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Sammanfattning 

Enligt tidigare forskning grundas gott ledarskap på förmågan att motivera, sätta upp mål och 

fatta kompetenta beslut (Bass, Riggio och Mahwah, 2006). Gott ledarskap grundas även på 

aktiv kommunikation och balanserade informationsflöden (Avolio, Gardner, Peterson, 

Wernsing & Walumbwa, 2008). Utan effektiv kommunikation är ledarskap i huvudsak 

irrelevant och kommunikation är som mest effektiv när den leder till delad förståelse 

(Neufeld, Wan & Fang, 2010; Chidambaram & Jones, 1993). 

Syftet med den här studien är att belysa fenomenet ledarskap och kommunikation från 

ett aktivt vardagligt perspektiv. Studien undersöker ledarskap och ledarskapets 

kommunikation med medarbetare genom en kvalitativ intervjustudie baserat på femton 

intervjuer med ledare, följt av en tematisk analys.  

Det undersökta fenomenet återspeglar ledarskap genom medvetenhet och ledarskapets 

kommunikation genom autenticitet. Studien beskriver ledares uppdrag, tydlighet och 

uppriktighet i kommunikation, fostran av positiv kultur genom engagemang och 

värdeskapande och vikten av förtroende och insikt i relationer.  

I studien diskuteras resultatet med tidigare forskning. Bland annat förs en diskussion om 

ledares starkare identifikation med organisatoriska värden jämfört med personliga 

värderingar. En slutsats som studien reflekterar över är betydelsen av att noggrant identifiera 

förväntningar och kommunicera dem uppriktighet med lyhördhet gentemot medarbetare. 

 

Nyckelord: Ledarskap, Kommunikation, Medvetenhet och Autenticitet 
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Abstract 

According to previous research strong leadership is based on the ability to motivate, set goals 

and make competent decisions (Bass, Riggio and Mahwah, 2006). Good leadership is also 

based on active communication and balanced information flows (Avolio, Gardner, Peterson, 

Wernsing & Walumbwa, 2008). Without effective communication, leadership is essentially 

irrelevant and communication is most effective when it leads to shared understanding 

(Neufeld, Wan & Fang, 2010; Chidambaram & Jones, 1993). 

The purpose of this study is to highlight the phenomenon of leadership and 

communication from an every day perspective. The study examines leadership and leadership 

communication with employees through a qualitative study based on fifteen interviews with 

leaders, followed by a thematic analysis. 

The investigated phenomenon reflects leadership through awareness and leadership 

communication through authenticity. The study describes the leader's assignment, clarity and 

sincerity in communication, nurturing of positive culture through engagement and creating 

value, and the importance of trust and insight in relationships. 

The study discusses the results with previous research. Furthermore, it discusses a 

stronger identification combined with organizational values compared to personal values. One 

conclusion that the study reflect upon is the importance of accurate identification of 

expectations and to communicate them with sincerity and sensitivity towards employees. 

 

Keywords: Leadership, Communication, Awareness and Authenticity 
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Förord 

Mitt intresse för ledarskap och kommunikation grundar sig i alla spännande och filosofiska 

perspektiv på ämnet som presenterats genom min utbildning till personal- och arbetslivsvetare 

vid Karlstads universitet. Jag valde att undersöka team och arbetsgrupper och fann att 

individer i grupper många gånger styrs av de förväntningar man tror finns från teamet, ledaren 

och organisationen, vilket påverkar individualiteten. Ledaren är central för teamet och för 

individen i gruppen. Därför har jag valt att komplettera mina och andras kunskaper om 

samspelet mellan ledare och medarbetare, genom ytterligare en studie, denna gång i 

psykologi.  

 

Stort tack till alla femton respondenter som med engagemang och öppenhet tagit till sig mina 

frågor och bidragit med så värdefulla svar. Tack för er uppriktighet och den goda inställning 

ni haft till min studie. Tack också till er som engagerat fångade upp min förfrågan om 

deltagare och förmedlat respondenter enligt studiens kriterier.  

 

Tack Roger Donaldson för din fina pedagogik och ditt pålitliga handledarskap. Tack Camilla 

Kylin för inspiration och vägledning i val av ämne.  

 

Tack också till mina kollegor och min familj för att jag har kunnat ta det utrymme som 

behövts för att genomföra detta arbete.  

 

Karlstad, 2013-08-01 

 

Karolina Midböe 
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Inledning 

Enligt konventionell psykologi handlar ledarskap om att leda människor till att bidra 

till gruppens mål. Hur en ledare bäst arbetar mot detta mål med sina medarbetare är ett 

område som engagerar och som har gett upphov till många teorier och tankar. För ett sekel 

sedan, under industrialiseringen, innebar ledning till stor del styrning och kontroll. Med tiden 

har synsättet förändrats och den rådande kunskapsekonomin framhäver ett mer engagerat och 

humanistiskt ledarskap. Man kan säga att ledarskapets uppgift, oavsett placering i en 

organisation, är att samordna arbete och motivera medarbetare. Nutida ledarskapsforskning 

behandlar gärna de två huvudelementen vad och hur inom organisationer: Vad är det 

organisationen ska göra och hur ska det göras? Här behandlas vad som en fråga om att 

fastställa en strategisk inriktning som skapar både syfte och identitet, medan hur avser 

styrande av människor mot utförande och förverkligande av strategi (Kaiser, McGinnis, 

Lindberg & Overfield, 2012).   

I ett tidigare perspektiv kan ledarens roll kategoriseras enligt tre funktioner. Den första 

är informationsfunktionen som handlar om att förvärva och sprida information från 

omgivningen till sina medarbetare. I informationsfunktionen ingår även övervakning. Den 

andra kategorin är beslut. Ledarens roll att ta beslut handlar om dennes initiativ till 

förändring, problemlösning och förmåga att kunna förutse, möta och lösa hot, tvister och 

konflikter. Den tredje kategorin handlar om samspel, det vill säga ledarens sociala funktion i 

den mellanmänskliga relationen (Mintzberg, 1973).  

Efter Mintzbergs kategorisering har vi sett många olika ledarskapsteorier framträda i 

takt med förändringar i tiden. På 1980-talet ökade intresset kraftigt för det karismatiska 

ledarskapet, som kan kännetecknas av utstrålning, vision och problemredigering (House & 

Podsakoff, 1994). I dess kölvatten framkom nya teorier och en av de främst utvecklade 

teorierna på 1990-talet var perspektiven transaktions- respektive transformationsledning. 

Transaktionellt ledarskap baseras på en förståelse av utbyte, en transaktion mellan ledare och 

medarbetare, en överenskommelse via diskussion eller information som omvandlas till 

handling. Det transaktionella ledarskapet kommunicerar mål och förväntningar på ett sätt som 

gör processen möjlig att kontrollera (Neufeld, Wan & Fang, 2010).  Transformativt ledarskap 

lyfter upp ledarskapet en nivå och arbetar för att inspirera de anställda att dela organisationens 

vision och mål. Utöver att vara karismatisk arbetar den transformativa ledaren aktivt med att 

lyfta den anställdas individuella förmåga och personliga utveckling. Effektiva 

transformerande ledare bygger upp sina budskap noggrant, är öppna för medarbetares tankar 
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och åsikter, kommunicerar uppriktigt och riktar sin kommunikation till medarbetarens 

ambitioner för att stärka förtroende och engagemang (Bass, 1997).  

Enligt Bass, Riggio och Mahwah (2006) är transformativt ledarskap framgångsrikt 

globalt på grund av sin förmåga till ökat förtroende och integritet mellan ledare och 

arbetstagare. Det handlar om förmågan att motivera människor, sätta upp mål, ta kompetenta 

och säkra beslut och ha en vilja att lyssna på arbetstagares råd och tankar. Det handlar även 

om ärlighet och konsekvens i kommunikation med styrelse och aktieägare. I den senare 

upplagan av tranformativt ledarskap läggs fokus på etik och forskarna använder även 

begreppet etiskt ledarskap (Bass et al., 2006).   

