att forskaren ska ha en möjlighet att få svar på syftet/frågeställningen. Det är under 

tolkandet av datamaterialet som förhoppningsvis en förståelse för det som undersökts 

framträder. Det är det sista som sker i en kvalitativ undersökning. Patton (2002) förklarar 

vikten av att sätta informationen i rätt kontext, att inte lyfta den från sin miljö, det är då lätt att 

tolka datamaterialet fel. Svårigheten ligger i att skapa ett sammanhang av allt insamlat 

datamaterial, men också för att undvika att skapa en verklighet som egentligen inte finns. 

Patton (2002) får avsluta analysdelen med orden ”no absolute rules exist except perhaps this: 

Do your very best with your full intellect to fairly represent the data and communicate what 

the data reveal given the purpose of the study” (s. 433). 

Trovärdighet 
För att skapa hög trovärdighet av undersökningen behöver forskaren ta ställning till syftet av 

studien, innehåll, urval och datainsamlingsmetod (Graneheim & Lundman, 2003). Vid 

uppsatsarbete är det viktigt att ha en hög reliabilitet då den anger tillförlitligheten i det 

forskaren testar eller undersöker. Men ”hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet.” 

skriver Davidson och Patel (1994, s. 85), med tanke på att dem förmedlar och kontrollerar 

olika saker. ”En fråga kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå 

inte mäta vad den är avsedd att mäta.” (Bell, 2000, s. 90). Reliabiliteten testas genom att ta del 

av metoden som använts för uppsatsen, resultatet ska då kunna vara detsamma vid upprepade 

undersökningar oberoende av vem som utfört undersökningen. Validitet innebär att uppsatsen 

ska svara mot syftet, om det som avsågs att undersöka verkligen har undersökts. Att få en 

perfekt validitet och reliabilitet är i princip omöjligt att uppnå. Däremot att få ett så giltigt och 

trovärdigt resultat som möjligt är eftersträvansvärt (Bell, 2006). Forskaren i en kvalitativ 

undersökning vill mer beskriva ett visst fenomen eller uppfattning genom att hitta begrepp i 

materialet, vilket gör det svårt att kontrollera om forskaren mätt det denne avsett att mäta 

(Kvale, 1997).  
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 Att säkerställa innehållsvaliditet är ett sätt att försäkra sig om validiteten hos en intervju. 

Graneheim och Lundman (2003) förklarar att genom att kritiskt granska och överväga 

intervjufrågorna, vilken sorts datainsamlingsmetod, hur mycket datamaterial som krävs 

skapas en högre trovärdighet. Detta åstadkoms genom en förnuftig och logisk analys av 

innehållet i intervjuerna. Därför, för att säkerställa innehållsvaliditeten, har handledaren gjort 

den logiska analysen och granskat instrumentet. ”Det bästa är att någon som är väl insatt i vårt 

problemområde får granska instrumentet” (Davidson & Patel, 1994, s. 86). Även Bell (2000) 

skriver att det är bra att kontrollera om en annan student eller forskare skulle få samma svar 

eller komma fram till samma resultat om de använde sig av ens eget instrument. ”Man ska 

berätta för andra (kolleger, vänner eller ”provpersoner”) vad man försöker ta reda på eller 

mäta och fråga dem om de frågor man utarbetat kan fungera i det syftet” (s. 90). 

 Denna studie grundade sig på respondenternas uppfattningar samt tidigare forskning. För 

att garantera reliabilitet och validitet i denna uppsats följdes syftet för att kunna analysera och 

beskriva respondenternas svar. Genom respondenternas uppfattningar och synsätt blev 

tillförlitligheten av arbetet synlig (Bell, 2006; Kvale, 1997). Davidson och Patel (2011) menar 

på att det som kan påverka validiteten i en kvalitativ undersökning är hur väl forskaren kan ge 

läsaren en tydlig bild av fenomenet, genom kategoriseringar, analys och beskrivningar. 

Etiskt ställningstagande 
I följande beskrivs etiska frågor och problem som forskaren måste tänka på, samt på vilket 

sätt det uppkommit i denna studie. Som forskare går det att få villkorlig tillgång till dokument 

av skilda slag eller en organisation. Blaxter m.fl. (refererad i Bell, 2000, s. 39) framhåller att 

”etiska aspekter av forskningen inbegriper ett samtycke från dem man ska intervjua, observera 

eller hämta material från”. Därför är det viktigt att informera personerna, som önskas 

intervjuas, vad som önskas av dem, hur informationen de delar med sig av kommer användas 

och hur lång tid allt kommer att ta. Det är även viktigt att säkerställa att alla inblandade är 

trygg med att konfidentialitetskraven och anonymitet vidmakthålls, samt ”… man måste 

också säkerställa att de personer som måste offra sin tid åt att besvara enkäter och ställa upp 

på intervjuer verkligen gör det av egen fri vilja” (Bell, 2000, s. 38). ”… som student och 

forskare bör man själv alltid tänka igenom hur man ska kunna garantera integritet, 

konfidentialitet och frivillighet” (s. 39). 

 Vetenskapsrådet (Codex, 2013) gör tydligt att vid forskning som innefattar människor 

finns det fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och ny 

ttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste informera 

informationslämnaren, i denna studie, respondenterna, ”om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande” (Codex, 2013, s. 7). Även att deltagande är frivilligt 

och att respondenten när som kan välja att hoppa av studien utan att det blir några 

konsekvenser. När det gäller datainsamling genom intervju ska denna information ges i 

förhand. Respondenterna i denna studie fick informationen genom missivbrevet (se bilaga 1). 

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att respondenten ger sitt samtycke till att 

medverka i studien. Genom att tacka ja till intervju efter att ha blivit informerade enligt 

informationskravet så gav respondenterna sitt samtycke. Även under detta krav trycks det på 

frivilligheten att ställa upp i en studie, en respondent kan när som välja att avbryta sitt 

deltagande (Codex, 2013). Detta klargjordes med hjälp av missivbrevet (se bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, ”uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Codex, 2013, s. 12). Denna studie åstadkom 

detta krav genom att hålla på information som kan användas för att identifiera respondenterna. 

Datamaterialet sparades på ett sådant vis att inte utomstående kunde komma åt det. Det fjärde 
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och sista kravet är nyttjandekravet, datamaterialet får inte användas i annat syfte förutom 

forskning.  

 I denna studie har ett etiskt korrekt förhållningssätt upprätthållits i och med en 

medvetenhet om skyldigheter gentemot respondenter och vad som generellt anses som 

acceptabelt och icke acceptabelt.  

Metoddiskussion 
Nedan följer en beskrivning av för- och nackdelar av metodval som gjorts för denna studie. 

