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Abstrakt 

Genom att observera ledare i videoupptagningar har ett försök gjorts att identifiera och 

kvantifiera kännetecknande drag för kommunikativt ledarskap. Några tendenser till vad 

som är kännetecknande är ett metaforiskt och personligt språk. Kommunikativa ledare 

anpassar sin talhastighet som gör att uppmärksamheten kvarstår hos mottagarna utan att 

förståelsen går förlorad. Talhastigheten får således varken vara för snabb eller för 

långsam. Alla ledare i studien använder sig av tredje person i sina tal och de flesta 

använder negativa ord mer än positiva. En ständig ögonkontakt med sina mottagare är ett 

utmärkande drag i studien. Sammantaget finns en viss tendens till att polarisera hos de 

studerade ledarna. 

Nyckelord 

Kommunikativt ledarskap, retorik, Shannon Weaver, kommunikationsöverföring, 

behaviorism 
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INTRODUKTION 

Pedagogik förknippas vanligen med skolvärlden men pedagogik finns utanför den 

världen också. På arbetsplatser och i organisationer förekommer pedagogiska processer 

(Granberg & Ohlsson, 2011). Ledarskap blev i början av 80-talet ett forskningsområde 

som fick uppmärksamhet i flera olika discipliner, däribland pedagogik (Henning, 2000). 

Påverkansprocesser är ett betydande inslag i ledarskap och det vanligaste verktyget för 

påverkan är kommunikation. På arbetsplatser kommunicerar ofta chefer till 

underordnade. Denna kommunikation kan vara mer eller mindre framgångsrik. En del 

informationsmöten initierade av chefer kan vara enahanda och få motsatt verkan än vad 

syftet var. Andra möten utmynnar i att medarbetarna känner engagemang inför vad som 

ska göras och därför presterar bättre än förväntat. Det är tydligt att en framgångsrik 

kommunikation är ett kraftfullt maktverktyg. Kommunikativt ledarskap är ett koncept 

som på senare år har tilldragit sig stort utbildningsintresse både inom och utom den 

akademiska världen (Stockholms universitet, 2015; Högskolan i Jönköping, 2015; 

Örebro universitet, 2015; Sveriges kommunikatörer, okänt årtal, Företagsuniversitet, 

okänt årtal; Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys AB, 2013; Advantum 

kompetens, okänt årtal). 

Sveriges internationellt mest kända företagsledare tillika Sveriges mest beundrade 

person många år i rad (Chef, 2014, mars). Det är (N). Förmodligen Sverige mest 

beundrade samtidigt mest kritiserade politiska ledare Sverige har haft (Bokus, okänt 

årtal). Sveapartiets forne partiledare (P) avses. Vem lockade flest åhörare under 

Lönnebergsveckan i Småland 2014? Den framgångsrike (E) stod för den bedriften 

menar Larsson (DN, 2014, 4 parum). En offentligt okänd chefstjänsteman som har nått 

de högsta ledningsnivåerna och befunnit sig där under åtskilliga år. Chefstjänstemannen 

(O) har i en intern formell kommunikationskanal framställts som en maktfaktor inom 

organisationen. Vad har dessa fyra personer gemensamt förutom att de är ledare? Jo, en 

stor andel av arbetstiden går åt till kommunikation. Observationer ger vid handen att 

uppemot 70-90% av chefers tid går åt till kommunikation. Alla ledare kommunicerar, 

men alla ledare är inte kommunikativa. På senare tid har ett nytt forskningsfält växt 

fram som går under beteckningen kommunikativt ledarskap hävdar Johansson 

(Chefstidningen, 2014, september). Man kan fundera på innebörden i de två olika orden, 

kommunikativ och ledarskap. Vad betyder de egentligen? Går de på något sätt att ringa 

in och mäta? 

Syfte 

Syftet med studien är att operationalisera begreppet kommunikativt ledarskap och 

kvantitativt mäta det på ett antal videoinspelningar på ledare som framträder inför 

åhörare. 

Frågeställning 

Uppvisar de studerade ledarna för kommunikativt ledarskap kännetecknande 

karakteristika vad beträffar form, innehåll och ledarfokus i jämförelse med en i 

kontexten ordinär person? 
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Avgränsning 

Det förutsätts att det budskap sändaren i de studerade videoupptagningarna skickar till 

mottagaren är framgångsrikt sett ur perspektivet kommunikativt ledarskap såsom det 

definieras i den här uppsatsen. I ett fall görs inte det antagandet, nämligen kontrollgrupp 

(k) eftersom hen inte har fått sin ställning som ledare genom kompetensdemonstrationer 

utan genom andra betingelser. Ringa hänsyn tas till den icke-verbala kommunikationen. 

Kommunikativt ledarskap betraktas i studien i första hand som 

kommunikationsöverföring och inte ett meningsskapande. Vi kommer företrädesvis röra 

oss i den definition av kommunikativt ledarskap som enligt Simonsson (2002) 

kännetecknas av "domptör; övertalning; manipulation" och en kommunikationsansats 

som utmärks av ”strategi” underförstått dominans och kontroll samt expressiva 

processer. 

Bakgrund 

Pommer Nilsson (2003) anför att varje tidsepok har haft sitt chefsideal och det kan man 

inte minst märka genom chefsutbildningarnas historik. Sverige är inget undantag 

konstaterar (Backström et al., 2008). 

Ledarskap är däremot ett socialpsykologiskt begrepp och avser den grad av inflytande en individ 

utövar på andra. Att detta synsätt kom att bli förhärskande i Sverige beror förmodligen på att det 

utvecklades och implementerades av PA-rådet5, som 1950-1970-talen hade stort inflytande på 

svensk arbetslivsforskning och konsultation inom personaladministration och ledarskap (sid. 7). 

Henning (2000) hävdar att det svenska ledarskapet påverkas starkt av internationella 

trender. Nilsson et al. (2014) åskådliggör med en tidsaxel vilka ledarskapstrender som 

har präglat svensk arbetsmarknad de senaste 60 åren. 

 

Fig. 1 En historisk utveckling av ledarskapstrender (Nilsson et al., 2014, sid. 33) 

Ett ledarskapskoncept som är i ropet är kommunikativt ledarskap (Simonsson, 2002; 

Nilsson et al., 2014). Vad innebörden är står högst oklart (Simonsson, 2002; Axäll, 

2004). Axäll (2004) hänvisar till en föreläsare från privata näringslivet, Caisa Alpsten, 

som efteryser en definition. Med andra ord står det klart att man både från akademiskt 
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håll och från icke-akademiskt håll är eniga i att man i allmänhet är oeniga om 

begreppets innebörd. Simonssons doktorsavhandling hämtar sin empiri från intervjuer 

och observation, och Axälls D-uppsats är en intervjustudie. Eklund (2000) har kartlagt 

hur pedagogikforskningen ser ut ur ett epistemologiskt perspektiv under perioden 1993-

1997. En överväldigande majoritet av de studerade 165 doktorsavhandlingarna har en 

kvalitativ ansats. Man kan anta att trenden håller i sig. Därför bör det finnas argument 

för att försöka bryta denna tradition och få lite andra infallsvinklar. En mätning som har 

gjorts av Yuan et al. (2000) påvisar bl.a. att män använder mer negativa ord än kvinnor 

och löper mindre risk för att uppfattas av sina underordnade som en sämre ledare än om 

kvinnor gör det. Den här studien har en kvantitativ ansats på begreppet kommunikativt 

ledarskap. 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Centrala begrepp 

Skillnad mellan chefskap och ledarskap 

Distinktionen mellan chef och ledare är omtvistad (Sveningsson & Alvesson, 2010; 

Henning, 2000).  

Det råder alltså stor begreppsförvirring vad som skall menas med begrepp som ledare, ledning, 

ledarskap, ledarstil och chef (sid. 4). 

Många forskare hävdar att en chef alltid har en legitim position på ledningsnivå i en 

organisation och att en ledare inte nödvändigtvis behöver vara chef utan istället utmärks 

av att ha efterföljare (Backström et al., 2008; Henning, 2000; Sveningsson & Alvesson 

2010; Sandberg & Eriksson, 2000; Döös et al., 2013; Nilsson et al. 2014). En chef gör 

saker rätt medan en ledare gör rätt saker (Sandberg & Eriksson, 2000; Backström et al., 

2008).  

Definition av ledarskap 

Det föreligger hundratals olika definitioner på ledarskap (Henning, 2000). En grov 

indelning kan skönjas med en historisk tillbakablick anser Lind (2002). Sett ur det 

perspektivet finns två huvudinriktningar som har sina rötter i antingen kyrkan eller 

krigsmakten. Statsförvaltningens ledarskap är starkt influerat av krigsmakten som 

präglas av ett ledarskap som syftar till att utveckla kollektiv handlingskraft. Den 

kyrkliga ledarskapsfilosofin som återfinns inom bland annat skola, sjukvård och 

socialtjänst betonar att betrakta individen som subjekt. Den senare har med framgång 

påverkat den kollektiva handlingskraftens ledarskap men reversibelt är oftast ett 

misslyckande, det vill säga att försöka förskjuta en människosyn från subjekt till objekt 

(Lind, 2000). Henning (2000) menar att offentligt ledarskap i jämförelse med det i 

privata näringslivet har studerats i tämligen liten omfattning. Den kan i kort beskrivas 

som verksamhetsstyrning alternativt verksamhetsutveckling. Det övergripande målet 

med ledarskap inom det privata näringslivet är att maximera vinst. Med stöd hos 

Northouse lyfter Backström et al. (2008) fram fyra kännetecken för ledarskap: 

1. Ledarskap är en process, 

2. Ledarskap handlar om inflytande, 

3. Ledarskap uppstår inom gruppen, 

4. Ledarskap handlar om att uppnå mål. 

Genom att betona process nedtonas personliga egenskaper hos ledaren och vad som sker 

i interaktionen mellan ledare och grupp hamnar i fokus (Backström et al., 2008). 

