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Abstrakt 
Tidigare forskning har visat att kommunikation har studerats genom olika perspektiv. 
Kommunikationen har pekats ut som en vital del i organisationer samt inom ledarskap för 
att öka chanserna att kunna nå framgång. Kommunikation har visats innehålla många olika 
delar som alla har sin funktion i dialogen. Den här studien syftar till att skapa en djupare 
uppfattning samt förståelse om hur ledare inom byggbranchen ser på kommunikation 
gentemot sina medarbetare. En kvalitativ studie har gjorts där halvstrukturerade intervjuer 
som är baserade på ett vinjettscenario har utförts. Tre forskningsfrågor användes för att nå en 
djupare förståelse kring planeringen inför samtal med medarbetare, tillrättavisning och mo-
tivation via kommunikation samt hur kommunikation kan ses som ett stöd för medarbeta-
ren. Resultaten visade en relativt enad bild av kommunikationen med något enstaka utstic-
kande svar. Inför samtal var det viktigt att blicka tillbaka på sig själv och hur man har kom-
municerat och om man varit tydlig nog. Detta för att motivera till vidare arbete var det vik-
tigt att skapa en förståelse hos sina medarbetare. När det gällde kommunikation som stöd så 
visades en bild av att all kommunikation som sker är av värde och dialogen påpekades vara 
fördelaktig då kommunikationen gick mellan de båda parterna. Det denna studie visade var 
att kommunikationen är viktig och att den måste äga rum. Studien visade även att informell 
kommunikation som faktiskt sker så fort som möjligt är bättre än en avvaktande formell 
kommunikation som kan leda till att ett problem blir mer infekterat.!!
Nyckelord: Dialog, Kommunikation, Kommunikationsprocess, Ledarskap!!
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Introduktion 

Inledning 
Den här studien baseras på den kommunikation som sker från en ledare till en medarbetare 
på fyra olika byggföretag inom den privata sektorn. Kommunikationen är i fokus men även 
ledarskapet i sig är centralt då ledarna själva står för en stor del av den kommunikation som 
sker överlag inom organisationer. I denna studie studeras hur ledare inom olika organisatio-
ner uppfattar sin egen kommunikationsprocess som sker gentemot sina medarbetare samt 
hur ledarna själva med sin kommunikation kan stödja medarbetaren. Med kommunikation 
fokuseras det i den här studien främst på den samtalsform samt den potentiella planering 
inför samtalet som ledaren för.!
   Definitionen av kommunikation är inte något som går att klargöra på ett enkelt sätt utan 
det är något som kan visa sig på olika vis beroende på vilket perspektiv det ses ifrån. Det är 
ett begrepp som utvecklats under en lång tid och har gått från att vara relaterat till endast 
språk, till att kunna ses i ett större perspektiv, så som en dynamisk kommunikation och en 
social handling. Kommunikation är även något som är ytterst individuellt, alla individer 
fungerar olika och alla gör tolkningar på skilda sätt och uttrycker sig även på olika sätt (Käc-
ker, 2007).!
   Inom en organisation sker det former av kommunikation på olika plan dagligen. Alla for-
mer av kommunikation ses inte alltid som betydande men kan vara av vikt trots att den sker 
på en rast i korridoren utanför kontoret. På ett organisatoriskt plan går det att skilja på for-
mell och informell kommunikation och båda delarna är av vikt för ett lyckat och framgångs-
rikt arbete, fast på olika sätt (Holmén, 2010; Simonsson, 2002).!
   Precis som kommunikation är ledarskap ett begrepp som kan belysas från flera olika per-
spektiv och därefter få en viss betydelse. Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp att inom en 
organisation är ofta den betydande faktorn hur ledaren får sina medarbetare att arbeta mot 
utsatta mål och samtidigt hitta en balans i motivation och trivsel för ett lyckat samarbete. En 
ledare ska vägleda medarbetarna i strävan mot organisationens mål. En stor del av denna 
vägledning baseras på den kommunikation som ledaren för.!

Problemformulering 
För att en medarbetare ska kunna prestera åt det håll företaget kräver, behövs trivsel och mo-
tivation för det egna arbetet. Den information som kommer från ledningen angående de vi-
sioner och arbetssätt som organisationen har måste kunna nå medarbetaren på bästa möjliga 
sätt. Jacobsen och Thorsvik (2008) belyser att en viktig faktor inom ledarskap är att kunna 
påverka och influera sina medarbetare mot ett givet mål. För att ledaren ska kunna påverka 
sina medarbetare krävs det att ledaren använder sig av någon form av kommunikation.!
   En annan av ledarens främsta uppgifter är att kunna formulera sina eller organisationens 
visioner för medlemmarna i gruppen, sina medarbetare. Kommunikationen är grunden för 
att visionerna ska ha en möjlighet att nå medarbetarna. Simonsson (2002) påpekar i sin av-
handling åtskilliga gånger vikten av den personliga kommunikationen mellan gruppens le-
dare och dess medlemmar. Ändå beskriver både Holmén (2010) samt Simonsson (2002) att 
merparten av svenska företag lägger mest fokus och ekonomiska resurser på den formella 
kommunikationen och det strategiska ledarskapet istället för att motivera för det informella 
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ledarskapet som har visat sig ge positivt utslag för medarbetarna. Det kommunikativa ledar-
skapet är mycket viktigt för medarbetarna som skall utföra ledarens vision. I bristande 
kommunikation finns risker för att medarbetarna och ledaren missförstår varandra och att 
arbetsuppgifterna inte blir korrekt utförda. Det har även konstaterats att i de flesta rekryte-
ringar av ledare till företag tas inte frågan upp angående hur ledaren använder sig av den 
informella kommunikationen, även då forskningen har visat att den är viktig för medarbe-
tarnas trivsel och förmågan att nå organisationens mål. !
   Ovanstående har startat ett intresse för den kommunikation som sker mellan ledare och 
medarbetare. Med den här studien vill vi undersöka hur olika ledare planerar och själva ser 
på den kommunikationsprocess som de för mot sina medarbetare vid ett givet problem, hur 
kommunikationen kan vara en hjälp för medarbetaren. Det givna problemet framförs till de 
medverkande respondenterna via ett vinjettscenario (se bilaga 2) som tillhör intervjuunder-
laget. Fokus ligger på hur den planering som sker innan ett förbestämt samtal äger rum samt 
själva genomförandet av samtalet. Vi ska även undersöka hur ledaren menar att denna 
kommunikation kan vara till ett stöd för medarbetaren i sitt arbete inom organisationen. !

Disposition  
Studien inleds via abstrakt vilket är en sammanfattning av syfte, frågeställningar, metod 
samt studiens resultat. Därefter följer inledningen som efterföljs av en bakgrund som ger en 
bredare förståelse för problemställningen och valet av ämne. En beskrivning av ledare, ledar-
skap samt vikten av kommunikation tas upp. Efter det följs en syftesbeskrivning, ett metod-
kapitel som innefattar de urval, datainsamlingsmetoder, instrument, procedurer, analysme-
toder och etiska ställningstaganden som utförts. Vidare kommer en metoddiskussion där det 
förklaras ingående hur tillvägagångssättet för att nå ett resultat gick till. Resultatet visas efter 
metodgenomgången. Därefter förs en diskussion som har sin grund i studiens resultat som 
kopplas till de data som samlats in under studiens gång. Efter det redovisas för framtida 
studier kopplat till ämnet. Sist finnes en fullständig referenslista och som avslutning bifogas 
den intervjuguide samt det missivbrev som respondenterna har fått tagit del av.  !

Bakgrund 
I kommande avsnitt presenteras den bakgrundsinformation som behövs för att kunna sätta 
sig in i ämnet. Kommunikation som helhet beskrivs mer ingående samt ledarskap och även 
formen av kommunikation som sker mellan ledaren och dess medarbetare.!

Definitionen av kommunikation  
Kommunikation som ord kommer från latinets communicare vilket betyder att dela, göra ge-
mensamt. Käcker (2007) definierar kommunikation som ett utbyte av information. Med ut-
byte av information innefattas allt från ett informationsutbyte som sker på en molekylär cell-
nivå till tecknade meningar samt en växling av tankar som sker genom verbalt uttryckta me-
ningar. Kommunikation som begrepp är svårdefinierat då det innefattas både i tal, skrift, 
musik, kroppsspråk och bild.!
   Fram till 1900-talet sågs kommunikation endast inom det traditionella sättet vilket är ge-
nom ett språkligt perspektiv. Senare har flera olika definitioner vuxit fram. Däribland symbo-
lisk interaktionism där kommunikation ses som en social handling (Käcker, 2007). För en 
lyckad kommunikation mellan två eller flera individer är det nödvändigt att förstå de kom-
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plexa komponenterna som kommunikation bygger på, samt hur de interagerar med varand-
ra vilket påverkar olika individers förmåga till hur de fungerar kommunikativt. Alla indivi-
der är olika och det är viktigt att  inte bara se språket inom kommunikationen utan även 
kunna fokusera på de olika interaktiva, dynamiska och den funktionsmässiga kommunika-
tionen (Käcker, 2007; Echeverri, 2006). !
   Kommunikation sker idag på många olika sätt och beroende på situationen ser medlen att 
kommunicera olika ut. Med dagens teknik och utveckling finns det möjlighet att arbeta med 
kollegor utan att vara på samma arbetsplats, tekniken blir då en vital del inom kommunika-
tionen. Vid arbeten med team eller arbetslag som inte infinner sig på samma plats nämner 
Hambley, O’Neill och Kline (2007) två olika typer av kommunikationsmöjligheter, en som 
sker i realtid och en som sker under tidsskillnad. När kommunikationen sker i realtid är det 
exempelvis via videokonferens, telefonkonferens eller chat. Möjligheterna som kommer med 
denna typ av kommunikation är att det kan arbetas med samma uppgift och information vid 
samma tidpunkt. Den andra typen av kommunikation, den under tidsskillnad är en sådan 
som sker via mejl eller forumtrådar. Nackdelarna med den sistnämnda är att kommunika-
tionsprocessen hela tiden blir något fördröjd.!
   Inom organisationsverksamhet skiljs det mellan den formella kommunikationen och den 
informella. Formell kommunikation är när det under inplanerade omständigheter sker en 
informationsförmedling som går efter den befintliga organisationens hierarkiska styrsystem. 
All den kommunikation som inte går under formell kommunikation klassas som informell, 
exempelvis småprat vid kopiatorn, i fikarummet eller på raster (Holmén, 2010).!
   Den kommunikation som sker genom andra medier än ansikte mot ansikte är sådan som 
det kan mätas ett visst innehållsvärde i. Teorin för att se till det aktuella innehållet kallas för 
”media richness theory”. Den används för att förklara hur olika typer av kommunikation på-
verkar olika prestationer. Det som anses vara ett bra typ av kommunikationssätt innefattar 
möjligheten att förmedla flera och olika verbala signaler samt ickeverbala, personliga inställ-
ningar och känslor, även möjligheten till en direkt återkoppling finns. De tillvägagångssätt 
som väger tyngst sett till uppfyllda faktorer i denna teori är den kommunikation som sker 
ansikte mot ansikte. Därefter kommer de digitala medierna där videokonferens ligger högst 
upp på listan vilket följs av telefon, chat och mejl. Den kommunikation som sker i realtid är 
jämfört med den under tidsskillnad övervägande positiv.  (Hambley, O’Neill & Kline, 2007).!