Syftet blev konkret rätt tidigt i studien, vilket bidrog till att lättare kunna bestämma riktning 

på vilken litteratur som söktes men även att välja ansats, datainsamlingsmetod och urval. 

Detta var en kvalitativ undersökning med en ansats mot hermeneutiken. Hermeneutiken 

innebär att forskaren försöker förstå ett fenomen genom att tolka andra människors 

uppfattningar om detta (Davidson & Patel, 1994). I denna studie var det vetenskapliga 

problemet ledarskap och kommunikation, genom att tolka personalchefers uppfattningar 

skapades en förståelse.  För att komma åt dessa uppfattningar användes semistrukturerade 

intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna bestod utav tio stycken frågor som var 

uppdelade i en del med kommunikationsfrågor och en del med ledarskapsfrågor. Då en 

intervjuguide användes kunde det säkerställas att frågorna som ställdes till respondenter blev 

lika ställda oavsett vem det var som intervjuade (Bell, 2000). Fördelen med att använda 

intervjuer som datainsamlingsmetod är att det ger ett fylligt datamaterial vilket skapar en 

förståelse för ämnet. I efterhand vid transkriberingen kunde det ses att det var oerfarna som 

intervjuade då det ibland hade det gått att ställa följdfrågor eller kräva lite mer svar, det är 

något att ta lärdom från. Förstahands valet var att göra tio intervjuer men sedan blev det åtta 

stycken då två respondenter tackade nej. Det blev dock ett bra och rikt datamaterial där det 

gick att finna likheter men även olikheter i svaren.  

 Urvalet föll på chefer med personalansvar, detta var en viktig aspekt dels för att syftet var 

att finna uppfattningar om kommunikativa aspekter på ledarskap, men även för att studien inte 

skulle bli för stor och därmed kunna passa de utsatta tidsramarna för arbetet. 

Bekvämlighetsurval användes för att lätt komma åt respondenter i närheten (Hartman, 1998). 

Patton (2000) rekommenderar inte att använda sig av bekvämlighetsurval men ur tidsaspekten 

föll valet på det. Då respondenterna befann sig i två helt olika kommuner, fyra i varje samt i 

olika organisationer skapades geografisk spridning som gjorde att det blev användbar studie. 

Intervjutillfällena anpassades efter respondenternas möjlighet att medverka. Alla intervjuer 

utom en genomfördes på plats, den ena genomfördes genom internetkonferens då även 

webkamera användes. Den personliga kontakten som fanns med respondenterna kunde vara 

till fördel då de eventuellt gav ett ärligare svar, men det fanns även en risk då intervjuaren 

kunde färgas av sina egna värderingar. Den risken försvann dock lite när det var två som läste 

och analyserade transkriberingarna. Transkribering av intervjuerna genomfördes för att det 

skulle vara möjligt att finna teman och kategorier att använda i analysen. Intervjuerna sågs 

med två olika par ögon som såg saker på olika sätt vilket gav en nyanserad bild.  

 Vetenskapsrådets huvudkrav (Codex, 2013) följdes genom att respondenterna fick ett 

missivbrev via mail med information om studien och frivilligheten att ställa upp. Det gjordes 

även klart att medverkande när som kunde välja att hoppa av studien. Vid intervjutillfället 

klargjordes studiens syfte ännu en gång och en förfrågan om ljudinspelning ställdes. Alla 

respondenter svarade ja på det vilket underlättade analysen senare. Respondenterna fick även 

tillfälle att ställa frågor om studien. Två stycken bad om att få se uppsatsen när den var klar 

vilket de fick.  

 När allt datamaterial var insamlat och transkriberat analyserades det. Analysen gick till på 

det viset att materialet delades in i kategorier, som sedan redovisades i tre olika teman under 

resultatredovisningen (Patton, 2002).  
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Resultat 
Teman som redovisat resultatet i denna studie var: uppfattningar om ledarskap, uppfattningar 

om kommunikation och kommunikationens effekt på ledarskapet. Genom att redovisa 

resultatet i tre olika teman gick det att finna en förståelse av datamaterialet. Graneheim och 

Lundman (2003, s. 107) förklarar:  

 
We consider a theme to be at thread of an underlying meaning through, condensed 

meaning units, codes or categories, on an interpretative level. A theme can be seen 

as an expression of the latent content of the text. 
 

Uppfattningar om ledarskap 
Det fanns en generell uppfattning bland respondenterna att det är skillnad mellan att vara chef 

och vara ledare. Respondent (7) uttryckte det såhär: ”det är lite intressant att definiera vad är 

ledarskap och vad är chefskap. För det är två olika saker tycker jag”. En av respondenterna 

menade: ”chef är en titel, ledarskap något annat. För att lyckas som chef måste du ha ett 

ledarskap, ta ett ledarskap, få ett mandat att vara ledare”. (1) Respondent (3) beskrev det på 

följande vis, ”… visst jag är förskolechef, det är en befattning som ger mig vissa mandat för 

att jag är chef men ledarskap är något helt annat. Ledarskap behöver du inte vara chef för att 

bedriva så jag skiljer dem åt. Ledarskap för mig är ett förhållningssätt”. Det fanns en 

gemensam mening om att ledarskap innebar att få hela medarbetargruppen att arbeta mot 

verksamhetens mål.  

 
Jag tänker att den verksamhetens mål är att det ska bli en riktigt bra konsert och 

det kan sitta väldigt väldigt bra musiker med väldigt bra instrument, men om det 

inte är någon som leder när var och en ska spela, hitta takten, så blir det ingen bra 

konsert. Men det är bra instrument var och en för sig. Där kan jag tycka är ett bra 

exempel på ledarskap, när det blir en riktigt bra konsert. Där dirigenten har haft 

en viktig roll fast det är musikerna som hörs, ledarskap ska inte synas, det ska bara 

bli bra. (1) 

 

Att vara chef innebar ett ansvar för olika delar av verksamheten, såsom ekonomi, 

personalansvar, den dagliga driften. En ledare är ytterst ansvarig för att se till att resultat och 

mål nås. Med hjälp av medarbetarna kan chefen driva verksamheten mot mål och visioner. 

Respondent (5) förklarade att bra ledarskap är när ”när jag har fått mina medarbetare att 

förstå: det här är våra mål, det här är vad vi måste uppfylla, hur vi gör det bäst”. Respondent 

(4) formulerade att ett tecken på ledarskap är när ledaren får med sig hela gruppen att arbeta 

mot målet. Det kom upp olika förslag på huruvida en ledare får med sig sina medarbetare att 

jobba mot verksamhetens mål, respondent (2) menade att genom att finnas där för sina 

medarbetare skapas ett engagemang  

 
Ledarskap för mig är att jag ska finnas där för mina anställda till varje pris så att 

de kan känna sig trygg till att göra det de behöver göra, att jag står där och backar 

upp dem oavsett vad det är de ska göra även om det kanske är något som kan vara 

negativt så för att de ska utvecklas behövs det göras misstag så jag ska vara där 

till att leda dem till att göra misstag för att de ska kunna lära sig av det. 

