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Sammanfattning 
Framväxten av informationssamhällets möjligheter ger att chefer hanterar 

kommunikation genom olika kommunikationsvägar. Denna uppsats undersöker 

förutsättningar för kommunikativt ledarskap som sker muntligt, skriftligt, via 

uttryck och agerande i både närvarande och i distanskommunikation. Genom en 

kvalitativ intervjustudie undersöks hur åtta chefer från större organisationer 

kommunicerar i sitt dagliga arbete samt hur de agerar som ledare i olika 

kommunikativa forum.  

 

Frågeställningarna är: 

 Vilka övergripande strategier använder cheferna i sitt ledarskap genom 

olika kommunikationsvägar i organisationen? 

 Vilka utmaningar uppfattar cheferna med kommunikation och hur 

hanterar de dessa? 

 Vilka strategier använder cheferna för att förmedla ett önskat intryck av 

sig själva i relation till medarbetaren? 

 

Analysen ger en mångfacetterad bild av kommunikation. Cheferna använder 

kommunikation ständigt, i alla former och i alla kontexter både medvetet och 

omedvetet för att förmedla önskat intryck till medarbetarna. All kommunikation 

kan misstolkas, det framkommer att distanskommunikation i alla former är 

särskilt svårbemästrad. Cheferna inte kan individ och situationsanpassa 

kommunikationen utan synintryck. Alla chefer försöker ständigt förutse 

medarbetarnas respons. De kvinnliga cheferna söker aktiv respons, för ständig 

förbättring som chef, vilket de manliga cheferna inte gör. Att vara närvarande 

som chef förefaller mycket viktigt, cheferna använder den kommunikativa arena 

som fikastunden erbjuder. 

 

 

 

Nyckelord 
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Individanpassa 

Situationsanpassa 
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Förord 
Det har varit en mycket intressant och givande tid, spännande och utvecklande 

på alla sätt. Kandidatexamensarbetet har gett mig många goda insikter som jag 

värdesätter högt.  

 

Ett hjärtligt tack till alla inblandade för hjälp, support och stöd. Linköpings 

Universitet har på olika sätt hjälpt till att forma uppsatsen där den sociologiska 

avdelningen haft en ledande roll. Speciellt tack till min handledare för värdefulla 

och kloka råd. Familj, vänner samt opponenter har alla bidragit på olika sätt. 

Studiens respondenter har bidragit med empiri, engagemang och mycket lärorika 

insikter, tack till er alla!  

 

Min man är värd ett extra och speciellt tack då han mer än någon annan har varit 

delaktig i arbetet. 

 

Återigen ett hjärtligt tack till er alla för ert bidrag till en mycket lärorik tid. 

 

Anna Hydén 
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1. INLEDNING 
Det är svårt att vara ledare och chef, medarbetarna kräver tydlighet, sakkunskap, 

engagemang och empati. För att bedriva ett framgångsrikt ledarskap bör chefen 

vara taktil och utföra ett agilt ledarskap med en trygg hand. Det ger att chefen 

och organisationen behöver uppmärksamma det svåra i att vara ledare där 

kommunikationen är en vital del i arbetslivet. Kommunikationen sker numera 

genom olika kommunikationsvägar, via telefon, mejl, skype och så vidare som 

en följd av den teknologiska utvecklingen menar Bimleby och Burton (1999). 

Utmaningarna som är kopplade till närvarande eller distanskommunikation är en 

hittills otillräckligt utforskad del ur ett ledarskapsperspektiv. Forskning har 

oftast tagit medarbetarnas perspektiv i beaktning, chefens perspektiv är inte lika 

studerad. Chefens förväntade agerande har ändrats under historiens gång menar 

Linell (2009) och Bolman och Deal (2005) redogör för att nya ledarskapsideal 

utveckas med tiden. De senaste decenniernas teknikutveckling har gett att allt 

mer kommunikation sker digitalt. Vi vet inte hur de utmaningarna uppfattas av 

chefer.  