Kommunikationsmodeller 
Käcker (2007) hänvisar främst till Alan Fogel, professor inom psykologi samt Per Linell, pro-
fessor inom språkvetenskap. Två huvudmodeller används oftast inom litteraturen, den mo-
nologistiska samt den dialogiska modellen. Dock används även samarbetsreglerad- och mul-
timodala modeller ibland. Nedan beskrivs de olika modellerna. !!
Monologistisk kommunikationsmodell !
Definitionen av den här modellen ses som en överföring av ett bestämt budskap som sker 
från en sändare till en mottagare. Den mänskliga kommunikationen blir en fråga om att 
kunna skicka meddelanden, med antingen talande ord eller skrivna från en individ till en 
annan. Denna modell har sin grund i att det finns en fast förbindelse mellan ett bestämt in-
nehåll och en bestämd form. Tecken och ord har då bestämda betydelser inom olika kulturer 
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då det är en förutsättning för den språkliga kommunikationen. Den här modellen är begrän-
sad då den är låst (Käcker, 2007; Echeverri, 2006).!
Dialogistisk eller dyadisk kommunikationsmodell !
Vid kommunikation sker en dialog, därav passar det att beskriva kommunikationen på ett 
dialogistiskt eller dyadiskt sätt för att på det sättet beskriva samspelet. Vid kommunika-
tionsögonblicket är det en kedja av komplexa processer som ger en ömsesidig påverkan mel-
lan de olika parterna. Kommunikationen har flera olika huvudfunktioner bl.a. att kunna 
framföra de grundläggande behov och önskemål och även kunna få de behov av social när-
het tillfredställt. Flera forskare menar även att det vanligaste syftet med kommunikation är 
att kunna påverka andra individer på olika sätt. Den dialogistiska modellen ses som en sam-
arbetsreglerad modell där kommunikationen ses som en sammanhängande dynamisk pro-
cess (Käcker, 2007; Echeverri, 2006).!
Samarbetsreglerad kommunikationsmodell !
Definitionen av denna modell är en social process där de aktuella individerna aktivt föränd-
rar sina handlingar. Det som menas med samarbetsreglerad är att i själva kommunikationen 
tas det hänsyn till individens fysiska närvaro. Exempelvis hur kroppens läge, kroppsställ-
ningen och förmågan att röra sig ser ut. I den här modellen finns det ingen specifik sändare 
och mottagare utan individerna är både och. Kommunikationen är då en interaktion samt ett 
interpersonellt samspel, mellan antingen två eller flera individer (Käcker, 2007).!
Multimodal kommunikationsmodell !
En annan modell för att förstå kommunikation är den multimodala. Käcker (2007) beskriver 
att principen i den här modellen är att följa de tre stegen; producera, sända och ta emot ett 
budskap. Modellen går efter att kommunikationen är uppbyggd i fem olika nivåer: Fysiolo-
gisk, psykologisk (känslor och motivation), biologisk, kulturell (språk) och social (rolltagan-
det inom ett socialt sammanhang) nivå. Alla delar av kommunikation sker genom olika ni-
våer, exempelvis genom att det på den biologiska nivån kommer impulser som ska tas emot, 
den sensoriska nivån innefattar förmågan att känna, se och höra. Inom den kognitiva, eller 
den perpetuella nivån är förmågan till språklig bearbetning, att minnas, koncentration och 
uppmärksamhet aktuell. Den sociala nivån innefattar individens förmåga till socialisering 
samt interaktion. !

Dialogens betydelse inom organisationer 
Dialog som begrepp påminner om kommunikation. Begreppet dialog definieras oftast som 
deskriptivt i dess betydelse, en social interaktion som sker via ett symbolsystem till exempel 
talspråk. Dialogen innehåller inslag av öppenhet, klarhet, sammanhang, konsensus och öm-
sesidighet. Samtidigt innehåller den även maktskillnader, dolda avsikter, konflikter, otydlig-
het, mångtydighet och missförstånd, allt detta i olika varierande kombinationer. En av de 
vanligaste ansatserna att utgå ifrån är ömsesidigheten i det kommunikativa utbytet som sker 
(Echeverri, 2006). !
   Som ämne har dialogen inom forskningsvärlden på senare år blivit populär. Förmågan att 
kunna skapa en dialog mellan den aktuella organisationen och dess olika medarbetare klas-
sas idag som en framgångsfaktor inom moderna företag. Vad en dialog är exakt kan ses lite 
diffust då det egentligen inte finns en ren klarhet i det. I det här arbetet ser vi, precis som Si-
monsson (2002) att dialogen är en delaktighet som kan te sig via en form av tvåvägskommu-
nikation. Med det menas inte enbart ett rent utbyte av ord utan även att kunna tänka till-
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sammans. Dialogens syfte är att de inblandade ska komma fram till en ny förståelse som de 
sedan kan handla och tänka utifrån. Dialogen är ett viktigt kommunikationsredskap inom 
organisationsverksamhet då många av de problem och arbetsuppgifter som ska lösas kräver 
en dialog mellan personer med olika kompetenser och positioner. Genom att föra en dialog 
kan både ledare och medarbetare nå nya insikter och kunskaper som denne aldrig skulle 
komma i besittning av annars. På det sättet är dialogen ett verktyg som kan användas för att 
kunna lära tillsammans samt att ha möjligheten att kunna skapa kreativa och effektiva orga-
nisationer. Segolsson (2011) poängterar vikten av att de involverade personerna i dialogen är 
raka i sin information då det är varje individ som själv tolkar innehållet i både detaljerna och 
helheten i samtalet. Inom kommunikationen lyssnas det på samtalets innehåll och samtidigt 
läser dialogens deltagare av kroppsspråket. Även tonläge samt tidigare erfarenheter spelar 
en stor roll i tolkningen av innehållet. För att vara säker på att de deltagande i dialogen inte 
misstolkar måste den person som ger informationen vara noga med att läsa av de andra samt 
inte ta för givet att alla har samma uppfattningar. Alla har olika förutsättningar när de deltar 
i en dialog, med det blir en gruppdialog både en individuell samt en kollektiv process som 
utgår från att både erkänna samt respektera andra personers uppfattningar samtidigt som de 
egna ska framföras till gruppen.!

Kommunikation mellan ledare och medarbetare 
Den kommunikation som sker mellan ledare och medarbetare är till för att hjälpa medar-
betaren att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett så kompetent sätt som möjligt. En god 
kommunikation ger även en möjlighet till ökad trivsel samt färre missförstånd. Simonsson 
(2002) menar på att kommunikationen är en avgörande faktor för ett fungerande och 
framgångsrikt ledarskap. Ledarskapet i sig innefattas av planering, beslutstagande, konflik-
thantering, samordning och kompetensutveckling. Alla dessa arbetsmoment innefattar nå-
gon form av kommunikation mellan den aktuella ledaren och medarbetaren.!
   Simonsson (2002) har under sin forskning dragit slutsatser att det inte är de formella kom-
munikationskanalerna på företag som är viktigast för medarbetarna utan den personliga 
kommunikationen mellan ledaren och medarbetaren. Formella kommunikationskanaler kan 
exempelvis vara inplanerade möten, personaltidning, intranätet samt andra informationska-
naler som vänder sig till en större del av medarbetarna på en gång genom strategiska led-
ningsgrupper samt operativa ledningsgrupper (Holmén, 2010). Ses det till Simonssons (2002) 
slutsats sitter ledarna på en nyckelposition inom ett företags interna kommunikationsnät. 
Även fast Simonsson poängterar att annan forskning visat samma slutsats satsar ändå före-
tagen mestadels på att förbättra de olika formella kommunikationskanalerna istället för att 
fokusera på den individuella kommunikationen som sker mellan ledarna och medarbetarna. 
Den individuella kommunikationen, även kallat informell kommunikation beskriver Hol-
mén (2010) som då ledaren tar sig tiden att regelbundet kontakta och samtala med sin perso-
nal, exempelvis fika eller äta lunch med dem. Simonsson (2002) beskriver hur de flesta före-
tag tar för givet att den formen av kommunikation ska fungera och de lägger sällan tid eller 
utbildning på att utvärdera eller kompetensutveckla just den individuella kommunikatio-
nen. Ledarutbildningar finns i mängder, men det är sällan de innefattar kommunikationsut-
veckling i den mån det gäller ledare och medarbetare emellan.!
   Ett kommunikativt ledarskap bygger på att ledaren använder sig av ett förhållningssätt 
som bygger på en argumentation gentemot medarbetaren, en öppenhet och en dialog sinse-
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mellan dem. Ledaren använder sig av olika språkliga medel för att motivera arbetsinsatserna 
exempelvis genom argumentation och rekommendationer (Simonsson, 2002). Då den indivi-
duella tolkningen av dialogen är den som styr kan det ofta bli en komplex kedja av tolkning-
ar, språkliga samtal samt konstitutiva processer. Genom detta kan dialogen ses som att den 
bärs upp av alla deltagarna men innehållet tolkas individuellt. I och med detta är det viktigt 
att ledaren både kan anpassa dialogen och framföra innehållet på en nivå som passar indivi-
den (Segolsson, 2011). !
   Det kommunikativa ledarskapet är till skillnad mot det strategiska ledarskapet den mest 
effektiva och etiska formen av ledarskap. Det strategiska ledarskapet bygger på maktutöv-
ning. Medarbetarna leds då av negativa sanktioner samt yttre stimuli, exempel prestations-
löner och bonussystem. Risken när det strategiska ledarskapet utövas är att medarbetarna 
som grupp generellt bara samarbetar när de själva vinner på det och relationerna i gruppen 
blir då instabila och ytliga (Simonsson, 2002). Den här formen av ledarskap har flera liknelser 
med det som Hambley, O´Neill och Kline (2007) beskriver som transactional leadership. Den 
kommunikativa ledarformen leder istället till att de inblandade medarbetarna ändrar sina 
uppfattningar och istället arbetar mot samma mål. Dock kan det egentligen ses som att alla 
former av ledarskap är ett form av kommunikativt ledarskap då det utan kommunikation 
mellan en över- och en underordnad inte kan existera ett ledarskap överhuvudtaget. (Si-
monsson, 2002). !
  Det finns många olika sätt att se på ledarskap och studier kring det. Hambley, O’Neill och 
Kline (2007) belyser det som kallas för ”transformational leadership” och ”transactional leaders-
hip” och påpekar att de har fått en del fokus i forskningen kring ledarskap. Transactional lea-
dership är en ledarstil som ser kommunikationen mellan ledare och medarbetare som ett ut-
byte. För att styra använder sig ledaren av belöningar eller bestraffningar. Transformational 
leadership är en ledarstil som istället är mer fokuserat på att kunna motivera sina anställda att 
prestera till en nivå som överstiger förväntningarna. Nyckelfaktorerna som finns i den här 
ledarstilen är bland annat influens, inspirera för motivation och intellektuell stimulans. 
Transactional och transformal leadership har båda visat positiva resultat i undersökningar om 
hur väl de påverkar prestationer och resultat i arbetsgrupper, men transformational leadership 
visar dock upp bättre resultat i jämförelse och framförallt vid de tillfällen där kommunika-
tionen mellan ledare och anställda skett ansikte mot ansikte. Jacobsen och Thorsvik (2008) 
lyfter även fram att kunskapen att kunna påverka och övertala är viktiga delar i ett ledar-
skap.!