  

Respondent (5) förklarade att ledarskap är när medarbetarna mår bra och att utan personal 

finns ingen verksamhet, något även respondent (1) lyfte som en viktig aspekt av en 

verksamhet. Respondent (4) såg belöning som en av beståndsdelarna i ett ledarskap ”om vi får 

till det här och här så kanske vi får pengar över till att göra det där du vill”. 
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Flera av respondenterna beskrev vikten av att låta medarbetarna ha en viss frihet, Respondent 

(7) förklarade att ”den individuella friheten tycker då jag är viktigt rent generellt”. Likaså 

beskrev respondent (4) att på dennes arbetsplats ”jag tycker att vi har det väldigt fritt, kanske 

lite för fritt ibland men det gör ju att alla bestämmer själv hur deras dag ser ut, vi kommer 

inte och säger att idag ska vi göra det här och det här”. 

 Det fanns en variation i svaren hur tydligt ett ledarskap bör vara, respondent (4) menade att 

det var väldigt fritt i den organisationen. På andra änden av spektret finns respondent (6) som 

förklarade att ”att man som ledare är tydlig, att man nästan har ett militärt sätt att uttrycka 

sig. Det ska vara väldigt tydligt att det är jag som är satt att leda och fördela arbetet inom 

den här gruppen”. Mellan dessa skilda åsikter fanns det en bredd av åsikter såsom ”i vissa 

beslut måste jag gå in och ta ett beslut men då är det otroligt viktigt att medarbetarna fått 

varit med och givit mig underlag till beslut” (1). Ytterligare exempel som visade på bra 

ledarskap enligt respondenterna var när medarbetarna hade möjlighet att utvecklas på arbetet. 

Respondent (8) beskrev en situation som denne sedan burit med sig, ”men han gav ju oss 

tillfälle att växa och känna att det var VI som hade tagit beslutet, Och då blev vi delansvariga 

i det”. Även respondent (2) förklarade att i sitt ledarskap fick medarbetarna möjlighet att 

utvecklas genom att ta ansvar och därigenom växa ”våga prova nya saker, utveckling är 

egentligen nya saker som ska testas, för att få personer att våga göra det så behövs det göras 

misstag och för att lära sig”. Respondent (7) berättade att genom att skapa förutsättningar för 

medarbetarna ”ska känna sig trygga och känna att de får lov att fatta beslut och själva vara 

de som driver frågorna och att det är deras idéer”. Respondent (3) menade att genom att 

skapa bra struktur för medarbetarna ges dem möjlighet att förstå förändringsarbete och 

utveckla verksamheten.   

 Att otydlig kommunikation ger dåligt ledarskap verkade vara en allmän åsikt bland 

respondenterna, då det finns utrymme för tolkningar och misstolkningar. Respondent (7) 

uttryckte att ”ett dåligt ledarskap är då alltså att man inte förstår”. När ledaren inte gett 

någon förklaring till varför vissa beslut tagits. Respondent 3 förklarade att 

 
Ibland kan det ju vara så att jag kanske inte alltid tycker allt som politikerna 

bestämmer men jag tycker att jag som ledare har en skyldighet att stå upp för det, 

sen ska jag kunna vara tydlig och lyssna in och förklara men jag måste våga ta 

ställning. 

 

Fler av respondenterna menade att våga ta obekväma beslut var en del av ledarskapet och att 

inte våga göra det visar på ett dåligt ledarskap. Respondent (1) gav ett exempel på dåligt 

ledarskap där chefen inte vågade stå upp för sina åsikter och det skapade osäker 

medarbetargrupp, ”det var en person som ville ta åt sig äran själv i alla lägen och gjorde 

medarbetarna osäkra genom att själv inte höll en rak linje, så den hon hade talat sist med höll 

hon med”. Respondent (6) var inne på samma spår med förklaringen ”det finns ingenting som 

skadar mer än en chef som inte är synlig och tydlig. För då vet ingen vad som gäller och det 

blir mycket osäkerheter på arbetsplatsen osv”. Respondent (3) beskrev dåligt ledarskap, ”sen 

att våga ta beslut, att våga ta obekväma beslut, gör man inte det då tycker jag det är dåligt 

ledarskap”. Även respondent (5) menade att dåligt ledarskap ”det är ju när folk inte törs ta 

itu med saker, när man blundar och då går det ju oftast alldeles för långt”.  

Respondent (2) och (4) hade erfarenhet av dåligt ledarskap där chefen utnyttjade sin 

maktposition.  

Uppfattningar om kommunikation 
Muntlig kommunikation är det som sker när två eller fler personer samtalar, det är lätt att det 

sker missförstånd vid denna typ av kommunikation då det är en tolkningsfråga för mottagaren 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Detta kan styrkas i det en del av respondenterna menade då 
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deras kommunikation skedde dels muntligt dagligen, men även digitalt för att stärka det 

verbala. Respondent (7) beskrev det på detta sätt ”Sedan tycker jag att skrift är bättre än ord 

för att man tolkar saker och ting på olika sätt. Då finns det heller inga frågetecken kring vad 

var det vi bestämde liksom, vilka semesterperioder var det.” Respondent (4) använde sig av 

både skriftlig och muntlig kommunikation ”princip muntligt varje dag och sedan om det är 

något jätteviktigt så skriver jag ner och sätter upp.” Respondent (2) använde sig däremot 

främst av skriftlig kommunikation för att kunna dokumentera ”enklaste sättet är via email, 

snabbaste är muntlig konversation. Men ofta muntlig kommunikation men jag skriver ett mail 

med informationen till mig själv och dem så att det finns dokumenterat.” En av 

respondenterna menade att mailkonversation med varandra kan vara svårt att tolka. ”Dålig 

kommunikation kan det bli om man bara har mailkonversation med varandra för det kan bli 

väldigt dålig relation, för det upplevs vara kortfattat till exempel så gäller det en avvägning 

av vad man skriver” (3).  

 När kommunikationen blir otydlig och envägs uppfattas den som dålig, exempelvis om 

chefen inte lyssnar ordentligt på vad personalen har att säga. ”Om den bara är en 

envägskommunikation att man bara citerar någon eller går igenom protokoll eller något sånt 

där och andra sitter andäktigt och lyssnar. Det känns inte bra” (6). Respondenternas syn på 

det hela var både likvärdiga men även splittrade.  

 
Otydlighet är dålig kommunikation. När det blir en otydlighet i en kommunikation 

så blir det också utrymme för spekulationer. Det kan uppfattas som att man har 

någon dold agenda, att man inte säger det man egentligen tänkt säga, alltså 

otydlighet (1).  