Ämnet etik inom ledarskap engagerade även Avolio och Howell (1992). De undersökte 

karismatiska ledarskapsstilar och identifierade olika drag; konstruktiv respektive destruktiv 

karismatisk ledning och etiska respektive oetiska karismatiska ledare. En etisk och 

karismatisk ledare vill främja kollektiva intressen genom att lyfta in medarbetarnas behov, 

intressen och värderingar i sin egen vision. En oetisk och karismatisk ledare har som sitt 

primära intresse att framhäva och fullfölja sin egen vision som baseras på dennes egna behov. 

En etisk ledare delar information med sina medarbetare, medan en oetisk ledare bara 

kommunicerar i en riktning.  

Både Avolio och Howell (1992) och senare Bass m.fl. (2006) understryker fördelarna 

med ledarens förmåga att bygga förtroendefulla relationer mellan ledare och medarbetare. 

Schindler och Thomas (1993) beskriver i enlighet med detta ett tillitsförhållande där 

förutsägbarhet är viktigt, medan integritet bär den avgörande betydelsen. Integritet utgör det 

faktiska ”låset”; att det man säger och utstrålar överensstämmer med det man står för och 

manifesterar. Trovärdigheten byggs via medarbetarens förståelse och övertygelse om ledarens 

kunskap och färdighet, förutsägbarhet, godhet och ärlighet (Schindler & Thomas, 1993). 

Senare forskning gjord av Salamon och Robinson (2008) visar att tilliten går åt båda håll, att 

arbetstagarens förtroende för ledaren och dennes förtroende för arbetstagaren har samma 

oberoende positiva effekt på arbetstagarens prestation.  

En teori som bygger vidare på det transformativa ledarskapet, men visar ett ökat intresse 

för integritet, är teorin om autentiskt ledarskap (Avolio & Ander, 2005). Autentiskt ledarskap 

refererar till ett mönster i ledares beteende som främjar POB, positivt organisatoriskt 

beteende. Detta kan definieras som en ledares och medarbetares förmåga till positiv 

inställning och ett positivt etiskt klimat i organisationer. Autentiskt ledarskap återfinns hos 

ledare med god självinsikt, ett internaliserat moraliskt perspektiv och balanserade processer 

vad gäller information runt beslut. Vidare är ledarskapet rationellt och transparent, arbetar på 
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ett öppet sätt med medarbetare och fostrar positiv individuell utveckling. Avolio, Gardner, 

Peterson, Wernsing och Walumbwa (2008) menar att autentiskt ledarskap bygger på ledarens 

egen insikt om sitt eget beteende. Ledaren kommunicerar på ett sätt som gör det möjligt för 

medarbetare att på ett korrekt sätt förstå den bakomliggande kompetens och moral som 

föreligger ledarens handlingar. Forskarna menar alltså att förståelsen och identifikationen med 

ledarens egna personliga värden är betydelsefullt för ledarens trovärdighet och integritet.  

Larsson (2006) tar likt Avolio och Ander (2005) fasta på det transformativa 

ledarskapets grundläggande möjligheter. Larsson ser ett behov av att kulturellt anpassa vissa 

element och skapar en modell lämpad för svenska förhållanden. Utvecklande ledarskap talar 

om ett mycket tydligt, transparant och självsäkert ledarskap med uteslutande humanistiska 

värderingar. Huvudsakliga kännetecken är föredöme, personlig omtanke samt inspiration och 

motivation. Larsson framhåller positiv utstrålning och ledarens förståelse för medarbetarens 

situation, så väl på arbetet som privat. Han beskriver vikten av att som ledare ge rak kritik, att 

våga konfrontera med omtanke och inte förakt.  

För att agera övertygande behöver ledare behärska effektiv kommunikation. Utan 

effektiv kommunikation är ledarskap huvudsakligen irrelevant, menar Neufeld, Wan, och 

Fang (2010). En teori om informationsrikedom definierar kommunikativ effektivitet i termer 

av dess förmåga att minska tvetydighet och osäkerhet (Daft & Lengel, 1986). Kommunikation 

är som mest effektiv när den leder till delad förståelse (Chidambaram & Jones, 1993). 

Personlig kommunikation är avgörande för om en ledares budskap kommer att anammas eller 

avvisas (Qureshi, Liu & Vogel, 2006).  

Kommunikation innefattar en rad psykologiska processer, vilket innebär att en 

medveten ledare kan förändra utslaget på sitt budskap genom att ta hänsyn till känslomässiga 

tillstånd. För att göra detta behöver ledaren förstå paletten av signaler den sänder ut och 

paletten av filter och förvrängningar som kan finnas mellan ledare och medarbetare (Forsyth, 

2006). Genom aktivt lyssnande kan ledaren motivera och förstärka värdet i samarbetet med 

sina medarbetare (Moore, 2005).  

Teorierna visar framgångskoncept och konsekvenser för ledare, men hur fungerar 

ledarskap och kommunikation i mer vardagliga sammanhang? Det tomrum som gör att det 

känns relevant att ställa fler frågor om ämnet, handlar om hur man faktiskt förhåller sig till sin 

uppgift som ledare, hur man ser på sin kommunikativa funktion och hur man faktiskt 

kommunicerar med medarbetare i vardagliga sammanhang. 
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Genom att möta ledare och ställa frågor om ämnet ledarskap och kommunikation, 

förväntas ett resultat som kan bidra till att öka kunskapen om en värdefull relation; relationen 

mellan ledare och medarbetare i svenska organisationer. 

 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att genom intervjuer fånga upp ledares beskrivning av sitt eget 

ledarskap och dennes kommunikation med medarbetare i ett aktivt vardagligt sammanhang. 

Frågeställningarna lyder: Hur relaterar ledare till sitt eget ledarskap? och Hur beskriver 

ledare kommunikationen med medarbetare?  

 

Metod 

Deltagare  

Urvalsmetoden är en form av bekvämlighetsurval. Av totalt 15 respondenter är sju 

kvinnor och åtta män. Sex av respondenterna arbetar i privatägda verksamheter, medan nio 

arbetar i offentligt drivna verksamheter. Av de representerade organisationerna är två stycken 

globala, en nationell och fyra regionala. Tre av organisationerna har mer än 7000 anställda, 

två har mer än 1000 anställda och två har mindre än 100 anställda. Fjorton av femton 

deltagare är ledare, en deltagare har nyligen avslutat ett långt ledarskap. En deltagare är 

tillförordnad ledare. Övriga deltagare har varit ledare i över ett år. 

 

Datainsamlingsmetod  

För att bäst belysa ledarens uppfattning och tankar runt frågeställningarna valdes en 

kvalitativ metod, en intervjustudie. Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide med 

forskningsfrågor som formulerats som en översikt över de ämnen som skulle täckas under 

intervjuerna (Bilaga 1). Frågorna menade att fånga individens uppfattning om sitt ledarskap 

och sin kommunikation inom den valda ramen. Uppställningen och formuleringarna var 

semistrukturerade och tanken var att genomföra intervjuer där respondenten får stort 

utrymme, men att intervjun håller sig till ämnet. Forskningsintervjuerna förväntades ge ett 

fylligt material, för att sedan kunna avläsa ett resultat på forskningsfrågorna (Kvale, 1997). 