Ledarskap och ledarskapsteorier 
Jacbobsen och Thorsvik (2008) visar på att själva definitionen av ledarskap är svåråtkomlig 
då den kan ses på många olika sätt. Vissa menar att ledarskap är en effekt som kommer från 
social samverkan medan det även kan ses som en personlighetsfaktor och möjlighet till att 
övertala och påverka. Ses det till ledarskap inom en organisation är den betydande faktorn 
oftast hur denne får andra att arbeta mot specifika mål och för att få personer att hitta moti-
vation och trivsel på arbetsplatsen. !
   Tre punkter kan tas upp för att försöka hitta en definition av ledarskap: !
• ledarskap är utövade handlingar !
• ledarskap influerar till aktion !
•  ledarskap är en bidragande faktor till att nå utsatt mål !
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Punkterna är grundade i de processer som sker mellan människor i en strävan att försöka 
influera andra. Den första punkten, att ledarskap är handlingar som utövas av en person syf-
tar till att det skiljs på själva ledarskapet i sig från personen som utför själva handlingen. Den 
andra punkten som är att ledarskap har till avsikt att få andra individer att utföra något visar 
på att ledarskapet i sig kopplas till sociala relationer och motivation. Det har inom ledar-
skapsteorin varit fokus på att studera vilka ledarstilar som är mest effektiva när det gäller att 
påverka olika beteenden. Den tredje punkten indikerar att ledarskap ska kunna bidra till att 
organisationen når sina mål. Med detta menas att arbetsuppgifter samt resurser ska kunna 
delas ut på det sätt som gynnar organisation och ger medarbetarna de bästa förutsättningar-
na för att klara av arbetsuppgifterna. Denna definition står även för att en person har en offi-
ciell ledarroll inom företaget. Ledarskap är inte bara en roll utan det är även något som ut-
övas (Jacobsen & Thorsvik, 2008). !
   Personlighet och social samverkan är saker som är centrala när ledarskapet klarläggs. Bal-
kundi, Kilduff och Harrison (2011) tar i sin undersökning upp hur karisma hos ledare är en 
egenskap som är bidragande till prestationer. Att använda sig av arbetslag eller olika team på 
en arbetsplats är något som är återkommande i moderna organisationer. Undersökningar har 
visat att både karisma hos en ledare och en central kommunikativ roll är något som gör att 
prestationer i arbetsgrupper ökar. Det ses som två olika modeller då den ena är då karisman 
leder till en central roll vilket i sin tur leder till en bra arbetsmoral och ökade prestationer i 
gruppen. I den andra modellen ses det som att en central roll i gruppen leder till att medar-
betarna ser ledaren som karismatisk och att detta i sig leder till ökade prestationer. Den förs-
ta modellen indikerar att karisma är ett drag hos ledaren som sätter personen i fråga i en cen-
tral roll och den andra menar på att via sociala kontakter och kommunikation med sina 
medarbetare så ses ledaren som karismatisk. De två  modellerna användes till att se på två 
stycken olika studier som gjordes med mindre arbetsteam. Det som visade sig var att både 
karisma och en central och kommunikativ roll var faktorer som båda påverkade lagpresta-
tionerna på ett positivt sätt. Den modellen det fanns stöd för var den som visade på att en 
central och kommunikativ roll ledde till att medarbetare såg ledaren som karismatisk. Resul-
taten visar då att karisma som kan klassas som ett personlighetsdrag är något som kan ses 
som socialt konstruerat. Det är då inte ett personlighetsdrag som nödvändigtvis finns hos en 
ledare från start, det är något som växer fram ur de situationer som personen befinner sig i 
samt agerar inom. För att medarbetare ska kunna se och tilldela karisma som ett attribut 
krävs det att det finns en möjlighet för ledaren att ha denna centrala roll i gruppen samt att 
det finns möjlighet att kommunicera fram de gemensamma målen och vara en stöttepelare 
och en motivatör.!
   Det finns andra teorier om vad som kännetecknar en ledare. Dessa föreslår att ledare ofta 
har vissa drag eller egenskaper som kännetecknar dem. Det existerar en del forskning som 
redan föreslår att goda ledare besitter liknande personlighetsdrag (Wolvén, 2000). Jacobsen 
och Thorsvik (2008) menar på vissa återkommande drag ofta ses hos en stor del av ledare på 
hög nivå. Bland annat att många av dem har en hög aktivitetsnivå, ett starkt självförtroende 
och en självsäkerhet inom sociala situationer. Den höga aktivitetsnivån indikerar att en leda-
re besitter en högre energi än andra personer samt arbetar mycket och ofta i hög takt. Exem-
pelvis klarar de ofta av att ha ”många bollar i luften” vilket ofta kan vara ett krav för många 
av de arbetsposter som en ledare besitter. Självförtroendet visar på tron på sig själv som leda-
re och att ha förmågan att kunna visualisera de tänkta mål samt att ha en tilltro till att de fak-
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tiskt kommer att kunna uppnås. Den sociala tryggheten visar sig i att ledaren är bekväm i 
sociala situationer och är engagerad i att få inflytande och vill få med sig sina medarbetare 
på samma spår. Den senaste punkten är en väldigt stor del i vad som ses som ett återkom-
mande drag hos ledare. Den sociala intelligensen är en faktor som är väldigt viktig för en le-
dare och förmågan syftar till att ledaren har en god förmåga att hantera sociala relationer till 
olika människor. Sammanfattande indikerar författarna att en god ledare är social, snabb, 
drivande och flitig. Andersson och Lindeberg (2006) tar även upp att ledaren bör agera med 
rak information, föra en öppen dialog, kunna visa på klara mål samt ha enkla strategier och 
policyer för att på det sättet kunna ge medarbetaren en möjlighet att själv förstå och ha en 
möjlighet att engagera sig för organisationens utveckling.!

Doktrinskifte inom ledarskapet 
I slutet av 1970- och början av 80-talet utfördes ett doktrinskifte inom ledarskapet på många 
svenska företag. Med doktrinskifte menas här en förändring i ledningsfilosofin inom före-
tagsverksamhet. Det tidigare byråkratiska, hierarkiska och regelstyrda sätt organisationer 
utförde sin ledning byttes i stor del ut för en decentraliserad organisation som främjar ett ar-
bete i självständiga team där filosofin inte utgörs av regler utan av gemensamma värdering-
ar, mål och visioner. I och med den förändrade organisationsformen krävdes även en föränd-
rad ledarroll där fokus låg på kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Ett utökat 
område inom kommunikationen för ledaren innebär då att inte bara vara den person som 
förmedlar order och direktiv utan även kunna skapa en förståelse för och även kunna skapa 
ett engagemang kring de värderingar, synsätt och abstrakta mål som ska fungera som orga-
nisationens sammanhållande kraft. I och med den förändringen för ledarens arbetsroll inne-
bar det att denne även måste ha förmågan att hantera de språkliga verktygen och kunna 
skapa en dialog och en delaktighet med medarbetarna (Hällstén & Lindell, 2006; Simonsson, 
2002). I Sverige har idag många organisationer följt den här organisationsförändringen men 
inte kunnat fullfölja den kommunikativa skiftningen för ledarrollen. Den moderna ledar-
doktrinen är ännu inte realiserad då många undersökningar har visat på att flertalet ledare 
ännu inte följer ledningsfilosofin och den kommunikativa utmaning som följer med den (Si-
monsson, 2002).!
   Skillnaden mellan ledarskap och chefskap är omtvistad inom ledarskapsforskningen. Si-
monsson (2002) beskriver skillnaden mellan chefskap och ledarskap genom att de i grunden 
har olika krav på sin arbetspost. En chef har strikta linjer som måste följa de uppsatta regler 
organisationen har samt att alltid sträva efter att göra rätt. Chefen förvaltar den verksamhet 
som finns och har sitt fokus på vad som sker här och nu. Ledaren bör istället vara intresserad 
av de frågor som rör det syfte och den framtid organisationen har. Ledaren är mer inriktad 
på att arbeta proaktivt, att utveckla och förändra verksamheten. Som chef ses oftast den 
främsta uppgiften att planera, kontrollera och samordna, medan ledaren samtidigt ser sitt 
arbete i och med att stimulera och motivera sina medarbetare genom att påverka deras idéer 
om vad de anser vara önskvärt och möjligt.  !
   Simonsson (2002) delar upp i vad hon menar är ledarskapets och chefskapets olika fokus 
punkter i nedanstående tabell.  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!
Tabell 1.1!

!!!!
                                                                                                                     (Simonsson, 2002, s.157)!
I tabell 1.1 ovan framgår det att chefskap och ledarskap har både likheter samt olikheter. En 
av de olikheter som syns är att chefens uppgift är att fokusera på nuet och på ett strategiskt 
sätt samordna medarbetarna mot ett gemensamt mål med en övergripande kommunikation. 
Ledarskapet är istället framtidsorienterat och fokuserar på att kunna med olika former av 
kommunikation påverka medarbetarna. !