 

En av respondenterna förklarade att ”dålig kommunikation är ingen kommunikation. Sedan så 

dålig kommunikation är när du inte kan balansera positiv och negativ kommunikation” (2). 

Även respondent (3) hade liknande åsikter ”dålig kommunikation tycker också jag att det är 

när det är otydligt. Det blir det om man inte kan förklara bakgrunden till ett beslut till 

exempel.” Både respondent 4 och 7 uppfattade skrift på flera sidor som dålig kommunikation. 

”Min förra chef skrev ett brev en gång på åtta sidor där det stod vad han tyckte om alla. Det 

är inte så bra” (4). ”Konkret exempel är power point presentation på 47 sidor som blir 

utmailade till 315 personer liksom. Det tycker jag är ganska dåligt, värdelöst” (7).  

 Som respondent (3) uttryckte gällande dålig kommunikation om man inte till exempel kan 

förklara bakgrunden till ett beslut, är någonting som även kan ses från andra synvinklar. Att 

förklara bakgrunden till ett beslut kan förbättra kommunikationen, medbestämmandet men 

även för att få omotiverade människor motiverade. ”När man inte förstår och kan alla svaren 

på varför så är det en dålig kommunikation. Så jag tror att man ska ha information och 

kommunikation för att skapa förståelse för varandra och därigenom få en bättre 

kommunikation” (7). Respondent (5) trodde att ” om personalen har en god insikt i vad dem 

ska vara med och bestämma om så blir det i princip alltid bra.”  

 I motsats till dålig kommunikation beskrev fem av respondenterna deras uppfattningar om 

bra kommunikation. Respondent (2) ansåg att bra kommunikation var när man berättade till 

den anställde om dennas positiva förmågor. ”Alltid försöka trycka på deras positiva aspekter 

av deras individuella förmågor”. Bra kommunikation var när man lyssnar på varandra och 

respekterar varandra menade respondent (3) ”Att när vi tycker olika så hittar vi sätt att prata 

om det och det kan bli i slutändan att jag säger, nej vi gör så här, men man ska ändå känna 

att jag har bemött dem respektfullt”. ”Bra kommunikation är när man pratar öppet” (4). 

Respondent (7) menade att bra kommunikation är dialog och inte monolog  

 
Det som jag tycker är bra är ju framför allt när vi har en dialog om saker och ting, 

när det inte blir då en monolog när jag framför saker och ting. Jag vill ha en 
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reaktion på det här, vad hände liksom. När man kan gå det till att gå från monolog 

till dialog.  

 

Respondent (8) uppfattade att bra kommunikation var ”Att vi säger vad vi tycker oavsett om 

det är kritik eller inte, och får jag kritik så kan jag antingen ändra mig eller så kan jag säga 

att jo jag hör vad du tycker och tänker, men så här måste det bli.” 

 Dagligen skedde framförandet av information till personalen menade en av 

respondenterna. Denne beskrev det så här 

 
Det sker ju vill jag påstå daglig dags. Det blir stor del av den här informationen 

som jag för fram till min personal. För 90 % av dem sitter ju här i samma korridor. 

Det är ju faktiskt till exempel via fikabordet eller så spontant eller utan någon 

agenda, det är en stor del. Och den andra delen är ju när jag sätter mig ner och 

planerar för en systematiskt genomförd arbetsplatsträff (6).  

 

Respondent (6) fortsatte att beskriva hur denne framför information till sin personal på 

följande sätt ”Ja det är ju arbetsplatsträffar. Sedan har jag ju individuella, jag kallar det för 

målsamtal”. Respondent (7) beskrev att de har olika informationskanaler ”… mycket sker ju 

via vår personalbok som alla får ta del av. Det är liksom första introduktionen, så vet man att 

okej här fungerar det så här. Och så här stämplar man in och så här får man lön och så 

vidare”. Den löpande informationen skedde mycket via vår anslagstavla och varje måndag 

hade vi måndagsmöte där vi gick igenom i grova drag vad som hände förra veckan och vad 

som kommer hända under kommande vecka, berättade respondenten. Denne tar även upp att 

”Det gäller att man som medarbetare att man vill söka information också”.  Respondent (1) 

var chef för personal som arbetar i andra chefers verksamheter, därför skedde 

kommunikationen nästintill bara via mail. ”Jag mailar jättemycket. Sedan har jag en tydlig 

dagordning, vi har arbetsplatsträff en gång i månaden. Jag vill säga att kommunikationen 

mellan mig och personalen är tät men den är digital främst”. Yngre generationen av de 

anställda var snabb på digital kommunikation medan den äldre föredrog muntlig 

kommunikation menade respondent (2)  

 
Helt beroende på individen jag ska framföra informationen till. Den yngre 

generationen som jag haft har inga som helst problem att använda email, ta emot, 

svara och kommunicera genom det sättet och vara effektiv med det. Den lite äldre 

gruppen de föredrar muntlig konversation för att framföra budskapet och email-

konversation för att spara och dokumentera konversationen så att det finns på 

papper att den kommunikationen har ägt rum. 

 

”Många sätt, jag tänker väldigt mycket IT, vila mail. Vi har ju personalmöte, tydliga 

mötesforum. Men den mesta informationen försöker jag skicka ut via mail, skriftligt” menade 

respondent (3). Respondent (5) framhöll att sättet denna framför information på var både 

muntligt och skriftligt i och med att de jobbade i två hus. 
 

Jag har arbetsplatsträff en halvtimma varje fredag innan alla går hem. Sedan har 

jag även information åt dem varje dag då vi har eftermiddagsmöte. Vi har 

förlängda arbetsplatsträffar en gång i månaden och då bjuder jag alla på lunch. 

Då brukar jag fråga dem i grupp för jag har märkt att det är alltid lättare att säga 

något när dem är många. Men är det någon viktig information som måste ut så 

skickar jag ut det både på mailen och i muntlig form så att säga.   

 

Respondent (8) framförde information mycket via kroppsspråk och känslor. Denne svarade på 

frågan, hur informationen framförs till personalen, på följande sätt 
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Alla sätt. Mest är kroppsspråket för det ger mest effekt. Skratta, se lite fundersam 

ut, klia sig i skallen, se besviken ut. Det är jätte bra. Om du är glad så säg att du är 

glad och visa det med kroppen. Om du är ledsen så säg att du är ledsen och visa 

det med kroppen. Frågar du hur någon mår, så fråga det på riktigt och inte på 

någon slags amerikanska. Utan lyssna och fråga och se folk i ögonen. Därefter kan 

man prata om allt. 