Datainsamlingen syftade till att på ett respektfullt och naturligt sätt fråga ledare om deras 

upplevelser av sin roll och därför formulerades frågorna på så sätt att de inte var tvingade att 

följa varandra, utan kunde ingå i ett samtal så att respondenterna får mycket utrymme till att 

formulera sina svar. 
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Genomförande  

Intervjuaren kontaktade företag respektive offentliga verksamheter i en mellanstor stad i 

Sverige. Fem av sex valde att medverka med respondenter. Det sjätte återkom inte med svar 

på förfrågan och avskrevs som deltagande. Via dessa fem företag respektive offentliga 

verksamheter genomfördes de första 13 intervjuerna. I nästa omgång söktes företag placerade 

i två större svenska städer. Två företag valde att delta med två respondenter. Elva 

respondenter förmedlades via verksamheternas HR-avdelning eller via personaldirektör, 

resterande fyra via personliga kontakter. Inklusionkriteriet som ställdes vid kontakt med 

företagen var ett aktivt eller tidigare ledarskap. Av 15 intervjuer genomfördes 12 på 

respondentens arbetsplats och tre via telefon. Tid för intervjuer bestämdes via e-post och 

intervjuaren mötte upp vid receptionen vid fastslagen tidpunkt. De flesta intervjuer 

genomfördes på respondentens kontor, några i mötesrum. Telefonintervjuerna genomfördes 

från intervjuarens hem. Två av respondenterna var på arbetsplatsen vid tillfället, medan en var 

i hemmet. Mötesintervjuerna utgjorde mellan 50 och 70 min och telefonintervjuerna hade en 

genomsnittstid på 35 minuter. Varje respondent fick till en början läsa igenom ett 

informationsblad som informerade om vem intervjuaren är, lite bakgrund och syfte till 

studien, om hur undersökningens data kommer att hanteras konfidentiellt, om frivilligheten att 

delta och kontaktuppgifter med mera (se Bilaga 2). Vid telefonintervjuerna hade 

informationsbladet skickats via e-post på förhand. Samtliga respondenter tillfrågades och 

godkände att intervjun bandades. Bandningen skedde via en applikation för iPhone och iPad. 

Telefonintervjuerna bandades med iPad med telefonens högtalarfunktion påslagen. Alla 

intervjuer hördes tydligt och klart efter inspelning. Anledningen till telefonintervjuerna var att 

snabbt kunna intervjua ledare som erbjudit sig att delta, men som arbetar på annan ort eller 

inte hade möjlighet att träffas inom rimlig tid. Under samtliga intervjuer följde intervjuaren 

med i respondentens berättelse, uppmuntrade en positiv dynamik och försökte klargöra 

beskrivningar genom många sonderande och uppmuntrande frågor.  

 

Databearbetning  

Intervjuerna var circa en timme långa. Vid transkribering eftersträvades ordagrann 

återgivning. Transkriberingen återger inga pauser eller andra ickeverbala uttryck från 

respondenten. Transkriberingen blev i helhet ca 25 000 ord (53 A4 sidor, 13 timmars 

intervjumaterial). Därefter genomfördes en tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). 

Först lästes det transkriberade materialet igenom flera gånger. Under genomläsningen lades 

det märke till återkommande ord och ämnen som markerades genom att man spårade dem, det 
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vill säga att man kopierade in ordet i ett spårningsverktyg och genom markering av ett ord 

markerades alla exemplar av det ordet i hela dokumentet med sammanställda transkriberingar. 

Exempelvis kunde ordet förankring markeras och därefter markerades samtliga förankring i 

hela transkriberingen. Återkommande ämnen kategoriserades. Markerade ord sammanställdes 

i en lista längst ner i dokumentet. Potentiella teman lokaliserades efter ytterligare 

genomläsning och prototeman bildades. Därefter följde ytterligare omarbetning för att sätta 

samman det ämneskategoriserade materialet till prototeman och tillhörande texter. 

Sammanhängande ämnen lades efter varandra i ett nytt dokument. Det gjordes en analys för 

att utvinna övergripande teman i texten. Efter att man gjort analysen och formulerat en tydlig 

bild över länkar och kategoriserat alla prototeman fastställdes tre teman; uppdrag, positiv 

kultur och förtroende. Efter analys valdes citat ut för att illustrera vad analysen visar (Braun 

& Clarke, 2006). I konstruktionen av resultatet har man försökt att föra vidare en dialog och 

skapat en rekonstruktion som ligger nära de ursprungliga berättelserna (Kvale, 1997). 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten och validiteten bedöms främst från de kriterier som framkommer från 

Kvale (1997). Reliabilitet innebär att vi under arbetets gång undersöker på ett tillförlitligt sätt. 

Detta innebär att resultaten inte påverkats av fel från yttre faktorer, såsom slarvfel under 

datainsamlingen eller bristfällig inspelning (Kvale, 1997). För att stärka forskningsresultatets 

reliabilitet, det vill säga pålitlighet och konsistens, etablerades ett antal åtgärder. Intervjuaren 

valde att ge intervjuerna tid och följsamhet och ställde frågor som bidrog till vidare samspel, 

vilket gjorde att många respondenter talade utifrån sig själva, relativt opåverkade av 

intervjuaren. Intervjuerna bandades efter att tekniken prövats på förhand. Under intervjun 

försökte man fånga så mycket som möjligt av vad som sades och i analysen ställdes kritiska 

frågor för att komma nära den ursprungliga berättelsen och samtidigt bilda en begriplig 

helhet. Man har tagit hänsyn till reliabilitet vad gäller insamling av data som skedde i två 

olika forum, både genom möten och över telefon. I analysen har man försökt förhålla sig till 

texten och inte väga in för stora delar av övriga intryck, för att balansera intervjuernas 

dignitet. Alla respondenter var i ledande ställning, men på olika nivåer. Det är en ojämnhet 

som försvagar reliabiliteten, men som på liknande sätt har bejakats i analysen. Alla 

respondenter har samtalat om sin egen upplevelse av ämnet först och främst, vilket kan ses 

stärkande för reliabiliteten. Omständigheterna har varit gynnsamma vid de tillfällen då 

forskaren besökt respondenterna, lugna och utan avsevärda avbrott. Likadana var 

omständigheterna vid telefonintervjuerna (Kvale, 1997). 
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Validitet handlar om att vi måste försäkra oss om att vi undersöker det vi har för avsikt 

att undersöka (Kvale, 1997). Innan den första intervjun gjordes genomförde intervjuaren en 

provintervju för att bättre förstå hur reaktionen på frågorna skulle bli. Man önskade på så sätt 

stärka validiteten genom att anpassa möjligheten att få adekvata svar. Datainsamlingen bidrog 

till ett relativt rikt material för analys, vilket stärker studiens validitet. Ämnet som sådant är 

till en viss grad bekant för intervjuaren på grund av tidigare studier, vilket i sin tur bidrog till 

att höja nivån på intervjuns fyllighet och validitet. Det uppstod ett gott förtroende vid de flesta 

intervjuer, även om ämnet inte ger större anledning för alla respondenterna att berätta om 

ledarskapets sämre sidor. Några respondenter valde ett förtroligt förhållningssätt och bidrog 

med många nyanserade beskrivningar. Andra valde att bidra enbart med positiva och avvägda 

beskrivningar. Detta kan vara försvagande för validiteten, men i och med att materialet var 

omfattande återfanns ändå god stringens i analys (Kvale, 1997).  

 

Etiska överväganden 

Studien har följt de regler och råd som presenteras av Vetenskapliga rådet (Hermerén, 

Gustafsson & Petterson, 2011). Informationskravet: Alla deltagare har informerats om 

bakgrund och syfte för att veta vem som utför studien och varför den utförs. De har fått 

information om frivillighet, det konfidentiella och estimerad tid. Samtyckeskravet: Alla 

respondenter har fått ge sitt samtycke till medverkan och inspelning innan intervjun startat. Vi 

har inte utsatt deltagarna för någon påtryckning eller påverkan. Konfidentialitetskravet: Under 

arbetets gång har all information som kan härröras till arbetsplats eller individ valts bort redan 

vid transkribering. Exempelvis information som direkt visar på offentlig sektor, tydligt 

kommunal eller statlig, har omformulerats för att inte kunna härledas. All inspelad 

information har raderats efter transkribering. Det avidentifierade och transkriberade materialet 

kommer att finnas kvar i två exemplar. Ett av dem behåller studenten och ett behåller 

studentens handledare. Nyttjandekravet: Det finns för närvarande ingen tanke på övrig 

publikation utöver studiesammanhanget (Hermerén et al., 2011). 