 

Chefen har en huvudroll i organisationen vilket implicerar att chefen bör ha ett 

etiskt förhållningssätt. Chefen bör fungera som en ambassadör i ett 

eftersträvansvärt beteende menar Blennberger (2007). Chefer har ansvar och bör 

kunna förmedla budskap på ett karismatiskt och förståeligt sätt till 

medarbetarna. Det låter glasklart att chefen ska kunna förmedla information på 

ett förståeligt sätt men chefer är individer likväl som alla andra. Studier såsom 

Kreps (1990) visar att det är vanligt att kommunikation misstolkas och det 

skapar oönskade problem i organisationen. Jag vill därför veta hur chefer agerar 

samt om det finns en medveten strategi kring agerandet när de kommunicerar. 

 

I uppsatsen presenteras en kvalitativ intervjustudie av olika chefsroller som har 

det gemensamt att de i sitt ledarskap regelbundet måste kombinera en variation 

av kommunikationsvägar för att nå medarbetarna. Uppsatsen inriktar sig på den 

kommunikation chefen har tillsammans med medarbetarna utifrån chefens 

perspektiv. Studiens åtta chefer är alla mycket engagerade, intresserade av 

ledarskap samt anses duktiga på att kommunicera. De utvärderas årsvis och får 

på så sätt uppföljning på sitt ledarskap via medarbetarundersökningar. De är av 

olika kön, ålder och har olika lång erfarenhet av ledarskap från olika branscher 

såsom Kriminalvården, Transportstyrelsen, Linköpings Universitets-sjukhus, 

Saab, Linköpings Universitet, Sjöfartsverket och Handelsbanken. 
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1.1 Problematisering 

1.1.1 Kommunikation i organisation. 

Uppsatsen anknyter till den forskning och teoribildning som uppmärksammat 

ledarskap och kommunikation i olika organisatoriska kontexter. En central 

problemställning i detta sammanhang gäller vilka möjligheter och barriärer som 

är associerade med olika kommunikationsvägar inom organisationer. 

Kommunikation är ingen passiv process där budskap förmedlas. Säljö (2010) 

och Linell (2009) betonar att kommunikationen är en dynamisk och 

meningsskapande process där människor genom social interaktion agerar och 

reagerar i relation till andra. Kommunikationen förmodas vidare bli mera 

komplex i ljuset av framväxten av ny teknologi hävdar Maznevski och Chudoba 

(2000). I detta forskningssammanhang ses organisationer som socialt 

konstruerade enheter. De socialt konstruerade enheterna skapas och 

vidmakthålls genom ständiga kommunikationsprocesser menar Dalfelt, Heide 

och Simonsson (2001) samt Säljö (2010). Kreps (1990:38) beskriver att den 

talade och den skrivna kommunikationen är viktiga delar som har en ömsesidig 

kompletterande funktion i organisationen. Den talade kommunikationen tillåter 

individer att kommunicera kring information på ett dynamiskt och personligt 

sätt. Det är dock vanligt att individer tolkar, missförstår och glömmer delar av 

den talade kommunikationen. Kreps (1990) menar därför att det är viktigt att 

understyrka den muntliga kommunikationen med skriftlig. Den skrivna 

kommunikationen å andra sidan kan uppfattas som mindre dramatisk och tillåter 

individer att ta till sig den när det passar. Det som är skrivet kan omläsas och har 

en fördel i att det kan sparas.  

 

1.1.2 Kommunikativa ledare. 

Johansson, Miller och Hamrin (2011) klargör att kommunikativa ledare påverkar 

organisationens resultat genom att skapa tydliga roller för medarbetare, 

engagemang, gruppsamhörighet och förtroende. Kommunikativt ledarskap leder 

därmed till förbättrade prestationer och resultat på individ, grupp och 

organisationsnivå. Vidare menar forskarna att medarbetare som är mer nöjda 

med ledningens kommunikation, i större utsträckning är mer lojala, och på så 

sätt påverkar organisationens finansiella resultat i stor utsträckning. 

  

Det finns ett växande forskningsintresse för det kommunikativa ledarskapet 

inom organisationer, samtidigt som empiriska studier av hur chefer faktiskt 
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utövar sitt ledarskap i mötet med medarbetarna fortfarande är eftersatt. Ovan 

anförda studier aktualiserar flera intressanta frågor såsom: Hur gör då chefer för 

att vara just ”kommunicerande” chefer? Det finns oändligt många sätt att 

kommunicera. Kommunikationen kan ske muntligt, ansikte mot ansikte i ett 

tvåpartssamtal eller i grupp. Kommunikationen kan ske via gester, kroppsspråk, 

outtalade signaler (icke verbalt) men också via mejl, skype och telefon då den 

närvarande kommunikationen byts ut till en distanskommunikation.  

