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Sammanfattning 
Kontinuerlig förändring av organisationer är inget ovanligt i dagens samhälle och det sker både 

i små steg på daglig basis och i form av större omstruktureringar. Ett av de viktigaste verktygen 

för att vägleda organisationen och dess medarbetare genom alla förändringar är 

kommunikation. Kommunikationen behövs för att medarbetarna ska få information om, förstå 

samt acceptera organisationens mål för att sedan kunna översätta dem till handling och utföra 

sitt arbete. Här spelar chefen en viktig kommunikativ roll i att skapa förståelse och delaktighet 

kring organisationens mål och det dagliga arbetet. Erfarenhet av att arbeta med kommunikation 

i utvecklade och ledande syfte i kombination med en förståelse för värdet av god 

kommunikation borde kunna ses som en viktig kompetens hos en chef idag. Syftet med denna 

studie var att undersöka chefers upplevelse av att arbeta med kommunikation i deras dagliga 

arbete och vad det innebär att vara kommunikativ i rollen som chef. Studien var av kvalitativ 

inriktning och det empiriska materialet samlades in via intervjuer med åtta chefer inom olika 

organisationer. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av teoretiska begrepp kring 

ledarskap och kommunikation. Resultatet visade att kommunikation ur ett chefsperspektiv bör 

betraktas som ett verktyg eller tillvägagångssätt snarare än en specifik form av ett ledarskap. 

Oavsett organisation eller verksamhetsinriktning så bör en chef ha en viss grad av kompetens 

och insikt om att arbeta med kommunikation som ett verktyg för att styra och utveckla 

organisationen. Att vara kommunikativ i rollen som chef handlade om pedagogik, anpassning, 

struktur och förtroende och tillit. Det innefattar en förmåga att kunna växla mellan funktion 

och relation i sitt sätt att kommunicera. 
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Abstract 
Continuous change of organizations is nothing unusual in today's society, and it happens both 

in small increments on a daily basis and in the form of major restructuring. One of the most 

important tools for guiding the organization and its employees through changes is 

communication. Communication is important for the employees to understand and accept the 

organizational goals, and then translate them into action and perform their work. Here, the 

manager plays an important role in creating understanding and involvement about the 

organization's goals and daily work. Experience of working with communication in terms of 

management and development in combination with understanding the value of good 

communication should be seen as an important skill for a manager nowadays. The purpose of 

this study was to investigate the managers' experience of working with communication in their 

daily work routine  and what it means to be communicative in the role as a manager. The study 

was of qualitative orientation and empirical material was collected through interviews with 

eight managers in different organizations. The collected material has been analyzed using 

theoretical concepts of leadership and communication. The results showed that communication 

from a managerial perspective should be considered as a tool or approach rather than a specific 

form of leadership. Regardless of organization or business orientation, a manager should have 

a certain degree of competence and insight in working with communication as a tool for 

managing and developing the organization. Being communicative in the role as a manager 

includes a certain measure of teaching, adaptation, structure and creating trust. It includes an 

ability to switch between function and relation in their way of communicating. 
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1. Inledning  

Faktorer som exempelvis den tekniska utvecklingen, EU och invandringen medför att 

samhället befinner sig i en oavbruten omvandlingsprocess (Fjæstad & Wolvén, 2005). Det 

påverkar även arbetslivet och redan i början av 1990-talet fastslog Bosse Angelöw (1991) att 

förändringstakten i arbetslivet var hög. Kontinuerlig förändring av organisationer är därmed 

inget ovanligt och det sker både i små steg på daglig basis och i form av större 

omstruktureringar. Ett av de viktigaste verktygen för att vägleda organisationen och dess 

medarbetare genom alla förändringar är kommunikation. För utan ett gott 

kommunikationsklimat kan en organisation varken fungera, existera eller utvecklas (Heide, 

Johansson och Simonsson, 2013). Det är därmed viktigt att en organisation säkerställer att 

kommunikations- och informationsflödet fungerar väl och att potentiella 

kommunikationshinder undanröjs (Lindmark och Önnevik, 2011). Kommunikationen fyller 

också en viktig roll ur ett medarbetarperspektiv. I många organisationer ses medarbetarna som 

den viktigaste resursen eftersom det är dem som skapar organisationens värde och resultat 

(Lindelöw, 2016). De mänskliga resurserna har i mångt och mycket blivit organisationens 

främsta konkurrensfördel för att kunna möta den höga förändringstakten. En fungerande 

kommunikation, såväl internt som externt, blir därmed en förutsättning för att kunna utveckla 

organisationens mänskliga resurser, det vill säga medarbetarna. Mycket av det som 

medarbetare och chefer gör på arbetet handlar om att kommunicera; vara med på möten, 

skvallra över en kopp kaffe i lunchrummet, skicka e-post eller föra en diskussion med en 

arbetskollega. Att frigöra tid till kommunikation genom att ha inplanerade möten där 

medarbetarna kan träffas är ett sätt att stimulera kommunikationen. Att skapa naturliga 

mötesplatser via ett öppet kontorslandskap eller erbjuda gemensamma fikaställen är ett annat 

(Lindmark och Önnevik, 2011).  

 

”Att arbeta är att kommunicera” enligt Heide et al. (2013, s 15) vilket innebär att 

kommunikationen behövs för att medarbetarna ska få information om, förstå samt acceptera 

organisationens mål för att sedan kunna översätta dem till handling och utföra sitt arbete. Här 

spelar chefen en viktig kommunikativ roll i att skapa förståelse och delaktighet kring 

organisationens mål och det dagliga arbetet. ”Cheferna får en allt viktigare roll för att skapa 

gemensam mening och riktning. Och det gör man med ständig kommunikation” enligt Jesper 

Falkheimer, docent i media- och kommunikationsvetenskap, i en artikel som publicerats i 

tidningen Chefstidningen den 28 mars 2011. Att kommunicera som chef handlar därmed inte 

längre enbart om att ge information, direktiv eller formulera ett budskap utan framförallt om 

att skapa mening (Heide et al., 2013). Erfarenhet av att arbeta med kommunikation i utvecklade 

och ledande syfte i kombination med en förståelse för värdet av god kommunikation borde 

kunna ses som en viktig kompetens hos en chef idag. Det finns studier som visar att chefer 

ägnar närmare 80 procent av sin arbetsdag till kommunikation med andra människor (Heide et 

al., 2013) vilket indikerar att arbetet som chef i mångt och mycket handlar om kommunikation.  

 

1.2 Bakgrund 

Organisationer skapas när en enskild människas arbete inte är tillräckligt för att uppnå önskade 

mål (Abrahamsson och Andersen, 2005). En organisation kan betraktas ur flera olika 
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perspektiv men har vissa generella drag som exempelvis mål, människor, struktur, aktivitet och 

kultur. Det kan betraktas som ett fenomen som går att beskriva på följande vis: ”Människor 

arbetar tillsammans för att nå bestämda mål i en bestämd struktur och under kulturella 

begränsningar” (Abrahamsson och Andersen, 2005, s 11). Ur ett organisationsperspektiv 

beskrivs kommunikation och ledarskap som två viktiga faktorer (Larsson, 2008). Heide et al. 

(2013) fastslår att kommunikation och organisation är nära sammankopplade. De menar att det 

beror på att organisationer utgörs av relationer mellan människor och då behövs 

kommunikationen som ett sätt för att få organisationen att fungera. Kommunikationen blir då 

ett viktigt verktyg när det kommer till att få organisationens medlemmar att gå från tanke till 

handling, det vill säga så att de accepterar organisationens övergripande mål och sedan 

översätter de målen till handling. När det kommer till organisationer och ledarskap så finns det 

forskare som betraktar ledarskapet i organisationen som en naturlag då det alltid uppstår en 

uppdelning i de som leder och de som blir ledda (Larsson, 2008). Ledarskapet styr 

prioriteringar och beslut, men även tankebanor då vissa tänker i ekonomiska termer medans 

andra tänker i idé- och värderingstermer och detta påverkar medarbetare, arbetsklimat och 

motivation (Larsson, 2008). Dagens organisationsformer ställer också andra krav på chefens 

ledarskap i och med övergången från organisationer som varit hierarkiska, centraliserade och 

regelstyrda till målstyrda och kunskapsintensiva organisationer som förutsätter självständiga 

medarbetare och delegering av arbetsuppgifter (Heide et al., 2013). Fatta beslut, ge feedback 

och samordna är exempel på arbetsuppgifter som är knutna till rollen som chef. Gemensamt 

för alla dessa arbetsuppgifter är att det kräver någon form av kommunikation och då fyller 

chefen en viktig funktion då det visat sig att kommunikativa chefer kan påverka såväl resultat 

som medarbetarnas prestationer (Johansson, Miller och Hamrin, 2014). Forskningen kring 

ledarskap beskrivs ofta som ett brokigt och splittrat område då det finns en mängd olika 

teoretiska perspektiv. På senare år har dock den kommunikativa aspekten av ledarskapet fått 

mer uppmärksamhet (Simonsson, 2011), vilket kort kan förklaras med att forskningen ändrat 

fokus från att utgå ifrån den som leder som en individ till att istället se ledarskapet som en 

kollektiv process där ledarskapets mål är att skapa mening och sammanhang. För att kunna 

skapa mening och sammanhang blir kommunikationen ledarskapets främsta verktyg menar 

Simonsson (2011) och det indikerar att chefens kommunikativa uppdrag har ändrat riktning.  

 

Utifrån mina egna erfarenheter från arbetslivet i mottagarrollen som medarbetare har jag fått 

en första inblick i hur chefer arbetar med kommunikation och detta har väckt en nyfikenhet hos 

mig. Kommunikation har alltid varit en central och betydelsefull del av ledarskapet, men 

dagens och framtidens organisationer kräver ett ledarskap som både gör kommunikationen 

viktigare, men också svårare (Heide et al., 2013). Fokus för denna studie låg därför i att fånga 

chefers egna upplevelser och tankar kring ett område som på senare tid hamnat mer och mer i 

blickfånget. Föresatsen med studien var därför att undersöka chefers upplevelse av att arbeta 

med kommunikation i deras dagliga arbete. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studien var att undersöka chefers upplevelse av att arbeta med 

kommunikation i deras dagliga arbete. I denna studien avser benämningen chef en person som 

innehar en formell anställning som chef för en arbetsgrupp, avdelning eller verksamhet. 
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Utifrån ovanstående har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Hur arbetar chefer med kommunikation i sitt dagliga arbete? 

- Vad innebär det att vara kommunikativ i rollen som chef?  

 

1.4 Avgränsning  

Det huvudsakliga syftet med studien var att ta del av chefers upplevelse av att arbeta med 

kommunikation i deras dagliga arbete. Därför gjordes ett medvetet val att enbart fokusera på 

kommunikation i rollen som chef och därmed utelämna medarbetarens och organisationens 

perspektiv. 

 

1.5 Disposition 

I nästföljande del presenteras tidigare forskning som berör effekter av ledarskapets 

kommunikation och det relativt nya begreppet ”kommunikativt ledarskap”. Sedan följer det 

teoretiska avsnittet som beskriver ledarskap, kommunikation och sambandet mellan dem.  