 

Resultat 

Uppdrag 

Medvetenheten om uppdraget är den del av ledarskap och kommunikation som sätter 

ramen av begränsningar och möjligheter. Uppdraget styrs av ett övergripande mål som satts 

av företagets ledning, varvid ledaren är satt att samordna sitt arbetslag. För att nå mål måste 

ledaren vara både skicklig och inkännande, för att snabbt och konsekvent kunna omvandla 
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frågor till svar och kunna prioritera. Vissa organisationer har verktyg att luta sig mot för att 

komplettera det som annars handlar om ledarens förståelse för sak och riktning. Ledarens 

uppdrag är att visa riktning, sprida engagemang och visa förståelse för medarbetarna. Det 

bästa sättet att formulera en arbetsprocess är att sätta en målbild och ge en riktning åt arbetet, 

exempelvis genom uppdragsbeskrivningar, måldokument och verksamhetsplaner. Ledarens 

uppdrag är att koordinera vägen mot mål genom att bedöma möjligheter och begränsningar 

och kommunicera dessa till medarbetarna. Detta är ledarens ansvar, men i de flesta fall görs 

dessa bedömningar i kommunikation med de sakkunniga medarbetarna som ingår i 

arbetsgruppen eller i teamet. "När vi har målbilden klar, då kollar vi vad vi behöver göra för 

att nå målbilden. Man kan ha en vision, men vad tror vi att vi faktiskt kan nå?”.  

Efter att ledaren fått målbilden klar från ledningen, lyft denna och resonerat med sina 

medarbetare, kanske återvänt med kärvare frågor tillbaka till ledningen och återkommit till 

medarbetarna med svar, är det dags att ta beslut och agera. Ett grepp för att föra processen 

framåt i kommunikation med medarbetare är att motargumentera och nyansera.  

Det ligger i ledarens intresse att vara väl försedd med information och ha god tro på sin 

egen förmåga, för man vill kunna stå för det man gör när det senare kommer till beslut. ”När 

jag tar beslutet, då står jag för det och skyller inte på någon annan. Går något fel så tar jag 

det. Men, informationshämtningen innan tycker jag är väldigt viktig.” Det ligger i 

ledarskapets natur att ta negativa beslut. I processen är det viktigt att hålla medarbetarna 

delaktiga och lyssna på frågor. När beslutet väl är taget så försöker man vara konsekvent och 

hindrar därför motargumenten som kan komma från medarbetare.  

Ett nyckelord för att ledare ska lyckas med uppdraget kan beskrivas genom god 

förankring. Ett sätt att förankra ämnen med medarbetare kan vara genom att kommunicera 

öppet och ställa många frågor och på så sätt nå konsensus. Möten är också tillfällen för 

förankring. Här förespråkas en avvägd inställning och strategi för framgång. Den vanligaste 

beskrivningen av ledarens roll på möten är som samtalsmoderator. Moderatorns roll innebär 

att låta gruppen få kommunicera fritt, för att sedan fånga upp och sätta en passande nivå för 

att samtalet ska bli konstruktivt. Därefter knyter ledaren samman det som framkommit från 

medarbetarna till en plan.  

Men ledares kommunikativa roll på möten kan även vara mer aktiv och samtidigt 

inlyssnande. "Jag älskar att leda diskussionen, ad hoc, ritar upp och diskuterar med häftig 

dynamik. Det är fruktansvärt viktigt att man har en öppenhet för allas input och idéer för att 

leveranser och mål ska nås". Ledarens val av framtoning är personlig, men grunden för att 



 12 

lyckas med förankringen är förståelse för uppdraget och för de möjligheter och begränsningar 

som uppdraget innebär.     

Den generella beskrivningen av framgångsrik kommunikation för att nå samförstånd i 

uppdrag sammanfattas av de flesta ledare genom tydlighet. Tydlighet sträcker sig längre än 

själva uppgiften, det handlar om ett behov av att ha helheten klar för sig. Det är centralt att 

hålla sig till motiveringar baserade på fakta. Medveten kommunikation med medarbetaren kan 

undanröja feltolkning av budskapet, men det kräver att man tänker efter före och tänker långt. 

Ledarens ställning som överordnad gör att rakhet och ärlighet blir extra viktigt och om man 

inte håller sig till det så stjälper man kommunikationen med medarbetarna. I och med att 

ledarskapet för med sig respekt, uppfattas det ledaren säger på ett annat sätt jämfört med en 

jämlik kommunikation. ”Som chef och ledare måste man tänka på att det man säger kan 

uppfattas på ett helt annat sätt för det finns en respekt för mig, för jag är deras chef. Det är 

viktigt att ta hänsyn, att tänka på att mina ord är viktiga för en medarbetare”.  

Tydlighet i uppdraget gentemot medarbetaren innebär vardaglig återkoppling och 

feedback, vilket kan undanröja missförstånd. Feedback koncentreras ibland till det årliga 

utvecklingssamtalet, men det är ett risktagande som bör undvikas. Utvecklingssamtalet ska i 

första hand vara sammanknytande och den återkoppling som kommer upp ska inte upplevas 

som om den adresseras för första gången.  

Tydlighet i uppdrag kräver sinnesnärvaro. Om man inte är mentalt närvarande i en 

dialog som ledare, kan det uppstå ett diffust svårmod, en brist på logik som resultat av 

envägskommunikation. ”Den jag pratar med förstår nog inte vad jag säger för det hänger 

inte ihop. Det blir inte logiskt det jag säger utan bara ord. Det ger inget sammanhang för 

motparten”.  

Produktionen är viktig och ärligheten att säga ifrån när en medarbetare inte verkar göra 

sitt bästa är också en viktig del i kommunikationen mellan ledare och medarbetare. För att 

ledaren ska ha framgång i sin kommunikation krävs förmåga till insikt, att se situationer från 

ett stort perspektiv och med objektivitet förmedla uppdraget till sina medarbetare. Uppdrag 

och mål kan tolkas på olika sätt och därför är det nödvändigt att lyfta fram en dialog och ställa 

frågor om problem i ett tidigt skede. För ledaren själv är det viktigt att ha tänkt igenom målet, 

så att man kan förklara och stå för det man presenterar och förväntar sig.  

Förväntningar mellan ledare och medarbetare återfinns på olika sätt och för att nå 

förståelse så är det viktigt att de identifieras och beskrivs. Ibland uppstår det ett glapp i 

förväntningarna. Bland annat upplever ledare att medarbetare emellanåt förväntar sig att 

ledaren ska ge dem svar och lösningar, när ledaren å sin sida förväntar sig detsamma från 
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medarbetaren. Ibland förväntar sig ledaren att medarbetaren arbetar i enlighet med sin 

arbetsbeskrivning, medan medarbetaren tolkar beskrivningen annorlunda och avviker från 

ledarens förväntningar. Ledare försöker iaktta sina medarbetare men förväntar sig att 

medarbetaren är uppriktig och signalerar sina förväntningar på ett öppet och ärligt sätt. 