 

Kommunicerande parter kan ha svårt nog att uppfatta varandra i en sedvanlig 

kommunikation, där de ser varandra och har en möjlighet att läsa varandras 

tolkningar via beteende, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vidare behandlas om 

det uppstår ytterligare en dimension i kommunikationen när parterna inte ser 

varandra, ansikte- mot-ansikte. Studien berör om det föreligger en skillnad i vad 

som kommuniceras i de olika forumen dvs. det jag har valt att kalla för 

närvarande-kontra- distanskommunikation. Finns det olika sätt att kommunicera 

via olika forum? Om det är så att chefer individ- och situationsanpassar 

kommunikationen normalt vid närvarande samtal, föreligger det då en ytterligare 

svårighet då parterna inte ser varandra, när de kommunicerar på distans? 

 

1.2 Syfte 

Studien har för avsikt att undersöka hur chefer kommunicerar i det dagliga 

arbetet. Finns det viss information som behandlas på ett annat sätt och därmed 

bör vara i skriftlig form, eller viss information som är av så personlig karaktär så 

det bör ske i en närvarande konversation. Vidare vill studien få svar på hur 

chefer agerar om vill förmedla ett önskvärt intryck till medarbetarna. Om de vill 

förmedla att de är lyssnande, närvarande och engagerade – använder de ord eller 

aktiv handling när de önskar kommunicera intrycket till medarbetarna, och är de 

medvetna om det? Huvudspåret och frågeställningen i studien är följande: Hur 

agerar ledaren i olika kommunikativa forum? 

 

1.3 Frågeställningar 

Genom en kvalitativ intervjustudie undersöks hur ledararen kommunicerar och 

agerar i olika forum. Studien har tre teman (se hela intervjuguiden i bilaga) från 

övergripande till individ och situationsnivå. Uppsatsen syftar till att studera 

följande frågeställningar: 

 

  Vilka övergripande strategier använder cheferna i sitt ledarskap genom 

olika kommunikationsvägar i organisationen?  
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 Vilka utmaningar uppfattar cheferna med kommunikation och hur 

hanterar de dessa? 

 

 Vilka strategier använder cheferna för att förmedla ett visst intryck av sig 

själva i relation till medarbetaren? 

 

1.4 Avgränsningar 

Kommunikation är ett mycket omfattande område som rymmer en mängd olika 

forskningsfält. Teoretiskt är uppsatsen avgränsad till den forskning och 

teoribildning som specifikt gällt organisatorisk kommunikation utifrån ett 

kunskapsintresse för frågor om ledarskap. Det kompletteras med 

mikrosociologiska perspektiv som bidrar med viktiga sociala och interaktiva 

dimensioner som i föreliggande uppsats gäller kommunikation. Studien 

behandlar således inte övriga beteenden/skeenden mellan parter som kan 

förekomma i arbetslivet. Studien intresserar sig för chefens uppfattning kring 

kommunikation som en akt mellan människor, på så sätt finns delar av 

medarbetarnas perspektiv invävt i chefernas utsagor. Chefens kommunikation 

sker alltid till någon eller några, kommunikationen sker aldrig utan en 

mottagare. Studien behandlar endast chefens perspektiv och tar inte hänsyn till 

medarbetarnas perspektiv annat än det som cheferna har fått till sig via 

medarbetaren. Dock lyfts forskning om medarbetarnas perspektiv fram i den 

teoretiska genomgången för att på så sätt skapa förståelse och helhet.  

 

1.5 Centrala begrepp  

1.5.1 Kommunikation  

Jag anser att begreppet ”kommunikation” behöver förklaras och har därför valt 

att lyfta fram hur kommunikation definieras på olika sätt inom olika 

forskningsperspektiv. Gemensamt för de flesta skolbildningar torde vara att 

kommunikation handlar om ett utbyte av information, åsikter, idéer och 

värderingar menar Linell (2009). Kommunikationen är en grundläggande 

förutsättning för att göra information till något gemensamt mellan människor 

menar Kreps (1990). Det finns dock betydande skillnader i synsätt varför det är 

viktigt att klargöra hur kommunikation definieras i denna uppsats. Hamrefors 

(2009) framställer att många har uppfattningen kring kommunikation att det är 

en påverkansprocess, vilket betyder att kommunikationen handlar om att 

påverka andra och att inte själv påverkas. Hamrefors (2009) skildrar då att 
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kommunikationen alltför sällan är en dubbelriktad process. Kommunikationen är 