Därefter sker en övergång till metodavsnittet som beskriver hur denna kvalitativa studie har 

genomförts vilket bland annat innefattar beskrivning av val av metod, insamling av data och 

vilka urval som gjorts. Resultat- och analysdelen beskriver det empiriska materialet där det 

huvudsakliga resultatet presenteras och analyseras. I det sista avsnittet tolkas och diskuteras 

resultatet utifrån studiens teoretiska referensramar med en återkoppling till studiens syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras slutsatsen av resultatet innan förslag på områden 

för framtida forskning läggs fram.  

  



 

8 
 

2. Tidigare forskning 
Organisation och ledarskap är två områden som erbjuder en mängd intressant litteratur och 

forskning. I följande avsnitt presenteras tidigare forskning för att för att ge en inblick och ett 

sammanhang till studiens huvudsakliga område.  

 

Inom organisationsforskningen är man överens om att kommunikation utgör en viktig grund 

för att kunna skapa en välfungerande organisation och de sista åren har allt fler forskare även 

börjat intressera sig för sambandet mellan kommunikation och ledarskap (Heide et al., 2013). 

Det går inte att blunda för det faktum att en chefs kommunikativa egenskaper är en viktig del 

av ledarskapet då chefens kommunikativa uppdrag inte längre enbart handlar om att ge 

information utan även om att skapa mening och sammanhang (Heide et al., 2013). Därför var 

det intressant att studera forskning som bedrivits inom området som rör sambandet mellan 

ledarskap och kommunikation, men även för att få en förståelse för begreppet ”kommunikativt 

ledarskap” som är relativt nytt inom detta forskningsområde.  

 

Fem vetenskapliga artiklar som berörde sambandet mellan ledarskap och kommunikation 

identifierades. Tre av artiklarna var från Sverige och de övriga från Norge respektive Nigeria. 

Efter analys av artiklarna blev det tydligt att mycket av den tidigare forskningen handlar om 

att beskriva, undersöka och förstå sambandet mellan ledarskap och kommunikation, men också 

undersöka vilken betydelse det har för organisationen och medarbetarna. Det kan förklaras med 

att det är en relativt ny forskningsgren inom ledarskapsforskningen. Tidigare forskning har 

även fokuserat på att definiera begreppet ”kommunikativt ledarskap”, vad det innebär att vara 

en kommunikativ chef eller ledare och vad som ligger bakom utvecklingen av detta ledarskap. 

Utifrån det kommer resultatet av genomgången av tidigare forskning att presenteras i två 

kategorier; Effekter av ledarskapets kommunikation och Kommunikativt ledarskap. 

 

2.1 Effekter av ledarskapets kommunikation 

De artiklar som författats i Skandinavien har ett liknande sätt att se på ledarskap och beskriver 

det som något som utövas i relation till andra människor och som påverkas av det 

organisatoriska sammanhanget. Som exempel kan nämnas Hamrin, Johansson och Jahn (2016) 

som anser att ledarskapet är beroende av relationer och daglig interaktion med andra 

människor. Relationen mellan chefen och medarbetarna påverkas av chefens sätt att 

kommunicera och resultatet visade att chefen hade en central roll i att forma hela 

organisationens kommunikationsmiljö. Ett öppet, inbjudande och tydligt sätt att kommunicera 

gav chef och medarbetare möjlighet att diskutera problem, hitta lösningar och dela ansvar. 

Kommunikativa chefer verkade också öka medarbetarnas självständighet genom tydlighet och 

anpassning av informationen (Hamrin et al., 2016). Solaja, Idowu och James (2016) fokuserar 

mer på chefen som individ och hur dennes egna personlighetsdrag påverkar sättet att 

kommunicera med sina medarbetare. De förklarar det som att det finns personlighetsdrag som 

underlättar bra och effektiv kommunikation och att det är mer troligt att dessa chefer är bättre 

på att få sina medarbetare att uppnå organisationens mål. Deras slutsats var därmed att det finns 

ett betydande samband mellan chefens sätt att kommunicera och produktiviteten i 

organisationen. 
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Förutom att chefens kommunikationssätt kan påverka såväl engagemang som produktivitet så 

finns det forskning som visar att det även påverkar hälsan hos medarbetarna. Bäckström, 

Ingelsson och Johansson (2016) har undersökt hur ett kommunikativt ledarskap påverkar 

arbetsklimatet och hälsan hos medarbetarna. De kom fram till att chefen kunde påverka 

medarbetarnas välbefinnande genom sitt kommunikativa beteende vilket inkluderade att ge/ta 

emot feedback, uppmuntra medarbetarna, motivera beslut, ha en personlig dialog med 

medarbetarna och att ledaren var öppen och ärlig. För att lyckas med detta var det viktigt att 

chefen själv mådde bra, trodde på sitt budskap och hade fått utbildning i hur man ska 

kommunicera (Bäckström et al., 2016). 

 

2.2 Kommunikativt ledarskap 

Det finns lite olika föreställningar om vad ett kommunikativt ledarskap innebär, men få tydliga 

definitioner. Johansson et al. (2014) förklarar att det kommunikativa ledarskapet är ett koncept 

som växte fram i slutet av 1990-talet. Det sågs som ett sätt att möta utvecklingen mot en 

affärsmiljö som präglades av snabba förändringar vilket ställde krav på ett mer värdebaserat 

ledarskap där chefens främsta uppgifter var att stötta medarbetarna och skapa gemensamma 

visioner. Ett av de viktigaste verktygen för att lyckas med detta var därför kommunikationen. 

Johansson et al. (2014, s 153 - 155) är väldigt utförliga i sin beskrivning av det kommunikativa 

ledarskapet då de förutom en definition även presenterar fyra centrala beteenden och åtta 

principer för vad det kommunikativa ledarskapet innebär: 

 

• tränar medarbetare till att ta eget ansvar och bli självständiga  

• skapar strukturer som underlättar arbetet 

• är klar och tydlig i sina förväntningar  

• är tillgängliga, visar respekt och bryr sig om medarbetarna 

• deltar aktivt i att lösa problem, ger och söker feedback och är en förespråkare för sin enhet  

• visar vägen och hjälper andra att nå sina mål  

• utformar och åskådliggör budskap och händelser 

• möjliggör och stödjer meningsskapande  

(Johansson et al., 2014, s 153 - 155) [min översättning] 

 

Dessa åtta principer sammanfattas i fyra centrala beteenden för en kommunikativ chef och det 

är strukturera, utveckla, interagera och representera. Det kommunikativa ledarskapet handlar 

dock inte enbart om att kommunicera med andra människor, utan det handlar framförallt om 

att vara duktig på att kommunicera vilket Johansson et al. (2014) fastslår. Johansson et al. 

(2014, s 155) definierar det slutligen som ”en chef som engagerar medarbetare i dialog, aktivt 

delar och söker återkoppling, inkluderar medarbetare i beslutsfattande och uppfattas som öppen 

och delaktig” [min översättning].  

 

Eriksen (2001) beskriver det kommunikativa ledarskapet som ett demokratiskt ledarskap som 

präglas av öppenhet och dialog med medarbetarna. Vidare menar Eriksen (2001) att det syftar 

till att chefen antar ett kommunikativt förhållningssätt för att samordna handling genom att 

använda sig av argumentation. Alltså att en chef måste förklara och motivera varför denne 

anser att det är rätt att göra på ett visst sätt om de vill att andra ska följa efter. Genom att 
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kommunicera på detta vis kan chefen få ökad respekt, tillit och trovärdighet (Eriksen, 2001). 

Solaja et al. (2014) är mer inne på att det kommunikativa ledarskapet handlar om chefs förmåga 

att anpassa sitt sätt att kommunicera både inom och utanför organisationen för att på så sätt 

uppnå effektivitet.  
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis beskrivs begrepp 

och synsätt kring kommunikation för att tydliggöra vad som menas med kommunikation. Sedan 

presenteras teorier kring ledarskap och kommunikation. Avsnittet avslutas med en praktisk 

modell som tar upp huvudsakliga områden, verktyg och tankesätt i det kommunikativa 

ledarskapet.  

 

3.1 Ledarskap 

3.1.1 Historik 

Den systematiska forskningen kring ledarskap startade under 1950-talet och sedan dess har det 

skett en förflyttning av vad som varit forskningens fokusområde. Från början var det mest fokus 

på egenskaper då man mer eller mindre antog att ledarskap var en medfödd egenskap och inget 

man kunde lära sig. Gradvis ändrade forskningen riktning och då hamnade beteende och 

situation i fokus för att slutligen mer och mer övergå till att handla om kommunikation, 

relationer och värderingar (B. Nilsson, J. Nilsson och Petterson, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Utveckling av några teoretiska och forskningsbaserade synssätt på ledarskap  

(Nilsson et al., 2014, s 33) 

 

Den utvecklingen visar att attityderna till ledarskap förändras. För varje steg i utvecklingen så 

blir bilden av ledarskapet mer komplex, vilket delvis kan förklaras med förändrade värderingar 

i samhället och att tidigare idéer och attityder fortsätter att leva kvar enligt Nilsson et al. (2014).  

 

3.1.2 Ledarskap och chefskap 

Det finns ett flertal definitioner och uppfattningar av ledarskap vilket dessutom kompliceras 

ytterligare av de kulturella skillnader som finns runt om i världen. Det svenska eller 

skandinaviska ledarskapet präglas av ett fokus på målstyrning, lagarbete, ansvar och 

delaktighet i jämförelse med exempelvis Tyskland och Kina där ledarskapet istället är mer 

auktoritärt och hierarkiskt med tydliga och exakta instruktioner från chefen (Nilsson et al., 

2014). Ett ledarskap som bygger på målstyrning utvecklades i samband med att synen på 

organisationens anställda förändrades och de anställda blev medarbetare med ett större ansvar 

och mer delaktighet i verksamheten. Målstyrning innebär att formulera olika mål som 
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medarbetarna sedan helt eller delvis ansvarar för att uppnå. Ett ledarskap med en sådan 

inriktning innefattar därmed mer arbete med grupputveckling, rapportering och 

verksamhetsplanering (ibid.). Lindmark och Önnevik (2011, s 293) beskriver också ledarskap 

kopplat till mål och definierar ledarskap som ”konsten att få människor att utföra saker och få 

dem att gå mot samma mål”.   

 

Tittar man på funktionen chef kontra ledare så finns det en viss skillnad. Nilsson et al. (2014) 

ger en enkel förklaring och menar att chefsrollen är kopplad till position och ledarrollen till 

acceptans.  Att vara chef innebär att en person tilldelats en formell ledarposition, men det kräver 

också en förmåga att kunna växla mellan att vara chef och ledare efter behov. I vissa situationer 

måste chefen använda sin formella makt och i andra situationer fungera som en ledare och då 

använda sin sociala kompetens. Chefen står för ”vad” det vill säga formulerar mål, lägger upp 

strategier och löser problem medans ledaren står för ”hur” genom att tydliggöra och förankra 

mål, bekräfta medarbetare, ge feedback samt utveckla gruppen. ”Ledarskap är därmed en 

kombination av att både chefa och leda” enligt Nilsson et al. (2014, s 26).  