Förväntningar kan bli ett hinder i samarbetet mellan ledare och medarbetare. Ledaren kan då 

bejaka sin företrädesrätt till tolkningar gentemot medarbetare. Ledaren kan säga: ”Jag hade 

högre förväntningar, jag trodde att det skulle bli något annat. Vi har diskuterat, jag trodde vi 

var överens om inriktningen och nu ser jag det här. Nu får vi gör om och då gör vi enligt den 

inriktning jag vill att det ska vara”. Ledaren måste vara tydlig med sina förväntningar på ett 

sätt som gör att medarbetaren förstår ledaren så långt som möjligt. Att kommunicera 

förväntningar och uppnå förståelse, skapar en positiv och engagerande känsla mellan ledare 

och medarbetare.  

Ett hjälpmedel för att kommunicera förväntningar är att ta stöd av resurskort. I ett 

skriftligt resurskort kan ledaren förtydliga för en medarbetare vad den ska göra för att möta 

förväntningar och vad den ska göra för att överträffa förväntningarna. Om man uppnår 

ärlighet och uppriktighet i kommunikationen runt förväntningar, skapar det en förståelse 

mellan ledare och medarbetare vet vart de har varandra och vad de kan förvänta sig av 

varandra utifrån rådande situation. Förväntningar är även ett begrepp som blir en reglerande 

funktion i mötet med personal som av olika anledningar inte kan prestera fullt ut. Ledaren kan 

säga: ”Även om du inte producerar fullt ut just nu så är det bra att du är här, att du orkar gå 

hit. Då vet vi lättare vart vi har varandra och jag vet vad jag kan förvänta mig av dig i det 

här läget”. 

 

Positiv kultur 

Positiv kultur är en lojal lust till arbete som uppstår via engagemang och 

värdeskapande. God kultur skapar kreativa, självtänkande och glada medarbetare. Ledarens 

roll är att sätta en positiv grundton i uppdrag, i teamet och hos medarbetaren. Enligt ledare så 

handlar medarbetarnas upplevelse av positiv kultur främst om meningsfullhet och en känsla 

av sammanhang. ”En kultur får saker att hända utan att man ber om det”. 

Att sätta en positiv kultur beskrivs i första hand genom att ledare agerar som föredömen 

vad gäller närvaro och lojalitet. Kulturens fortplantning sker gärna genom spontan 

kommunikation. Ledaren behöver synas och repetera sina värdeord för att ge fäste åt en 

positiv kultur. Kulturen börjar som oftast i den högsta ledningen och fortplantar sig genom 

ledare till medarbetare, exempelvis i form av trygghet och positiv inställning. ”Vi har en 
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tillåtande organisation vilket innebär att om du gör fel så blir du inte bestraffad eller 

uthängd. Och när jag får det från min chef, då känner jag mig trygg och då kan jag 

vidareförmedla det till min egen personal”.  

Möten är ett forum som kan användas för kulturskapande. I mötessammanhanget går 

positiv kultur hand i hand med ledarens engagemang. För många ledare är engagemang 

nyckeln till framgång, det skapar sammanhang och meningsfullhet, som i sin tur bidrar till 

lust och synergieffekter. Engagemang är också användbart när det uppstår motstånd hos 

medarbetarna, kraften och energin kan då vända negativa inställningar. 

Ledare beskriver även hur de arbetar med att skapa positiv kultur och engagemang 

genom att medvetet bekräfta medarbetares arbete, vilket stärker arbetslust och motivation. 

Medarbetarna kan via enkla medel för uppmärksamhet känna sig inkluderad och sporrade. 

”Kultur får man när man som ledare vandrar omkring i kontorslandskapet, snackar vid 

kaffeautomaten och ger feedback”. 

Ledare ser på mötessammanhangen som forum för att skapa kommunikativ positiv 

kultur i gruppen och understryker de små signalerna. Struktur är det som gör att ett team vet 

vad det ska göra och positiv kultur beskrivs som det som händer utöver den transaktionen i 

arbetet. ”I en arbetsprocess kommer först struktur, ram, mål och ansvar, men det som gör det 

kul är teamkänslan som kommer med engagemang”. 

Meningsfullhet är centralt för positiv kultur och för engagemang. Meningsfullhet bidrar 

till förståelse för sin egen möjlighet som medarbetare att påverka och förbättra något större än 

sig själv. Meningsfullhet är en av ledarens kommunikativa uppgifter för att skapa positiv 

kultur, vilket kan beskrivas genom ett förmedlande av värden. Ledare reflekterar med lätthet 

över företagets värdegrund, men har svårare att beskriva sina egna värderingar. Personliga 

värderingar beskrivs främst genom identifikation med företagets värden. Denna identifikation 

är avgörande för att trivas och lyckas inom ett företag. "Vi har en ledarpolicy. Den måste man 

gilla. Vi har en värdegrund. Den måste man kunna leva. Kan man inte det som chef och 

ledare då blir det svårt. Inom det ramverket ska ledaren kunna vara och verka. Är man 

utanför kommer man få problem”. Ju högre upp man är i en organisation, ju mer central blir 

identifikationen och de delade värderingarna.  

I kommunikationen till medarbetare blir värdegrunden viktig som stöd för förståelse för 

verksamhetens mål och som ett sätt att visa respekt för medarbetaren. Värden är en del av 

ledarens kommunikation och relation till medarbetaren. ”Det är det jag vill uppnå, att 

medarbetarna ska förstå att de i det lilla gör det som står i de fina dokumenten som är våra 
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värden. För det är också att visa respekt, att visa medarbetarnas plats i det stora hela, på nått 

sätt”. 

Mänskliga värderingar som respekt, ärlighet och trygghet kan växa över tid hos 

människor och får på så sätt betydelse för ledares personliga värdegrund. Ledares egna 

erfarenheter och mognad är viktig för en breddad förståelse för andra människor. Denna 

mognad kan även leda till fördjupad trygghet och är en möjlighet att låta andra människor 

blomstra och till och med bli bättre än ledaren själv. 

 

Förtroende 

Förtroende är kittet i kommunikation med medarbetare. Kärnan i förtroende menar 

många ledare är tillit. Förtroende är inget man kan förvänta sig, det är något man bygger 

under tiden man utvecklar en relation. Genom förtroende utvecklas relationen mellan ledare 

och medarbetare och kommunikationen förändras, den blir mjukare och mindre 

kontrollerande, vilket främjar öppenhet. "När man börjar jobba hos någon, så måste man 

börja bygga ett förtroende. Efter en stund blir inte återkoppling så betydelsefullt, utan då 

gäller förtroende. Ju närmare man kommer sin ledare, ju mjukare blir sidan. Då kommer 

förtroendet, att kunna vara öppen, att kunna vara ärlig".  

Förtroende är också viktigt för förståelse. Medarbetarna tar inte till sig information på 

samma sätt om det fattas ledarskap i kommunikationen. Många gånger finner de ledare som 

har ett etablerat förtroende lättare förståelse och acceptans för tuffa beslut. Medarbetaren vill 

då bekräfta och hjälpa till att lösa situationen. Förståelse och uppmärksamhet är viktigt i 

mötet med medarbetare som mår psykiskt dåligt. Det kan handla om privata problem eller 

problem på arbetsplatsen. Här behövs en långsiktighet i förhållningssättet till medarbetaren. 

Med uppmärksamhet och empati kan man dessutom ge bra stöd till återhämtning. ”När en 

medarbetare har upplevt för hög arbetsbelastning tror jag att hon har känt att jag är viktig, 

att jag har hjälpt, stöttat och fixat till det så att vi kan få en långsiktig lösning”.  