Nilsson et al. (2014) anser att ledarskapet innehar en mängd olika dimensioner varav 

kommunikation är en. 
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Fig. 2 Ledarskap (Nilsson et al., 2014, sid. 21) 

Ledarstilar 

Den transfunktionella ledarstilen bygger i huvudsak på morot och piska medan den 

tranformativa riktar in sig på medarbetarens moraliska kompass och är därför mer 

processbetonad (Backström et al., 2008). Med hänvisning till forskning kan till en viss 

grad empiriska studier påvisa att det finns ett positivt samband mellan ökad 

organisatorisk måluppfyllelse och transformativt ledarskap. Det föreligger dock en hög 

osäkerhetsfaktor i hur generellt ett sådant samband kan vara (Sveningsson & Alvesson, 

2010). 

Personbaserat ledarskap är att ha efterföljare (Sveningsson & Alvesson, 2010; 

Grint, 2005). Uppfylls det kravet är det i princip oväsentligt vilka egenskaper ledaren 

besitter enligt denna definition. När det centrala är att uppnå strävansmål och hur man 

gör det har mindre betydelse, då talar man om resultatbaserat ledarskap. Inom 

forskningsfältet uppges processbaserat ledarskap fästa vikt vid att riktade 

kommunikationsprocesser utövar inflytande som leder till måluppfyllelse (Sveningsson 

& Alvesson, 2010) 

Mäta ledaregenskaper 

Om man betonar personliga egenskaper är inte steget långt till att försöka mäta dem. 

Inom ledarskapsutveckling har metoder utarbetats för att mäta ledarskapet. Ett välkänt 

koncept är 360 gradersverktyget. Den amerikanska påverkan på ledarskapsutveckling är 

stor i Sverige, ett exempel på en modell från USA som är populär i Sverige är det 

”situationsanpassade ledarskapet”. Det är tveksamt om det passar in i en svensk kontext. 

Troligtvis föreligger ett behov av att utveckla kvantitativa verktyg som beaktar den 

svenska kontexten (Backström et al., 2008). Finns det något i forskningen som kan vara 

allmängiltigt och utmärkande för ledare? Tre tydliga ledaregenskaper framträder; de 
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tenderar vara längre än genomsnittet, de tenderar ha högre intelligens än genomsnittet 

och är mer initiativrika (Sandberg & Eriksson, 2000; Bolman & Deal, 2003). En annan 

aspekt på önskade ledaregenskaper är hur genus behandlas. Kvinnor som utövar 

ledarskap särbehandlas negativt och har största chanser att nå framgång om de uppvisar 

ett maskulint beteende (Billing & Alvesson, 2000). Schaubroeck et al. (2007) har i en 

studie påvisat starkt samband mellan vissa genetiska faktorer och ledarskap. Ett 

liknande samband har påvisat att en speciell variant av gensekvensen rs4950 HGNC är 

en gemensam nämnare för personer som tenderar att åta sig ledarrollen. Gensekvensen 

går i arv (de Newe et al., 2012). HGNC databasen innehåller över 22 000 publika och 

godkända nomenklaturer över mänskliga gener och tillhörande information. Första 

halvåret 2005 hade databasen ca 2800 förfrågningar per dag (Eyre et al., 2006). I en 

zoologisk studie som har sträckt sig över 20 år har forskare studerat surikater i 

Kalahariöknen (se t.ex. Drewe et al., 2009; SVT, 2013). En av surikaterna gick under 

namnet Flower som föddes av föräldrar som båda uppfattades som dominerande. Själv 

gick hon från underordnad i flocken till ledare för den (Wikia, okänt årtal).  

Organisationen 

Ett sätt att se på ledarskap är att utgå just ifrån organisationens behov. De 

organisatoriska förutsättningarna utgör ramverket för hur det önskvärda ledarskapet ska 

praktiseras (Lind, 2002). Backström et al. (2008) menar med stöd av Adizes att 

organisationer har en livscykel, från barndom till död, och att olika ledarstilar är 

lämpliga beroende på var i livscykeln organisationen befinner sig i. Organisationer 

befinner sig i olika kontexter där de avgörande parametrarna är sektor och nationellt 

sammanhang. De påverkar utövandet av ledarskapet i hög grad. Lärande organisationer 

är en organisationstrend som återfinns i svensk kontext. Många är de företag och 

organisationer som utger sig för att vara lärande organisationer. Hur ser förhållandet 

lärande organisation och ledarskap ut? Coopey (1995) hävdar i kritiska ordalag att i den 

lärande organisationen är det av yttersta vikt för ledare att ha kontroll på 

informationsströmmarna eftersom de utgör själva grundfundamentet för maktutövning. 

Informationsmöten behöver inte ur ett Foucault-perspektiv i första hand syfta till att 

informera, utan kan istället ha som primärt mål att demonstrera makt. Wilhelmsson 

(1998) hänvisar till Alvesson och menar att de överordnande informerar de 

underordnade för att påvisa att de inget vet.  

Kommunikativt ledarskap 

Johansson et al. (2014) menar att det saknas en vetenskaplig definition på begreppet 

ledarskap. Kommunikativt ledarskap har uppstått från organisationsbehov inom såväl 

offentlig som privat sektor. Till Sverige kom den i slutet av 90-talet. Forskning har 

bedrivits, både med kvalitativ och kvantitativ ansats. Utifrån åtta huvudprinciper för 

kommunikativt ledarskap kan både kvalitativa och kvantitativa teorier utvecklas. 

Principerna är: 

1. Använder övertygande argument som skapar delaktighet att uppnå både individuella 

och organisatoriska strävansmål, 

2. Förmåga att formulera en vision som engagerar och uppmuntrar till reflektion, 
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3. Förmedlar prioriteringar och försäkrar sig om medarbetarens förståelse till varför de 

görs, 

4. Uttrycker omsorg och respekt för medarbetarna, 

5. Förmedlar information och fattar beslut, 

6. Hjälper medarbetare att uppnå personliga mål som ligger i organisationens intresse 

också, 

7. Visar medvetenhet i att utforma kommunikationens innehåll och distribution,  

8. Engagera sig i dialog och använder sig av historier och berättelser. 

Observationer har gett på hand att chefer kommunicerar uppemot 90% av sin arbetstid 

(ibid). Mintzberg (1990) studerade fem högre chefer. Hälften av chefens sysslor varade 

mindre än 9 minuter och 10% varade längre än en timme. I olika studier av vad chefer 

sysslar med noterar verbal kommunikation en väldigt hög andel av arbetstiden. I två 

brittiska studier uppmättes 66% respektive 80%. I en amerikansk studie uppmättes 78%. 

Runebjörk (2004) menar att essensen i kommunikativt ledarskap är retorik, och dess 

centrala beståndsdel är talarens ethos. Ett sätt att analysera en ledares ethos är enligt 

Roderick P. Hart att kartlägga förekomsten av referenser till sig själv i form av orden 

”jag” och ”mig” anför Runebjörk. Johansson et al. (2014) upplyser att kommunikativt 

ledarskap tilldrar sig alltmer uppmärksamhet. Forskningen inom fältet är i sin linda i 

Sverige. På ledningsnivå anses ledares kommunikation vara en avgörande förutsättning 

för organisationens framgång. Det som särskiljer den kommunikativa ledaren från 

övriga ledare är förmågan till att positivt påverka medarbetarnas attityder, 

välbefinnande och måluppfyllelse. När det kommunikativa ledarskapet fungerar 

uppvisar medarbetarna större lojalitet till organisationen och identifierar sig med den i 

större utsträckning. Eriksen (1997) hävdar att kännetecknande för kommunikativt 

ledarskap är en medveten strävan efter öppenhet och dialog mellan överordnad och 

underordnad. Vidare behöver ledarskapet motivera beslut inför sina underordnade om 

de ska nå avsedd effekt. Ledarskapets framgång vilar på att genom kommunikation 

förmå via argumentation och deltagande skapa en kollektiv handlingsriktning mot 

strävansmål. Beslut behöver kunna motiveras och kan även fattas utan samförstånd om 

ledaren betraktas som skicklig och att besluten senare kan utvärderas. Solidaritet 

behöver vinnas på bred front och inte begränsas till den närmaste egna intressesfären. 

Hamrefors (2010) uppger att kommunikativa ledare ska utmärkas av att behärska fyra 

olika roller som han benämner – medlare, påverkare, vägledare och systemdesigner. Vi 

tar fasta på några karaktärsdrag för dels rollen som medlare, och dels rollen som 

påverkare. Hamrefors uppger att kommunikatörer ofta upplever sig och upplevs som 

informationssändare som överför ett meddelande till en mottagare. Rollen som 

påverkare är att manipulera människors sinnen i bemärkelsen att deras verklighetsbilder 

ändras. Simonsson (2002) anför att det saknas en enhetlig definition på kommunikativt 

ledarskap och gör en uppdelning i fyra olika kategorier som samtliga kan sorteras in 

under begreppet. 
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Fig. 3 Fyra olika typer av kommunikativt 

ledarskap (Simonsson, 2002, sid. 158)  

Fig. 4 Olika kommunikationsansatser utifrån Deetz 

(Simonsson, 2002, sid. 80)  

Kommunikation är ett påverkansredskap. Att kommunicera är en medfödd förmåga hos 

människan men hur pass framgångsrikt det görs är något som är avhängigt individens 

färdighet att använda sig av kommunikation som ett redskap. I all slags kommunikation 

förekommer brus mellan sändare och mottagare men den går att reducera (Nilsson, 

1993). Mead menar att ur ett behavioristiskt perspektiv när överensstämmelsen är god 

av innebörden i ett sänt budskap mellan sändare och mottagare är responsen densamma 

hos båda parter (Eriksen, 1997). Kommunikativt ledarskap är en kombination av att 

överföra budskap och att vara meningsskapande. Men när fokus riktas mot 

kommunikationsöverföring blir individen och dennes förmågor centrala, och frågor som 

t.ex. sändning, kommunikationsmedium, frekvens, brus, redundans m.m. behandlas. 

Meningsskapandet får då en underordnad roll (Fairhurst & Connaughton, 2014).  

Om man betonar maktasymmetri innebär det att man i högre grad betraktar de 

underordnade som objekt och att påverkansprocesserna huvudsakligen går uppifrån och 

nedåt i organisationshierarkin. Denna kategori av ledare brukar gärna bildligt, 

medryckande och kraftfullt språk. De är skickliga hantverkare på att använda sig av 

kommunikationsverktyget (Simonsson, 2002). I en studie har man påvisat att människor 

har enklare för att komma ihåg negativt värdeladdade ord framför positivt och neutralt 

dito (Dougal & Rotello, 2007). Människor använder fler positiva ord än negativa. Bruk 

av negativa ord uppvisar samband till olika aspekter av ledarskap. Några sådana 

samband kan inte påvisas för bruk av positiva ord. De ledare som har en högre 

förekomst av negativa ord kan ha lägre tankar om sig själv och uppfattas som mindre 

begåvade (Yuan et al., 2000). 