 

3.1.3 Egenskapssynsättet 

Synsättet som fokuserar på ledarens egenskaper har alltså funnits längst och grundar sig i att 

en individ besitter specifika ledaregenskaper eller att denne har vissa personlighetsdrag som 

kan kopplas samman med ledarskap. Det kan exempelvis vara ansvarstagande, självförtroende 

och social kompetens (Nilsson et al., 2014). Utgångspunkten i detta synsätt har varit karisma 

då karismatiska ledare är skickliga på att inspirera, påverka och övertyga andra. Karisma som 

begrepp har dock varit svårt att mäta då det visat sig vara situationsbundet vilket innebär att 

upplevelsen av graden av karisma kan variera från situation till situation. Det verkar dock 

finnas vissa personlighetsdrag som är utmärkande för ett gott ledarskap men som måste 

betraktas i kombination med utbildning, kunskap, erfarenhet och personlig mognad (ibid.). 

 

3.1.4 Det situationsanpassade ledarskapet 

Det situationsanpassade ledarskapet handlar om växlingen mellan uppgift/mål och 

relation/samspel och vad en ledare ska eller bör fokusera på beroende på situationen och 

medarbetarna (Nilsson et al., 2014). I vissa lägen behöver ledaren tillämpa ett styrande 

förhållningssätt vilket innebär ett tydligt fokus på uppgiften och ibland behöver ledaren arbeta 

mer stödjande och fokusera på det relationella arbetsklimatet mellan medarbetarna och i 

gruppen. En kombination av uppgift och relation brukar benämnas som ett coachande 

förhållningssätt. För att kunna lyckas med det situationsanpassade ledarskapet behöver ledaren 

ha goda kunskaper om hur grupper fungerar, kunna bedöma gruppens behov och ha en 

förståelse över de roller och relationer som kan finnas i en grupp (ibid.).  

 

3.1.5 Det transformativa ledarskapet 

Under 1990-talet uppstod ett intresse kring ledarskapets känslomässiga och symboliska 

aspekter och då framförallt gällande förmågan att skapa engagemang och motivation hos 

medarbetarna (Nilsson et al., 2014). Förutom det har det på senare tid även blivit viktigt att 

ledaren kan skapa och driva ett förändringsarbete vilket inkluderar att inspirera medarbetare 

till att medverka i olika förändringsprocesser så att organisationen kan uppnå nya mål. Det 
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finns en övertygelse om att detta transformativa ledarskap är det ledarskap som är bäst lämpat 

i dagens värld och att betydelsen av det kommer att öka (ibid.). Den främsta uppgiften för den 

transformativa ledaren är att utveckla medarbetarnas individuella kompetenser och gruppens 

effektivitet, men det innefattar även att skapa en värderingsmässig sammanhållning inom 

gruppen. ”Ledaren fungerar som en förbild för gruppmedlemmarna, vågar stå för värderingar 

och idéer, formulerar visioner och skapar engagemang för dem, stärker gruppidentiteten, ger 

feedback och hanterar medlemmarnas reaktioner på förändring” enligt Nilsson et al. (2014, s 

40) och sammanfattar slutligen det transformativa ledarskapet på följande sätt:  

 

- Värderingar och beteenden förmedlas av ledaren så att medarbetarna vill 

medverka till att skapa förutsättningar för lärande och förändring i gruppen. 

På så vis kan ledaren skapa en förståelse och en acceptans kring de värderingar 

som rör kvalité, effektivitet och ömsesidig respekt gentemot varandra.  

- En organisation som präglas av detta ledarskap antar ett öppet förhållningssätt 

mot nytänkande och idéer. Medarbetarna har en förståelse för processer som 

rör individ, grupp och organisation och analyserar och ifrågasätter det som 

sker. Det är ett förhållningssätt som präglas av delaktighet och lära genom 

erfarenhet.  

- Ledaren besitter kompetens inom områden som rör kommunikation och 

grupper.  

- Det är ett ledarskap som bygger på samspel mellan ledare och medarbetare 

med fokus på den sociala identiteten. Gruppen ska uppfatta sig själva som ett 

”vi” vilket innebär att alla upplever sig ha ett gemensamt mål att arbeta mot.  

 

3.2 Kommunikation 

3.2.1 Begrepp 

Information och medier är exempel på två begrepp som vanligen brukar komma upp när 

kommunikation diskuteras. Begreppet information syftar till det innehåll som förs över i 

kommunikationen mellan människor och medier är de hjälpmedel eller kanaler som gör att 

människor kan dela och överföra information (Heide et al., 2013). Det västerländska samhället 

hyser en stark tilltro när det kommer till att ha tillgång till information och det finns en utbredd 

uppfattning, inte minst bland chefer, att tillgången till information automatiskt även ger insikt, 

förståelse och kunskap (ibid.). Att tänka på det viset bygger på ett antagande om att det räcker 

att organisationens medlemmar har tillgång till information för att något ska hända. Den starka 

tilltron på tillgång till information är synligt i organisationer då det bidrar till att skapa ett 

informationsöverflöd. Användningen av informations- och kommunikationsteknik som 

exempelvis e-post, webbsidor och bloggar har dessutom gjort att överflödet ökat (ibid.). 

Kommunikation är ett mer vidsträckt begrepp än information och är ett ord som har sina rötter 

i latinets communicare vilket brukar översättas med ”att göra gemensamt” (ibid.). Det finns 

flera definitioner av begreppet men Heide et al. (2013, s 26) sammanfattar det som ”en process 

som äger rum mellan två eller flera människor och där målet är att innehåll ska bli gemensamt”.  
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3.2.2 Synsätt 

Det finns två dominerande synsätt när det kommer till kommunikation enligt Heide et al. (2013) 

och det är kommunikation som överföring respektive delning av ett budskap. Det första 

synsättet, överföring av ett budskap, kan ge sken av att kommunikation är hyfsat enkelt då det 

är ett synsätt vars utgångspunkt är att kommunikation avser en handling där en sändare skickar 

ett budskap till en bestämd mottagare där själva tolkningen av budskapet inte utgör något 

problem. Detta synsätt kan vara rättfärdigat att tillämpa när det gäller enkel, uppenbar och 

konkret information exempelvis vid bokning av tid och datum för ett möte. I de allra flesta 

fallen är kommunikationsprocesser betydligt mer komplicerade och kreativa än så eftersom 

innehållet både ska konstrueras och tolkas genom interaktion mellan människor. Det andra 

synsättet, kommunikation som delning av ett budskap, syftar till något mer än att 

kommunikation endast är ett sätt att sprida information och Heide et al. (2013, s 33) 

sammanfattar det som ”det medel som skapar, påverkar och bevarar relationer, iscensätter 

delade värden, gemensamma kulturer och mål, men också det som skapar vår socialt 

konstruerade verklighet”. Kommunikationsprocessen blir därmed något mer än ett sätt att 

sprida information då det ger en möjlighet att förändra människors kunskaper, känslor och 

handlingsberedskap där det slutliga målet är gemensam förståelse. Att det finns två synsätt 

behöver dock inte betyda att det är det ena eller det andra som gäller och de två synsätten kan 

istället ses som ett komplement till varandra för att en organisation ska kunna ha en 

välfungerande kommunikation. Ur ett organisatoriskt perspektiv är det viktigt att förstå båda 

synsätten, dels för att det påverkar hur organisationen praktiskt arbetar med kommunikation 

men också för att kunna analysera och förstå eventuella kommunikationsproblem som kan 

uppstå (Heide et al., 2013).  

 

3.3 Kommunikation och ledarskap 

3.3.1 Chefens kommunikativa uppdrag 

Istället för att endast sprida och förmedla information handlar chefens kommunikativa uppdrag 

i mångt och mycket om att sålla och sortera, förädla och förklara samt initiera och skapa 

förutsättningar för dialog enligt Heide et al. (2013). Det höga informationsflödet gör det 

svårare för medarbetaren att skilja ut vad som är viktig respektive oviktig information och då 

blir det chefens uppgift att sålla och sortera ut det som är viktigast. Kommunikationen mellan 

en chef och en medarbetare är viktig och avser inte längre endast enkla order och direktiv, utan 

komplicerade och mångtydiga budskap om organisationens visioner, strategier och mål. 

Sådana budskap måste förädlas och förklaras för att medarbetaren ska kunna omsätta och 

koppla det till sitt dagliga arbete. Om inte detta görs finns det en risk att de budskapen tappar 

sin effekt som styrande och sammanhållande. Det räcker dock inte med enkelriktad 

kommunikation för att skapa mening åt de budskapen, utan det kräver att chefen initierar och 

skapar förutsättningar för dialog. Syftet med dialogen är att nyttja allas olika erfarenheter och 

kunskaper för att nå en ny och djupare nivå av förståelse. Dessa tre uppgifter samverkar då det 

i slutändan handlar om att skapa mening och förståelse kring det gemensamma uppdraget i 

organisationen (ibid.). Chansen att lyckas med detta påverkas av vilka förutsättningar chefen 

har. Det går inte att bortse ifrån det faktum att chefens personlighet, inställning, förmåga och 

kunskap har en betydelse för hur denne kommunicerar med sina medarbetare, men det påverkas 
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även av villkoren, strukturen och kulturen i organisationen enligt (ibid.). Storleken på 

personalgruppen och chefens relation med sin närmsta chef är två exempel på faktorer som 

påverkar förutsättningarna.  

 

3.3.2 Praktiskt kommunikativt ledarskap 

Lager (2017, s 12) för också ett resonemang kring chefens kommunikativa uppdrag men 

beskriver det mer i termer av ett kommunikativt ledarskap och sammanfattar det som ”ett 

förhållningssätt, en uppsättning principer, processer och verktyg som används för att utveckla 

och styra verksamheter med kommunikativa metoder”. Han menar att det är något som bör ses 

som ett medel för att nå organisationens mål snarare än ett mål i sig självt. Det innebär att det 

kommunikativa ledarskapet inte är en komplett ledarskapsmodell som ersätter andra modeller 

utan att det istället bör betraktas som en ledstjärna för chefer i deras ledarskap. Lager (2017) 

har tagit fram en modell för ett praktiskt kommunikativt ledarskap som inkluderar fyra 

huvudområden där respektive områden innefattar ett antal steg eller verktyg: 

 

 

 
   

 

 

Fig. 2 Modell för det kommunikativa ledarskapet (Lager, 2017, s 65) 

 

Prioritera och analysera är modellens första område och kan ses som grunden för att lyckas 

med det kommunikativa ledarskapet på lång sikt. Här tar man ett steg tillbaka för att fastställa 

nuläget genom att prioritera, reflektera, analysera och sätta upp mål innan man sätter igång. 