Sammanfattning bakgrund 
Sammanfattningsvis kan kommunikation ses som ett utbyte av information via något av föl-
jande perspektiv; tal, skrift, musik, kroppsspråk eller i bild. Ses det till de komponenter som 
kommunikationen är uppbyggd av tolkas budskapet via mottagaren. Om kommunikationen 
ses från ett språkligt perspektiv tolkar mottagaren både talet som sägs samt tonläge och 
kroppsspråk, beroende på individ kan innehållet tolkas olika (Käcker, 2007). I dagsläget är 
företag beroende av att kommunikation fungerar även på distans. Kommunikationen kan då 
ske antingen i realtid vilket är exempelvis via telefon eller under tidsskillnad vilket kan ex-
empelvis vara via mejl (Hambley, O´Neill & Kline, 2007). Det skiljs även mellan den formella 
och den informella kommunikationen. Den formella kommunikationen är en inplanerad 
kommunikation exempelvis utskick av mejl, eller den inplanerade informationen som ges ut 
på möten. Den informella kommunikationen är de oplanerade samtal som sker vid arbets-
platsen (Holmén, 2010). Dialogen som sker inom organisationer idag är viktig då en lyckad 
dialog anses som en framgångsfaktor för organisationen. Dialogen är ett av de centrala 
kommunikationsredskap en ledare kan använda sig av gentemot sina medarbetare. Ledaren 
kan både ge information och kunskap men även få en vidare förståelse och kunskap från 
sina medarbetare, vilket anses vara av samma betydelse. Studier som har utförts har visat att 
medarbetarna tycker att den informella kommunikationen är viktigare och ger mer än den 
formella. Att ledaren tar sig tid att stanna och prata, höra hur arbetet går samt eventuellt ge 

Chefskap Ledarskap

Fokus på att göra saker 
rätt

Fokus på att göra rätt 
saker

Inriktad på här och nu Framtidsorientering

Planerar och 
samordnar

Påverkar 
medarbetarnas tankar 
om vad som är 
önskvärt och möjligt

Transmissionsyn på 
kommunikation

Innebördscentrerad syn 
på kommunikation
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råd ger generellt mer än den informationen formella möten ger. I dagsläget fokuserar ändå 
flertalet företag på den formella kommunikationen när de rekryterar och vidareutvecklar or-
ganisationens befintliga arbetskraft (Simonsson, 2002). !
   Olika kommunikationsmodeller kan förklara olika sätt att se på kommunikation. Olika 
modeller kan användas på samma form av kommunikation beroende från vilken synvinkel 
kommunikationen vill ses ifrån (Käcker, 2007). Olika sätt att se på kommunikation kan vara 
om den ska ses mellan ledare och medarbetare eller chef och medarbetare då ledaren och 
chefen oftast har olika arbetsuppgifter och ses som två olika uppgifter. Även om chefen of-
tast samtidigt bör vara en ledare behöver inte ledaren samtidigt inneha en chefsposition (Si-
monsson, 2002).   !
   I slutet av 1900- talet skedde ett så kallat doktrinskifte inom ledarskapet i Sverige. I och 
med detta plattades den dittills hierarkiska ledningsstrukturen till och chefskapet innebar att 
även vara en ledare för gruppen. Chefen behövde då öka på sina kunskaper inom ledarska-
pet vilket innebar bland annat sin kommunikation (Simonsson, 2002). !

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera ledares uppfattning om den kommunikativa 
processen som sker gentemot medarbetare och hur ledaren använder kommunikation som 
ett stöd för den anställde.!!
Forskningsfrågor!
- Hur förbereder sig ledaren inför ett samtal med en medarbetare som ska tillrättavisas? !
- Hur motiverar ledaren sina medarbetare via sin kommunikation? !
- På vilket sätt är ledaren ett stöd för sina medarbetare genom sin kommunikation?!
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Metod   

Ansats 
Det här arbetet inriktar sig på att undersöka hur kommunikationsprocessen från ledare mot 
medarbetare planeras samt hur ledaren själv uppfattar och tolkar den kommunikativa pro-
cess som sker. Med kommunikationsprocess ses i den här undersökningen till det muntliga 
informationsutbyte som sker från ledaren till medarbetaren.!
   Den metod som används är av kvalitativ art. Undersökningen baseras på halvstrukturera-
de intervjuer som grundar sig i ett förbestämt vinjettscenario (se bilaga 2). På det sättet ska-
pas en möjlighet att få veta hur ledarna själva använder sig av sin kommunikation i en förbe-
stämd situation. Då undersökningen bygger på hur respondenterna både tolkar historien i 
vinjetten  samt hur de själva tror att de ska kunna lösa situationen på bästa sätt kommer un-
dersökningen att ha sin grund i ett hermeneutiskt tänkande. Hartman (2004) tar upp de olika 
hermeneutiska teorierna genom att beskriva en individs eller en grupps livsvärld. Det vill 
säga på det sättet som personen själv upplever och uppfattar sin omvärld. Studien syftar åt 
den uppfattade sanningen mer än den faktiska sanningen. Den uppfattade sanningen är nå-
got som är aktuellt inom både beteendevetenskaperna samt samhällsvetenskaperna då män-
niskors olika beteenden och handlingar är baserade på deras egen uppfattning av omvärl-
den.!
   Då ledare från olika företag studeras kommer undersökningen ses genom etnografin inom 
hermeneutiken. Etnografins mening är att undersöka människor som tillhör diverse grupper 
i samhället vilket kan vara allt från idrottare till en viss yrkesgrupp, i denna studie ledare. 
Etnografin sträcker sig för att förstå människors olika beteenden genom att först förstå den 
kultur de tillhör då kulturen är en bidragande faktor för de olika handlingar individen utför. 
En kommunikativ kompetens hos individer är det som karaktäriseras inom själva kulturen. 
(Hartman, 2004).!

Urval 
Undersökning bygger på hur olika ledare inom företag kommunicerar med sina medar-
betare. Då de olika ledarna utgår från samma fiktiva historia kommer de själva få tolka histo-
rien, samt hur de skulle gå vidare med den kommunikation med medarbetaren som kommer 
att behövas.!
   Då ett självständigt arbete på den här nivån har begränsat med tid har valet lagts att av-
gränsa till åtta respondenter. Det gynnar arbetet att utföra en urvalsundersökning på endast 
ett fåtal ledare då det leder till att intervjuerna kan utföras grundligare, dock så sjunker reli-
abiliteten något då antalet medverkande begränsas. För att inte undersökningen ska sluta 
med färre respondenter behövs det att en förfrågan att medverka skickas till fler än åtta styc-
ken (Hartman, 2004). !
   Urvalet av respondenter baseras inte på kön, ålder, etnicitet eller social bakgrund då det 
inte är relevant i den här undersökningen. Vi använder oss av det egna kontaktnätet när vi 
söker efter respondenter då det underlättar den snäva tidsramen undersökningen har. Bell 
(2006) poängterar att i urvalsmetoden bör undersökningen innefatta en så stor representation 
av den aktuella populationen som möjligt för att på så sätt få ut ett representativt urval för 
undersökningen. Dock är det svårt i en mindre studie som framförallt har en snäv tidsram 
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att utföra fler intervjuer. Det är då accepterat att använda sig av en mindre grupp och så kal-
lade mindre tillfälliga, i motsats för slumpmässigt urval vilket skulle vara att föredra. En ef-
tersträvan efter ett så representativt urval som möjligt görs. I det här arbetet är inte alla re-
spondenter nödvändigtvis chefer men alla är ledare för en större eller mindre grupp inom 
olika organisationer.   !

Datainsamlingsmetod 
Den metod som används för att samla in data är semistrukturerade intervjuer. Det finns olika 
typer av intervjuer vilka används inom både kvantitativa samt kvalitativa undersökningar. 
Det som framförallt skiljer dessa åt är bland annat den höga grad av standardisering som 
finns i de kvantitativa undersökningarna, det vill säga de frågor som ställs är alla förbestäm-
da och strukturerade. Ofta kan dessa frågor ha ja/nej svar eller siffror på en skala. En sådan 
intervju kan utföras utan en personlig kontakt eller via en enkät. Vid kvalitativa undersök-
ningar passar oftast en ostrukturerad eller en semistrukturerad intervjumetod bättre. Den 
ostrukturerade intervjun är varken standardiserad eller strukturerad utan helt fri. Frågorna 
är då inte klara i förhand utan intervjupersonen lämnas utrymme att prata om vad denne 
själv anser är av vikt. Vid en semistrukturerad intervju behålls standardiseringen men det 
släpps istället efter vad gäller struktureringen. Detta gör att svarsalternativen blir fria att 
formuleras såsom respondenten själv vill men frågorna som ställs är samma för alla som 
medverkar i undersökningen (Hartman, 2004; Kerlinger & Lee, 2000). !
   Intervjun i studien är till en början grundad i en vinjett (se bilaga 2). Med detta menas att 
istället för att basera intervjun endast på frågor som respondenten svarar på presenteras till 
en början en vinjett vilket är ett påhittat scenario. Varför valet landade på att använda en vin-
jett är främst för att det ger respondenterna en möjlighet att definiera den givna situationen 
på egna villkor vilket är det som eftersträvas i undersökningen. Ett vinjettscenario ses ofta 
som mindre personligt samt inte så hotfullt om ämnet skulle vara känsligt för respondenten. 
Om ämnet i vår påhittade historia är känsligt för respondenterna kan inte vetas i förväg, 
dock utgår vi inte ifrån att de kommer att tycka det. Till vinjetten hör sedan vissa bestämda 
följdfrågor. Dessa frågor är öppna vilket ger respondenten tillräcklig frihet att själv få svara 
hur denne skulle agera i den påhittade situationen och det ger även oss som styr intervjun en 
möjlighet att formulera frågor som växer fram under intervjuns gång. Denna typ av intervju 
har valts då det eftersträvas att kunna tolka om det finns liknelser i den kommunikation från 
de ledare som intervjuas under denna process. Med den här metoden finns det en större fri-
het för respondenterna att resonera hur de personligen läser av situationen och planerar den 
kommunikation som skulle ske i vinjettscenariot (Barter & Renold, 1999)  !

Instrument 
I den här studien utförs en semistrukturerad kvalitativ intervju. Med en semistrukturerad 
intervju ger det undersökningen en viss frihet då det finns möjlighet för respondenterna att 
utveckla sina svar men fortfarande följs en frågeordning genomgående för alla responden-
terna. Intervjun kommer att utföras efter en intervjuguide (se bilaga 2) där intervjuns struk-
tur är nedtecknad så att den går att följa. Patton (2002) poängterar att det ökar undersök-
ningens reliabilitet genom användandet av en intervjuguide då den ger forskaren ett extra 
hjälpmedel att kunna genomföra en semistrukturerad intervjuprocess som då genomgående 
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får följa ett bestämt mönster för alla intervjuobjekt då alla respondenter får svara på samma 
frågor i samma ordningsföljd.!
   Intervjuguiden börjar med en vinjett som efterföljs av tre öppna frågor som utgår från den 
fakta som innefattas av vinjetten. Frågorna har utformats på ett sätt som ska få oss som un-
dersöker en möjlighet att förstå hur kommunikationsprocessen ser ut från ledarens perspek-
tiv, hur planeras ett samtal in samt varför väljer ledaren som den gör i upplägget inför samta-
let. Alla frågor har öppna svar då både respondent samt vi som intervjuar då har en möjlig-
heten att utveckla samtalet. Det urval av frågor samt vinjetten har arbetats fram för att stödja 
studiens syfte samt intresseområden (Patton, 2002).     !