Johanesson (1996) uppger att Joseph Goebbels höll 18 februari 1943 i Berlin ett tal 

som är känt som Wollt Ihr den totalen Krieg? Hitler höll talet för att vara ett 

psykologiskt och propagandistiskt mästerverk. Ur ett retoriskt perspektiv innehöll det 

alla de traditionella beståndsdelarna för klassisk retorik. Efter talet lär Goebbels ha 

yttrat. 

”Vilken timma av idioti. Om jag hade sagt åt folket att hoppa ut från tredje våningen på 

Columbus-huset så hade de gjort det (sid. 79)” 

Retoriken har traditionellt ingen stark ställning i Sverige. Nyligen har en av 

näringslivets toppar donerat pengar till en professur inom dito vid Lunds universitet. 
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Kombinationen retorik och organisation betraktas som ett försummat forskningsfält. 

Företagsledare ägnar stor del av sin tid just åt att kommunicera. (Lid Andersson, 2009). 

Runebjörk (2004) menar att med hjälp av retorik skapar individen egna livshistorier och 

varumärken, och vinner därigenom trovärdighet. Kvantitativ forskning har identifierat 

ethosskapande faktorer som bygger upp förtroende. De mest betydelsefulla är att besitta 

expertkunskap, åtnjuta prestige, välkändhet, en känsla av likhet, förmedla öppenhet, 

associationer, utstråla attraktion, och en ödmjuk framställan (Runebjörk, 2004). Ett 

retoriskt väldisponerat tal innehåller en rad komponenter. Några är att väcka nyfikenhet 

genom att associera till aktualiteter. Sätt personlig prägel och nämna egna tankar, 

känslor och upplevelser. Växla mellan abstrakt och konkret språk. Det abstrakta 

framhäver expertkunskaper och det konkreta målas med fördel i berättelser. Sträva efter 

ögonkontakt och att inge en känsla av gemenskap. För ändamålet kan ord som ”vi” och 

”vår” användas. Mot slutet kan orden bytas ut mot ”jag” och ”min” (Westergren, 2005). 

Mehrabian och Wiener (1967) genomförde en studie för att mäta betydelsen av det 

icke-verbala språket vid kommunikation. Undersökningen gick ut på att läsa upp 

enskilda positivt, neutralt och negativt värdeladdade ord med olika betoning som inte 

korresponderade till den semantiska betydelsen och i anslutning till det uppvisa foton på 

ansiktsuttryck vartefter personerna i undersökningsgruppen skulle uppge på en 

värdeskala hur de uppfattade innebörden i ordet. Från studiens resultat föreslog 

forskarna följande formel för kommunikation i den givna experimentmiljön och 

förutsättningarna – 7% av betydelsen bärs av den semantiska betydelsen, 38% hur du 

säger ordet, 55% på kroppsspråket. Med hänvisning till Exline hävdar Towne (1966) att 

ögonkontakt etablerar momentant en känsla av personlig relation i en kommunikation. 

Maguire och Pitceathly (2004) menar att etablera en ögonkontakt i början av en 

kommunikation och upprätthålla kontakten med lämpliga intervaller är viktigt för att 

hålla kvar mottagarens intresse. 

Med stöd i forskningen anför Rodero (2012) att talhastigheten behöver anpassas för 

att uppnå bra uppmärksamhet och god förståelse hos lyssnaren. När det gäller radioprat 

rekommenderas en hastighet mellan 160-180 ord per minut. John. F. Kennedy utsattes 

ofta för kritik för att tala för snabbt. Ibland var hastigheten över 200 ord/min. Optimalt 

anses vara 150-180 ord/min (Barnes, 2007). Pellegrino et al. (2011) har i en mindre 

studie funnit att den normala talhastigheten varierar mellan olika språk. Tyska och 

engelska tillhör de långsammare i jämförelse med japanska, spanska, franska och 

italienska. Rodero (2012) påtalar att om pauserna är få och hastigheten hög ökar risken 

för bristande förståelse. En paus lämnar utrymme för lyssnaren att bearbeta den 

överförda informationen. Om hastigheten är för låg kan det resultera i bristande 

uppmärksamhet och bristande förståelse.  

Ett vanligt ledarskapsperspektiv på kommunikation är att betrakta underordnade 

som objekt vilka ska ledas, informeras, lugnas osv. (Heide et al., 2012). Chefer har i 

dagens arbetsliv med en tilltagande informationsmängd en viktig uppgift att selektera 

för vad som ska föras vidare. Men också att tolka den. En del underordnade vill hellre 

ha information som är färdigtolkad än att få den i en neutral form (Simonsson, 2002). 

En kommunikativ ledare behöver kunna presentera trovärdiga tolkningar som 

överensstämmer med dels strävansmål och dels organisationens idéer och värderingar 

(Eriksen 1997). Chefer i de högre organisationshierarkierna ställs inte sällan inför 

uppgiften att tala inför stora grupper. Svedberg (2007) definierar den stora gruppen som 

fler än 300 människor. Det medför en flodvåg av stimuli att hantera. När gruppen är så 
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pass stor känner talaren sig som mest sårbar. En vanlig skyddsreaktion hos kroppen är 

då att utsöndra endorfiner som är ångestdämpande. En strategi för att hantera 

situationen är för talaren att bortse från varje individ och att mentalt betrakta den stora 

gruppen som en enhet. Relationen blir då en dyad, dvs. ett jag, ett du och ett vi. Wander 

(1999) menar att tredje person är mer objektifierande än ”jag” och ”du” är. Tredje 

person kan ur ett retoriskt perspektiv användas för att alienera och frånstöta en individ 

eller en grupp.  

Människor söker gruppgemenskap av två skäl, behov och mål. Anledningar kan 

vara sökande efter bekräftelse, uppmuntran, tillhörighet, samhörighet, mening, stöd osv. 

Även basala behov som t.ex. föda och skydd är en anledning till att söka sig till en 

grupp. Gruppens mekanismer för att bestå är konformitet och anpassning. Behovet av 

tillhörighet handlar primärt om viljan att duga medan samhörighet handlar om 

emotionell tillknytning baserad på tillit (Nilsson, 1993). Asch paradigm är ett klassiskt 

experiment från 1956 som visade hur grupptryck skapar konformitet. Experimentet gick 

ut på att alla förutom en i gruppen, som var den egentliga försökspersonen, skulle var 

och en medvetet uppge fel svar för vilken linje som korresponderade med en annan i 

längd. Försökspersonen var ovetandes om att de övriga samarbetade med 

försöksledaren. Resultatet visade att mekanismerna för att anpassa sig till gruppens 

felaktiga svar var väldigt starka. Försöket har reproducerats i mängd olika sammanhang 

sedan dess. Kummin och Dellarosa Cummins (2012) har visat att paradigmet också är 

giltigt för moraliska dilemman. Försökspersonen går emot sin egen uppfattning och 

uttrycker i hög grad de övriga gruppmedlemmarnas ståndpunkt i de olika moraliska 

dilemmorna. Ett annat uppmärksammat experiment förrättades år 1974 av Milgram. En 

försöksperson skulle utdela elchocker till en annan person när denna svarade fel på olika 

frågor. Efter varje felaktigt svar ökade strömstyrkan. Elchockerna var fejkade utan 

försökspersonens vetskap. Försöket visade att människor lyder en uppfattad auktoritet 

även om den egna övertygelsen vacklar för vad som är rätt. Det har lyfts upp åsikter om 

att det var en annan tid för 40 år sedan och att det inte är troligt att utfallet skulle bli 

detsamma idag. Burger (2009) har gjort om försöket idag och fått fram i princip samma 

resultat. Ett mycket omtalat experiment gjordes av Zimbardo kallat för Stanford Prison 

Experiment. Det gick ut på att frivilliga studenter åtog sig rollen som antingen 

fångvaktare eller fångar. Zimbardo agerade högsta chef och instruerade fångvakterna 

hur de skulle bete sig. Experimentet gick utom kontroll och fick avbrytas men visade 

tydligt hur sociala roller skapade ett högst moraliskt tveksamt gruppbeteende (Grigg, 

2014). Sammantaget visar dessa tre klassiska försök hur människor kan förledas med 

hjälp av kommunikation. Inte bara i dåtid utan även idag. 

Människans minne är skapt för berättelse hävdar Gärdenfors (2010). Tessler och 

Nelson (1994) har påvisat genom empiriska studier på småbarn att berättandet är mer 

effektivt medel för att memorera än vad kunskapsfrågor är. Gärdenfors (2010) påstår att 

den berättande formen gör det enklare att komma ihåg lång tid. Innehåll i berättelsen 

som bryter mot förväntningar är särskilt enkla att återkalla från minnet. Bartlett har 

kommit fram till att berättelser är inbäddade i en kulturell kontext. Den avgör vilka 

individer, objekt och vilka orsakssammanhang som kan förstås av de som lyssnar. När 

vi har förstått en historia så glömmer vi den inte (Gärdenfors, 2010). På den politiska 

arenan har man en längre tid använt sig av kraften i att använda sig av bildspråk. Den 

första amerikanska politikern som gjorde det var Roosevelt på 30-talet. En av de mest 

kända amerikanska politikerna var Reagan. Strävan var för båda presidenterna att skapa 
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en illusion av ett förtroendefullt samtal med nationen. Reagan beskrev gärna sig själv 

som en av folket och ett av hans mest använda uttryck var ”We, the people” 

(Johanesson, 1996). 

Sammanfattningsvis visar den teoretiska genomgången att kommunikativt 

ledarskap kännetecknas av olika aspekter. Hur ledaren använder sig av dem bestämmer 

till en viss grad hur lyckad kommunikationsöverföringen blir. Tre av de aspekter som 

jag vill lyfta fram är form, innehåll och ledarfokus. Till form förefaller variablerna 

talhastighet, avbrott, tystnad, positiva och negativa ord samt ögonkontakt kunna 

insorteras. Delaktighet i form av att utmåla framtidsvision, skänka en känsla av 

inkludering, hänvisningar till det kollektiva minnet och förekomsten av positiv feedback 

kan antas vara relevanta variabler. Att låta innehållet ha inslag av alienation tycks inte 

vara ovanligt. Vid framhävelse av ledaren framstår självcentrering och ge 

kommunikationen en personlig prägel vara variabler att beakta. 