Steget med att prioritera syftar till att prioritera kommunikation som en viktig del av arbetet 

som chef och få en förståelse för vilket värde god kommunikation kan skapa. Det andra området 

är strukturera och innefattar det mer praktiska arbetet för att det kommunikativa ledarskapet 

ska bli en del av vardagen. Det uppnås genom att skapa praktiska förutsättningar med hjälp av 
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och analysera

2. Strukturera

3. Agera

4. Utveckla

Mål, strategi, 

vision, mission 
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strukturering och planering av arbetet. Ett första steg kan vara att göra en översiktlig årsplan 

där man kartlägger och planerar in alla arbetsuppgifter som inkluderar någon form av 

kommunikation exempelvis medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Denna årsplan kan sedan 

brytas ned i en mer detaljerad månads- eller veckoplan med beskrivning av allt ifrån 

informationsspridning via e-post till personalmöten, men även inplanerad tid för informella 

samtal med medarbetarna. Lager (2017) poängterar att en tydlig planering och struktur hjälper 

chefen att hålla den röda tråden i det kommunikativa ledarskapet även när den hektiska 

arbetsvardagen gör sig påmind. Möten beskriver han som en ”arena där det kommunikativa 

ledarskapet verkligen kan blomma ut” (Lager, 2017, s 86) eftersom det är då som chefen kan 

skapa ett klimat som kännetecknas av dialog och ömsesidig respekt. För att lyckas med det är 

förberedelse av mötet a och o. Tydliga mötesbokningar är en del av förberedelserna, men även 

att se till att förbereda mötesdeltagarna så att de har tagit del av eventuell förhandsinformation 

och känner till syftet med mötet. Det är två konkreta saker som ökar möjligheten till att kunna 

ha en dialog. Att vara tillgänglig och närvarande som chef är sista steget i detta område. Det är 

en grundläggande förutsättning för kommunikation och kan ske såväl digitalt som fysiskt. På 

samma sätt som möten är en arena för att utöva det kommunikativa ledarskapet så fyller det 

informella samtalet, det vill säga småpratet, samma funktion. Att delta i det dagliga och 

oplanerade småpratet vid kaffemaskinen, i korridoren eller under lunchen är ett sätt att vara 

tillgänglig. En annan fördel med att vara tillgänglig är att chefen får en chans att tidigt fånga 

upp signaler på begynnande skav eller problem innan det växer till en konflikt. Tillgängligheten 

gör även att medarbetare spontant kan ta upp saker som är oklara istället för att vänta till sitt 

medarbetarsamtal. Agera är modellens tredje område och tar upp konkreta verktyg samt olika 

sätt att tänka. Lager (2017) tar upp ett steg som han kallar för ”communicare” där han betonar 

betydelsen av att se dialogen som en tvåvägskommunikation som bygger på interaktion mellan 

människor och mottagaren av budskapet måste få en chans att förstå bakgrunden, ställa frågor 

och kunna påverka. På sikt handlar det om att skapa en kultur där chefen aktivt visar att 

initiativet till dialog är äkta, ärlig och får effekt. Ett vanligt misstag bland chefer är att inte 

prioritera att förklara varför en viss förändring ska göras eller varför ett beslut ska fattas. Att 

förklara varför något ska genomföras är en del i att förankra det hos medarbetarna då det ger 

dem en chans till reflektion i och med att de bjuds in i beslutsprocessen. Lager (2017, s 102) 

förklarar det genom att knyta an till betydelsen av communicare:  ”det är svårt att dela något, 

att göra gemensamt, utan att alla parter har en genuin förståelse för bakgrunden”. Ett annat 

viktigt verktyg i det kommunikativa ledarskapet är feedback och återkoppling då medarbetarna 

har ett behov att bli sedda och få återkoppling på det arbete de utfört. Det utvecklar dem och 

genom att utveckla dem så utvecklas organisationen. Det sista steget inom agera är arbetet med 

att levandegöra och anpassa visioner, mål, strategier, beslut och löpande information till 

medarbetarna. Chefen fyller här en viktig roll som länk mellan olika nivåer inom 

organisationen. Löpande information behöver bearbetas, anpassas och sättas i ett sammanhang 

för att skapa mening på den nivå där det ska tas emot. Slutligen kommer man in på modellens 

fjärde och sista område vilket är utveckla. I den delen ingår att ständigt förbättra det 

kommunikativa ledarskapet genom uppföljning, reflektion och utbildning. På så vis kan chefen 

koppla tydliga aktiviteter till resultatet för att se vad som fungerat bra och vad som behöver 

förbättras såväl individuellt som organisatoriskt (ibid.).  
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4. Metod 
I det här avsnittet kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt att presenteras och 

motiveras. Avsnittet syftar till att skapa en transparens så att läsaren får en möjlighet att följa 

processen kring genomförandet av studien. Avsnittet innefattar en presentation av metodval 

samt en redogörelse för hur insamlingen av empiri har gjorts och hur analysen gått till.   

 

4.1 Metodval 

En av den kvalitativa forskningsstrategins tydligaste inriktningar är ambitionen att beskriva, 

förstå och tolka den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Detta görs genom att ta del av 

människors egna upplevelser kring den verklighet eller det sammanhang de befinner sig i. 

Medan den kvantitativa forskningen fokuserar på siffror och generalisering lägger den 

kvalitativa forskningen mer vikt vid ord och fördjupning kring det som ska undersökas (ibid.). 

Eftersom syftet med studien var att undersöka chefers egna upplevelser föll det sig därför 

naturligt att välja den kvalitativa forskningsstrategin då denna form av strategi genererar ett 

mer djupgående empiriskt material. På detta vis var det möjligt att få detaljerad information 

om den verklighet som cheferna befann sig i. Enligt Bryman (2011) är intervjuer den vanligaste 

metoden inom den kvalitativa forskningen och det var också den huvudsakliga källan för det 

empiriska materialet i denna studie. Via intervjuerna gavs cheferna utrymme att berätta om 

sina upplevelser samtidigt som intervjuaren, tillika författaren till studien, hade möjlighet att 

ställa följdfrågor i syfte att tydliggöra vissa delar, men även för att få en djupare beskrivning 

av något som bedömdes intressant. Det i sin tur gjorde det möjligt att gå djupare i analysen av 

chefernas beskrivningar och på så vis kunna ge en bättre bild av beteenden, tankar och 

värderingar för att skapa en förståelse för vad det innebär för en chef att arbeta med 

kommunikation i sitt dagliga arbete. Innan det empiriska materialet samlades in gjordes en 

översiktlig genomgång av teoretiskt material inom området. Trots detta var 

forskningsprocessen som helhet mer induktiv än deduktiv i sin ansats eftersom det inte funnits 

någon befintlig teori som fungerat som studiens utgångspunkt (ibid.).  

 

4.2 Insamling av data 

Den huvudsakliga källan till information kommer från de intervjuer som genomförts. Utöver 

detta har tidigare forskning i form av ett flertal vetenskapliga artiklar genomlästs och 

analyserats. Artiklarna hittades via sökning i de databaser som Luleå Universitetsbibliotek 

tillhandahåller. För att säkerställa att sökresultatet var av god kvalité kontrollerades samtliga 

artiklar för att fastställa att de var vetenskapligt granskade (peer-reviewed). I 

sökningsprocessen användes sökorden leadership + communication, ”communicative 

leadership”, communication + leader* och ”organizational communication” + leader 

eftersom dessa ord var direkt kopplade till det huvudsakliga forskningsområdet. För att kunna 

sålla i sökresultatet och hitta artiklar som var relevanta för litteraturöversiktens syfte var första 

steget att läsa artikelrubriken och sedan sammanfattningen. Detta resulterade i tio artiklar som 

sparades för vidare läsning. Efter att ha gått igenom dessa tio skedde ytterligare en gallring för 

att sortera bort de artiklar som inte handlade om sambandet mellan ledarskap och 

kommunikation. Slutresultatet blev fem stycken artiklar som ligger till grund för avsnittet som 

redogör för tidigare forskning.  
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4.3 Intervjubeskrivning 

Människors beteende påverkas av den kontext de befinner sig i och därför är det viktigt att se 

till att beteenden och händelser studeras i flera sammanhang (Bryman, 2011). En organisations 

kontextuella sammanhang påverkas av både storlek och verksamhetsinriktning och tidigt i 

processen togs därför ett beslut om att intervjua chefer inom olika organisationer. Att enbart 

avgränsa till en organisation hade förmodligen speglat sammanhanget inom just den specifika 

organisationen och inte den kommunikativa aspekten av att arbeta som chef i allmänhet.  

 

Det målinriktade urvalet är en vanligt förekommande urvalsmetod inom den kvalitativa 

forskningen och bygger på att forskaren fattar ett strategiskt beslut om att basera urvalet utifrån 

en önskan om att få intervjua personer som är relevanta för studiens centrala forskningsområde 

(Bryman, 2011). Önskemålet för denna studie var att få intervjua chefer oberoende av ålder 

och kön inom olika organisationer. Urvalet blev därmed ett tydligt målinriktat urval eftersom 

det fanns specifika önskemål om att intervjua personer i en viss position, i detta fallet chefer. 

Förfrågan om deltagande i studien skickades ut via e-post till elva chefer inom sex 

organisationer. För att komma i kontakt med relevanta personer användes två olika 

tillvägagångssätt; fem chefer hittades via förmedling via vänner och kontakter och de övriga 

sex cheferna via sökning på olika organisationers hemsidor. Åtta av de elva cheferna tackade 

ja till deltagande i studien. Trots att det fanns tre tillfrågade chefer som inte svarade på 

förfrågan om deltagande upplever jag ändå att jag fick mycket fakta från de åtta intervjuer som 

genomfördes, vilket jag tror beror på variationen i urvalet med tanke på ålder, 

organisationstillhörighet, kön och arbetslivserfarenhet. Samtliga av de intervjuade personerna 

arbetade som chefer på olika nivåer inom olika organisationer och hade olika lång erfarenhet 

av att arbeta som chef. Erfarenhetsmässigt varierade tiden som chef från 3 till 25 år. Personerna 

befann sig inom ett åldersspann från 29 – 59 år och representerade båda könen då hälften var 

män och hälften var kvinnor.  

 

Totalt har åtta intervjuer genomförts där varje intervju tog cirka 60 – 70 minuter. Intervjuerna 

har varit semistrukturerade där frågorna  i intervjuguiden (se bilaga 2) delats in i tre olika 

områden; bakgrund, ledarskap och kommunikation. Att välja en semistrukturerad intervjuform 

gör intervjuprocessen flexibel enligt Bryman (2011) då det dels ger intervjupersonen stor frihet 

att formulera svaren på sitt eget sätt samtidigt som det ger intervjuaren teman att förhålla sig 

till. Därmed bedömdes denna val av metod vara väl lämpad med tanke på studiens 

huvudsakliga fokus då det gjorde att intervjuaren kunde anta ett följsamt förhållningssätt för 

att följa riktningen på den intervjuades svar och beskrivningar (ibid). Det förutsätter att 

intervjuaren är uppmärksam på det som sägs vid intervjun (ibid.) och därför har samtliga 

intervjuer spelats in digitalt efter intervjupersonernas godkännande. Det inspelade 

ljudmaterialet har sedan transkriberats och kategoriserats. 