Förtroende handlar också om integritet och om att vara realistisk. Integritet i ledarskap 

är tätt sammanknutet med trovärdighet och förmågan till uppriktig kommunikation. Detta 

innebär att ledaren behöver utstråla ärlighet och påvisa avsaknaden av inblandning av 

ovidkommande eller egna intressen. Förtroende är vägen till trygghet som i sin tur leder till 

tillit. Om förtroende till ledaren brister från ledningen skapas förvirring. Om förtroende till 

ledaren brister från medarbetarna kan detta upplevas som personligt och mycket svårt. Ledare 

går en balansgång mellan ledning och medarbetare. Balansen är många gånger svår och 

snedsteg kan resultera i förlust av förtroende från ledning eller medarbetare. För att finna rätt 
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väg och stå rak i alla slags situationer, är ledare hjälpt av medveten realistisk kommunikation. 

"Om jag inte signalerar det uppåt samtidigt som jag försöker pressa på folk en omöjlig 

uppgift neråt, då kommer jag inte ha förtroende från någon. Man måste ha en bild själv över 

vad som är realistiskt och inte sticka under stolen med vad man inte själv tror på."  

Förtroende för den egna förmågan är också en viktig aspekt vid alla de tillfällen som en 

ledare ska göra bedömningar, både i beslutsfattande och i vägledande av medarbetare.  

Förlorat förtroende för den egna förmågan kan bli en följd av etablerade styrverktyg som ska 

tala om för ledaren vad som är passande handlingar. Resultatet av verktygen kan skapa en 

bristande upplevelse av autonomi och reducerat självförtroende.  

För att kunna vara en förtroendefull ledare krävs också insikt om ledarskapets roll och 

hur rollen och kommunikationen framstår för andra. Som ledare behöver man acceptera att 

man har både bra och dåliga sidor och förhålla sig medveten till dem i kommunikationen med 

medarbetare. Insikt skapar trygghet i kommunikationen. ”Du kan aldrig leda andra om du 

inte vet vem du själv är. Det är jag övertygad om. Det blir inte äkta och det märks i ett möte. 

Det är svårare att nå fram om du inte vet vem du är och vad du står för. Det blir en otrygghet 

om du inte har självinsikt”. God självinsikt kan också användas i förebyggande syfte för att 

kunna föregå medarbetares kritik för ledarens svagheter. Det handlar om friheten att freda 

sina dåliga sidor för att undvika senare kritik.   

Ledarskap sker först och främst på tu man hand och inte i grupp, då det också är viktigt 

att ha god insikt om sina medarbetare, att lära känna sina medarbetare för att kunna ge rätt 

stöd och vara den ledare som behövs för individen. Många ledare väljer att så långt det är 

möjligt anpassa sitt ledarskap och anstränger sig för att läsa medarbetarens behov. Det är den 

uppmärksamheten och analysen som leder till att medarbetare kan få ett personligt anpassat 

stöd från sin ledare. "Jag analyserar -Vem är du i det här läget? -Vem är du som person? -

Har det här hänt dig förut? -Hur bekväm är du i det här? -Behöver jag instruera eller räcker 

det med att coacha eller vill du ha hela ansvaret?".  

I relationen mellan ledare och medarbetare kan man inte förvänta sig förtroende, men 

det hindrar inte en ledare från att sträva efter att vara uppriktig och skapa delaktighet. Som 

ledare kan man inte vara insatt i allt utan behöver i möjligaste mån släppa kontrollen, lita på 

sina medarbetares förmåga och aktivt göra dem till ägare av sin egen uppgift. Att lyssna på 

medarbetarens argument, att bekräfta det man hört och svara på argumenten, skapar 

delaktighet. Att skapa delaktighet genom att lyssna är en form av förtroende som fungerar 

även de gånger då det saknas en god relation mellan ledare och medarbetare. ”Även om någon 

har svårt för mig så kan jag lyssna och göra henne delaktig”. Andra viktiga delar i 
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kommunikationen är att bekräfta och signalera att man tror på sina medarbetare. Genom 

delaktighet föds idéer och styrka. "Ju mer erfarenhet man får ju mer inser man att det finns en 

otrolig kraft om man delegerar både mandat att ta egna beslut och att utvecklas. Kraften finns 

hos alla”.  

Man vinner mycket på att inte ge svaren till medarbetaren utan låta medarbetaren 

tillsammans med gruppen arbeta fram sina egna insikter. Meningen är att skapa 

självständighet. Feedback och delaktighet är ett förtroendefullt sätt att visa respekt för 

medarbetaren och är ett sätt att komma nära och påvisa medarbetarens betydelse för 

organisationen.   

 

Diskussion 

 När ledaren ska ge liv åt ett uppdrag genom att skapa ett rum mellan ”nu” och en målbild, 

krävs medvetenhet och kompetens om de element som kommer att påverka processen, varvid 

ledaren anpassar ledarskapet gentemot team och medarbetare. Ledaren behöver förhålla sig 

uppmärksam, kommunikativ och förankrande samt modig och tro på sig själv i 

beslutsfattande och senare när ledaren behöver stå för tagna beslut. Ledare prioriterar 

medvetenheten i och om uppdraget genom att hålla sig väl informerade och förberedda.  I 

autentiskt ledarskap (Avolio et al., 2005) menar man att ledaren behöver vara grundlig i fråga 

om vad som ska göras i ett uppdrag, vilket bekräftas i resultatet. Transformativt ledarskap 

(Bass et al, 2006) beskriver ett ledarskap som sätter upp ramar och mål, tar kompetenta beslut, 

håller en konsekvent kommunikation och coachar medarbetare. Detta stämmer överens med 

det undersökta fenomenet, som bland annat understryker vikten av förankring i arbete med 

uppdraget, exempelvis genom konsekvent kommunikation.  
 Kommunikativ medvetenhet beskrivs i första hand genom tydlighet. Tydlighet i ledares 

kommunikation kan handla om motiveringar baserat på fakta, att ha helheten klar för sig och 

ge ett avgränsat och avvägt direktiv. Det som i alla lägen är det viktigaste för tydlig 

kommunikation är rakhet och ärlighet. Tydlighet kräver sinnesnärvaro. Kommunikativ 

effektivitet definieras genom förmågan att minska tvetydighet och osäkerhet (Daft & Lengel, 

1986), vilket teoretiskt förklarar ledares strävan efter tydlighet. Tillitsförhållandet som 

beskrivs av Schindler och Thomas (1993) baseras delvis på ledarens förutsägbarhet, vilket 

anspelar att tydlighet även är ett mönster i kommunikationen. Detta mönster återfinns i det 

studerade fenomenet när man hävdar vikten av vardaglig återkoppling. I det undersökta 

fenomenet beskrivs begreppet förväntningar som ämne för tydlighet. Förväntningar anspelar 

på flera plan då både inlärda och instruerade förväntningar kommer till uttryck i ledares och 
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medarbetares beteende.  

 Positiv kultur beskrivs i resultatet som ett föredömligt uppträdande som fortplantas och 

bidrar till positivt organisatoriskt beteende. Positiv kultur kan exempelvis beskrivas genom 

engagemang och god arbetsanda, men även genom respekt, ärlighet och trygghet vilket kan 

manifesteras genom att lyssna noggrant på medarbetare. Kultur är en form av aktiv lojalitet 

som uppstår i kommunikation och genom relationer. Utvecklande ledarskap (Larsson, 2006) 

lägger, i enlighet med resultatet, stor vikt vid ledarens roll som föredöme. Teorin från House 

och Podsakoff (1994) beskriver engagemang genom karisma och visioner, Bass (1997) genom 

positiv bekräftelse. Avolio et al. (2008) ger en bild av POB, positivt organisatoriskt beteende, 

som bland annat grundas på ledares förmåga till positiv inställning. Tidigare forskning 

bekräftar här fenomenet positiv kultur genom engagemang, men man bedömer inte kultur som 

så meningsfull för upplevelsen av sammanhang som resultatet gör. Kulturen ger en ryggrad åt 

ledarskapet i det undersökta fenomenet. Denna ryggrad är ett engagemang baserat på 

sammanhang. Litteraturen bekräftar inte sammanhanget, utan beskriver hellre ledaren som en 

egen enhet. 