Teoretiska utgångspunkter 

Behaviorism 

En av behaviorismens mest kända studier gjordes av Pavlov som genom stimuli fick 

hundar att börja dregla när de fick syn på mat. Skeendet kallas för klassisk betingning. 

Försöket replikerades av Jerzy Konorski och Stefan Miller men i en modifierad form. 

Från ljudet av en matklocka fick de hundarna att börja dregla, eftersom ljudet 

förknippades med mat. Förloppet kallas för operant betingning (Clark, 2004). 

Inriktningen inom behaviorism är att uppmärksamma observerbara beteenden som 

framkallas av en stimuli-respons modell. Teorierna är relativt enkla eftersom de inte tar 

hänsyn till kognitiva processer (Elmgren & Henriksson, 2010). Enligt behaviorismen är 

människan summan av de stimuli man har exponerats för. Människosynen kallas för 

mekanisk materialistisk och en av dess mest kända förgrundsgestalter är Skinner. Enligt 

honom är människan passiv och formas och utvecklas av omgivningens stimuli som 

fångas upp av våra sinnen (Sjöström, 1990). Inom behaviorism menar man att tankar 

och känslor är omätbara i vetenskaplig mening. Observerbara responser på stimuli 

tilldrar sig däremot intresse. Förstärkningskontingenser är det begrepp som 

uppmärksammar kedjan stimuli-respons-konsekvens. Vad i omgivningen kan antas 

utlösa kedjan (Svedberg, 2007). 

Ett förstärkt beteende framkallas t.ex. av en intressant föreläsning genom att hålla 

kvar sin lyssnargrupp. På samma sätt kan lärare genom särskilda arrangemang lära sina 

elever att något är värt att fästa uppmärksamhet vid. Förstärkningen kan vara positiv 

eller negativ och är onekligen ett betydelsefullt instrument. En krigsmakt kan t.ex. 

exponera negativ förstärkning om fienden på ett sådant sätt att mottagarna betingas att 

 

 

 

Fig. 5 Klassisk betingning enligt behaviorism (modifierad utifrån Clark, 2004, sid. 288) 

Stimuli Respons 
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hata dem. När mottagarna utsätts för stimuli som associeras just till fienden framkallas 

en känsla av hat (Skinner, 2013).  

Gruppbeteende enligt behaviorism behöver enligt Skinner beakta två principer. Den 

första är imitation som, eftersom den är konform, erbjuder trygghet för individen. Den 

andra är förstärkningseffekten i en grupp. Effekterna av ett beteende blir tydligare och 

intensivare i en grupp än individuellt. Men individerna i en grupp förblir individer och 

styrs av de vinster och förluster som individen identifierar i gruppen som en social 

marknadsplats (Svedberg, 2007). 

Klassiskt perspektivet på kommunikation 

Kommunikationsforskningen kan ur ett pedagogiskt perspektiv indelas i två huvudfåror. 

En av dem är betrakta kommunikation som överföring av ett budskap. Fokus ligger på 

transaktion och reproduktion av mening. I det klassiska perspektivet tar sin 

utgångspunkt i ledningens syn, underordnade är passiva objekt som styrs av omgivande 

faktorer. Vanc och Stafford hävdar att underordnade föredrar en interpersonell 

kommunikation med sina överordnade, dvs. öga mot öga. Human Relations och Human 

Resources räknas till de klassiska perspektiven. Ett banbrytande experiment som 

föranledde HR-skolan är de s.k. Hawthornestudierna (Heide et al., 2012). Jerkedahl 

(1986) menar att HR-konceptet egentligen inte ändrar maktförhållandena utan 

maktasymmetrin består och att en uppfattade demokratisk anda är av pseudo natur. Per 

Linell menar att sociala relationer, attityder, värderingar, förkunskaper, handlingar, 

avsikter och tolkningar mm. ignoreras enligt detta klassiska perspektiv. Kommunikation 

kan isoleras och är en variabel såsom organisationsklimat och struktur. Man försöker 

finna orsakssamband mellan olika variabler och människans handlande. Kopplingen är 

tydlig till stimulus-respons-teorin (Heide et al., 2012). 

Shannon Weaver kommunikationsmodell 

Kommunikationen ses som linjär enligt modellen. Shannon och Weaver lyfter upp tre 

problemnivåer med kommunikation. Den första nivån är av teknisk karaktär och avser 

hur ofelbart överföringen av meddelandet kan genomföras. Den andra nivån är av 

semantisk art och avser hur väl mottagarna uppfattar det överförda meddelandet såsom 

avsändaren avsåg. Den sista nivån är vilken effekt det uppfattade meddelandet får. Om 

mottagaren ger den respons avsändaren avsåg med sin stimuli. Brus är inte bara orsakat 

av ev. tekniska problem utan även semantiskt brus förekommer. Med det menas all form 

av förvrängning som sker hos mottagaren men som inte är avsedd av avsändaren. Ett 

redundant meddelande har högre sannolikhet att uppfattas korrekt av mottagaren än ett 

entropiskt. Om mottagaren besitter t.ex. en förförståelse som underlättar 

informationsöverföringen kännetecknas meddelandet av att vara redundant och därmed 

blir avkodningen enklare. När motsatta förhållanden råder talar man om entropiska 

meddelanden (Fiske, 1990). 
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Fig. 6 Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 1990, sid. 18) 

METOD 

Kvantitativ ansats 

Ur ett klassiskt perspektiv tar kommunikation sin ontologiska utgångspunkt i positivism 

och i en epistemologi att världen är mätbar där kvantitativa metoder förordas (Heide et 

al., 2012). Studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter är att verkligheten 

är något som finns oavsett människans existens och att vi får kunskap om den genom 

observationer som går att omsätta till mätbara data. Det innebär ett positivistiskt ideal 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Idealet är att resultaten ska återspegla fakta och inte egna 

värderingar. För att inte påverka bör forskaren agera åskådare och inte deltagare. Det 

görs i den här studien i och med att mina observationer är på videoinspelningar som är 

gjorda långt före det här uppsatsarbetet påbörjades.  
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 Epistemologi - Hur får vi kunskap om världen? 

Förklara Förstå 

Realism Positivism  

Konstruktivism  Hermeneutik 

Fig. 7 Ontologisk och epistemologisk förståelsekarta (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid. 19ff) 

Vidare utgår studien från en operationalisering av begreppet kommunikativt ledarskap. 

Det medför att begreppet har definierats. Utifrån dessa operationaliserade variabler 

prövas om ledarna i den utvalda populationen kan helt eller delvis vara representativa 

för kommunikativt ledarskap. Ansatsen är deduktiv (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det 

förutsätts med andra ord att vissa gemensamma karaktärsdrag i kommunikativt 

ledarskap går att observera och mäta. Oavsett metod finns inga absoluta sanningar inom 

samhällsvetenskapen, bara mer eller mindre trovärdiga tolkningar (Repstad, 2007; 

Hyldgaard, 2008). 
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Bryman (2011) förklarar att modellen är en 

idealistisk kvantitativ forskningsprocess och 

tillämpas sällan i verkligheten. Bättre är att se på 

modellen som en utgångspunkt. Eftersom 

processen börjar med teori kan man förutsätta ett 

deduktivt synsätt. Utifrån teorin formuleras en 

hypotes som prövas. I praktiken är teorin inte så 

tvingande utan den anger ofta en inriktning från 

vilken data insamlas. Designvalet sätter prov på 

forskarens förmåga att påvisa orsaks-

sammanhang. Att operationalisera innebär att de 

begrepp som står i forskningens lins görs 

mätbara. Valet av plats och respondenter 

kommer sedan. I en experimentell studie har man 

också med en kontrollgrupp. Om tillämpningen 

av forskningsinstrumentet är strukturerade 

observationer så tittar man på hur människor 

beter sig i en kontext och prövar att kategorisera 

det. Bearbetning går ut på att göra insamlad data 

kvantifierad. I analysarbetet kan olika tekniker 

användas. Slutligen gör forskaren en tolkning av 

analysresultatet vilket är det egentliga 

forskningsresultatet (ibid). 

Fig 8 En ideal forskningsprocess (Bryman, 

2011 sid. 151) 

Inom positivism talar man om verifierbarhetsprincipen. Den betyder att varje teoretiskt 

yttrande ska kunna översättas till bekräftelse av observationer (Patel & Davidsson, 

1994). Indikatorer används till begrepp som är svårare att kvantifiera. En indikator är 

något som forskaren har tänkt ut för att användas som om det var ett mått på begreppet 

ifråga. De utgår ofta ifrån vardagliga definitioner eller kvalitativa data. En eller flera 

indikatorer är nödvändiga för mätning. Proceduren kallas för operationell definition och 

förknippas med operationalisering (Bryman, 2011). 

Operationalisering 

De variabler som mäts i studien sätts samman till kluster och översätts till olika 

karakteristiska kännetecknande för kommunikativt ledarskap i enlighet med teoretisk 

referensram i studien.  

Form 

Användande av följande förväntas påverka graden av effektiv transmission av 

budskapet. 

- Positiva ord 

o st positiva ord/min 

- Negativa ord 

o st negativa ord/min 
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- Ögonkontakt 

o sek ögonkontakt/min 

- Tystnad 

o sek tyst/min 

o st tystnadspauser/min 

- Talhastighet 

o ord/min 

- Formulerad framtidsvision  

o st framtidsvisioner/min 

- Hänvisningar till det kollektiva minnet  

o st kollektivt minne/min 

Innehåll 

Användande av nedanstående förväntas skapa en känsla av delaktighet. 

- Bruk av första person plural 

o st inkludering/min 

o st delaktighet/min 

- Positiv åhörarrespons 

o st positiv feedback/min 

- Bruk av tredje person 

o st alienering/min 

Ledarfokus 

Användande av nedanstående förväntas framhäva ledaren som ett objekt som överför ett 

budskap. 

- Bruk av första person 

o st självcentrering/min 

- Egna erfarenheter 

o st personligt/min 

- Naturligt flyt 

o st avbrott/min 
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Definitioner 

I nedanstående tabell som har skapats av mig redovisas hur mätpunkter har tillämpats. 