Procedur 
Innan arbetets början bestämdes vilken inriktning studien skulle ha. Kommunikation och 
ledarskap intresserade oss. Genom att fokusera på den kommunikation som sker från ledare 
mot dess medarbetare smalnade undersökningen av. Arbetet tog sin början efter att en forsk-
ningsplan utfördes vilken gav studien en struktur att följa. Forskningsplanen började med en 
sökning av passande avhandlingar via de olika databaser som Mittuniversitetsbiblioteket 
erbjuder. Där användes ERIC som går via EBSCO, ERIC via ProQuest, Artikelsök samt Goog-
le Scholar. Även sidan avhandlingar.se användes som sökmotor. De sökord som användes 
var kommunikation (communication), didaktik (didactics) samt ledarskap (leadership). Samma 
ord men den engelska översättningen användes även för att utöka sökningen bland de inter-
nationella avhandlingarna. Den obligatoriska litteraturen samt litteratur från tidigare kurser 
användes och genom dem fastställdes vilka olika metoder och teorier som skulle användas.!
   Då syftesformuleringen var färdigställd började sökandet efter lämpliga intervjukandida-
ter. Av tidsmässiga skäl bestämdes att åtta respondenter skulle vara optimalt. Iordningsstäl-
landet av det missivbrev (se bilaga 1) som alla respondenter skulle få ta del av färdigställdes 
samt den intervjuguide (se bilaga 2) som skulle användas. Då intervjuguiden skrevs lades 
valet av att använda en vinjett i intervjun med tillhörande frågor. Valet att det skulle gynna 
studien om respondenterna fick förbereda sig inför intervjun genom att få se intervjuguiden i 
förväg togs och intervjuguiden inkluderades med missivbrevet. Vinjetten beskrev en poten-
tiell händelse som innefattade att respondenten skulle behöva lösa en given situation med en 
medarbetare. De tillhörande frågorna var formulerade för att ge svar på hur de planerade 
den kommande kommunikationen, varför de gjorde valen de gjorde, hur de med sin kom-
munikation skulle kunna få sin medarbetare på rätt spår inom projektet samt hur de själva 
trodde att de genom deras kommunikation kunde hjälpa och stötta sin medarbetare mot rätt 
håll för organisationen. Respondenterna själva fick sedan meddela datum och tid för inter-
vjun, tillsammans kom vi även fram till om det passade bäst via telefon eller ett personligt 
möte. Det slutade med att alla intervjuer genomfördes via telefon vilket då gynnade studien 
då reliabiliteten ökade genom att alla intervjuerna utfördes likadant (Bell, 2006). Via missiv-
brevet fick alla respondenter samma information i förhand vilket innefattade studiens upp-
lägg, de etiska ställningstaganden samt att de hade möjligheten att avbryta sin medverkan 
vid vilken tidpunkt som helst. Innan intervjuerna började genomföras utfördes testintervjuer 
för att på så sätt ha en bedömning angående hur pass lång tid intervjuerna skulle ta. Då de är 
halvstrukturerade gick det inte att ge exakta tider till respondenterna i förväg men en upp-
skattning kunde ges. Att utföra testintervjuer gjorde även att vi själva kände oss säkra på att 
frågorna formulerades på ett korrekt sätt.!
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   De åtta intervjuerna utfördes under en tvåveckorsperiod. Sex av de åtta intervjuerna utför-
des tillsammans och de resterande två utfördes av var och en av oss. Tanken var att utföra 
alla tillsammans men omständigheter med tiden gjorde att två intervjuer inte gick att sam-
ordna. Detta sågs inte som en nackdel för kommande analys då de enskilda intervjuerna in-
föll efter att flera redan utförts samt att alla intervjuer spelades in. Genom att de enskilda in-
tervjuerna inte var de första som utfördes kunde dessa följa samma utförande som de tidiga-
re. Via inspelningsprogrammet kunde senare intervjuerna skrivas ned till rådata. Kortare an-
teckningar fördes även under intervjuernas gång. Tack vare inspelningarna gav det en möj-
lighet att utföra alla analyserna tillsammans i efterhand.!
   Respondenterna blev på utsatt tid uppringda av oss. Varje intervju inleddes med att vi åter 
presenterade oss med namn samt vad vi studerar och även studiens syfte kortfattat. De gavs 
även innan en möjlighet att ställa frågor angående eventuella funderingar de hade, även ef-
ter intervjuns utförande gavs alla möjlighet att tillägga extra åsikter. !
   Alla intervjuer har skrivits ned till rådata för analys. Då all information var insamlad jäm-
fördes rådatan med den bakgrundsinformation som insamlats under arbetets gång. Analysen 
utfördes genom att föra in passande data under matchande frågeställning för att på det sättet 
kategorisera och även kunna tolka den insamlade informationen. Då all data var kategorise-
rad gick det att genom tolkningen se hur den insamlade bakgrundsinformationen passade 
ihop med de egna tolkningarna. På det sättet skapades den diskussion som även innefattar 
kortare sammanfattningar.!

Analysmetod 
I och med den kvalitativa undersökningen och den hermeneutiska inriktningen undersök-
ningen har används den den analytiska induktionen. Det som karaktäriserar den analytiska 
induktionen är det linjära arbetssätt som genomgående finns genom undersökningen. Studi-
en har gått igenom tre faser vilka är planerings-, insamlings- och analysfasen. I och med den 
analytiska induktionen kategoriseras insamlad data för att på det sättet hjälpa oss att arbeta 
från start till slut, då ”start” är de frågor som eftersträvades att få ett svar under undersök-
ningens gång, medan ”slut” är de slutsatser som har sammanställts efter bearbetning av in-
tervjuerna. Det som har skett däremellan är bland annat insamlingen samt kategoriseringen 
av rådata (Hartman, 2004). !
   Ovan beskrivet är ett linjärt arbetssätt med planering, insamling och analys. När alla faser-
na är bearbetade är undersökningen färdig. Planeringsstadiet går ut på att formulera det ak-
tuella problemet för att därefter utforma undersökningen. I insamlingsstadiet valdes vilken 
kunskapskälla som skulle komma att användas inför insamlingen av de kommande intervju-
erna. Det sista stadiet vilket är analysfasen, är då det insamlade materialet bearbetas. Det 
som ska finnas i åtanke är att de arbeten vars analyser följer den analytiska induktionen är 
att all den data som samlas in utgör ingen egen teori utan är bara en samling av rådata i form 
av anteckningar eller beskrivningar av den observationen som utförts. Det utförs inga egna 
tolkningar eller analyser förrän all data är insamlad, till skillnad från andra metoder där 
tolkningen kan utföras i samband med själva insamlingen. I och med den valda analysmeto-
den är det av vikt att vi bibehållit en teorineutral inställning vid insamlingen av data i bästa 
möjliga mån. Det finns annars risker att tidigare idéer påverkar sättet intervjuerna har utförts 
på och även den efterföljande analysen (Hartman, 2004). !
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   Det finns två steg i den analytiska fasen som måste bearbetas för ett lyckat resultat. Dessa 
är kategoriseringen av data samt tolkningen. Kategoriseringen eller ”kodningen” av data är 
till för att reducera materialet. Genom kodningen av materialet kunde det kategoriseras och 
organiseras för att passa ihop med tidigare ställda forskningsfrågor. För att lyckas med det 
valdes begrepp ut ur det kodade materialet som var intressant vilket sedan kategoriserades 
för att ge möjlighet till tolkning och förståelse för den aktuella undersökning. Genom att 
kunna sätta de olika kategorierna i relation till varandra skapades det en god möjlighet för 
tolkningen av datan (Hartman, 2004). Denna del av arbetet är även den som utmärker den 
hermeneutiska forskningsmetoden på ett väldigt bra sätt och pekar ut två viktiga delar, att 
metoden handlar om att tolka samt förstå data (Åsen, 2014). !
   Yin (2007) tar också upp vikten som ligger vid analysen av data. Vilken metod som än an-
vänds för analysen är det av stor vikt att analysarbetet som utförs är av hög kvalitet och att 
allt material gås igenom utan att någon information förbises. Det är något som studiens ana-
lys har haft som riktlinje och arbetat efter. !

Etiskt ställningstagande 
Som forskare ska vissa etiska regler efterföljas. Vetenskapsrådet (2002) tar upp hur viktigt det 
är att respektera individers integritet, ingen ska behöva utsättas för psykisk eller fysisk ska-
da, förödmjukelse eller kränkning. Detta går under individskyddskravet och är den självk-
lara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Grunden för forskning kallas 
forskningskravet vilket innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas samt att 
metoder förbättras. Dock är vare sig individskyddskravet eller forskningskravet absoluta 
utan forskaren i fråga får utföra en egen bedömning vid varje tillfälle, liksom utförs i den här 
uppsatsen.!
   I det här fallet utförs en undersökning som inkluderar intervjuer med åtta olika individer, 
det är ett antal olika ställningstaganden som bör vara klara innan insamling av data påbör-
jas. De forskningskrav som rekommenderas kommer att följas då det både gynnar oss själva 
då förtroendet ökar från respondenterna samt att det minskar risken för eventuella miss-
förstånd och avhopp under arbetets gång. Intervjuerna kommer att behandlas under konfi-
dentialitet, med det innehas en förhoppning att respondenterna kan känna att de har en möj-
lighet att vara ärliga och avslappnade under intervjuns gång (Bell, 2006). !
   Individskyddskravet kan preciseras i fyra olika huvudkrav som kommer att följas i studi-
en: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.!
Informationskravet: Som forskare måste informationen ges att de involverade respondenterna 
har införstått att händelseförloppet som innefattar intervjun och även efterbehandlingen av 
den data som inhämtas är frivillig att deltaga i och att de när som helst kan avstå från vidare 
medverkan. Den informationen som ges till de involverade ska vara informationsrik och ska 
även innefatta syftet med studien och hur undersökningen kommer att fortgå. Informationen 
om eventuell konfidentialitet eller anonymitet ska vara noga framställt för att undvika  
eventuella missförstånd (Vetenskapsrådet, 2002).  Under arbetets gång kommer responden-
terna i förväg bli informerade angående intervjuns längd, hur den är upplagd, varför den 
utförs och vad den handlar om. Respondenterna kommer även att meddelas att intervjun 
sker under konfidentialitet. !
Samtyckeskravet: Inom studier som denna, när respondenter involveras är forskaren skyldig 
att få ett samtycke av alla respondenter innan insamling av data påbörjas. Bell (2006) betonar  
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att respondenterna ger sitt samtycke och att de innan dess har haft tillräckligt med tid att 
själva gå igenom skriftliga överenskommelser och eventuella kontrakt. Respondenten ska 
vara medveten om att denne när som helst kan lämna sin medverkan och även i efterhand be 
att sin medverkan stryks.!
Konfidentialitetskravet: Med konfidentialitet menas att vi som utför intervjun vet vilka respon-
denterna är men i studien förblir alla anonyma. Vare sig inspelningar eller skriftliga anteck-
ningar har identitetsigenkännande uppgifter (Bell, 2006; Vetenskapsrådet, 2002). De med-
verkande respondenterna i undersökningen får information skriftligt om att studien de 
medverkar i är både de som individer samt vilka företag de representerar konfidentiella. Vi 
kommer att ge respondenterna vår egen definition över vad vi som undersökare anses gälla 
för konfidentialitet och för den specifika undersökningen kommer vi även ge en muntlig 
förklaring till de involverade respondenterna då det minskar risken för eventuella miss-
förstånd.!
Nyttjandekravet: Den data som vi insamlar från respondenterna kommer endast att användas 
inom ramar av vår egen undersökning. Detta kommer alla respondenterna att informeras om  
skriftligt innan intervjun. Vi kommer muntligt samt skriftligt även informera om vilka han-
dledare och forskare på Mittuniversitetet som kommer att ta del av undersökningen. Varför 
vi vill informera respondenterna om det är för att de ska känna sig trygga och säkra över vad 
de har sagt (Vetenskapsrådet, 2002).!
  För att kunna utföra en korrekt analys efter intervjuernas gång krävs det att reliabiliteten 
och validiteten i observationerna är tillräckligt tillförlitliga (Hartman, 2004). 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är viktiga för studien då dessa visar hur pass tillförlitlig och giltig 
den framförda informationen i arbetet är (Hartman, 2004).!
   Hur hög reliabiliteten i en studie är menas med hur pass pålitlig den är. För att observatio-
ner ska klassas som pålitliga ska dessa upprepas tillräckligt många gånger under studiens 
gång. Genom att upprepa ökar reliabiliteten och studien anses då vara tillförlitlig. I den ak-
tuella undersökningen utförs intervjuer och reliabiliteten ökar då genom att använda ett så 
stort urval som möjligt för att genom det få ett brett svarsfält. Proceduren ska även beskrivas 
noggrant då en utomstående ska kunna utföra samma procedur och ha möjlighet att få 
samma svar. Genom att de instrument är pålitliga säkerställs undersökningen (Bell, 2006).!
   Med validitet menas hur pass giltig underökningen är, hur pass korrekt undersökningen är. 
Den observation som utförs i undersökningen ska kunna visa hur världen faktiskt är. Det här 
kan vara problematiskt då felkällor kan göra att giltigheten misstolkas och då felbedöms. En 
felkälla kan vara omgivande faktorer eller den mänskliga naturen. Det viktiga är att det är 
den undersökande faktorn som verkligen undersöks (Hartman, 2004). !
    I den aktuella studien ses undersökningen genom ett hermeneutiskt perspektiv. Det kan 
försvåra den analys som utförs efter insamlad data då det finns en risk att feltolka respon-
denternas svar. Därmed är det mycket viktigt att det kritiskt granskas och att även informa-
tionen verifieras i efterhand för att på det sättet undvika selektivitet och eventuella misstolk-
ningar (Bell, 2006). För att säkerställa reliabiliteten och validiteten i den aktuella undersök-
ningen utförs testintervjuer på tre personer, både för att säkerställa intervjuguiden (se bilaga 
2) samt för att minimera risken för missförstånd under intervjuernas gång. En grundlig in-
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tervjudel ökar även upp reliabiliteten då det används relativt få respondenter (Hartman, 
2004).     !