 

4.4 Analys av data  

En av de vanligaste analysteknikerna inom den kvalitativa forskningsstrategin är tematisk 

analys (Bryman, 2011). Det är en teknik där man söker efter teman och det är i enlighet med 
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denna teknik som det empiriska materialet har analyserats. Analysen påbörjades redan vid 

transkriberingen av intervjun i och med att potentiella teman och mönster uppmärksammades. 

Enligt Bryman (2011) är ”framework” ett tillvägagångssätt för att göra en tematisk analys. Det 

är ett tillvägagångssätt där man skapar en mall med en förteckning över återkommande centrala 

och underliggande teman i det empiriska materialet, vilket kräver en grundlig genomläsning av 

materialet för att nå ett bra resultat. Med tanke på detta lästes de transkriberade intervjuerna i 

flera steg. Vid det första steget lästes varje intervju igenom utan någon djupare reflektion. Vid 

den andra läsningen gjordes löpande anteckningar av återkommande ämnen och teman, men 

även understrykning av ord och citat. Studiens syfte och frågeställning fanns med vid sidan om 

för att hitta teman och ämnen som var relevanta för studien. Vid en tredje genomläsning 

skapades en mall med en förteckning av de teman som var gemensamma och återkommande 

vid alla intervjuer. De övergripande teman som användes var ”upplevelse”, ”innebörd” och 

”dagligt arbete” och sedan fanns ett antal underliggande teman; ”formell kommunikation”, 

”informell kommunikation”, ”struktur” och ”tillvägagångssätt”. Detta gjordes med hjälp av 

post-it-lappar för att underlätta sorteringen, men även för att kunna hitta ett mönster och en 

struktur för att kunna se vart aktuella ämnen och teman passade in. Det gjorde att upplägget 

med ”framework” kunde bibehållas. Därefter skedde en granskning av indelningen för att 

bedöma att resultatet av tematiseringen var relevant utförd med tanke på studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och bedöms utifrån hur pålitliga mätningarna är. 

Det innebär att andra ska kunna upprepa samma studie och få fram samma resultat vilket är i 

det närmaste omöjligt att uppnå när det kommer till kvalitativ forskning enligt Bryman (2011) 

eftersom man studerar människor och sociala miljöer som inte går att frysa. Eftersom syftet 

med denna studie var att ta del av människors egna upplevelser kan reliabiliteten ha påverkats 

i själva intervjusituationen. Intervjuguiden var ett värdefullt stöd men erbjöd även en flexibilitet 

för att låta den intervjuade få gott om utrymme att fritt berätta och beskriva. Det innebär att 

alla intervjuer inte skedde på exakt samma sätt då intervjupersonens svar till viss del styrde 

riktningen av intervjun. Då människor är föränderliga skulle dessutom intervjupersonernas svar 

och berättelser troligtvis inte vara exakt detsamma om studien skulle upprepas vid ett annat 

tillfälle.  

 

Ett annat sätt att bedöma en studie är utifrån dess validitet och det mäts baserat på hur väl 

studien undersöker det som avsågs att undersökas och kan delas upp i intern och extern validitet 

(Bryman, 2011). Intern validitet handlar om hur pass väl studien överensstämmer med 

verkligheten och extern validitet i vilken omfattning resultaten kan generaliseras till andra 

sociala miljöer eller situationer (ibid.). Som en del i att öka denna studies validitet har 

transparens och öppenhet fått genomsyra avsnittet kring metoder och tillvägagångssätt för att 

kunna ge läsaren en detaljerad beskrivning av hur studien genomförts. I och med att detta är en 

kvalitativ studie är det huvudsakliga syftet fördjupning snarare än generaliserbarhet (ibid.). Det 

innebär att det empiriska materialet grundar sig på ett mindre urval jämfört med en kvantitativ 

studie, vilket påverkar graden av generaliserbarhet. Urvalet av intervjupersoner kan dock ses 
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som representativa då det finns en bra variation gällande ålder, organisationstillhörighet, kön 

och arbetslivserfarenhet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är etiska områden som är av betydelse 

för personer som är delaktiga i en studie (Bryman, 2011). Kravet om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande har uppfyllts genom att de intervjuade personerna fått 

information om alla dessa delar via informationsbrevet som skickades ut i samband med 

förfrågan om deltagande (se bilaga 1). Innan intervjuerna påbörjades påmindes 

intervjupersonerna även om att deltagandet var frivilligt och fick möjlighet att avstå om de 

ändrat sig och inte längre ville delta. För att uppfylla konfidentialitetskravet har personlig 

information om de intervjuade personerna behandlats med största möjliga konfidentialitet 

(ibid.). Därmed vidtogs vissa försiktighetsåtgärder som att inte publicera personernas riktiga 

namn, organisationstillhörighet eller verksamhetsområde. De intervjuade personerna 

presenteras därmed under fiktiva namn och endast tillsammans med information som inte 

avslöjar deras identitet.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av det empiriska materialet. Avsnittet är uppdelat i tre delar 

för att det ska vara lätt att följa hur resultatet kopplas ihop med studiens övergripande syfte och 

frågeställningar. I första delen presenteras en beskrivning av de intervjuade cheferna för att 

informera läsaren om deras bakgrund och förutsättningar. Den andra delen är inriktad på 

chefernas upplevelse av det dagliga arbetet med kommunikation och den tredje delen tar upp 

vad det innebär att vara kommunikativ i rollen som chef.  

 

5.1 Beskrivning av de intervjuade cheferna 

Fiktivt namn Kön Ålder Antal medarbetare  Antal år 

som chef 

Anders Man 42 år 16 medarbetare 4 år 

Oskar Man  40 år 22 medarbetare 15 år 

Stina Kvinna 29 år 70 medarbetare 3 år 

Göran Man 48 år 23 medarbetare 5 år 

Carola Kvinna 48 år 360 medarbetare, varav 18 stycken direkt 

underställda chefer  

11 år 

Veronica Kvinna 40 år 24 medarbetare 3 år 

Robert Man  30 år 30 medarbetare 6 år 

Monica Kvinna 59 år 3 700 medarbetare, varav 15 stycken 

direkt underställda chefer 

25 år 

 

5.2 Det dagliga arbetet med kommunikation i rollen som chef 

Cheferna berättade att deras huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen som chef bestod i att 

säkerställa att verksamheten och medarbetarna hade rätt förutsättningar för att nå utsatta mål 

och förväntade resultat. I det arbetet ingick arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling, 

rekrytering, planering, strategiskt arbete, administration och förbättringsarbete. Rent praktiskt 

innebar det att både förbereda, delta men också hålla i en hel del möten för att informera vad 

som hände i verksamheten, men det innefattade även en del skriftlig kommunikation 

exempelvis i form av e-post samt en del både planerade och oplanerade samtal med sina 

närmsta medarbetare, kollegor och olika stödfunktioner. Kommunikation var därmed en viktig 

men också tidskrävande del av deras dagliga arbete och samtliga av de intervjuade cheferna 

menade att större delen av dagen direkt eller indirekt handlade om kommunikation i någon 

form. Flera av cheferna uppskattade att kommunikation upptog cirka 80 – 90 procent av deras 

dagliga arbete vilket Stina förklarade på följande sätt: ”alltså det är ju större delen av dagen 

och jag försöker tänka hur mycket som inte är kommunikation, men säg att det i alla fall är 80 

procent som innefattar någon form av kommunikation”. Det indikerar tydligt att ledarskap och 

rollen som chef i mångt och mycket handlar om kommunikation. Veronica beskrev det till och 

med som hennes grunduppdrag:  

 

Jag skulle säga att det är mitt grunduppdrag att kommunicera något. Vi ska ju utföra ett 

arbete, men det bygger ju på att det har kommunicerats ut på ett tydligt sätt. Vad vi ska göra, 

hur vi ska göra det, när vi ska göra det och varför vi ska göra det. Allt handlar ju om 



 

22 
 

kommunikation. Vilka förväntningar jag har på min personal, vad ingår i din yrkesroll, vad 

har jag för förväntningar på dig som kollega, medarbetare ja men allting bygger ju på att jag 

kan kommunicera det på ett sånt sätt som känns meningsfullt och som de kan köpa.  

 

För cheferna var kommunikation framförallt ett sätt att styra verksamheten eller medarbetarna 

i rätt riktning: 

 

Om man inte lyckas nå ut med sitt budskap till personalen så kommer det ju att spreta åt helt 

olika håll och då går det inte att rikta kraften åt samma håll. Det krävs ju att alla jobbar och 

strävar åt samma håll och vet om vilka krav och förväntningar som finns. Lyckas man inte 

nå ut med de sakerna så vet ju inte folk vad de ska göra om dagarna och då har de ju ingen 

målsättning heller. Att man får med sig personalen. Det är ju en sak att stå och säga att något 

är viktigt med det svåra är ju sen att man faktiskt lever med det på något vis. Att man gör 

något av den informationen. [Stina] 

 

Veronica sade att ”det handlar om att kunna visa den stora bilden och det uppdraget vi har och 

vad vi behöver göra för att ta oss dit” och utvecklade sitt resonemang ytterligare: 

 

Individerna på en enhet är så olika, dels generationsmässigt men även varför man är på ett 

jobb och vad det är som driver en. Allt från att jobbet är ett nödvändigt ont till en person som 

har jättehöga ambitioner och lägger ned hela sin själ och hjärta i det. Det finns hela spannet 

och det finns alla åldrar, ja allt möjligt. Det jag känner är utmaningen är hur jag ska kunna 

få med alla de här människorna på samma tåg.  

 

Roberts beskrivning kring betydelsen av kommunikation antyder att det kan medföra skada för 

organisationen om det inte utförs på rätt sätt:  

 

Kommunikationen är ju både ditt vapen och ditt verktyg i ditt arbete, speciellt som chef. Du 

sitter inte och hamrar spik hela tiden utan det gäller ju att ha en verktygslåda med olika 

situationer liksom, men allt mynnar ju ut i kommunikation.  

 

Ett sätt att förhindra skada var enligt de intervjuade cheferna att ha en tydlig struktur och 

systematik i allt arbete som inkluderar kommunikation. Det innebar bland annat att förbereda 

både sig själv och mötes- och informationsmaterial. Oskar pendlade till sin arbetsplats och 

upplevde det som en fördel då han kunde använda den tiden till förberedelse:  

 

Vräker jag ur mig något för fort så kan det bli pannkaka av alltihop, så då är det en fördel att 

man sitter i bilen två timmar om dagen för då hinner jag tänka ganska mycket kring vissa 

detaljer. 

 

Att informera och kommunicera i rätt ordning var ett annat sätt att upprätthålla en struktur och 

systematik i arbetet med kommunikation. ”Kommunikationen ska alltid gå i rätt ordning” 

konstaterade Carola och berättade om en situation där medarbetarna fick ta del av information 

innan det kom till hennes ledningsgrupp: 

 

Det som hände var att informationen gick ut till alla medarbetare och det hade kunnat skapa 

mycket frågetecken som vi i ledningsgruppen inte hunnit reflektera kring hur vi skulle ta oss 



 

23 
 

an och eventuell oro som skulle kunnat uppstå. Så alla fick läsa samma information och det 

är inte bra.  