Enhet Definition Exempel 

positiva ord 

 

ord som enskilt isolerat förväntas 

vara positivt värdeladdat av många 

demokratisk; duktiga 

negativa ord 

 

ord som enskilt isolerat förväntas 

vara negativt värdeladdat av många 

sorg; omänsklighet 

sek ögonkontakt 

 

sammanhängande ögonkontakt som 

inte har haft ett avbrott längre två 

sekunders frånvarat riktat fokus 

mot åhörarna 

 

sek tystnad 

 

antal sekunder med 

sammanhängande tystnad som 

pågår minst två sekunder 

 

st tystnadspauser 

 

ett tillfälle med en 

sammanhängande tystnad som 

pågår minst två sekunder 

 

ord min 

 

uttryckta ord med en hörbar och 

begriplig innebörd på svenska 

 

framtidsvisioner uttryckt framtidsförväntan vi har viktiga arbets-

uppgifter framför oss;  

drömmen om en park 

i området 

st kollektivt 

minne 

 

hänvisning till något som många av 

åhörarna förväntas ha kännedom 

om 

oljeläckagen i 

Mexikanska golfen; 

Hellner, när han 

genomförde stafetten 

st inkludering första person pluralis personliga 

pronomen, vi oss. Första person 

pluralis possessiv pronomen, vår 

vårt våra och adverbet tillsammans 

 

st delaktighet att aktivt uppmärksamma åhörarna 

t.ex. genom en riktad fråga 

alla med mig bringar 

ett fyrfaldigt;  

Nä men. Ni två här 
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st positiv 

feedback 

Observerar positiv handling från 

åhörarna  

applåder; skratt 

st alienering tredje person pluralis personliga 

pronomen, de dom dem. Tredje 

person pluralis possessiv 

pronomen, deras 

 

st självcentrering 

 

första person singularis personliga 

pronomen, jag mig. Första person 

singularis possessiv pronomen, min 

mitt 

 

st personligt personliga upplevelser och 

berättelser 

jag är muslim och;  

när jag for omkring i 

Indien 

st avbrott felsägningar, harklingar och andra 

liknande avbrott som påverkar 

flytet i talet 

f´låt ursäkt ..;  

fossi .. den fossila 

oljan 

Urval av videoupptagningar 

Följande kriterier var vägledande för urvalet: 

- Svenska ledare,  

- Helst offentligt kända, 

- Helst inte dialogskapande tal utan ensidigt enkelriktat, 

- Olika organisationskontext, 

- Kommunikationen var riktad till åhörare och finns publicerad på Internet. 

Sammanlagt fyra videoupptagningar på ledare valdes ut för att studera kommunikativt 

ledarskap. Alla uppfyller kraven på kriterier förutom den statliga chefstjänstemannen. 

Organisationskontexterna blev statlig sektor, privata näringslivet, egen företagare, 

politisk arena och ceremoniell sektor. Den sista förutsätts inte uppfylla kravet på 

kommunikativt ledarskap såsom den har definierats i den här undersökningen och utgör 

därför ett jämförelsematerial alternativt ett slags kontrollgrupp. 
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Ledare Källa Tid 

(k) https://www.youtube.com/dummy
1
 2 min 17 sek 

(O) Videoinspelning ej publicerad på Internet 3 min 10 sek 

(N) http://bambuser.com/dummy
2
 2 min 46 sek 

(E) https://www.youtube.com/dummy
3
 3 min 12 sek 

(P) https://www.youtube.com/dummy
4
 3 min 54 sek 

Genomförande 

Eftersom videoupptagningarna är olika långa bestämdes att ett slumpmässigt urval 

skulle göras från varje. Genom att beräkna tidsomfånget av varje video kunde en 

slumpmässig startpunkt tas fram med hjälp av en slumpgenerator på Internet.
5
 Därefter 

har det utvalda utsnittet observerats ett antal gånger utifrån operationaliserade begrepp 

och noteringar har förts som går att härröra till dem. 

Databearbetning och analys 

Simonsson (2002) anser att det ofta finns många olika tänkbara förfaranden att sortera 

och analysera empiri på. Tidsramen tre minuter har inte varit statisk utan kan variera 

med några sekunder för att få naturliga början och avslut. Data har förts in i ett Excelark 

och grundläggande statistiska beräkningar har gjorts av matematiska formler i Excel för 

att få fram ord/min osv. De matematiska formlerna har upprättats av mig. 

Reliabilitet och validitet 

Trost (2012) uppger att förstudier finns även inom kvantitativ forskning. Eftersom den 

här undersökningen försöker anlägga en kvantitativ ansats på ett forskningsområde som 

har en förhärskande kvalitativ forskningssyn är en lämplig strategi att försöka börja 

ringa in användbara indikatorer men samtidigt ha beredskap för att en hel del behöver 

förkastas. Därför kan det vara tidseffektivt att börja i en mindre skala för att vaska fram 

indikatorer som förefaller ha potential att mäta det eftersökta och kan användas i en 

större studie. I det avseendet ska den här undersökningen betraktas som en kvantitativ 

förstudie. 

                                                 

 

 

 
1
 url 3 februari 2015 

2
 url 3 februari 2015 

3
 url 3 februari 2015 

4
 url 3 februari 2015 

5
 http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html url 9 feb 2015 
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Reliabilitet handlar i kort om mätningarnas pålitlighet medan validitet behandlar frågan 

om indikatorerna är relevanta för att mäta begreppet ifråga. Om mätning inte är 

trovärdig kan undersökningen inte heller vara valid. Validiteten har en mängd olika 

dimensioner. En av dem är den s.k ytvaliditeten som avser om måttet återspeglar 

begreppet. Bedömningen är en intuitiv process (Bryman, 2011).  

Forskningsetik 

Vetenskapsrådets (2002) har fyra krav på etisk forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Eftersom alla videoinspelningar förutom en ligger ute på nätet har de etiska 

frågorna fått en nedtonad roll. Ingen av de deltagande i studien har tillfrågats om 

medverkan. Alla förutom en av personerna är offentliga personer som exponeras hårt i 

massmedia. Den person som inte gör det, finns med i en videoinspelning som är legitim 

i organisationen. Med hänsyn till personens identitet kommer inga detaljer om 

vederbörande att omnämnas i uppsatsen förutom att hen är en chef tillika ledare i en 

organisation men är inte offentligt känd i en vid bemärkelse. Därför tillämpas 

vetenskapsrådets konfidentialitetskrav noggrant i uppsatsen så att anonymiteten inte 

röjs.  

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 (sid. 

12).  

I en liten mån har löptext och referenser fått modifieras redaktionellt för att säkerställa 

konfidentialiteten för de studerade objekten, men ändringarna påverkar inte negativt i 

bemärkelsen att en vetenskaplig förvrängning sker. 

Litteratursökning 

Sökningar har gjorts i Göteborgs universitets databas Supersök på ord som t.ex. 

kommunikativt ledarskap, retorik, leadership, management, rhetoric, communication, 

communication skills, communication transmission, behaviorism. Vidare har referenser 

i vetenskapliga artiklar och i facklitteratur utgjort en inspirationskälla. En strävan har 

funnits att ha en övervikt på vetenskapligt granskat material i bemärkelsen peer-review. 

RESULTAT 

I det följande kommer resultatet från observationerna av videoupptagningarna att 

redovisas i kvantitativ form via stolpdiagram. Stolpdiagramen är klustrade i 

kategorierna form, innehåll och ledarfokus. Betydelsen av beteckningar i diagrammen är 

 (k)=kontrollgrupp,   (E)= ledare som Egen företagare, och  

 (O)=ledare i Offentlig sektor,   (P)= ledare i Politisk sektor.  

 (N)= ledare i Näringslivet,   

(k) utgör jämförelsematerial och betraktas i sammanhanget som en helt vanlig person 

utan för kommunikativt ledarskap utmärkande ledaregenskaper. För att se hur positiva 

och negativa ord, tystnad, delaktighet, inkludering osv definieras, se operationalisering. 
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Form 

 

                 4,8 0,9 2,5 1,9 4,1 
 

Fig. 9 Antal positiva ord i genomsnitt per minut 

Samtliga ledare har mindre användning av positiva ord än (k). Den av ledarna som har 

högst användning av positiva ord är (P). I genomsnitt använder ledarna mindre än 

hälften av den omfattning som (k) gör. Utbredningen uppgår till 49% av (k). 

 

                 2,2 0 3,3 2,8 6,2 
 

Fig. 10 Antal negativa ord i genomsnitt per minut 

(k) använder relativt få negativa ord. Den som är särskiljande bland ledarna att använda 

negativa är (P). En annan särskiljande är (O) i offentlig sektor som inte alls använder 

negativa ord. Av de ledare som använder negativa ord så uppgår bruket i genomsnitt till 
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86% mer än (k). 

 

                    6,1 58,1 58,9 60 55,9 
 

Fig. 11 Antal sekunder ögonkontakt i genomsnitt per minut 

(k) har i princip ingen som helst längre sammanhängande ögonkontakt med sina 

åhörare. Motsatt beteende finns hos samtliga ledare. De har i princip ständig 

ögonkontakt med sina åhörare. Det här är studiens mest utmärkande karakteristika. 

 

                   0 6,6 0 6,9 0 
 

Fig. 12 Antal sekunder tystnad i genomsnitt per minut 

(k) har ingen sammanhängande tystnad. Samma mönster återfinns hos (N) och (P). (E) 

och (O) använder sig av tystnad. 
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                     0 2,2 0 0,9 0 
 

Fig. 13 Antal stycken pauser av tystnad i genomsnitt per minut 

Fördelat på hur tystnaden fördelas på antal tillfällen så har (O) cirka dubbelt så många 

gånger som (E). I praktiken innebär det att (E) är den av ledarna som har längst 

sammanhängande tystnad. Grovt räknat dubbelt så långa som (O). 