Metoddiskussion 
Syftet med den aktuella studien är att undersöka dels hur ledare idag använder sig av kom-
munikation som hjälpmedel inom samtal med medarbetare dels hur ledarna själva tror att 
deras kommunikation kan vara ett stöd för deras medarbetare. Genom att fokusera på hur 
ledarna själva ser på sin kommunikation ligger arbetet under en kvalitativ roll. Hermeneuti-
ken ser människors egna föreställningar och alla olika individer bildar en egen uppfattning 
genom sina egna perspektiv (Bell, 2006). Inom hermeneutiken är etnografin ett teoretiskt be-
grepp vilket kommer att användas inom studien då Hartman (2004) beskriver den hermene-
utiska etnografin som en teori passande då undersökningar tillhörande olika kulturer eller 
grupper i samhället genomförs. Analysen som sker av kvalitativa undersökningar är unik, 
Patton (2002) tar upp i sin beskrivning av kvalitativa analyser hur observant och noggrann 
forskaren bör vara då ingen undersökning är exakt likadan. Det kan försvåra analysarbetet 
då det inte finns exakta regler utan endast riktlinjer och förslag för vad som passar under-
sökningen bäst. Eftersom det aktuella arbetet endast har åtta respondenter är det större 
chans att analysen får gått om tid och då kan utföras korrekt (Hartman, 2004).!
   Genom att arbetet inte utgår från ett specifikt problem används den induktiva metoden 
vilken bygger på att vi som utför studien utgår från att försöka vara teorineutrala när det ve-
tenskapliga sökandet sker. Det är viktigt att ända fram till analysens början försöka att inte 
ha förutfattade meningar (Hartman, 2004). !
   Den intervju som sker under studiens gång baseras på en vinjett som sedan har ett antal 
öppna följdfrågor (se bilaga 2). Genom att använda en semistrukturerad intervju som datain-
samlingsmetod ger det en möjlighet för följdfrågor under intervjuns gång. Detta ger inter-
vjun en viss frihet samtidigt som de strukturerade förberedda frågorna ger studien sin relia-
bilitet (Bell, 2006). Respondenterna som användes under arbetets gång är ledare på olika 
svenska byggföretag. Genom personliga kontakter fick vi kontakt med respondenterna och 
kunde då skicka ut det skrivna missivet (se bilaga 1). I missivet innefattades det en kort 
sammanfattning om oss som skriver arbetet samt en syftesbeskrivning, även nödvändig in-
formation som beskriver hur den insamlade datan hanteras innefattades i missivbrevet (Bell, 
2006). Bifogat skickades även den intervjuguide som användes under intervjun. Att respon-
denterna fick en möjlighet att förbereda sig ser vi som positivt då undersökningen inte byg-
ger på den snabba vardagliga kommunikationen utan den kommunikation som de även i 
verkligheten har en möjlighet att förbereda sig inför hur de ska går tillväga. Missiv samt in-
tervjuguide skickades ut via mejl och respondenterna hörde av sig med de tider som passade 
dem att genomföra intervjun. De gavs den möjligheten då vi meddelade att vi själva kunde 
vara flexibla och anpassa oss efter deras önskemål angående mötet. Bell (2006) poängterar att 
studien skulle få en högre reliabilitet om alla respondenterna haft exakt samma förutsätt-
ningar exempelvis måndagar klockan 10.00 och inte under stressade förhållanden såsom ef-
terliggande möte etc. Men då alla medverkande ledare innehar höga ledarpositioner och i sitt 
arbete har flera möten och åtaganden valde vi att ge dem möjligheten välja intervjutidpunkt 
själva. Vi ser inte att detta har påverkat studien negativt utan snarare positivt då alla med-
verkande har valt tidpunkten själva och då kunnat använda den tid de har haft till sitt förfo-
gande på ett likasinnat sätt. !
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   Vetenskapsrådet (2002) råder forskare att kort informera om gällande krav som arbetet ska 
följa. Vi har följt det rådet och innan varje intervju har vi kort gått igenom den information 
som stått i missivet och även igen informerat om att intervjun spelas in. Det här har utförts 
för att minimera risken för senare missförstånd och sena avhopp. Alla utförda intervjuer 
utom en förflöt utan problem. Under en intervju fungerade inte inspelningen under de första 
fem minuterna, dock fördes anteckningar under tiden istället. Även fast intervjuerna var 
halvstrukturerade och tiden då är svår att förutspå höll alla ungefär samma tid som vi förut-
spådde. De få störningar som uppstått under intervjuernas utförande är förutom den missa-
de inspelningen att vissa har haft störningar i sina telefoner. Vår första tanke var att det idea-
la hade varit med personliga möten vilket tyvärr var svårare att passa in än telefonmöten. 
Dock anses det inte i efterhand som något negativt att utförandet ändrades efter den första 
planeringen.  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Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat som studien har visat. Här är det insamlade resultatet 
sammanställt och analyserat. Resultatet är indelat efter de förbestämda frågorna i intervju-
guiden (se bilaga 2) för att på ett enkelt sätt kunna följas.!

Ledarens förberedelser inför ett möte med en medarbetare  
I den här frågan innefattas hur respondenten har tänkt innan samtalet har ägt rum. Varför 
har det blivit fel, vem har gjort fel och hur löser vi det?!

”Förberedelsen, den tycker jag är ganska viktig. Å för mig skulle förberedelsen vara extra 
viktig att det inte är…att det blir sakfrågan man tar upp, att man inte skött uppgiften på 
det sätt man har kommit överens om, så det inte blir ett personangrepp”!!

Genomgående visade respondenterna under denna fråga att förberedelsen bestod till mesta 
dels att gå igenom situationen med sig själv och att dels blicka tillbaka. Flera påpekade att 
det var väldigt viktigt att se till hur de hade presenterat projektet för sina medarbetare och 
projektgruppen.!

”jag skulle nog börja med att liksom rannsaka mig själv litegrann”!
”man måste väl backa tillbaka”!
”har jag varit tillräckligt tydlig?”!
”Inför mötet så behöver ju jag sätta mig ned, ok…å..gå igenom dom… eh, uppdragsdo-
kument som vi har vart ense om.”!
”är jag otydlig i min kommunikation?”!

Det syns klara likheter mellan det respondenterna menar och vad Andersson och Lindeberg 
(2006) poängterar, att ledare bör ha en klara mål samt enkla strategier gentemot sina medar-
betare för att bland annat undvika missförstånd. !!
 Det togs upp att det var viktigt att försöka skapa sig en förståelse för hur projektet hade tagit 
fel riktning då den vetskapen skulle kunna vara viktig för ett vidare arbete. Segolsson (2011) 
beskriver dialogen som en kommunikation där parterna har utbyte av varandra. Både leda-
ren och medarbetaren kan komma med ny information som gynnar den andra parten. En av 
respondenterna påpekade att som ledare, kan man även ha fel och att medarbetaren kan ha 
bättre lösningar än den bestämda.!

”Det skulle ju vara så att de har hittat en bättre lösning än vad jag har tänkt mig”!!
En av respondenterna tog upp att genom att bolla situationen med till exempel sin närmaste 
chef kunde det ge ett bättre perspektiv på situationen istället för att man står helt ensam in-
för problemet. !

”då skulle jag nog försöka bolla det med nån kollega då, eller min närmaste chef”!!
När det gällde tid och dag för mötet med medarbetaren så visades generellt sett inga prefe-
renser vilken dag som skulle passa bäst. Det fanns en enighet om att en fredagseftermiddag 
inte var det smartaste valet då folk vill avsluta sin arbetsvecka och åka hem. En annan an-
ledning till att fredagen var olämplig enligt en av respondenterna var att tar man upp pro-
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blemet så vill man ha möjlighet att kunna följa upp det direkt, gör man detta på fredagen så 
blir det en hel helg utan att man kommunicerar kring det. !

”jag skulle inte ta det, om jag har möjlighet att, en fredag eftermiddag eller innan semes-
ter”!!

Alla respondenter var mer eller mindre överens om att det var viktigt att försöka få mötet 
eller samtalet att äga rum så fort som möjligt. De påstod att desto fortare man kan få upp ett 
problem till ytan, desto bättre förutsättningar finns det för att komma fram till en lösning.!

”jag skulle nog inte förbereda mig så väldigt noga utan jag skulle egentligen prioritera att 
få  till ett möte så snart som möjligt”!
”caset går ju ut på att vi ska bli vänner igen och rätta till något som har gått snett, och då 
spelar dagen inte så stor roll för min del annat än jag inte tar upp det efter lunch på fre-
dag”!
”man skulle nog kanske försöka ta det tidigt i veckan”!

Ledarens sätt att tillrättavisa och motivera en medarbetare 
Flera respondenter menade att en tillrättavisning oftast inte behövs då det känns som en 
form av bestraffning. Att kunna föra en dialog och vara rak menade många beskrev ett po-
tentiellt samtal bättre.!