Kommunikationens effekt på ledarskapet  /  Kommunikation och ledarskap 
Nedan redovisas berättelser och citat från datamaterialet som visar på hur kommunikation 

används i olika ledarsituationer.  

 En aspekt där respondenterna använde kommunikation i sitt ledarskap var när det handlade 

om att inkludera medarbetarna i beslut. Respondent (5) tyckte att det var en självklarhet att 

medarbetarna hade medbestämmande och menade att 

 
Du kan aldrig få folk att gå framåt om det finns saker de inte fått vara med och 

utveckla reglerna på och hur det ska gå till, det är helt omöjligt. För mig skulle det 

vara omöjligt som ledare att styra ett sådant skepp om inte alla får säga sitt. Jag 

tycker att det är en självklarhet, det finns inget bestämmande som är en så att säga 

en icke fråga för dem. Allting som tas upp, eller allt som ska ske på kliniken måste 

vara ett medbestämmande. Men sedan finns det ju saker som redan är bestämt, där 

har vi ingen medbestämmanderätt. Men då är det ju saker som inte skall ha det 

heller.  

 

Respondent (7) menade däremot att desto mer kunskap personalen får, ju mer 

bestämmanderätt får de också, ”ju mer kunskaper alla säljare har, ju mer varmare i kläderna 

kommer dem att bli och desto mer kommer de också kunna bestämma”. Denne berättade även 

att alla på jobbet får påverka sin egen vardag på något sätt samt att besluten inte behöver tas 

av försäljningscheferna eller ledningsgruppen, men däremot måste informationen komma där 

ifrån om det är ett större beslut.  

 
... då informerar försäljningscheferna ner det till säljarna. Och är det så att 

säljarna har tagit ett beslut så informerar de upp det till försäljningscheferna, så 

att alla känner att de har gjort ett bra jobb. Då blir inte försäljningschefen 

missnöjd för att det råkar stå en pall med bröd ute i butiken, för då vet de att ju nu 

har säljledarna sagt att vi ska ha så här så nu kör vi så här ett tag och så vidare.  

 

 Respondent (3) framhöll att ”För mig är bra ledarskap när man är tydlig, man ska ge 

tydliga förutsättningar, det handlar om att för personalen göra det både begripligt det vi 

göra, vad vi gör, varför vi gör det, alla ska förstå syftet”. Respondent (7) fortsatte på samma 

spår om hur kommunikation bidrar till ett bra ledarskap ”Mycket handlar om kommunikation 

och förståelse. Det är grunden i mycket av ledarskapet. Goda kommunikatörer klarar oftast 

av att vara hyfsade ledare”. 

 I ett förändringsarbete krävs kommunikation i alla fall efter vad som blir synligt i 

respondenternas svar. Respondent (1) trodde på att förklara väldigt mycket 

 
… ge så mycket fakta som möjligt, prata om, låta alla vara med, vad skulle kunna 

hända? Prata om sina fantasier, sen tänker jag också att i ett förändringsarbete så 

måste man som ledare gå vidare med hjälp av de som vågar och vill och lägga 

fokus på dem så kommer de andra med.  

 

En annan respondent beskrev det på följande vis  
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Och sen när folk har fått höra förutsättningar och vad man ska göra och varför så 

hamnar nästan alltid som i en tratt och så blir det inte så många viljor kvar i 

slutändan. Utan de allra flesta är ganska överens om att det är så här och de här 

sakerna ska gå igenom, och vilket är det bästa. Sedan får man prova sig fram helt 

enkelt (5). 

 

Att framhålla fakta och förklara var något som kom upp som ett svar på vad som krävs i ett 

förändringsarbete. Respondent (7) framhöll att  

 
Kommunicerar jag ut att nu ser det taskigt ut med ekonomin. Så finns det möjlighet 

för personalen att komma med tankar och idéer och funderingar, och kan själv 

också agera. Som jag upplever så har då mina medarbetare fått möjlighet att 

påverka genom att uttrycka sina tankar och idéer. 

 

Respondent (3) var även inne på samma spår ”Om man först visar vad syftet är för att skapa 

någon slags känsla att det här fyller en funktion det här förändringsarbetet”. Kommunicera 

hela tiden och förklara så att medarbetarna förstår förändringen var något respondent (1) tog 

upp ”ja där tillbaks till att informera om de här ramarna, vad är det, varför, vad är orsaken 

till förändringsarbete och vad ska de syfta till. Vi behöver göra ett förändringsarbete, varför? 

Det måste jag som ledare stå upp för”. Respondent (7) förklarade att förändring kan ses som 

ett hot och det är något ledaren behöver förstå. ”Förändring är ju ett hot. Jag vet hur jag har 

det idag liksom men jag vet inte hur jag har det imorgon. Och det gör ju att jag känner en 

stress och oro inför ett förändringsarbete oavsett vad det är”.  Respondent (6) menade att 

”Nä, men man måste ju argumentera vad vi ser i den här arbetsgruppen för förändringar 

framför oss och vad är det för fördelar man kan se om vi förändrar vårt arbetssätt på det här 

sättet och driva den argumentationen hela tiden.” Respondent (7) beskrev hur de arbetar vid 

förändringar ”varför vi tycker det är viktigare att vi lägger ner mer resurser på frukten än vad 

vi gör på kolonial tillexempel. Och då försöker vi förklara det på ett bra sätt och få alla att 

förstå.” 

 Respondent (2) beskrev hur ledaren använder sitt ledarskap för att styra 

medarbetargruppen i rätt riktning mot verksamhetens mål  

 
min roll i det här har någonstans varit att hela tiden koppla tillbaka, förankra, vad 

står det i styrdokumenten men inte bara komma med lagar utan koppla det till 

vardagsverksamheten så de ser att det de gör i vardagen är precis det vi pratat om 

så jag tycker att det varit lyckat i och med att jag fått med mig personalen och inte 

för att jag som chef sagt till utan de har förstått varför och de vill själv. 

 

 En ledare ser ofta verksamheten i ett större perspektiv och kan därmed rikta både vardagen 

och förändringar. Respondent (1) uttryckte på följande vis, ”utan jag tror att man måste ge så 

mycket fakta man kan i ett förändringsarbete för att trygga och göra strukturen så tydligt som 

det går sen tror jag också att man ska tala om att det här är våra ramar” även respondent (4) 

menade  
 

Sen kanske jag någon gång om jag inte håller med måste gå in och, om man har en 

större kunskap i en större helhet så kanske man ser att det inte kommer bli bra i 

slutändan men jag älskar när de tar initiativ och de får köra sitt race och det är väl 

ytterst sällan som jag invänder på det också 

 

 Positiv kritik tog respondent (2) upp som ett verktyg för att kunna utveckla sina 

medarbetare.  
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Men genom att kommunicera dagligen, liksom ”hej, det där gjorde du riktigt bra.” 