 

                    111 137 140 140 130 
 

Fig. 14 Antal ord i genomsnitt per minut 

(k) använder i genomsnitt 111 ord i minuten. Samtliga ledare använder inom intervallet 

17%-26% fler ord per minut än (k) i genomsnitt. Utmärkande är att ledarna är inom ett 

intervall där minsta värdet är bara 7% lägre än högsta värdet. 
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                    0,9 0,9 0,4 0 0,3 
 

Fig. 15 Antal stycken uttryckta framtidsvisioner i genomsnitt per minut 

(k) uttrycker framtidsvisioner i en utsträckning som är jämförbar med (O). De andra 

ledarna uttrycker i långt mindre utsträckning eller inte alls. Det här tillhör en av studiens 

mest heterogena observerbara beteende bland ledarna. 

 

                    1,8 0,6 0,7 0,6 1,5 
 

Fig. 16 Antal stycken hänvisningar till det kolllektiva minnet i genomsnitt per minut 

(k) använder mest hänvisningar till det kollektiva minnet än någon annan ledare gör. 

Den som gör hänvisningar i nästan samma utsträckning som (k) är (P). De tre andra 

ledarna hänvisar till det kollektiva i genomsnitt 35% av den omfattning som (k) gör. 
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Innehåll 

 

                  5,7 6,9 1,4 2,2 0,3 
 

Fig. 17 Antal stycken inkluderingar i genomsnitt per minut 

(k) använder i jämförelse med ledarna ord som uttrycker inkludering mer än dubbelt så 

ofta med undantag av (O) som är den som använder inkludering mest av alla. Om man 

bortser (O) från det statistiska materialet använder (k) inkludering 338% oftare. 

 

                  0,4 0,6 0,4 0,3 0 
 

Fig. 18 Antal stycken uttryckt delaktighet i genomsnitt per minut 

Den ledare som är särskiljande är (P) som inte alls använder uttryck som inbjuder till 

delaktighet. (k) och de övriga ledarna gör det. (O) använder det 50% så ofta som (k). 
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                  0,4 0 0,4 6,9 0 
 

Fig. 19 Antal stycken uttryckt positiv feedback i genomsnitt per minut 

Med undantag av (E) är det mycket ovanligt bland ledarna att positiv feedback 

förekommer. Hos två av ledarna förekommer det inte alls. I förhållande till (k) är 

förekomsten av positiv feedback 1625% högre hos (E). 

 

                   0,4 3,2 1,4 3,8 1,3 
 

Fig. 20 Antal stycken uttryckt alienering i genomsnitt per minut 

Alla ledare använder alienering i högre utsträckning än (k). Den som använder det mest 

är (E) som använder det nästan tio gånger oftare än (k). I genomsnitt använder ledarna 

alienering 506% oftare än (k).  
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Ledarfokus 

 

                    1,8 1,3 6,5 3,1 9,0 
 

Fig. 21 Antal stycken uttryckt självcentrering i genomsnitt per minut 

(P) är den ledare som mest använder sig av självcentrering. (O) använder minst. Cirka 

28% mindre än (k). (P) använder självcentrering 400% oftare än (k). 

 

                     0,4 0,9 1,4 0,9 2,8 
 

Fig. 22 Antal stycken uttryck av personliga karaktär i genomsnitt per minut 

Att uttrycka sig personligt är utmärkande i högre grad för ledarna i jämförelse med (k). 

Frekvensen är hos ledarna 275% högre än (k). Störst benägenhet att uttrycka sig 

personligt återfinns hos (P) som uttrycker sig personligt 600% oftare än (k). 
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                     3,5 3,2 0,4 0 0 
 

Fig. 23 Antal stycken avbrott i genomsnitt per minut 

Att tala med flyt utan avbrott är utmärkande hos tre av ledarna. (k) har flest avbrott av 

alla. De tre ledarna (N) (E) (P), som är hårt exponerade i massmedia, har avbrott i 

genomsnitt 4% av den omfattning som (k) har. 

Sammanfattning av observationerna 

Form 

Samtliga ledare förutom (O) använder fler negativa ord än positiva. (P) är den av 

ledarna som har högst användning av såväl positiva som negativa ord. Alla ledare har i 

princip ständig ögonkontakt med sina åhörare och har högre talhastighet än (k). Tystnad 

som kommunikationsverktyg används av ett par ledare. (k) använder inte alls tystnad. 

(P) tillsammans med (k) uppvisar hög frekvens av hänvisningar till det kollektiva 

minnet. 

Innehåll 

Ledarna använder låg grad av inkludering och delaktighet med undantag av (O). Alla 

ledare använder alienering i högre grad än (k). (E) använder strategin mest av alla. 

Åhörarna ger lite respons på stimuli förutom åhörarna till (E). 

Ledarfokus 

Självcentrering används delvis av ledarna. Beteendet återfinns företrädesvis hos (N) och 

(P). Alla ledare har mer personlighet i form av egna erfarenheter och berättelser än (k) i 

sina tal. (P) står i en särklass att använda sig av detta i sitt tal. (k) har flest avbrott av 

alla. Alla ledare förutom (O) har ett naturligt flyt i sina tal. (E) och (P) har inga avbrott 

alls. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I princip all den litteratur som har lästs och återfinns bland referenser förordar implicit 

eller explicit kvalitativ ansats på kommunikativt ledarskap. Att tillmäta ledare mätbara 

egenskaper både medfödda och förvärvade är inte det som attraherar dagens 

ledarskapsforskning. Om man bejakar att människan i grunden inte skiljer sig från andra 

djurs beteenden finns forskning som hävdar alfahannar och alfahonors utmärkande 

egenskaper (Drewe et al., 2009). Det vore följdriktigt att anta att samma mönster 

återfinns hos människan.  

Form 

Dougal och Rotello (2007) har funnit att människor har lättare för att komma ihåg 

negativa ord än positiva ord. Fig. 9 och 10 lyfter fram att samtliga ledare i studien 

förutom ledaren i den offentliga sektorn använder negativa ord i högre utsträckning än 

positiva (Yuan et al., 2000). Kommunikativa ledare visar i allmänhet medvetenhet om 

innehåll och distribution (Johansson et al., 2014). 

Den icke-verbala kommunikationens betydelse uppmärksammades på 60-talet av 

Mehrabian och Wiener (1967). De visade i ett laboratorieexperiment att mer än hälften 

av kommunikationen bars upp kroppsspråket. Alla ledare hade ständig ögonkontakt med 

sina åhörare. Westergren (2005) menar att ur ett retoriskt perspektiv bör man sträva 

efter ögonkontakt. (k) hade i stort sett ingen längre sammanhängande ögonkontakt alls 

med sin publik (se fig. 11). 

Optimal talhastighet varierar mellan olika språk men ett riktmärke kan för engelska 

vara ca 150-180 ord/min. En för hög hastighet resulterar i bristande förståelse (Rodero, 

2012; Barnes, 2007). Genom pauser kan talaren erbjuda åhörarna utrymme att bearbeta 

informationsöverföringen. En för låg hastighet resulterar också i bristande förståelse 

pga. bristande uppmärksamhet (Rodero, 2012). I fig. 14 kan man se att samtliga ledare 

har en högre talhastighet än (k). Ett par ledare i studien använder tystnaden som ett 

kommunikationsverktyg (se fig. 12 och 13). 

Fig. 15 illustrerar att alla ledarna förutom (O) uttryckte inte alls framtidsvisioner 

eller sparsmakat. (O) uttryckte framtidsvisioner mest av alla, inklusive (k). Ett vanligt 

synsätt på ledarskap är att underordnande är objekt som ska hållas lugna genom att hålla 

dem informerade (Heide et al., 2012). Enligt Simonsson (2002) finns underordnade som 

föredrar färdigtolkad information från överordnade. En kommunikativ ledare 

kännetecknas bl.a. av god förmåga att formulera engagerande visioner (Johansson et al., 

2014). Joseph Goebbels tal Wollt Ihr den totalen Krieg är ett exempel på hur ett 

retoriskt väldisponerat tal kan via bl.a. visioner förmå försätta åhörarna i ett extatiskt 

tillstånd. 

En berättelse behöver omges av en kulturell kontext som förstås av åhörarna för att 

få fullt genomslag. När den väl gör det fastnar berättelsen i åhörarnas minne 

(Gärdenfors, 2010). I forskning har konstaterats att en flera förtroendeingivande faktorer 

är att medvetet använda sig av associationer (Runebjörk, 2004; Westergren, 2005). Att 

använda sig av den kulturella kontexten och hänvisa till det kollektiva minnet görs i 
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störst utsträckning av (k) som går att utläsa i fig. 16. (P) är den av ledarna som också 

gör det i nästan samma omfattning som (k).  

Innehåll 

Människan söker gruppgemenskap dels för att bli bekräftad och dels för att ha bättre 

chanser att uppnå individuella mål. Kostnaden för gruppacceptans är en högre grad av 

anpassning och konformitet (Svedberg, 2007; Nilsson, 1993). Dessa krafter är starka 

visar ett klassiskt experiment från 1956 som är känt som Asch paradigm (Kummin & 

Dellarosa Cummins, 2012). En kommunikativ ledare besitter förmågan att med 

argumentation skapa en känsla av delaktighet, solidaritet och omsorg (Johansson et al., 

2014; Eriksen 1997). Reagan var en mästare på att skapa en illusion av ett förtoendefullt 

samtal. Ett av hans mest använda uttryck för att befästa känslan av delaktighet var ”We, 

the people” (Johanesson, 1996). Att skapa en känsla av gemenskap är ett av retorikens 

fundament (Westergren, 2005). Ögonkontakt bidrar till en känsla av personlig relation 

(Towne, 1996). Jerkedahl (1986) menar att en känsla inte behöver betyda att det 

praktiseras och hänvisar till HR-konceptet som utger sig för att ha en demokratisk 

ansats. I grunden är den odemokratisk. (O) använder inkludering och delaktighet mest 

av alla (se fig. 17 och 18). (P) använder inkludering knappt märkbart och delaktighet 

inte alls. 

Människan formas av stimuli (Sjöström, 1990). När sändare erhåller förväntad 

respons hos mottagare har båda parter en samstämmig tolkning av budskapet ur ett 

behavioristiskt perspektiv (Eriksen, 1997). Applåder och skratt kan därför ur samma 

perspektiv betraktas som kvitton på lyckade kommunikationsöverföringar. 

Kedjereaktionen stimuli-respons-konsekvens kallas för förstärkningskontingenser 

redogör (Svedberg, 2007). Dessa är särskilt intressanta vid kommunikationsöverföring. 