”Man ska inte säga att man tillrättavisar för de e ingen bra ledaregenskap, att tillrättavi-
sa. Utan att man har en mer sån kommunikation och den kan va när du åker i bilen eller 
när du bara hoppar in på den andres kontor eller när ni käkar lunch.”!
”man kan säga saker i förbigående, och hjälper inte det, ja då ska man va jävligt tydlig. 
Det är ju då mötet kanske äger rum istället för det där snabba samtalet”. !
”En tillrättavisning, då…då har det ju hänt en incident, då är det ju allvarligt. Då är det 
ju inte bara jag som har upptäckt det.”!
”Det är ju inte ett sitta och skälla-möte. Nånstans har det ju brustit i kommunikationen, 
och då är det ju viktigt att säkerställa målet.” !!

En av respondenterna poängterade vikten av att inte ”tillrättavisa” i första hand utan som 
Simonsson (2002) även har poängterat i sin forskning, den informella kommunikationen är 
den viktigaste.!

”det här har man antagligen sett under en längre tid. Och då skulle åtminstone jag do-
kumentera. Och sen, att man gör små korrigeringar, inte ett stort otäckt samtal utan lite 
ändå, kanske vid fikabordet när man ändå sitter och snackar lite, sådär i förbigående lik-
som, du har väl tänkt på det där att…”!!

Det visade sig här att respondenterna ville med en dialog kunna skapa en sorts förståelse för 
hur projektet kunde ha tagit fel riktning. Att försöka förstå felsteget var en del av svaren från 
frågan gällande planering och förberedelse av mötet med medarbetaren.!

”Den här personen måste ju själv få tillfälle att berätta och beskriva vad de gör på projek-
tet, liksom personen kan ju…alltså man vill ju se vart den här personen ser var slutpro-
jektet landar.”!
”Det behöver ju inte vara gruppledaren”!
”Gjorde man det här bara för att få en lättare resa själv?”!
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”det är en dialogfråga”!!
En respondent påpekade att kommunikationen är väldigt personrelaterad och menade att 
beroende på vem man kommunicerar med så kommer man att behöva anpassa sig för att få 
bästa möjliga resultat. !

”Människor…det är ju väldigt individuellt. Vissa passar ju inte in i någon plan, inga 
ramar alls…då får man ju vara bra på att improvisera lite.”!
”Jag skulle försöka förklara igen”!
”Jag skulle försöka lyssna”!!

Att komma med mycket frågor till medarbetaren angående den ändrade riktningen var nå-
got som var återkommande bland respondenterna. Det motiverades bland annat med att det 
blir feedback till både en själv som ledare samtidigt som medarbetaren får tänka själv på hur 
felet kan ha uppstått. Personangrepp sågs inte som positivt utan snarare att respondenterna 
själva ofta tog på sig en del av misstaget som sket och genom inte skuldbelägga medarbeta-
ren.!

”Man vill ju inte ha en syndabock i en grupp och absolut inte hänga ut den personen som 
ska leda gruppen. Man kanske utåt berättar en halvsanning, att det är beslutat att projek-
tet ska ändra riktning eller nåt.”!
”Det här känns inte bra för mig när det inte fungerar. Hur skulle vi kunna förändra det 
här, hur skulle vi kunna rätta till det?”!
”inte undergräva den här personens ställning i gruppen, att jag kanske tar på mig det 
istället.”!!

I helhet så visade inte någon av respondenterna positivt till någon form av bestraffning 
gentemot medarbetaren som tagit projektet i fel riktning utan det låg mer fokus på själva 
motiveringen och förståelsen för hur arbetet skulle fortskrida. Att förklaringar och direktiv 
för det fortsatta arbetet skulle vara tydliga var ett återkommande uttalande från responden-
terna.!

”Å sen, att man är tydlig från början när man ska få människor att gå åt ett håll. Så att 
det blir tydlig info från början.”!!

En respondent påpekade även att möten av den här typen bör ske öga mot öga och inte via 
andra medier som till exempel mejl då den personliga kommunikationen är av stor vikt. Det 
påpekades av flera respondenter att en sådan här situation är dynamisk. För ett lyckat resul-
tat bör man kunna vara flexibel och kunna känna av stämningen. Komma ner på en jäm-
ställd nivå.!

”Man bör ju ha en avskild miljö om det är ett riktigt samtal man ska ha, med ifrågasät-
tanden. Inga direktörsbord, stäng av telefon och dra ihop laptop, ner på samma nivå lik-
som.”!
”Inte för mycket av sån här mejlkonversation som kan spåra ur, mer samtal, i mail kan ju 
saker lättare missuppfattas.Det är bättre o ringa, då kan man vara tydlig, eller ja, träffa 
personen också är ju bäst.”!!
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Hur kan ledarens sätt att kommunicera vara ett stöd för medarbeta-
ren 
När det gällde hur kommunikationen med sin medarbetare kunde fungera som ett stöd så 
kom det fram från respondenterna hur viktigt de tyckte att det var med förståelse. Det belys-
tes att förståelsen mellan ledaren och medarbetaren var viktig, men även att det fanns en för-
ståelse för problemet som hade uppstått. Detta sade flera av respondenterna kunde fungera 
som en stöttepelare för medarbetaren i det fortsatta arbetet med projektet.!

”kanske vara med i kommunikationen gentemot gruppen, för att få alla på banan och att 
alla ser…att, det är hitåt vi ska. De måste ju ha kvar förtroende för den här personen 
samtidigt som de kanske kräver lite extra jobb en tid.” !
”att man får förståelse för varandra”!
”Det kan ju vara att jag ställer mycket frågor”!
”Kommunikation är superviktigt!”!
”I alla fall, så måste man ju ställa frågan å ha en coachande attityd”!!

Respondenterna menade att den informella kommunikationen som Simonsson (2002) även 
tar upp, var ett större stöd inom deras kommunikation än den formella.!

”Det är ju att man har en enkel dialog, att man inte…idag har man ju det här,  utveck-
lingssamtal, å vad har man de för, jo man pratar ju inte med varandra på jobbet normalt. 
Tre timmars utvecklingssamtal, det kan du fixa på tio minuter i fikarummet.”!
”Den näst viktigaste ledaregenskapen, det är ju att gå runt och prata med alla, det skapar 
ju också ett förtroende.”!!

Vikten av en rak kommunikation för organisationens bästa belystes, både från respondentens 
håll men även från medarbetarens.!

”Det viktigaste är ju att vara tydlig. Det finns ingenting så farligt som en organisation 
som inte vet åt vilket håll man ska gå.”!
”Det är ju tjänstefel att inte avbryta mig om man har frågor, om jag inte är tillräckligt 
tydlig, det är ju helt ok.” !!

Alla respondenter var enade i meningen om att kommunikation är något som är väldigt vik-
tigt. Det togs upp att alla former av kommunikation som skedde mellan ledaren och medar-
betaren kunde vara en viss form av stöd, alltså inte bara den som sker från ledare till medar-
betare utan det är viktigt att de anställda får sin plats i det hela och har chansen att säga sitt.!

”Som ledare måste du förstå varför vi har två öron och en mun…du ska lyssna mer än du 
pratar…den är skitviktig, att lyssna.”!!

Det som även var återkommande som ett uppfattat stöd var själva dialogen. Flera av re-
spondenterna förklarade fördelar med att ställa en massa frågor till medarbetaren gällande 
problemet och deras syn på det. Genom att få medarbetaren att reflektera så pass mycket 
över situationen menade respondenterna att det skulle ge en bra grund för vidare arbete, 
hellre att medarbetaren förstår varför det blev fel än att det bara blir en tillsägelse.!

”Man får ju fråga den här personen, hur har det blivit så här? Har han fått annan infor-
mation som jag av någon anledning inte vet om?”!
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!
Diskussion 
I det här avsnittet diskuterar vi kring de resultat vi har fått fram i undersökningen samt våra 
egna tolkningar och kopplingar till den tidigare forskningen i ämnet. Diskussionen är upp-
byggd efter de tre forskningsfrågorna för att det med enkelhet ska gå att följa resonemanget. 
Överlag svarade respondenterna väldigt lika i de flesta av frågorna, att ledare som grupp 
resonerar på ett liknande sätt ser vi som positivt då det påvisar den etnografiska inriktning 
studien har. Ledarskapskulturen ses då som en bidragande faktor till hur ledarna själva age-
rar.!

Ledarens förberedelser inför ett möte med en medarbetare  
Respondenterna poängterar under intervjuernas gång vikten av att gå tillbaka och se på sin 
egen kommunikation, hur de har presenterat projektet för sina medarbetare, kan de själva ha 
brustit i kommunikationen? Att kommunikationen har brustit är självklart, men vem har 
brustit? Salomonsson (2002) beskriver hur en bristande kommunikation leder till att ledaren 
och medarbetaren lätt missförstår varandra, vilket i sig leder till att de arbetsuppgifter som 
ska utföras riskerar att inte bli utförda på ett korrekt sätt. Att minimera risken för missför-
stånd menar både Salomonsson samt Holmén (2010) kan minimeras genom att ledaren från 
början är rak och tydlig i sin kommunikation samtidigt som de ska kunna se till individen i 
gruppen då alla individer tolkar informationen som framgår i dialoger på olika sätt. Här har 
vi kunnat se att respondenterna genomgående arbetar efter samma tankesätt. Genom att 
omedelbart rannsaka sig själva i hur deras egen kommunikation såg ut i den första informe-
rande dialogen och att genast ta upp problemet med medarbetaren visar både på att ledaren 
är självkritiskt samt att de antagligen har förmågan att lära av situationen. Två av respon-
denterna menade att det är viktigt att inte gå till personangrepp vid den kommande dialo-
gen. Att respondenterna blir självkritiska i den här situationen samt ser till sakfrågan är nå-
got som vi ser som en god ledaregenskap. Då respondenten och medarbetaren antagligen 
ska ha ett fortsatt framtida arbete tillsammans ser vi det som en positiv faktor att medarbeta-
ren på ett sätt skyddas från att bli oskyldigt anklagad för ett potentiellt fel som ledaren i det 
här fallet kan ha varit ansvarig för, samt att vid en eventuell korrektion inte bli kritiserad på 
en individnivå.!
   När det gällde tillfället för att ta upp samtalet med den berörda medarbetaren visade det 
sig att respondenterna inte hade några särskilda preferenser förutom att inte boka in ett möte 
en fredagseftermiddag. Vår tolkning efter genomgångna intervjuer är att respondenterna 
skiljer på dialogens förberedelser beroende på hur pass allvarlig de tycker att situationen är. 
Är det endast en avvikelse skulle de ta upp frågan omedelbart, antingen via telefon eller vid 
första mötestillfället som skedde i korridoren, fikarummet etc. En allvarligare incident kräv-
de ett bokat möte och här kom eventuella förberedelser in från respondenternas sida. Vad 
som ses som allvarlig incident var olika från respondenternas sida och det framgår inte exakt 
vart den gränsen går. I vår tolkning av materialet ser vi ändå att själva dialogen ser liknande 
ut vare sig själva kommunikationen ses som formell eller informell.  !
   Det sågs från sex av respondenterna, precis som Segolsson (2011) tar upp, det viktiga i att 
båda parterna både kan ge samt få information i en dialog. En av respondenter till och med 
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betonade att medarbetaren kan ha sett en bättre lösning än vad respondenten själv hade. Det 
framgår dock inte under undersökningens gång om flera av de andra respondenterna reso-
nerade likadant då de flesta av dem utgick från att organisationen i sig hade krav på vad 
som skulle genomföras. Sett inom en annan historia än vår påhittade vinjett skulle möjligtvis 
flera av respondenterna resonerat likadant. Att inom dialogen både kunna ge samt få kun-
skap syntes även på annat håll än mot den aktuella medarbetaren. Två av respondenterna 
skulle ta upp händelsen med en annan kollega som skulle agera som utomstående för att på 
så sätt se det inträffade ur ett annat perspektiv.    !