 De grundläggande synsätt som en individ eller organisation har, kan kallas värden eller 

värderingar. Företagets värden kan bli vägledande för personliga värderingar inom 

organisationen. Personliga värderingar kan genomgå en identifikation med företagets värden, 

vilket är fallet i framgångsrikt ledarskap. Värden bidrar till meningsfullhet inom 

organisationen och är ett sätt att grunda positiv kultur. Etiskt karismatiskt ledarskap (Avolio 

& Howell, 1992) ger liv åt en form av värdebaserat ledarskap, autentiskt ledarskap likaså. Här 

förstår vi hur moraliska perspektiv och öppenhet tillhör generella värden. Vidare går 

forskarna in på identifikation av personliga värderingar. Här skiljer sig det undersökta 

fenomenet åt från tidigare forskning. I det undersökta fenomenet styrs fokus till de 

värderingar man upplever sig dela med företaget, medan personliga värderingar inte tillhör 

vardagens reflektion eller kommunikation. Detta kan bero på att undersökt fenomen visar ett 

ledarskap som ger större vikt åt sitt sammanhang än sin egen person i ledarskapet. 

 Grundat på samspelet mellan ledare och medarbetare uppstår förtroende och via 

förtroende uppstår en god relation. Tillit grundas bäst på integritet och på realistisk och 

verklighetsförankrad kommunikation. För att bygga och bevara förtroende behöver ledaren 

balansera mellan ledning och medarbetare och hålla ovidkommande intressen på avstånd. 

Både autentiskt ledarskap och transformativt ledarskap tar fasta på de goda effekterna av ett 

etablerat förtroende (Avolio & Howell, 1992; Bass, 2006). Resultatet visar att förtroende 

förflyttar det kommunikativa beteendet från transaktionell stil till transformativ stil, då det 
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exempelvis minskar behovet av återkoppling och kontroll från ledare till medarbetare. Både 

undersökt fenomen och tidigare forskning visar att förtroende bygger på ett kommunikativt 

medvetet beteende. Att medvetet arbeta för ett starkt personligt förtroende bekräftas även av 

Qureshi et al. (2006), som menar att personlig kommunikation är avgörande för om en ledares 

budskap kommer att anammas eller avvisas. 

 Det är också oerhört viktigt att ha insikt i vem man själv är och insikt i hur man 

uppfattas av andra och acceptera detta. Insikt om medarbetaren i sin tur är förutsättningen för 

ett personligt anpassat stöd. Den insikten bygger på ledarens närvaro, uppmärksamhet och 

kommunikativa medvetenhet i relation till tolkningar. Autentiskt ledarskap påvisar ledares 

behov av att se helheten och sin egen del av den (Avolio et al., 2005). Fenomenet vi undersökt 

visar att ledare eftersträvar medvetenhet om sitt eget ledarskap och visar intresse för 

medarbetare. Inkänning gentemot medarbetare beskrivs av flera forskare, bland annat Bass 

(1997) som i transformativt ledarskap beskriver viljan att ta in och prioritera medarbetaren. 

Forsyth (2006) lyfter de filter och förvrängningar som kan finnas mellan ledare och 

medarbetare och som ledare i undersökningen hänvisar till som medvetenhet om tolkningar. 

Enligt resultatet är det upplevelsen av trygghet som förändras när ledaren brister på dessa 

punkter. Det undersökta fenomenet beskriver här en konsekvens som inte återfinns i 

litteraturen. 

Tidigare forskning bekräftar ledares öppenhet inför medarbetarens råd och tankar, vilket 

beskrivs genom transformativt ledarskap (Bass, 1997). Moore (2005) menar att den 

kommunikation som kan förstärka värdet i samarbetet mellan ledare och medarbetare är 

uppmärksamhet och aktivt lyssnande. Här kan man anse att forskaren bekräftar den medvetna 

kommunikationen, som enligt resultatet fungerar för att skapa delaktighet även när det saknas 

förtroende.  

Tidigare forskning bekräftar många detaljer av det undersökta fenomenet i 

frågeställningen om hur ledare relaterar till sitt eget ledarskap. Resultatet visar att ledare ser 

sig själva som en representant för något. Det framkommer att ledare upplever ett stort ansvar i 

att länka medarbetare och organisation. Fenomenet visar att ledare refererar lättare till 

företagets värden än till sina egna, samtidigt som tidigare forskning hänvisar till moraliska 

perspektiv och värden. Det kan verka som om skillnaden ligger i att tidigare forskning 

beskriver en mer isolerad ledare, medan resultatet visar att ledare i hög grad representerar en 

länk, ett lojalt strävande, en del av ett sammanhang. Ledare relaterar i hög grad till sitt 

organisatoriska sammanhang när de relaterar till sitt eget ledarskap. Den etiska diskussion 

som återkommer i litteraturen är möjligen knuten till det mer isolerade ledarskapet, som vi här 
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resonerar om. Kanske blir inte ansvaret för etiska frågor lika kärnfullt när man upplever sitt 

ledarskap som en länk i ett sammanhang och mer naturligt relaterar till företagets värden än 

sina egna. Frågan man kan ställa härefter är om ledares autonomi i verkligheten är så stark 

som tidigare forskning ger uttryck för. Resultatet påvisar inte ett ledarskap som aktivt bejakar 

moraliska perspektiv, som förespråkas i litteraturen. Spelar upplevelsen av sammanhang roll 

för moraliska överväganden? Om ledarskap i större grad är ett beteende byggt på individers 

sensoriska förståelse för organisationens förväntningar, blir det moraliska ansvaret svagare 

då? Man talar i litteraturen om att tro på sig själv, men beskriver inte lika starkt förtroende till 

medarbetaren. Även detta kan anses vara en effekt av att fenomenet beskriver ett ledarskap 

som är aktivt i och tillsammans med en organisation, medan litteraturen lägger fokus på 

ledaren centralt. 

Ledares syn på sitt eget ledarskap redovisas löpande genom studiens resultat och 

diskussion. Här får vi en bild av att ledare relaterar till sitt eget ledarskap med medvetenhet 

om sitt eget uppförande, om vem man är i relation till sina medarbetare och om det kollektivt 

organisatoriska sammanhang den verkar i. Dessutom beskrivs en strävan efter medveten 

närvaro i mötet med medarbetare.    

Tidigare forskning bekräftar i generella drag det undersökta fenomenet i 

frågeställningen om hur ledare beskriver sin kommunikation med medarbetare. Man hänvisar 

i tidigare forskning till vikten av konsekvent kommunikation, vilket återspeglas i resultatet 

som visar att ledare tar ansvar för kommunikationens rytm och ton i relation till medarbetaren 

(Avolio & Howell, 1992). Detta ansvar är en kommunikativ medvetenhet som man kan se 

eftersträvas såväl i undersökt fenomen som i tidigare forskning. Fenomenet hänvisar, likt 

tidigare forskning, till lyhördhet och uppriktighet som framgångsfaktorn i effektiv och 

grundad kommunikation från ledare till medarbetare.  

Under temat positiv kultur framkommer att ledare kommunicerar företagets värden 

framför egna värden som en mer given plats. Ledare lägger vikt vid aktiv kommunikation och 

spontana möten, vilket stärker medarbetares upplevelse av sammanhang i sin uppgift och i 

organisationen.  

Resultatet visar att ledare kommunicerar enligt de utifrån ett autentiskt ledarskap. 