I studien är det ovanligt med positiv återkoppling. Undantaget är (E) som man i fig. 19 

kan se har extremt mycket positiv återkoppling i jämförelse med alla andra, inklusive 

(k). 

Negativ förstärkning används t.ex. av krigsmakten för att framkalla 

främlingsskapande attityder hos mottagarna (Skinner, 2013). Två kända experiment har 

visat hur människor kan förmås att begå tveksamma handlingar genom en kombination 

av en auktoritär anda och alienering (Burger, 2009; Grigg, 2014). Inom retoriken 

används tredje person som ett sätt att alienera och att frånstöta (Wander, 1999). Alla 

ledare använder alienering betydligt mer än (k). (E) använder alienering mest (se fig. 

20). 

Ledarfokus 

När kommunikationsöverföring betonas, och meningsskapande nedtonas hamnar talaren 

och talarens färdigheter i fokus (Fairhurst & Connaughton, 2014). Talarens förmågor 

används då för överföring av budskap till mottagare med syftet att förändra deras 

verklighetsuppfattning (Hamrefors, 2010). För ledaren är det viktigt att kontrollera 

information eftersom den utgör basen för att utöva makt (Coopey, 1995). När ledaren 

informerar, kan egentligen primärt vara en maktdemonstration (Wilhelmsson, 1998). 

Vid stora åhörargrupper, 300 individer eller fler, kan talaren utveckla åhörargruppen till 
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en enhet så att en jag-du relation etableras. Strategin är en försvarsmekanism hos talaren 

för att hantera stressen som en stor folksamling framkallar (Svedberg, 2007). Ett 

retoriskt sätt att framhäva sig själv som ledare är att använda sig av ”jag” och ”min” 

enligt Westergren (2005). Att kartlägga förekomsten av referenser till sig själv är en 

metod för att analysera ledarens ethos (Runebjörk, 2004). I fig. 21 framgår att av 

ledarna är (P) den som har flest hänvisningar till sig själv. (O) har lägst förekomst. 

Genom att anlägga ett personligt perspektiv på talet ökar förutsättningar för att 

vinna trovärdighet anser Runebjörk (2004). Ledare som är representativa för 

maktasymmetri och en människosyn som betraktar individen som ett objekt är skickliga 

på att använda ett fängslande metaforiskt språk (Simonsson, 2002). Kommunikativa 

ledare kännetecknas av förmåga att kunna använda berättelser för att engagera 

(Johansson et al., 2014). Enligt Gärdenfors (2012) är berättelser särskilt lämpliga för att 

fastna i långtidsminnet. Alla ledare utmärker sig för att vara personliga vilket fig. 22 

visar. (P) uppvisar högst värden för att uttrycka sig personligt.  

(k) har flest avbrott i sitt tal av alla. Tre av ledarna har i princip inga avbrott. (O) 

har nästan samma utsträckning av avbrott som prinsen (se fig. 23). 

Resultatets pedagogiska avsättning 

Pedagogik är bl.a. påverkansprocesser och används som ett verktyg för att forma det 

samhälle vi strävar efter. Det gäller inte bara barnuppfostran. En hämsko för pedagogisk 

forskning är dels dess akademiskt låga status och dels dess fanatiska hängivelse till 

kvalitativ ansats. Att forma framtiden är en utomordentligt viktig uppgift vi har framför 

oss och där har pedagogisk forskning en självklar plats att fylla. Framtiden är 

utveckling, och utveckling behöver pedagogiska visionärer och pedagogiska 

entreprenörer. De som kan och vågar ta ut svängarna. Förbi kontextens och tidens snäva 

inramning. Och ser möjligheter. På 60- och 70-talen bedrevs en omfattande pedagogisk 

kvantitativ forskning. Idag på gränsen till hånad, men i morgon kanske en ovärderlig 

skatt. Idag finns redan robotar som är uppbyggda på genetisk programmering, dvs. de 

har förmågan att lära sig själva utifrån gjorda erfarenheter. Lära sig att t.ex. gå som en 

människa. En lång resa börjar alltid med ett första steg. Robotar ersätter i blygsam skala 

redan journalister. Förarlösa bilar är inte längre science fiction. Åsikter har uttryckts att 

robotar kommer bli mänsklighetens nästa stora revolution. Större än bilismen. Roboten 

som interagerar med vanliga, dödliga människor genom språket behöver våra komplexa 

språkkoder för att bli alltmer sofistikerade att agera våra tjänare. Roboten som arbetar 

som grundskollärare och ger individanpassad undervisning till vart och ett av våra 

framtida barn och inte kostar en krona i lön. Roboten som avskaffar rutavdraget och 

städar kostnadsfritt våra hem. Robocop som löser de allra flesta polisuppdrag utan att 

bruka våld och istället använder dialog. Vi kan mycket väl bli robotarnas objekt och 

mottagare för kommunikationsöverföring. Men förhoppningsvis på ett sätt som tjänar 

det goda samhället där vi alla ingår. Kunskapsbidraget från den här studien är att 

kommunikativt ledarskap har gemensamma kvantitativa parametrar som återfinns hos 

framgångsrika ledare t.ex. bruket av negativt laddade ord och dessa parametrar kan 

användas som påverkansverktyg. 
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Sammanfattande slutsatser 

Det är svårt att urskilja några egenskaper som kännetecknar kommunikativt ledarskap 

såsom det är definierat i den här studien. Några tendenser är att kommunikativa ledare 

använder ett metaforiskt och personligt språk. De avpassar sitt tal till en hastighet som 

gör att uppmärksamheten består men förståelsen inte blir lidande. Majoriteten av 

ledarna i studien använder negativa ord i större utsträckning än positiva. Alla ledare i 

studien använder alienering mer än (k) som här betraktas vara en icke-ledare. 

Sammantaget är ett drag att de studerade ledarna har en benägenhet att polarisera. 

Undersökningen ska betraktas som en förstudie och den visar tendenser till att 

polarisering kanske är något som utmärker kommunikativt ledarskap. 

Metoddiskussion  

(N) är i den utvalda videon i en dialogskapande situation men jag lyckades inte finna 

någon relevant ensidigt enkelriktad monolog. (P) är i en TV-sänd debatt som inte har 

åhörare i det fysiska rummet utan de sitter i vardagsrumssoffan. 

Ytvaliditeten är helt beroende av min vardagsuppfattning om de studerade 

begreppen. Det kan inte uteslutas en stor osäkerhetsfaktor om den är överensstämmande 

med den allmänna. Indikatorer utgår ofta från vardagliga definitioner menar Bryman 

(2011). Vidare föreligger en inte obetydlig risk med att indikatorerna inte är tillräckligt 

många för respektive begrepp som studeras.  

Den uppmärksamma läsaren kanske uppfattar wikia som en tveksam källa. Den är 

en högst otillförlitlig vetenskaplig källa, men jag gjorde bedömningen efter att ha sett en 

dokumentär gjord av BBC som sändes på SVT att wikias refererade uppgifter fick stöd i 

dokumentären. 

Urvalet av videoupptagningar av ledare är helt och hållet bundet till mina första 

associationer till ledarskap i olika kontexter. Idealtillståndet hade varit ett slumpmässigt 

urval inom respektive kontext. Det är en stor brist i undersökningen. Anledningen till att 

jag ändå lät mina första associationer utgöra studiens urval grundar sig på ett 

vetenskapligt osäkert antagande om att jag är en normal efterföljare, dvs. en 

representant för en normal icke-ledare som skulle instämma i att urvalet är bland 

allmänheten uppfattade typiska ledare. Studien är i design och population inte 

tillräckliga för att kunna göra gruppjämförelser, t.ex. mellan kön. En annan stor brist i 

undersökningen är således att det rör sig om ett relativt fåtal individer som studeras 

vilket utesluter generaliseringsmöjligheter. Resultaten måste därför ses som mer eller 

mindre starka indikationer på användbara indikatorer för att mäta kommunikativt 

ledarskap såsom det definieras i studien. Jag har svårt att se hur kvalitativ ansats ska 

kunna ta en betydelsefull roll eftersom den oftast är mycket kontext- och tidsbunden. 

Vidare är den i stor utsträckning traditionsbevarande. Studiens styrka är en kvantitativ 

ansats som inte grundar sig på allmänt tyckande utan verkligen mäter olika parametrar 

som enligt tidigare forskning är kännetecknande för det kommunikativa ledarskapet. 

Mätningen är baserad på ordagranna transkriberingar av autentiska situationer vilket 

förstärker reliabiliteten. De resultat som studien har genererat står inte i strid mot 

tidigare forskningsresultat utan bekräftar dem. Det tyder på att flera av indikatorerna 

som har valts ut har potential att användas i en fördjupad studie. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Det vore intressant att undersöka om fysiskt utseende förstärker kommunikativt 

ledarskap. En möjlig kvantitativ undersökning är att låta slumpmässiga personer 

bedöma endast foton på olika för dem okända ledare och uppge ett siffervärde i vilken 

omfattning de uppfattar personen ifråga som en ledare. Sedan låta samma 

försökspersoner lyssna till tal som de okända ledarna har hållit utan att veta vilken 

person som egentligen talar. Därefter uppge med ett siffervärde i vilken omfattning de 

uppfattar talet som ett tal av en ledare. Sedan låta en kontrollgrupp uppge med ett 

siffervärde i vilken omfattning de uppfattar personen som de både ser och hör, tala som 

en ledare (dvs. samma personer som studerades som foton och anonyma tal). Då skulle 

man kanske finna ett samband mellan fysiska egenskaper hos ledare som förstärker 

överföringen av budskap till en mottagare enligt Shannon Weavers modell. 



 

33 

 

REFERENSER 

Advantum kompetens (okänt årtal) Kommunikativt ledarskap och effektiva team. 

hämtad 13 april 

http://www.advantumkompetens.se/utbildningar/ledarskap/kommunikativt-ledarskap-

och-effektiva-team/ 

 

Alvesson, M & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod (andra upplagan). Lund: Studentlitteratur 

 

Axäll, J. (2004) Kommunikativt ledarskap ett ledarskap för moderna organisationer - 

Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet. Uppsala: Institutionen för 

Informationsvetenskap Uppsala universitet (D-uppsats) 

 

Backström, T., Granberg, O., Wilhelmson, L. (2008) Alternativa former för chefers 

ledarskap – en kunskapsöversikt om sätt att förstå hur ledarskap kan utövas mellan 

chefer och medarbetare  i svenskt arbetsliv. Stockholm: Vinnova 

 

Barnes, J. (2007) The lessons and legacy of a president John F. Kennedy on Leadership. 