Ledarens sätt att tillrättavisa och motivera en medarbetare 
Majoriteten av respondenterna poängterade att en tillrättavisning inte är det som är mest 
lägligt utan det är viktigare att fokusera på själva motivationen för det fortsatta arbetet. Det 
framkom exempelvis att när man tar till tillrättavisning så gäller det allvarligare incidenter 
samt att tillrättavisning inte är en bra ledaregenskap, det är viktigare att ha en kommunika-
tion och att med den säkerställa målet. Det vi kan se genom studien är att det vi valt att kalla 
tillrättavisning är något som ledarna ser som en markant och kanske en hård reprimand. Det 
är inget som sker vid minsta lilla felsteg utan något som de använder sig av vid allvarligare 
incidenter. Vi får en uppfattning av att de gärna vill hålla en ganska kontinuerlig kommuni-
kation med sina medarbetare och på detta sätt kunna motivera dem i sitt arbete. I kommuni-
kationen belyste repondenterna vikten av dialogen och att ställa frågor. Det menade respon-
denterna skulle kunna bidra med en större förståelse av situationen samt problemet. Vi kan i 
detta tolka att ledarna har en ganska ödmjuk och pedagogisk sida. De vill bidra med en för-
ståelse och de vill kunna förtydliga målet för att arbetet ska gå i rätt riktning. Vi får uppfatt-
ningen om att ledarna är medvetna om deras sätt att agera och att det i sig kommer att leda 
till ett önskat resultat.!
   Sju av de åtta respondenterna höll öppet med Holmèn (2010) och Salomonsson (2002) om 
att det är den informella kommunikationen som betyder mest i deras kontakt med medarbe-
tarna. Att de genom de informella kommunikationskanalerna kunde skapa ett förtroende 
från medarbetarnas sida sågs som en stor fördel. Genom den informella kommunikationen 
togs även många av de kortare samtalen vilket sågs som positivt då respondenterna menade 
att de ”kom ner på samma nivå” som medarbetaren. Även då ett möte skulle bokas poängte-
rade tre av de åtta respondenterna att vid ett sittande möte med en medarbetare är det vik-
tigt att ta bort stämpeln som den bestämmande chefen. Mötet ska hellre äga rum i ett allmänt 
kontor än bakom det stora chefsskrivbordet. !
   Det vi kan se sammanställt under denna fråga är att ledarna väljer att ta en kommunikativ 
roll och förespråkar en dialog gentemot sina medarbetare. Ser man till Balkundi, Kilduff och 
Harrisson (2011) är karisma och en central kommunikativ roll saker som påverkar prestatio-
ner på ett positivt sätt. Vår tolkning är att det valda sättet att agera på gentemot medarbetar-
na kan ha en positiv påverkan på medarbetarens sätt att prestera i det fortsatta arbetet. Vi 
tror även att genom den centrala kommunikativa rollen som ledaren tar så ges det utrymme 
för medarbetarna att se sin ledare som en god ledare.!
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Hur kan ledarens sätt att kommunicera vara ett stöd för medarbeta-
ren 
När vi frågade hur respondenterna såg sin egen kommunikation som ett stöd för sin medar-
betare menade alla åtta att en förståelse var en byggsten. Hur de fick en större förståelse var 
både genom dialogen som helhet men framförallt genom frågor. Att medarbetaren själv fick 
komma till tals ansågs som mycket viktigt. Även här ansågs mycket av den informella kom-
munikationen som en bärande faktor. Vissa av respondenterna skulle hålla täta avstäm-
ningsmöten vilket vi tolkar som en formell kommunikation medan vissa av dem skulle istäl-
let för avstämningsmöten ta kortare samtal vid de tillfällen de sågs ändå, såsom lunch, fika-
rast etc, och på det sättet hålla kommunikationen informell, målet med det var att de ville få 
medarbetaren att känna sig mer avslappnad. De vi kan se med den här undersökningen är 
att sju av de åtta respondenterna återkommande lägger vikt vid den informella kommunika-
tionen. Endast en av dem fokuserade inte sin kommunikation vid det utan var mer fokuse-
rad mot de tidigare mötena samt tidigare skrivna protokoll, vad vi tolkar genomförde denne 
sin kommunikation mer som en chef än som en agerande ledare. Sett till den tidigare forsk-
ningen som visat att de flesta företag fokuserar på kunskapen inom den formella kommuni-
kationen kan vi genom dessa åtta respondenter dra en slutsats att de som ledare fokuserar på 
den informella i första hand och att de lägger en stor vikt på organisationens framgång i den 
kommunikationen som sker på företaget. !
   Den kommunikationen som respondenterna förde skulle vara rak och samtidigt coachan-
de. Dock påpekade endast en av respondenterna vikten av att även medarbetaren i den ak-
tuella dialogen bör vara rak i dennes kommunikation gentemot respondenten. Däri kan en 
förståelse komma och i och med det ske färre missförstånd. Sett från de olika kommunika-
tionsmodellerna som Käcker (2007) tar upp kan vi här dra paralleller mellan den monologis-
tiska och den dialogistiska. I den förstnämnda ses kommunikationen som ett budskap från 
sändaren som i det här fallet är respondenten gentemot en mottagare, medarbetaren. Den 
dialogistiska där kommunikation ses som ett samspel, ett samarbete inom den aktuella dia-
logen där båda både ger och tar information.!
   Hällsten och Lindell (2006) tar upp doktrinskiftet och betonade att inte alla chefer anam-
made ledarskapsattributen, vilket sitter kvar än idag bland många chefer. Det här är inte nå-
got som vi har märkt av i den här undersökningen då alla respondenterna betonade vikten i 
att lyssna, förstå och leda vilket vi ser som ledaregenskaper mer än som chefsegenskaper.!
   En av respondenterna sa ett citat som sammanfattade vad de alla poängterade var av stor 
vikt både för relationen mellan dem som ledare och medarbetaren men att det även var av 
största vikt för respondenternas framgång som ledare; ”Som ledare måste du förstå varför vi har 
två öron och en mun…du ska lyssna mer än du pratar”  !

Framtida studier 
I dagsläget har tidigare studier visat att företag lägger mycket pengar och tid på kurser som 
ska få företagens ledare att förbättra sitt ledarskap och då indirekt även deras sätt att kom-
municera. De flesta av dessa kurser fokuserar på det formella ledarskapet. Studien har där-
emot visat att ledarna främst vill föra en informell kommunikation gentemot medarbetarna. 
Skulle fler framtida studier påvisa vikten av den informella kommunikationen skulle det 
gynna företagen. Även den kommunikationen som sker från medarbetaren mot dess ledare 
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känns viktig för oss efter att den här undersökningen är gjord. Då endast en respondent på-
pekade vikten av att denne är beroende av att medarbetaren själv för en dialog tillbaka anser 
vi att det är en viktig aspekt att belysa.!
   En annan viktig poäng att belysa är att den här undersökningen är utförd inom den privata 
sektorn. Har kommunala ledare samma åsikter? Det som skulle vara intressant är om kom-
munala ledare ser den informella och den formella kommunikationen på samma sätt som de 
medverkande respondenterna i den här studien har?!!
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Bilaga 1!!
Missiv 
Stockholm!
2014-04-02!!
Hej!
Vi heter Lars och Hanna och är studenter på Mittuniversitetet där vi går sista året på beteen-
devetarprogrammet. Under vårterminen skriver vi vårt självständiga arbete med fokus på 
ämnet pedagogik.!
   Den studie som vi ska genomföra handlar om den kommunikationsprocess som sker från 
ledare till medarbetare. Inom vårt urval fokuserar vi på ledare som arbetar på byggföretag 
inom den privata sektorn.!
   Vi vänder oss till Dig i undran om Du vill medverka i en intervju som kommer att genom-
föras under våren. Intervjuerna kommer vi att kunna genomföra via telefon, skype eller vid 
personligt möte, det som passar Dig bäst. Inför intervjun kommer du att få ta del av vårt in-
tervjuunderlag för att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt. Under den aktuella intervjun 
kommer vi att spela in samtalet vilket är enbart för vår egen del för att minimera risken för 
missad eller utebliven information. Det inspelade materialet kommer att raderas snarast efter 
att arbetet erhållit ett betyg. Det färdiga materialet är det enda som utomstående kommer att 
kunna ta del av och då är alla individer avidentifierade. Det är enbart vi som kommer att 
kunna ta del av ditt namn samt arbetsplats. !
    All medverkan är frivillig och du kommer när som helst ha möjlighet att avbryta din med-
verkan. Vi arbetar strikt efter CODEX, Vetenskapsrådets etiska regler.!
    Vi ser fram emot och vill tacka för din medverkan på förhand.!!
Med Vänliga Hälsningar!!
Hanna Fast! ! ! Lars Bredenberg!
hawe1003@student.miun.se! labr1102@student.miun.se!
0735414636! ! ! 0706529278!!
Vänligen kontakta någon av oss om du har några funderingar eller frågor angående inter-
vjun.!!
Handledare vid Mittuniversitetet:!
Gunnar Augustsson!
 Institutionen för utbildningsvetenskap!
Universitetsbacken 1!
871 88 Härnösand!
Tel:  vx. 0771-975 000!!

  



Bilaga 2!!
Intervjuguide 
!
Vinjett:!
Du har fått ansvaret att leda och styra ett projekt. Du har valt ut ett arbetslag och du har även utsett 
en person som gruppledare. Den person du har valt som gruppledare har som uppgift att följa din vi-
sion för projektet och har även ansvar för att den övriga personalen arbetar mot det överenskomna må-
let.!
   En viss tid in i projektet stämmer du av för att se att allt är i sin ordning. Du märker då att 
gruppledaren har styrt projektet i en annan riktning än den ni var överens om från början och det 
krävs nu många arbetstimmar och engagemang från hela arbetsgruppen för att åtgärda detta.!!
Frågor:!
1. Hur förbereder du dig själv inför mötet med din medarbetare, hur och varför bestämmer 
du när mötet ska äga rum (tid på dagen, vilken dag i veckan etc)!!
2. Hur går du tillväga för att tillrättavisa medarbetaren och samtidigt motivera för arbetet i 
den rätta riktningen?!!
3. Hur tror du att ditt sätt att kommunicera kan vara ett stöd för din medarbetare?