 

Monica återgav en liknande förklaring då hon berättade vad som kan hända om det inte sker i 

rätt ordning:  

 

Det finns inget som är så irriterande om du jobbar någonstans och så är du kanske chef för 

någonting och så ska man kanske göra en omorganisation och så får du läsa i tidningen om 

att det ska göras en omorganisation som du inte fått reda på och då känner du dig sviken och 

förråd. Du kanske inte gillar omorganisationen men om du hade fått reda på det av din chef 

i rätt ordning och ’att vi är tvungna att göra det här därför att’ så att du vet om det. Då är du 

ju ändå med på det på ett annat sätt/.../Men om du får reda på det i tidningen eller fel väg så 

blir du förbannad. Då känner du just att du inte har den där tilliten till chefen ovanför.  

 

Det höga informationsflödet var på ett eller annat sätt ett återkommande ämne under flera av 

intervjuerna och således en faktor som de behövde ta hänsyn till i sin dagliga kommunikation 

ute i verksamheten. ”Jag mailar ju ofta saker och försöker ju hålla igen på det eftersom alla 

drunknar i mail så jag försöker aktivt tänka på det” berättade Monica. Det märktes framförallt 

av via de digitala kanalerna som användes: 

 

Via våra sociala medier lägger jag ut mindre uppföljningar eller mindre budskap vart det inte 

är lika blodigt om det försvinner i flödet för det är ju hela tiden så himla mycket information 

som kommer där. Så även om jag lägger ut information där och alla är med i den gruppen så 

vet jag att det är lätt att missa informationen bara för att det är så mycket i flödet. Mailen 

använder jag nästan aldrig utan det är bara om det är sådana saker som ska ut till alla och 

som jag vet att när det väl kommer ut ett mail så förväntar jag mig att man läser det. [Stina] 

 

När det gäller utbildning inom ledarskap och kommunikation hade alla chefer genomgått någon 

form av ledarskapsutbildning antingen externt eller internt och då hade kommunikation ingått 

som en del av utbildningen. Dock hade ingen genomgått någon utbildning som enbart varit 

inriktad på kommunikation utan flera av dem berättade att de hade utvecklat sitt sätt att 

kommunicera genom att lära-genom-att-göra (”learning-by-doing”). Monica berättade att hon 

även hade lärt sig mycket om kommunikation genom att arbeta nära kommunikatörer ”det har 

jag lärt mig mer på vägen och mycket genom att jobba nära kommunikatörer, liksom hur viktigt 

det är att tänka strategiskt kring kommunikation”.   

 

5.3 Innebörden i att vara kommunikativ som chef 

5.3.1 Vikten av anpassning  

För att kunna styra verksamheten i rätt riktning behöver en chef kunna möta alla olika individer 

genom att anpassa både innehåll och tillvägagångssätt för det som ska informeras eller 

kommuniceras. ”Jag brukar säga att jag har 16 olika medarbetare som jag pratar med på 16 

olika sätt eftersom det är 16 olika individer” sade Anders. Robert förde ett liknande 

resonemang: ”alla är väldigt olika och det är svårt att föreställa sig innan man jobbar som chef 

hur olika människor faktiskt är och hur man som chef ska möta varje person”. Han ansåg därför 

att en viktig egenskap hos en chef var att ha en känsla för att bemöta människor. Robert tog 

upp ett målande exempel på hur han fått arbeta med att anpassa sitt sätt att kommunicera då 
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han hade en medarbetare som var dövstum. Det medförde att han var tvungen att hitta andra 

sätt att anpassa kommunikationen: ”Kommunikationen mellan oss är ganska svår, men vi löser 

det genom att skriva på papper och göra gester och det fungerar helt okej”. I Carolas 

ledningsgrupp hade de nyligen arbetat med personlighetsanalyser där resultatet visat att 

gruppen bestod av ett flertal olika personlighetstyper där vissa var mer eller mindre lika 

varandra. Hon berättade att det var otroligt nyttigt för henne att få den insikten så att hon i sin 

tur kunde anpassa sitt sätt att kommunicera för att fånga alla olika individer utifrån vilken 

personlighetstyp de var. ”Jag är olik dem, vad behöver jag tänka på” sade hon och avslutade 

med:  

 

Det är nog utmaningen att vi är så otroligt olika. Det är ju bara tänka att om jag har de 18 

olika personerna i mina chefer hur ser det då inte ut på medarbetarnivå där vi har 350 

medarbetare. Det är nog största utmaningen.  

 

Med tanke på medarbetarnas olikheter var ett sätt för cheferna att anpassa sin kommunikation 

att bearbeta och värdera det som skulle kommuniceras eller informeras. Det var både innehållet 

och dess allvar samt mottagaren/målgruppen som styrde såväl tillvägagångssätt som val av 

kanal. Oskar berättade hur han går tillväga när han ska informera om ett tufft beslut som 

påverkar många medarbetare. Då kallar han alla till möte och ser till att boka så att han har 

väldigt mycket luft i agendan för att kunna fånga upp alla olika personligheter: 

 

Om många påverkas av det så reagerar alla på olika sätt. Vissa påverkas på ett mer 

emotionellt sätt, vissa behöver ha ett samtal efteråt och vissa behöver sätta sig ned i en kvart 

efteråt och kanske ställa frågor. Alla förstår inte utfallet av det och vad man har sagt riktigt 

och då brukar det vara många som ber att vi ska sätta oss ned i fem minuter så att de får höra 

hur man tänker. Vissa kommer inte ens fram och frågar fastän de mår dåligt och då får man 

ta dem åt sidan och prata med dem enskilt några minuter/.../För jag kan ju tycka att det jag 

säger är solklart men det är ju upp till den som ska tolka och höra det som senare ska bekräfta 

för mig att de har förstått vad jag sagt. Det är ju inte alla som gör det utifrån det man säger.  

 

Det fanns ett flertal kanaler som cheferna kunde använda sig av i sin kommunikation och de 

flesta kombinerade skriftlig och muntlig kommunikation. E-post, mötesprotokoll, 

informationstavlor, blogg eller sociala medier var exempel på skriftliga kanaler som de 

använde, medans telefon, olika former av fysiska eller digitala möten, enskilda samtal eller 

gruppdiskussioner var exempel på muntliga kanaler. Det fanns för- och nackdelar med båda 

sätten. Det viktiga var att veta vilket tillvägagångssätt eller vilken kanal som var lämplig för 

den aktuella situationen. ”Det är ju litegrann en värdering vilken effekt det jag ska informera 

om kommer att få” menade Oskar. Att kommunicera i text beskrevs som tidsbesparande, enkelt 

om man vill nå alla direkt och de kunde även följa historiken i det som kommunicerats. Enligt 

flera av dem var dock skriftlig kommunikation endast lämpligt att använda om det gällde 

enklare information som inte kunde misstolkas och inte för känsligare frågor, större analyser 

eller djupare reflektioner som kunde skapa olika tankar och känslor. Även en till synes enkel 

information krävde bearbetning för att minimera risken för misstolkning.  
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Innan jag skriver eller skickar ut information så skriver jag, läser, omformulerar och läser 

igen. Jag skriver inte bara något och skickar iväg det/.../Jag kan ju revidera mig själv på ett 

annat sätt om jag använder en digital kanal. [Veronica] 

 

Förutom e-post kommunicerade Carola skriftligen via sin chefsblogg där hon publicerade ett 

inlägg var tredje till fjärde månad för att informera om vart organisationen befanns sig just nu 

och vart den var på väg. Ett inlägg krävde dock en del förberedelse och arbete:  

 

Innan jag ens kan publicera något på bloggen så får jag nog sitta en hel dag. Det är ingenting 

som jag gör snabbt. Jag ändrar, skriver om och får analysera hur en viss sak kan tas emot. 

Det skrivna ordet är så otroligt känsligt och det är nog nackdelen eller utmaningen. Att man 

får jobba jättemycket, det är inget man gör på en timme. Det är tidskrävande. [Carola] 

 

Cheferna föredrog däremot att kommunicera muntligen då det var ett sätt att engagera 

medarbetarna i en dialog. ”Det är ju så den bästa kommunikationen sker” förklarade Anders. 

Att ställa frågor, be om feedback eller dela in medarbetarna i mindre grupper var olika 

tillvägagångssätt för att bjuda in till dialog. 

 

När jag började här så hade man möten alla 23 medarbetare tillsammans, men de är ju 

uppdelade i tre grupper och det ser inte likadant ut där de jobbar så frågeställningarna och 

problemen kan se så olika ut. Så jag har valt att dela upp dem så jag kör gruppvis istället för 

då känner jag att man får bättre dialoger. [Göran] 

 

Via dialogen kunde de få med sig medarbetarna på ett annat sätt då det gav dem möjlighet att 

skapa förståelse genom att förklara och motivera samtidigt som medarbetarna fick en chans att 

vara delaktiga genom att diskutera tillsammans samt reflektera och ställa frågor. Den muntliga 

kommunikationen och dialogen var också ett sätt att skapa förtroende, bygga relationer och det 

gav dem även möjlighet att bemöta eventuella reaktioner direkt: 

 

Om jag mailar dig har jag inte en aning om hur du tar emot det. Alltså du kan ju bli 

svinförbannad och liksom stå där och svära när du läser det och känna att det här är skitdåligt. 

På telefonen kan jag i alla fall höra tonläget, men det är mest effektfullt att sitta såhär för då 

kan jag verkligen se om du blir ledsen och varför du blir det. Vad är det som gör att det känns 

så tungt. Att skicka ett mail går ju på 30 sekunder och sen är det klart. Du kanske ändå får 

samma jobb utfört men du bygger ju inte relationer på mail. [Robert] 

 

Oavsett tillvägagångssätt eller kanal blev det tydligt att det handlade det om att ha ett visst mått 

av pedagogik för att du som chef skulle lyckas nå fram med din kommunikation. Det var 

nämligen viktigt att kunna sätta saker i ett sammanhang och framförallt kunna förklara varför 

något skulle genomföras eller förändras.  

 

Jag tycker att det är lättare att få med mig en grupp om de har en förståelse för vart vi är på 

väg. Man måste kunna berätta hela berättelsen. Man måste ha en början, en mitt och ett slut 

så att de förstår syftet med det vi gör även om man kanske inte säger hurra längs vägen/.../för 

att jag ska kunna känna mig delaktig i verksamheten så vill jag vara en del av berättelsen 

och inte bara få saker levererade åt mig/.../Ofta handlar det om att man måste be sina 

medarbetare att springa den där extra milen och då vill de veta varför de ska göra det. 