New York: Amacom 

 

Billing, Y., Alvesson, M. (2000) Gender, Work and Organization - Questioning the 

Notion of Feminine Leadership. Oxford: Blackwell Publishers Ltd 

 

Bokus (okänt årtal) Lorem ipsum: Lorem ipsum 19XX-19XY hämtad 4 mars 2015 

http://www.bokus.com/bok/dummy/   

 

Bolman, L., Deal, T. (2003) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

 

Burger, J. M. (2009). Replicating milgram: Would people still obey today? American 

Psychologist, 64(1), 1-11. doi:http://dx.doi.org/10.1037/a0010932 

 

Chef (2014) Lorem ipsum: ”Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna” hämtad 21 

januari 2015 http://chef.se/dummy/ 

 



 

34 

 

Clark, R. E. (2004) The classical origins of Pavlov's conditioning. Integrative 

physiological and behavioral science. vol:39 iss:4 pages: 279 -94 

 

Coopey, J. (1995) The learning organization, Power, Politics and Ideology Introduction. 

Management Learning. Vol 26 Numer 2 Pages 193-213 

 

De Neve, J-E., Mikhaylov, S., Dawes, C. T., Christakis, N. A., Fowler, J. H.  (2013) 

Born to lead? A twin design and genetic association study of leadership role occupancy. 

The Leadership Quarterly. Elsevier. February 2013 

 

Dougal, S., Rotello, C. M. (2007) Remembering emotional words is based on respons 

bias, not recollection. Psychonomic Bulletin & Review, 14, 423 – 429. 

 

Drewe, J. A., Madden, J R., Pearce, G P. (2009) The social network structure of a wild 

meerkat population: 1. Inter-group interactions. Behav Ecol Sociobiol (2009) 63:1295–

1306 

 

Döös, M., Wilhelmsson, L., Backström, T. (2013) Delat ledarskap – Om chefer i 

samarbete. Stockholm: Liber AB 

 

Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys AB (2013) Vad ÄR 

kommunikativt ledarskap? hämtad 13 april http://www.eiba.se/vad-ar-kommunikativt-

ledarskap/ 

 

Eyre, T. A., Ducluzeau, F., Sneddon, T. P., Povey, S., Bruford, E. A., Lush M J. (2006) 

The HUGO Gene Nomenclature Database, 2006 updates. Nucleic Acids Research, Vol. 

34, Database issue D319–D321 

 

Eklund, H. (2000) Vart är pedagogikforskningen på väg? Ämnesområden och 

forskningsmönster i svenska doktorsavhandlingar under en femårsperiod. Pedagogisk 

Forskning i Sverige 2000 årg 5 nr 2 s 131–150 issn 1401-6788 

 

Elmgren, M., Henriksson, A-S. (2010) Universitetspedagogik. Stockholm: Norstedts. 

 

Eriksen, E. (1995) Kommunikativt ledarskap: om styrning av offentliga institutioner. 

Göteborg: Daidalos 

 



 

35 

 

Fairhurst, G., Connaughton, S. (2014) Leadership: A communicative perspective. 

Leadership February 2014 vol. 10 no. 1 7-35 

 

Fiske, J. (1990) Kommunikationsteorier – en introduktion. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand 

 

Företagsuniversitetet (okänt årtal) Kommunikativt ledarskap – tydliggöra, involvera och 

återkoppla hämtad 13 april http://www.foretagsuniversitetet.se/Utbildningar/Kurser-

och-konferenser/Kommunikativt-ledarskap 

 

Granberg, O., Ohlsson, J. (2011) Organisationspedagogik – en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Griggs, R. A. (2014a). Coverage of the Stanford prison experiment in introductory 

psychology textbooks. Teaching of Psychology, 41, 195–203 

 

Grint, K. (2005) Leadership: Limits and possibilities. London: Palgrave Macmillan. 

 

Gärdenfors, P. (2010) Lusten att förstå – om lärande på människans villkor. Stockholm: 

Natur & Kultur 

 

Hamrefors, S.  (2010) Communicative leadership", Journal of Communication 

Management, Vol. 14 Iss 2 pp. 141 - 152 

 

Henning, R. (2000) Ledarskap och ledning i offentlig förvaltning – en problematisering. 

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No 2000:11 

 

Hyldgaard, K. (2008) Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen. 

Stockholm: Liber AB 

 

Högskolan i Jönköping (2015) Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp hämtad 13 april 

http://hj.se/jth/naringsliv-och-samhalle/kompetensutveckling-och-ovriga-

uppdrag/cfl/kurser/kommunikativt-ledarskap.html 

 

Jerkedal, Å. (1986) Relationsträning i svenskt arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johanesson, K. (1996) Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts. 



 

36 

 

 

Johansson, C. (2014) Kommunikativt ledarskap. Chefstidningen 24 september 2014 

hämtad 13 april http://www.chefstidningen.se/text/kommunikativt-ledarskap 

 

Johansson, C., Miller, V.D., Hamrin, S. (2014) "Conceptualizing communicative 

leadership: A framework for analysing and developing leaders’ communication 

competence", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 19 Iss: 2, 

pp.147 – 165 

 

Kundu, P., Dellarosa Cummins, D. (2013) Morality and conformity: The Asch 

paradigm applied to moral decisions, Social Influence, 8:4, 268-279, 

doi:10.1080/15534510.2012.727767 

 

Larsson, M. J. (2014, 4 parum) ” Lorem ipsum” Euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna. DN. hämtad 21 januari 2015 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/dummy/ 

 

Lid Andersson, L. (2009) Ledarskapande Retorik - Dag Hammarskjöld och FN:s övriga 

generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal. Stockholm: 

Handelshögskolan. (Ak. avh.) 

 

Lind, R. (2003) Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former, 

förnyelse. Stockholm: SNS 

 

Maguire P, Pitceathly C. (2002) Key communication skills and how to acquire them. 

BMJ 2002; 325: 697–700. 

 

Mintzberg, H. (2001) The Manager´s job Folklore and Fact - The classical view says 

that the manager organizes, coordinates, plans, and controls; the facts suggest 

ortherwise.Harvard Business Review. March-April 1990 

 

Nilsson, B. (1993) Individ och grupp – en introduktion till gruppsykologi. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Nilsson, B., Nilsson, J., Pettersson, N. (2014) Kommunikativt ledarskap. Stockholm: 

Liber 

 

Patel, R., Davidsson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 



 

37 

 

 

Pellegrino, F., Coupé, C., Marsico, E. (2011) Across-language perspective on speech 

information rate. Language 87(3). sid. 539-558 

 

Pommer Nilsson, P. (2003) En introduktion till pedagogik i arbetslivet – begrepp, 

historik, nutid. Umeå: Pedagogiska institutionen, Nr 72 2003 

 

Repstad, P. (2007) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4. [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rodero, E. (2012) A comparative analysis of speech rate and perception in radio 

bulletins. Text & Talk 32–3, sid. 391 – 411 

 

Runebjörk, I. (2004) Ditt personliga varumärke – Om retorik, värderingar och 

förtroende. Malmö: Liber. 

 

Sandberg, S., Fogelberg Eriksson, A. (2000) Ledarskapsforskning – en 

kunskapsöversikt. Linköping: CMTO, Linköpings universitet 

 

Schaubroeck, J., Walumbwa, F O., Ganster, D C., Kepes, S. (2007) Destructive leader 

traits and the neutralizing influence of an “enriched” job. The Leadership Quarterly, 

Volume 18, Issue 3, Pages 236–251 

 

Simonsson, C. (2002): Den kommunikativa utmaningen. En studie av kommunikationen 

mellan chef och medarbetare i en modern organisation. Lunds Studies in Media and 

Communication 6. Lunds Universitet: (Ak. avh) 

 

Sjöström, B. (1990) Helhetsperspektiv och människosyn. Lund: Studentlitteratur 

 

Skinner, B. F. (Burrhus Frederic); Nessén, B. (2013) Undervisningsteknologi. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Stockholms universitet (2015) Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp hämtad 13 april 

http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/frist%C3%A5ende-

kurser/pedagogik/kommunikativt-ledarskap-7-5-hp-1.48217 

 

Svedberg, L. (2007) Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur 



 

38 

 

 

Sveningsson, S., Alvesson, M. (2010) Ledarskap. Malmö: Liber AB 

 

Sveriges kommunikatörer (okänt årtal) Kommunikativt ledarskap. hämtad 13 april 

http://www.sverigeskommunikatorer.se/fakta-och-verktyg/forskning/kommunikativt-

ledarskap/ 

 

SVT (2013) Ekmans blogg hämtad 2 februari 2015 

http://blogg.svt.se/natur/2013/11/27/oknens-tuffingar/ 

 

Tessler, M., Nelson, K. (1994). Making Memories: The Influence of Joint Encoding on 

Later Recall by Young Children. Consciousness and Cognition 3 (3-4):307-326. 

 

Towne, R. (1972) Listeners' perception of speaker's personality traits as a function of 

speaker's eye contact behavior. University of Montana 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Wander, P. (1999) "The Third Persona: An Ideological Turn in Rhetorical Theory." 

Contemporary Rhetorical Theory: A Reader. Eds. John Louis Lucaites, Celeste 

Michelle Condit and Sally Caudill. New York: The Guilford Press, 1999. 357-379. 

 

Westergren, A. (2005) Retoriska "knep" för 15-minutersföredraget. Nordic Journal of 

Nursing Research September vol. 25 no. 3 74-75 doi: 10.1177/010740830502500316 

 

Wikia (okänt årtal) Flower Whiskers hämtad 2 februari 2015 

http://meerkats.wikia.com/wiki/Flower_Whiskers 

 

Yuan, H., Clifton, D. O., Stone, P., & Blumberg, H. H. (2000). Positive and negative 

words: Their association with leadership talent and effectiveness. The Psychologist-

Manager Journal, 4(2), 199-214. doi:http://dx.doi.org/10.1037/h0095892 

 



 

39 

 

Örebro universitet (2015) Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap, 180 hp. 

hämtad 13 april http://www.oru.se/Utbildning/Program/1415/?pid=425 

 