Många gånger struntar jag i att säga det där var dåligt, fast det var dåligt för det 

behövs mer positiv än negativ kommunikation för att de ska våga öppna upp sig. 

För en persons utveckling drivs bättre av positiv kritik.  

 

Att ta egna initiativ tyckte respondent (7) var viktigt för en organisations verksamhet. ”Men 

jag trycker ju mycket på ”men ta ett eget beslut, vad kan gå fel om man tar ett beslut” det 

finns inga dåliga beslut så länge man har tänkt på varför man har tagit beslutet.” 

 Kommunikation användes även vid lösning av konflikter som kunde uppstå på 

arbetsplatsen något som tre av respondenterna ansåg var bra. Respondent (6) menade att  

 
Jag har varit med om vi hade en arbetsplats där vi hade ganska uttalade 

relationsproblem och som arbetsledare inte hade utbildning och att här behövde 

jag hjälp… vi i den här arbetsgruppen satte oss ner i ett par dagar och pratade om 

ett moraliskt kontrakt om hur vi beter oss mot varandra. 

 

Respondent (7) förtydligade: ”Så jag tror man ska ha information och kommunikation för att 

skapa förståelse för varandra.” Dock menade respondent 1 att det var viktigt som ledare att 

hålla inne på egna värderingar tills alla parter hörts.  
 

Och det där har jag tänkte jätte mycket på och försöker i dialoger hålla på min 

egen värdering så länge det går utan att det blir otydligt för det kan också vara så 

att man förväntar sig att chefen ska säga att, nä men det där var inte okej eller så 

här tycker jag att vi ska göra det. Att man håller sig tillbaks, låter allas röster 

höras innan man går in med en värdering, jag försöker ha den kommunikation, 

håll tillbaks min egen värdering tills allt är framme, sen måste jag ta ställning. 

(Respondent 1) 

 

Slutsatsen på detta tema blev att när ledaren kommunicerar mål och styr sina medarbetare i 

rätt riktning för verksamheten så ökar chanserna för ett lyckat ledarskap. Respondent (5) 

berättade  

 
när jag fått mina medarbetare att förstå: det här är våra mål, det här är vad vi 

måste uppfyllda, hur gör vi det bäst och sen ror vi alla åt samma håll. Så när vi 

kommer i mål i tid och med den summa pengar vi tänkt och där ingen har hoppat 

av båten, DÅ tycker jag att det är bra ledarskap. 
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Diskussion 
I början av 1800-talet uppmärksammades ett nytt tankesätt som medförde en genomgripande 

förändring i sättet att leda och organisera företag. ”Det grundläggande budskapet har varit att 

man ska gå från hierarkiska, regelstyrda organisationer med betoning på kontroll och 

övervakning till decentraliserade organisationer där människor arbetar i självständiga team." 

(Simonsson, 2002, s. 14) Simonsson beskriver att den här nya ledningsdoktrinen förutsätter då 

ledare med god förmåga att skapa dialog och engagemang. Den innebär även en 

kommunikativ utmaning för att skapa förståelse för och engagemang kring värderingar, 

synsätt och abstrakta mål som utgör organisationens sammanhållande kraft. Utifrån detta kan 

dagens organisationer ses mer åt de framtida visionerna de hade på 1800-talet, att övergå till 

självständiga team. Då utvecklingen visade sig genom att näst intill ingen av respondenterna, 

förutom en, gav något exempel på hierarki, utan de flesta verkar jobba i platta organisationer 

där medarbetarna styr arbetet till viss del själva samt att de får vara med i de flesta beslut som 

fattas. Ledaren bestämmer, i dagens många organisationer, inte allt utan att ta in, tänka på och 

bli påverkad av medarbetarnas synpunkter. Respondent (5) förklarade att ledarskap är när 

medarbetarna mår bra, när dem har förstått och utan personal finns ingen verksamhet, något 

även respondent (1) lyfte som en viktig aspekt av en verksamhet.  

 Flera av respondenterna beskrev vikten av att låta medarbetarna ha en viss frihet. 

Respondent 7 förklarade att den individuella friheten var viktigt rent generellt. Likaså beskrev 

respondent 4 hur det fungerar på dennes arbetsplats ”Jag tycker att vi har det väldigt fritt, 

kanske lite för fritt ibland men det gör ju att alla bestämmer själv hur deras dag ser ut, vi 

kommer inte och säger att idag ska vi göra det här och det här”. Det kan däremot tolkas som 

att en av respondenterna ser medbestämmande lite ur den hierarkiska ordningen. Respondent 

(7) framhöll att då personalen som sitter på den högre positionen märker att personalen på den 

lägre positionen har börjat få mer och mer kunskap och blivit varmare i kläderna, får de även 

mer befogenheter att bestämma. ”Ju mer kunskaper alla säljare har, ju mer varmare i 

kläderna kommer de bli och desto mer kommer de också kunna bestämma”. Även ur en 

ytterligare synpunkt kan detta ses då denne beskriver att personalen informerar upp och ned 

olika beslut. ”... då informerar försäljningscheferna ner det till säljarna. Och är det så att 

säljarna har tagit ett beslut så informerar de upp det till försäljningscheferna ...”. Ett sätt att 

se det på är att beroende på vilken organisation eller företag, desto mer olika sätt att låta 

medarbetarna vara med och ta beslut. Enligt Flauto (1999) är ledarskap av bra kvalitet när 

ledaren visar hög kompetens inom kommunikation. På en ortopedklinik till exempel, där all 

personal har en mångårig universitetsutbildning, måste alla medarbetare kanske vara med på 

vilka regler som sätts upp, hur de ska gå till väga i ett visst beslut om en operation, vilka som 

klarar av de olika arbetsmomenten bäst eller liknande. Medan inom en varubutik av något 

slag, där universitetsutbildning inte är ett krav, måste det kanske finnas en viss typ av bestämd 

struktur, regler och målsättning. Dock går det också se det här med ju mer kunskaper, ju mer 

medbestämmande, som någonting självklart. Kan och vet personalen inte tillräckligt mycket 

om organisationen eller arbetsmomenten, kan dem heller inte vara med och bestämma inom 

det.  

 Många respondenter menade att deras medarbetare självklart har medbestämmanderätt, 

men att det i slutändan alltid var de själva som tar det riktiga beslutet med tanke på att det var 

dem som bar ansvaret över det som beslutas. Collinson (2005) menar att ledare ofta ses som 

boven eller hjälten, den som får skulden eller hyllningarna vid lösningar av organisationers 

problem. Som tidigare redovisat under definitioner är chefen den som i slutändan har 

bestämmanderätt och därmed också ansvaret av beslut som tas.  