Kommunikation redovisas löpande i studiens resultat och diskussion och det finns ett mönster 

av att ledare kommunicerar med självinsikt, tydlighet och öppenhet. Dessutom baseras 

kommunikationen på ett mål att skapa goda relationer.  
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Studiens syfte var att fånga ledares beskrivning av sitt eget ledarskap och dennes 

kommunikation med medarbetare i ett aktivt vardagligt sammanhang. Bakgrunden var bland 

annat att man ville komma närmare den vardagliga kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare. Det visar sig att kärnan i den vardagliga kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare, beskrivs närmast genom begreppet förväntningar. Om ledaren kan identifiera 

och kommunicera sina förväntningar på ett uppriktigt sätt, skapar det en förståelse mellan 

ledare och medarbetare som då vet vad de kan förvänta sig av varandra utifrån rådande 

situation. Genom förståelse runt förväntningar uppstår positiva och engagerande känslor. 

Begreppet förväntningar är inte bara en definition av vad som förväntas, utan även ett mått på 

hur mycket eller lite som förväntas, vilket blir en återspegling av teorin om ledarens uppdrag 

enligt vad och hur (Kaisers et al., 2012). Kvaliteten i ledarskapets kommunikation ligger i att 

identifiera förväntningarna och kommunicera dem uppriktigt med lyhördhet gentemot 

medarbetaren. Kvaliteten stärks av uppmärksamhet och medveten närvaro i det egna 

ledarskapet, i uppdraget och det som ska presteras och i relationen med medarbetare. 

 

Begränsningar och brister med studien  

Studiens syfte var belysa och beskriva ledares egen bild av sitt ledarskap i vardagliga 

situationer. Resultatet är därmed heller inte en bild av hur ledare faktiskt agerar, utan en 

återgivning av deras version, vad de säger att de gör, vilket blir en brist i validitet och 

reliabilitet med tanke på objektivitet. Dessutom valde inte alla deltagare att komplettera sina 

berättelser med mer än de brister i ledarskap och kommunikation som naturligt framträdde. 

Det fanns ingen direkt uppmaning under intervjuerna att visa på varken positiva eller negativa 

egenskaper eller situationer, utan respondenterna kunde själv välja vilken fördelning 

berättelsen skulle få. På så sätt återger det undersökta fenomenet redan selekterad 

information, vilket blir försvagande för reliabiliteten.   

Studien baseras på en relativt liten grupp och har en lokal koncentration, vilket kan bli 

en brist för objektivitet och för studiens representation för ledarskap generellt. Vissa 

respondenter har återgivit sitt ledarskap i breda drag, medan andra har berättat djupare om 

vissa delar, vilket ger en ojämnhet i materialet. Intervjuaren är oerfaren av liknande studier 

och frågorna som ställdes gav öppna svar men brister något i tydlighet och rakhet.   

Tekniskt så brister studien i stringens med tanke på telefonintervjuerna. Man kan inte 

se direkt att det haft betydande påverkan på studien, men det utgör fortfarande en ojämnhet.  

Urvalet har flera begränsningar. Dels så är urvalet inte övervägt och kan därför inte 

kategoriseras särskilt väl. Alla respondenter är ledare men på olika nivåer och inom spridda 
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marknader, vilket ger ett relativt brokigt material som spelar roll för analysen och som kan 

anses mer allmänt hållen hellre är fördjupande.    

 

Förslag på fortsatta studier  

Ett förslag till fortsatta studier inom ledarskap och kommunikation är att göra en större 

intervjustudie med flera respondenter eller en bredare enkätundersökning. För att fånga 

ledares agerande behöver man även intervjua ledares medarbetare och även göra en 

observationsstudie. I en fortsatt studie rekommenderas ett övervägt urval som kan analyseras 

utifrån kategorier. Det rekommenderas att man är uppmärksam på skillnader mellan män och 

kvinnor i kommunikation med medarbetare. Ämne för vidare forskning kan vara ledarskap 

och värderingar i relation till autonomi eller ledarskap och värderingar i relation 

kommunikation. En annan rekommendation till fortsatta studier är att undersöka vilken 

betydelse organisatoriska respektive individuella förväntningar spelar för ledarskap. 

 

Tankar om vetenskapliga och samhällsmässiga betydelser  

Denna studie lyfter upp ledarskap i ett vardagligt perspektiv, vilket skapar tillgänglighet för 

många ledare att reflektera över och identifiera sig med. Valda teman ger en gruppering som 

man som organisation eller ledning kan välja att lyfta som ämne för ledarskapsutveckling. 

Exempelvis kan man diskutera ledare och lojalitet i relation till autonomi och sammanhang. 

Vetenskapligt för den här studien fram ett resultat och en diskussion som kan inspirera och 

väcka tankar i sitt ämne och sin prioritering. Samhällsmässigt ger studien viss förklaring till 

organisatorisk struktur och kommunikation, vilket kan vara till stöd för utveckling inom 

ämnet.  

Slutsats 

Det undersökta fenomenet visar att ledarskap kan beskrivas genom medvetenhet och att 

ledarskapets kommunikation kan beskrivas genom autenticitet. Medvetenheten om ledarskap i 

uppdrag och förtroende i relationer överensstämmer väl med tidigare forskning. Strävan efter 

positiv kultur däremot har starkare betydelse hos det undersökta fenomenet. Detta visar sig 

genom ledares sätt att framhäva organisatoriska värden som symboler för meningsfullhet i det 

vardagliga arbetet. Studien visar också att ledare eftersträvar tydlighet och att identifikation 

och uppriktighet av förväntningar är kärnan i ledarskapets kommunikation. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
 
1. Kort information om undersökningen - överlämna bladet. 
 
 
2. Fråga om inspelning 
 
 
3. Har deltagaren några frågor innan intervjun börjar? 
 
 
 
 
Bakgrundsinformation 
 
Kan du berätta lite om din roll i organisationen? 
 
 
 
Ledarskap  
 
Hur skulle du beskriva samspelet mellan dig som ledare och dina medarbetare?  
 
Hur upplever du dig själv som ledare? ex i beslutsfattande processer 
 
Hur tror du att dina medarbetare upplever dig som medarbetare?  
 
Vad styr dig i ditt ledarskap? ex. i relation till kortsiktig effektivitet och långsiktig relation. 
 
 
Ledarskap och kommunikation  
 
Kan du ge en bild av dialogen mellan dig som ledare och dina medarbetare? ex. - Hur 
kommunicerar du det till dina medarbetare för att ge bästa förutsättningar för dem att lyckas 
med ett uppdraget? 
 
Vilka styrkor upplever du framträder i kommunikation med dina medarbetare?  
 
Vilka svagheter upplever du framträder i kommunikation med medarbetarna?  
 
 
- Kort summering. 
 
 
Är det något du känner att du vill tillägga? 
 
 
- Tack! Det var värdefullt att få en bild av din upplevelse av ditt ledarskap. 
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Bilaga 2 
 
Information inför intervju 
 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Studien genomförs som fristående C-kurs i psykologi och syftet är att genom en kvalitativ 
studie skapa en större förståelse för ledarskap.  
 
 
 
Så går studien till 
 
Undersökningen består av enskilda intervjuer. Intervjuerna bandas för att kunna transkriberas 
varefter inspelningen raderas. Vid transkribering avidentifieras deltagarens uppgifter. 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och resultatet kommer inte att innehålla 
information som är möjlig att identifiera med vem som blivit intervjuad. Resultatet kommer 
att beskrivas i generella teman, belysta av ett fåtal citat som tillsammans med en diskussion 
kommer att redovisas i en uppsats som du som deltagare gärna får ta del av. Det är frivilligt 
att delta i intervjun och som deltagaren har du rätt att när som helst avbryta en pågående 
intervju. 
 
 
 
Ansvariga 
 
Vid frågor eller funderingar kan jag nås på tel: 070-7700582 och e-mail: karolina@midboe.se. 
Studiens handledare finns på avdelningen för psykologi på Karlstads Universitet. För kontakt: 
Roger Donaldson, roger.donaldson@kau.se och Camilla Kylin, camilla.kylin@kau.se.  
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