[Veronica] 
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Att återge bakgrunden och förklara varför något ska genomföras handlade således om att få 

verksamheten och medarbetarna att nå en acceptans och få en förståelse för uppdraget. Det 

innebar att cheferna kunde använda sig av kommunikation för att sätta saker i ett sammanhang 

och göra dem begripliga: 

 

Pedagogik och kommunikation hänger väldigt mycket ihop, men även att man har någon 

form av trygghet i att stå inför 25 medarbetare som inte förstår och ibland kan vara ganska 

uppretade. Då gäller det på att ett pedagogiskt sätt kunna förklara syfte, bakgrund och 

bekräfta. Så jag skulle nog vilja säga att pedagogiken är otroligt viktig. [Carola] 

 

5.3.2 Att vara närvarande och tillgänglig 

Alla chefer hade en uttalad vilja av att vara närvarande och tillgänglig, vilket visade sig på lite 

olika sätt. Anders, Oskar, Göran, Stina och Robert uttryckte sin tillgänglighet genom att visa 

sin närvaro fysiskt genom att vistas ute bland sina medarbetare. Oskar hade för vana att hälsa 

god morgon och säga hej då vid arbetsdagens slut, men han gick även runt bland medarbetarna 

under dagen för att stämma av hur arbetet fortlöpte och hur de hade det. Anders och Göran 

arbetade i skift och mycket av deras kommunikation skedde direkt ute vid medarbetarnas 

arbetsplatser. 

 

Jag brukar kalla det för att jag går på små psykosociala ronder och på en hel dag ska jag då 

försöka lyckas prata med alla. Jag lyckas inte alltid men jag vill försöka hinna prata enskilt 

med alla en liten stund i alla fall. Det behöver inte alls vara något märkvärdigt utan det kan 

vara om hur helgen varit till exempel. För oftast kan det spinna vidare i något annat. [Anders] 

 

Göran gjorde på ett liknande sätt då han alltid försökte börja sitt skift med att gå runt och träffa 

alla för att kolla av statusen på sina medarbetare. ”Jag tycker att det är viktigt och då får man 

även tidiga signaler” sade han. Att vara närvarande innebar dock inte endast att vara på plats 

rent fysiskt utan även visa sin tillgänglighet genom att vara kontaktbar via e-post och telefon, 

men även att vara mentalt närvarande genom att visa intresse och lyssna när medarbetare hade 

något de ville prata om: 

 

Det är ju faktiskt så att jag inte träffar alla varje dag och att jag faktiskt då visar att jag är 

intresserad. Oavsett om det är något de gjort i helgen, något arbetsrelaterat eller något 

personligt. Att visa att man faktiskt lyssnar. [Stina] 

 

Veronica uttryckte en önskan om att vara mer fysiskt närvarande bland sina medarbetare: 

 

Ett annat utvecklingsområde är att jag vill vara en mer närvarande chef än vad jag är. När 

jag ser på mina kollegor så är det vissa utav dem som är jätteduktiga på att verkligen vara 

med på alla möten och är inne i alla vardagliga diskussioner på ett sätt som jag inte riktigt 

lyckas med, så det känner jag att den egenskapen beundrar jag. Det vill jag bli bättre 

på/.../Egentligen tycker jag att under de omständigheterna vi har, hur vi arbetar och allt som 

måste hinnas med så tycker jag nog att en närvarande chef är tillgänglig på så sätt att ’jag 

kanske inte har tid just nu men så fort jag kan’. Att jag alltid har tid att bemöta någon.  
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Tack vare att hon satt tillsammans med sina medarbetare i ett öppet kontorslandskap så blev 

det ändå korta samtal med de allra flesta, men hon visade även sin tillgänglighet genom att vara 

snabb med att svara och återkoppla på medarbetarnas förfrågningar via e-post. Att som chef 

visa sin tillgänglighet blev ett smidigt sätt att lösa problem för att inte bromsa medarbetarna 

eller verksamheten. ”Det hinner som aldrig bli några större saker utan allt det som är problem 

löser vi ganska fort” sade Oskar. Monica förklarade varför det var viktigt att vara tillgänglig:  

 

Jag är väldigt tillgänglig. Jag ringer alltid upp om jag inte kan svara just då så jag tror att de 

känner att jag är tillgänglig. Jag vill gärna vara tillgänglig därför att ofta kan det ju vara så 

här att man kan lösa saker snabbt så att man inte hamnar i vänteläge/.../Om det är fem 

personer som har behov av ett beslut eller något utav mig och så hamnar alla dem i vänteläge 

och kan inte gå vidare, då bromsar jag ju fem personer. Om jag då är tillgänglig så kan de gå 

vidare för då bromsar jag ingenting. 

 

Den fysiska närvaron bidrog även till en hel del småprat med medarbetarna när de möttes i 

fikarummet, korridoren eller ute vid arbetsplatserna och detta var också en viktig del av deras 

dagliga kommunikation. Förutom verksamhetsfokuserad kommunikation kunde det handla om 

vilka program som visades på TV, hur medarbetarna hade sovit eller vad de tyckte om 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovics senaste kommentar.  

 

Oftast när jag börjar försöker jag alltid hitta något slags intresse eller något de tycker om och 

få någon slags ingång till att börja prata med dem. Jag gillar dialoger för där får jag en chans 

att skapa tillit/.../Igår pratade jag med en tjej och hon hade ätit skräpmat tre dagar på raken 

så hon tyckte att hon skulle bli tjock av det, men jag sa att det var säkert gott. Så det kan 

handla om vad som helst i stort sett. [Göran] 

 

Genom chefernas beskrivningar blev småpratet ett sätt att lära känna sina medarbetare och 

bygga upp relationen chef – medarbetare. Att bygga upp förtroendet på detta vis underlättade 

vid övriga möten eller enskilda samtal så att medarbetarna vågade öppna upp sig. 

  

Jag försöker ju bygga den här relationen till dem så att du inte bara är min medarbetare. Jag 

vill inte att du ska tänka att det är du och chefen utan jag vill att du ska tänka att det är du 

och Robert som sitter här och har ett samtal. Sen så är det otroligt viktigt att de har respekten 

och vet att jag är chef, men vi ska kunna sitta och skoja och sådär. Så jag tror att jag vinner 

mycket på det så jag försöker som ändå vara en i gänget. [Robert] 

 

”Först och främst är det att vara en bra person och det naturliga är att man hälsar på alla, ser 

människor och kommer ihåg vad de har sagt” sade Carola och hon upplevde att det här med att 

visa att man bryr sig, uppmärksammar och ser sina medarbetare även gjorde att man som chef 

kunde fatta ganska tuffa beslut och ändå skapa någon form av förtroende. 

 

Jag försöker prata med alla varje dag och jag tycker själv att jag känner dem rätt väl både på 

arbetet och personligt. Det finns ju alltid olika typer av människor, vissa är ju ganska öppna 

och lätta att ha en dialog tillsammans med och man vet namnet på deras syskon, barn osv. 

och det är väl en sak jag alltid försöker memorera. Vad bröder, syskon, hundar och allt 

möjligt sånt heter för att lättare också kunna visa att man bryr sig om personerna. [Oskar]  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt tolkas och diskuteras resultatet i perspektiv mot de teoretiska referensramarna. 

Diskussionen mynnar sedan ut i en slutsats innan idéer till framtida forskning presenteras.  

 

6.1 Teoretisk diskussion 

Syftet med denna studien var att undersöka chefers upplevelse av att arbeta med 

kommunikation i deras dagliga arbete. Baserat på detta formulerades två frågeställningar som 

kommer att diskuteras i stycket som följer nedan. 

 

- Hur arbetar chefer med kommunikation i sitt dagliga arbete? 

- Vad innebär det att vara kommunikativ i rollen som chef?  

 

Resultatet från studien visar att chefer använder kommunikation som ett sätt att styra 

verksamheten och dess medarbetare i rätt riktning för att uppnå organisationsmålen. För att 

kunna styra verksamheten och dess medarbetare i rätt riktning måste medarbetarna känna ett 

förtroende och ha en tillit till den som ska vägleda dem framåt, i det här fallet chefen. Att vara 

kommunikativ i rollen som chef innebär därför att kunna växla mellan funktion och relation i 

sitt sätt att kommunicera. Enligt min uppfattning grundar sig ett förtroende i en relation och 

resultatet visade att kommunikationen hade en relationsinriktad del då det var ett sätt för 

cheferna att lära känna sina medarbetare och på så vis stärka relationen chef – medarbetare. 

För att arbeta som chef måste man ha en förmåga att kunna växla mellan att vara chef och 

ledare efter behov enligt Nilsson et al. (2014) och det var intressant att se hur denna växling 

blev synlig i den dagliga kommunikationen genom att cheferna varierade sitt sätt att 

kommunicera beroende på om det gällde arbetsrelaterade frågor eller småprat i fikarummet. 

Att arbeta med kommunikation i någon form skedde i stort sett hela tiden och upptog därför en 

stor del av arbetsdagen rent tidsmässigt. Det bilden stämde överens med tidigare studier som 

Heide et al. (2013) hänvisat till och som visar att chefer ägnar närmare 80 procent av sin 

arbetsdag till kommunikation med andra människor. Det kan förklaras med tanke på de 

praktiska arbetsuppgifter en chef har vilket innefattar att både förbereda, delta men också hålla 

i en hel del möten, kommunicera skriftligen exempelvis i form av e-post, informera vad som 

händer i verksamheten, men även ha en del både inplanerade och spontana samtal med sina 

närmsta medarbetare, kollegor eller olika stödfunktioner. Det dagliga arbetet innefattade 

således både information och kommunikation om man utgår ifrån Heide et als. (2013) 

beskrivning av begreppen. Deras dagliga kommunikativa arbete hade även en flertal likheter 

med Heide et als. (2013) beskrivning av chefens kommunikativa uppdrag och Lagers (2017) 

praktiska modell, vilket visar att det finns en del kommunikativa aktiviteter som tillsammans 

bekräftar den teoretiska bilden av chefens sätt att arbeta med kommunikation i sitt dagliga 

arbete. Även om informationsspridning var en del av deras kommunikativa arbete fanns det 

både en medvetenhet, men också olika strategier för att inte spä på ett redan högt 

informationsflöde vilket visar en annan bild än den Heide et al. (2013) beskrev gällande den 

utbredda uppfattningen bland chefer om att tillgången till information automatiskt ger insikt, 

förståelse och kunskap. Det var snarare tvärtom då anpassning, förberedelse, bearbetning och 
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dialog var en viktig del för att lyckas skapa en gemensam förståelse, ”communicare” enligt 

Lager (2017).  