 Några av respondenterna förklarade, vad bra ledarskap var för dem, ur andra synvinklar än 

ur deras eget arbete. Detta kan tolkas som om de har svårt att sätta ord på vad just ledarskap är 

för någonting, vilket i sin tur kan bero på att det är ett väldigt brett och stort ämne ledarskap i 
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sig är. Ledarskap, förklarade många respondenter, med att ”Ledarskap behöver du inte vara 

chef för att bedriva så jag skiljer dem åt. Ledarskap för mig är ett förhållningssätt” (3).  

Medan chefskap, beskrev de flesta respondenter, var en titel. För att lyckas som chef måste 

denne ha ett ledarskap och få ett mandat att vara chef.  ”… visst jag är förskolechef, det är en 

befattning som ger mig vissa mandat för att jag är chef” (3). En ledare är person i högsta 

bestämmande ställning inom en verksamhet, medan chef är en person med högsta ledande 

funktion och som i sista hand har den avgörande bestämmanderätten” (Nationalencyklopedin, 

2013). Genom att titta på vad några av respondenterna tänker på då de beskriver vad 

ledarskap är för någoting, syns det att det nästan enbart handlar om att dirigera arbete, hur de 

ska göra för att lyckas. En av respondenterna betonade utifrån en annan synvinkel att 

ledarskap var  

 
... det ska bli en riktigt bra konsert och det kan sitta väldigt väldigt bra musiker 

med väldigt bra instrument, men om det inte är någon som leder när vad och en 

ska spela, hitta takten, så blir det ingen bra konsert. (...) exempel på ledarskap när 

det blir en riktigt bra konsert. Där dirigenten har haft en viktig roll fast det är 

musikerna som hörs, ledarskap ska inte synas, det ska bara bli (1).  

 

En annan respondent beskrev så här 
  

…vad är ett bra ledarskap för dig och vad är bra ledarskap för en människa som 

har andra typer av förutsättningar. Låt oss säga att vi är i japan. Så skiljer sig 

deras ledarskap och teorier eller det sätt de är van att approchera på väldigt 

annorlunda sätt jämfört med vårt svenska typ av ledarskap (7).  

 

I och med att begreppet ledarskap är väldigt abstrakt och därmed svårt att sätta fingret på vad 

det egentligen är, Tourish & Robson (2006) menar att det beror på medarbetarnas 

uppfattningar, vilket innebär att det är svårt att konkretisera då det finns lika många tolkningar 

som medarbetare. Awamleh och Gardner (1999) menade att ledarskap var ett perceptuellt 

fenomen som uppfattas av omgivningen. Medan Jacobsen och Thorsvik (2008) framhåller att 

ledarskap handlar om ett beteende som påverkar andra människors tänkande, inställning och 

uppförande. Något som även Dewan och Myatt (2008) är inne på när de skriver:  
 

a good leader helps a mass of actors to achieve their goals: her communication 

fosters the understanding that is needed for them to choose the right actions, and to 

choose them together. However, a successful leader is one who has influence: her 

words impact upon the actions taken by the followers. (s. 352)  

 

Med detta menas att en ledare ska stötta sina medarbetare till att uppnå mål som är relevanta 

både för medarbetaren men även organisationen. Genom att stötta sina medarbetare kan detta 

ses ur synvinkeln där ledaren vill att sina medarbetare ska ha en förståelse som behövs för 

dem för att kunna välja rätt åtgärder, och att välja dem tillsammans. Respondent (5) är en av 

dem som berättade att det denne tror att det bästa sättet för att stötta sina medarbetare och få 

dem till att uppnå särskilda mål och visioner, var att alla inom organisationen ska ro åt samma 

håll. För att lyckas med det krävs att ledaren har informerat tillräckligt mycket för att 

medarbetarna ska förstå svaret på alla varför. Abrahamsson och Andersen (2005) förklarar att 

det handlar om att ledaren bestämmer vad som ska göras, hur det ska göras och när, sedan är 

det upp till medarbetaren att genomföra uppgifterna för att få sin lön, alla gör det som 

förväntas. 

 Precis som respondent (7) förklarade att förändring kan av medarbetarna ses som ett hot 

och det är något ledaren behöver förstå, menar även Collinson (2005) att ledare ofta ses som 

boven eller hjälten, den som får skulden eller hyllningarna vid lösningar eller förändringar av 
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organisationers problem. Det gör att personalen känner en stress och oro inför till exempel ett 

förändringarbete eller ett visst beslut, berättade respondent (7). En del respondenter använder 

sig av ett transaktionellt ledarskap i form av belöning. ”om vi får till det här och här så 

kanske vi får pengar över till att göra det där du vill” (4). Detta kan kopplas till vad både 

Jacobsen & Thorsvik (2008) och Abrahamsson & Andersen (2005) som menar är det första 

huvudelementet i transaktionellt ledarskap. 

 Burke, Sims, Lazzara och Salas (2007) beskriver att tillit och förtroende till chef från 

medarbetare byggs på bland annat kommunikation och tillgång till information. I resultatet 

gick det att se att flera av respondenterna använder kommunikation för att kommunicera 

information. Respondent (2) menade att genom att förklara så skapas en förståelse för beslut 

som måste tas. Även respondent (5) och (7) ansåg medbestämmande som en viktig del av 

ledarskap som åstadkoms genom kommunikation.  

Respondenterna använde muntlig och/eller skriftlig kommunikation i sina sätt att leda.  

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att fördelen med muntlig är att mottagaren av 

informationen har möjlighet att tolka avsändarens ord genom bland annat kroppsspråk, att 

använda kroppsspråk, ansiktsuttryck och handrörelser är en del av kommunikation menar 

Cummings och Worley (2009), det var något som respondent (8) såg som en del av 

kommunikationen, ”mest är kroppsspråket för det ger mest effekt.” Muntlig kommunikation 

ger även möjlighet att kommunicera en större mängd information (Jacobsen & Thorsvik, 

2008), det är något som alla respondenter använder vid flera tillfällen vid exempelvis 

arbetsplatsträffar och möten men även under dagen. ”Princip muntligt varje dag och sedan om 

det är något jätteviktigt så skriver jag ner och sätter upp” (4). Flera av respondenterna 

använde sig även utav skriftlig kommunikation för att förmedla information. Respondent (7) 

menade att ”sedan tycker jag att skrift är bättre än ord för att man tolkar saker och ting på 

olika sätt. Då finns det heller inga frågetecken kring vad var det vi bestämde liksom, vilka 

semesterperioder var det.” Skriftlig information menar Jacobsen och Thorsvik är till fördel då 

kommunikationen blir dokumenterad och det var även ett effektivt kommunikationssätt.  

Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka, beskriva och analysera personalansvariga chefers 

uppfattningar kring kommunikativa aspekter av ledarskap. Genom en kvalitativ undersökning 

med intervjuer som instrument fick åtta olika personalansvariga chefer svara på frågor om 

ledarskap och kommunikation. I bakgrunden beskrevs tidigare forskning om ledarskap och 

kommunikation med hjälp av aktuella vetenskapliga artiklar och väletablerad litteratur. Det 

insamlade datamaterialet analyserades med stöd av bakgrunden för att finna likheter och 

skillnader.  

 Innan detta arbete påbörjades fanns en tanke om att svaren skulle skilja sig åt då det 

handlar om åtta olika individers uppfattningar om ”verkligheten”. Det intressanta var att 

uppfattningarna inte skilde sig markant åt, utan de flesta var överens om att ledarskap är ett 

mandat som fås utav medarbetarna medan chefskap är en titel. Däremot fanns det skillnader i 

hur cheferna arbetade i sitt ledarskap, några menade att det var väldigt tydligt vem som 

bestämde vad som skulle göras och hur, medan andra menade att arbetet till stor del var fritt. 

Kommunikationen skilde sig på olika sätt då en del chefer föredrog att kommunicera muntligt 

medan andra föredrog att informera både skriftligt och muntligt. Situationer där 

kommunikation användes i ledarskapet var tillexempelvis vid konflikter eller att skapa ett 

medbestämmande genom att låta medarbetarna vara delaktiga i beslut. Flera chefer lyfte fram 

personalen som en viktig del av organisationen och såg det därför som självklart att 

medarbetarna skulle ha möjlighet att påverka.  

 I tidigt skede av denna studie fanns en tanke att fördelen, med att undersöka 

personalchefers uppfattningar av kommunikativa aspekter på ledarskap, skulle ge en bred 
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uppfattning om chefers synsätt på ledarskap och kommunikation. Medan en nackdel skulle 

vara att undersökningen skulle bli rätt liten och därmed vara svår att generalisera. Båda 

tankarna är någonting som visat sig stämma rätt bra, dels i förhållande till den utsatta 

tidsbegränsningen men även jämtemot det slutgiltiga sammanfattade resultatet. 

 Förslag på framtida studier kan vara att titta djupare på kommunikationens betydelse för 

ledarskapet. Andra infallsvinklar kan vara hur medarbetare vill att kommunikationen ska gå 

till, vilka informationskanaler föredras, att ta med medarbetares uppfattningar kan ge 

ytterligare en dimension på problemet. Om uppfattningarna liknar eller skiljer sig åt, vad 

beror det på? Vad har det för betydelse? Men även studera ytterligare hur kommunikation 

mellan chef och medarbetare påverkar en organisation, går det att finna bevis att en 

organisation blir mer framgångsrikt med ett välfungerande kommunikationssystem?  
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Bilaga 1 

Missivbrev    
 

Intervju om kommunikation och ledarskap 
Vi önskar att få intervjua Dig angående kommunikation och ledarskap. Syftet med intervjun 

är att undersöka uppfattningar hos personalansvariga chefer om ledarskap och 

kommunikation. 

 

Kommunikation och ledarskap är något som finns inom de flesta organisationer. Förmågan att 

kommunicera är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap och en fungerande organisation. 

Cirka 80 procent av en chefs arbetsdag ägnas åt främst verbal kommunikation. Alla aktiviteter 

och uppgifter en ledare har, såsom planera, samordna, hantera konflikter, kompetensutveckla, 

fatta olika beslut och skapa motivation förutsätter någon form av kommunikation.  I 

vetenskapliga undersökningar har det fastställts att den viktigaste kommunikationen är mellan 

medarbetare och dess chef och hur väl den fungerar, till skillnad från hur kommunikationen 

fungerar när det gäller formella saker, som till exempel vad personalanställda tycker om 

personaltidningen eller klimatet på företaget. Bland annat detta har påverkat vårt intresse att 

undersöka personalansvariga chefers uppfattningar om just ledarskap och kommunikation.  
 

Urvalet av deltagare har skett genom ett bekvämlighetsurval. Intervjun ligger som grund för 

ett självständigt arbete inom pedagogik som avslutar en beteendevetarutbildning på 

Mittuniversitetet Härnösand. Vi är två stycken som skriver tillsammans men det kommer 

enbart vara en som genomför intervjun. 

 

Vi vill framhäva att intervjun självklart är högst frivillig. Intervjudeltagaren samt ort och 

företagsnamn kommer att hållas helt konfidentiellt genom hela arbetet och i det färdiga 

resultatet. Intervjudeltagaren kan närhelst den vill avbryta intervjun om denne känner att den 

inte längre vill svara på några frågor. De transkriberade intervjuerna kommer att förvaras 

under tiden för arbetet och därefter förstöras. 

 

Intervjun tar cirka 45-60 minuter att genomföra. Det är helt frivilligt att intervjuas. Din 

medverkan är värdefull för oss och vi vore tacksamma om Du kunde återkomma så fort som 

möjligt om du har möjlighet att intervjuas, dock senast fredag 19 april. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande.  

 

Om Du har synpunkter eller frågor angående intervjun, kontakta oss gärna. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Olofsson Huuva & Kim Nilsson 

 

Frida: 070 – 3181279 el. frol1004@student.miun.se 

Kim: 070 – 281 57 60 el. nilsson.kim@gmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Berätta om upplägget 

 

Bakgrundsinformation 

Vad arbetar du som? 

   - kan du beskriva vad det innefattar? 

Vad har du för erfarenhet när det gäller ledarskap?  

Har du någon typ av ledarskapsutbildning? 

 

Huvudfrågor 

Ledarskap 

 Vad är ledarskap för dig? 

 Kan du ge något exempel på bra ledarskap? 

 Kan du ge något exempel på dålig ledarskap? 

 Finns det någonting som gör att du inte vill leda andra? 

 Om det uppstår konflikter på arbetsplatsen, hur hanterar du det? 

 Hur gör man som ledare för att få omotiverade människor att delta i ett 

förändringsarbete? 

 Beskriv en situation när du lyckades/misslyckades med ditt sätt att leda. 

 

Kommunikation 

 På vilket sätt framför du information till din personal? 

 Hur ser kommunikationen ut mellan dig och din personal? 

– hur kommunicerar du med dem?  

– hur kommunicerar dem med dig? 

 På vilket sätt/hur/vad tycker du är bra kommunikation mellan dig och din personal? 

 Vad uppfattar du som dålig kommunikation?  

– kan du ge något exempel? 

 Finns det/hur ser det ut angående personalens medbestämmande på arbetsplatsen? 

 

Exempel på följdfrågor 

Har du något konkret exempel på det? 

Hur gick/brukar du gå tillväga? 

Hur hanterade du det? 

Hur löste du det? 

Vad fick dig att agera så? 

Lärde du dig något av det? 

 

 