 

Den tidigare forskningen som jag tagit del av har framförallt handlat om att beskriva, undersöka 

och förstå sambandet mellan ledarskap och kommunikation, vilken effekt det har för 

organisationen och medarbetaren men även definiera och beskriva det relativt nya begreppet 

”kommunikativt ledarskap”. Det går att återfinna delar av både Eriksens (2001) och Johansson 

et als. (2014) definitioner av det kommunikativa ledarskapet i chefernas sätt att arbeta med 

kommunikation, men det går även att dra paralleller mot det transformativa ledarskapet som 

Nilsson et al. (2014) beskriver. Det kommunikativa ledarskapet tar sig delvis i uttryck i hur 

cheferna arbetar med att vara tillgänglig, men även genom att anta ett kommunikativt 

förhållningssätt för att samordna handling genom att använda sig av argumentation (Eriksen, 

2001). Den sista delen märks av i hur de resonerade kring betydelsen av att återge bakgrunden 

och förklara varför något ska genomföras för att på så sätt få medarbetarna att nå en acceptans 

och få en förståelse för det arbete som ska utföras. Samtidigt som den tidigare forskningen 

pekar mot en form av ledarskap finns det delar i det resonemanget som pekar mot att 

kommunikation kan betraktas som ett verktyg och det går även att se i de intervjuade chefernas 

resonemang. Dels beskrevs kommunikation som ett grunduppdrag, men de talade framförallt 

om hur de använde kommunikation i deras arbete som chef. Detta styrks ytterligare i ljuset av 

Lindmark och Önneviks (2011, s 293) definition av ledarskap vilket är ”konsten att få 

människor att utföra saker och få dem att gå mot samma mål” vilket enligt min tolkning syftar 

på att ledarskap handlar om förmåga. Chefernas beskrivningar av kommunikation i deras 

dagliga arbete indikerade alltså att de såg på kommunikation som en metod eller ett verktyg 

för att nå fram med information eller ett visst budskap, snarare än en särskild form av ledarskap. 

Baserat på detta kan det vara av värde att betrakta kommunikation som en del av ledarskapet, 

exempelvis som i Nilsson et al. (2014) beskrivning av det transformativa ledarskapet, snarare 

än en komplett ledarskapsmodell vilket Lager (2017) också är inne på.  

 

Att det först är på senare år som den kommunikativa delen av ledarskapet fått mer 

uppmärksamhet (Simonsson, 2011) blev märkbart när frågan om utbildning berördes. Ingen 

hade genomgått någon omfattande utbildning utan de hade snarare tränat sig själva i att anta 

ett kommunikativt förhållningssätt. Att betrakta kommunikation som ett verktyg indikerar att 

det kräver kunskap och träning för att det ska kunna nyttjas fullt ut. I en vidare bemärkelse kan 

ett verktyg ses som något som kan underlätta ens arbete, men för att det ska underlätta måste 

det användas på rätt sätt. Även om de intervjuade cheferna fått en viss utbildning inom 

kommunikation betraktar jag dem som självlärda och att vara självlärd kan ha sina för- och 

nackdelar. En fördel som självlärd är möjligheten till improvisation i och med att man är friare 

i sitt sätt att agera och således inte styrd av en föreställning om hur något bör vara. Det kan ha 

gjort att cheferna utvecklat en egen stil i sitt sätt att kommunicera. En som är självlärd vet ofta 

att saker och ting fungerar, men inte hur eller varför vilket kan betraktas som en nackdel. Att 

lära av sina misstag (”trial-and-error”) är för de flesta en ganska lång väg att gå och då kan 

utbildning medföra att kortare väg mot målet att bli bra på att kommunicera i rollen som chef. 

Utbildning borde rimligtvis också minska risken för kommunikativa misstag eftersom det ger 

en bra grund att stå på. Detta borde i sin tur förhoppningsvis skapa en större medvetenhet hos 
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chefen så att denne blir mer uppmärksam på begynnande ovanor eller felaktigheter i sitt sätt att 

använda kommunikation i sitt dagliga arbete. Med tanke på att kommunikation är en stor del i 

att arbeta som chef i kombination med det ökade forskningsintresset borde det finnas ett värde 

för organisationer att erbjuda sina chefer utbildning där de får möjlighet att utveckla och stärka 

sin kommunikativa förmåga, men också träna på att använda kommunikation som det verktyg 

man kan hävda att det är. Sammanfattat borde kommunikation ur ett ledarskapsperspektiv vara 

ett prioriterat område för organisationer för att kunna möta morgondagens och framtidens 

utmaningar med tanke på den höga förändringstakten i såväl samhälle som arbetsliv. 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram en upptäckt som jag finner spännande och det är sambandet 

mellan kommunikation och pedagogik. Det är inget som nämns i det teoretiska materialet som 

jag gått igenom, men jag tolkar det som en betydelsefull kompetens för att arbeta med 

kommunikation som chef. 

 

6.2 Slutsats 

Det huvudsakliga resultatet kan sammanfattas i en översiktlig modell (se fig. 3) för att visa 

såväl betydelsen som innebörden i att arbeta med kommunikation i rollen som chef. 

 

 

Fig. 3.Studiens huvudsakliga resultat sammanfattat i en modell 

 

Baserat på studiens resultat kan följande slutsatser dras:  

 

- Kommunikation ur ett chefsperspektiv bör snarare betraktas som ett verktyg eller 

tillvägagångssätt snarare än en specifik form av ett ledarskap. Oavsett organisation 

eller verksamhetsinriktning så bör en chef ha en viss grad av kompetens och insikt om 

att arbeta med kommunikation som ett verktyg för att styra och utveckla organisationen. 

Detta blir extra viktigt om organisationen eftersträvar ett ledarskap som präglas av 

målstyrning.  

- Att vara kommunikativ i rollen som chef handlar om pedagogik, anpassning, 

struktur och förtroende och tillit. Det innefattar en förmåga att kunna växla mellan 

funktion och relation i sitt sätt att kommunicera. För att medarbetarna ska kunna känna 

delaktighet måste det först finnas en gemensam förståelse för uppdraget och för att 

kunna nå dit måste chefen rent kommunikativt kunna förmedla budskapet på ett för 

målgruppen pedagogiskt sätt, men även kunna förklara bakgrunden så att medarbetarna 

förstår. Det görs genom att anpassa kommunikationen både genom att bearbeta 

budskapet men också i valet av kanal eller tillvägagångssätt. För att kunna styra 

Anpassning
Förmedla 
budskap

Gemensam 
förståelse

Alla arbetar åt 
samma håll

Måluppfyllelse

Pedagogik, struktur, förtroende och tillit 
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verksamheten och dess medarbetare i rätt riktning måste medarbetarna känna ett 

förtroende och ha en tillit till den som leder dem framåt, i det här fallet chefen. 

 

6.3 Framtida forskning 

Denna studie har undersökt chefers upplevelse av att arbeta med kommunikation i deras dagliga 

arbete, vilken betydelse det har för dem men också vad det innebär att vara kommunikativ i 

rollen som chef. Baserat på de resultat som presenterats har jag upptäckt fler områden som kan 

vara aktuella för framtida forskning. Med koppling till resultatet kring att vara en närvarande 

och tillgänglig chef hade det varit intressant att undersöka hur ett distansbaserat ledarskap 

påverkar chefens sätt att kommunicera med sina medarbetare. Den spännande upptäckten kring 

sambandet mellan kommunikation och pedagogik är också ett område som hade varit intressant 

att utforska mer såväl som småpratets betydelse för relationen mellan chef och medarbetare.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informantbrev  

 

Hej! 

  

Jag läser mitt tredje och sista år på Sociologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Under 

våren skriver jag mitt examensarbete på temat ledarskap och kommunikation där jag kommer 

att undersöka vilken betydelse kommunikation har för chefer inom olika organisationer. Jag 

kommer att genomföra mellan 8-10 intervjuer och söker nu personer som arbetar som chefer 

och kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att beröra din upplevelse av 

kommunikation i din roll som chef. Intervjuerna beräknas ta cirka 45 – 60 min och kommer att 

genomföras i samråd med dig, men förslagsvis under vecka 15 - 16. För att underlätta 

efterarbetet önskar jag spela in intervjun. Inspelningen kommer endast att användas under 

arbetet med uppsatsen och kommer därefter att raderas. Resultatet kommer att presenteras i 

form av en uppsats och en muntlig presentation för min klass. Insamlat material kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet vilket innebär att materialet kommer att 

presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Om du önskar finns det möjlighet att 

ta del av resultatet efteråt genom att få en kopia av uppsatsen.   

  

Genom detta mail tillfrågas du om deltagande i denna undersökning genom att ställa upp för 

en intervju. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. Jag önskar besked via mail så snart som möjligt.  

  

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via mail eller på telefon  

07x – xxx xx xx. Min handledare på universitetet finns också tillgänglig för att svara på frågor. 

Återkom till mig om du önskar kontaktuppgifter till min tilldelade handledare.   

  

Vänligen  

  

Linnéa Penttinen   

Sociologiprogrammet åk 3, Luleå Tekniska Universitet  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrund  

• Hur gammal är du?   

• Hur länge har du arbetat här?   

• Hur länge har du haft ditt nuvarande uppdrag?   

o Hur kom du att börja arbeta i din nuvarande position?  

o Har du någon tidigare erfarenhet av att arbeta i en ledande position?  

• Hur många medarbetare är du ansvarig för?   

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

  

Ledarskap  

• Vad kan dina medarbetare förvänta sig av ditt ledarskap?  

• Vilka ledaregenskaper är viktiga för dig?   

• Vilka är dina styrkor respektive utvecklingsområden?   

• Hur agerar du som ledare i med- respektive motgång?  

• Hur går du tillväga när du ska fatta beslut som påverkar dina medarbetare?   

  

Kommunikation  

• Hur skulle du beskriva organisationen du arbetar i?  

o Upplever du att det (det beskrivna organisationsklimatet) har en inverkan 

på kommunikationsmiljön?  

• Har organisationen någon policy eller några riktlinjer kring kommunikation?  

• Har du genomgått någon utbildning inom kommunikation och/eller ledarskap?  

o Anser du att du har tillräckliga kunskaper inom dessa områden?   

• Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis ned på kommunikation varje dag?  

o Vem/med vilka kommunicerar du huvudsakligen med? (medarbetare, andra 

chefer, övriga)  

o Har du något exempel på vad denna kommunikation kan handla om?  

• Hur kommunicerar du med dina medarbetare? Exempelvis: telefon, möten, e-

post/digitalt, stormöten, spontant vid arbetsplatsen, i fikarum, korridor osv.   

o Vad påverkar valet av kommunikationskanal?   

o Vilka för- respektive nackdelar upplever du med att kommunicera med dina 

medarbetare via digitala kanaler?  

o Vilka för- respektive nackdelar upplever du med att kommunicera med dina 

medarbetare via direkt kommunikation (”ansikte-mot-ansikte”)?  

• Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan dig och medarbetarna?   

o Vilka möjligheter har medarbetarna att kommunicera med dig?  

o I vilken utsträckning upplever du att kommunikationen mellan dig och 

medarbetarna präglas av dialog och delaktighet?   

o Finns det något gällande kommunikationen med dina medarbetare som du skulle 

vilja förbättra?   

• Vilken betydelse har kommunikation för dig som ledare?    

• Vad anser du är viktigt att tänka på när man kommunicerar som ledare?   

• Vad är målet med din kommunikation?   

• Hur gör du för att skapa en dialog?   

• Hur gör du för att säkerställa att du når fram med ditt budskap?  

• Avslutningsvis: Har du något som du skulle vilja tillägga?   
  