språkligt bearbetade meddelanden som kommuniceras via olika kanaler. Det 

tidigare dominerande synsättet om kommunikation handlar om att överföra den 

mening som sändaren avser, till en mottagare, som förmodas anamma sändarens 

mening. Kommunikation är alltså den mellanmänskliga processen i att överföra 

mening med hjälp av språket. Ett alternativt perspektiv betonar att 

kommunikationen istället måste ses som en meningsskapande process. 

Kommunikationen är inte en passiv överföring av information från en sändare 

till en mottagare, utan en mer ömsesidig process där människor ger och tar 

mening. Hamrefors (2009) menar att kommunikationen har en unik roll i 

samhället, kommunikationen verkar för ett brett relationsbyggande mellan 

organisationer och dess omvärld. Utvecklingen tyder på att vårt komplexa, och 

moderna samhälle ställer krav på att kommunikation inte är en envägs- eller 

tvåvägsprocess utan en multidimensionell, relationsskapande process. Detta 

perspektiv ligger också i flera avseenden nära det mikrosociologiska 

perspektivet på kommunikation, Goffman (1959) tydliggör att kommunikation 

är en dynamisk process där vi genom social interaktion upprätthåller eller 

förändrar relationer och kunskaper. Samtidigt betonar det mikrosociologiska 

perspektivet att kommunikation måste förstås i de sociala, kulturella och 

organisatoriska sammanhang som den ingår i, och präglas av, som dessutom har 

fått utgöra basen till föreliggande uppsats. 

 

1.5.2 Närvarande-kontra distanskommunikation 

Begreppen närvarande- och distanskommunikation ska uppfattas som motsatser 

då närvarande innebär en direkt och fysisk närvarande kommunikation. 

Distanskommunikationen däremot är all annan kommunikation där chefen inte 

får fysisk kontakt med medarbetaren. Skillnaden mellan begreppen föreligger 

alltså i den fysiska eller icke fysiska närvaron. Det kan handla om enskilda 

möten mellan människor eller möten i grupp. Cheferna kommunicerar till 

medarbetarna på olika sätt, studien benämner detta som kommunikationsvägar. 

 

1.5.3 Kommunikativt ledarskap  

I en rapport som forskare från Mittuniversitetet genomfört under 2011-2013 

förklarar forskarna vad som definierar begreppet ”Kommunikativt ledarskap”. 

Johansson, Miller och Hamrin (2011) har studerat vad kommunikativt ledarskap 

är, hur det kan definieras och utvärderas, hur medarbetare och chefer uppfattar 
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det, och hur organisationer mäter kommunikation, ledarskap och hälsa. 

Forskargruppen definierar kommunikativt ledaskap på följande vis:  

  
”En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, 

involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.” 

Johansson, Miller och Hamrin (2011) 
 

  

En kommunikativ ledare är i den här studien en chef som bedriver sitt ledarskap 

på det sättet att han/hon uppfattas som öppen, närvarande och är inbjudande till 

dialog på ett konstruktivt och givande sätt, gentemot medarbetaren. 

  

  

2. TEORETISK REFERENSRAM 
Det finns åtskilliga studier som rör kommunikation, ledarskap och 

organisationer. I följande del presenteras teorier samt forskning som har 

omedelbar relevans för uppsatsens syfte. Först behandlas utvecklingen kring 

kommunikation ur ett organisationsperspektiv, vidare att möten och avtal träffas 

mellan människor i både närvarande möten och i digital miljö.  I föreliggande 

uppsats knyter jag an till perspektivet på kommunikation som en 

meningsskapande akt mellan människor. Det kan ses i kontrast till det tidigare 

dominerande perspektivet- processtraditionen-som ser kommunikation som en 

överföring av mening. All information, meningsutbyte och förmedlade intryck är 

en meningsskapande akt mellan människor, akten är kommunikation. 

Mikrosociologiska perspektiv beaktas i form av Goffmans teori om 

intrycksstyrning samt Asplunds teori om social responsivitet. Chefen förmedlar 

en intrycksstyrning till medarbetarna genom kommunikation. Begreppet 

”Responsivitet” är centralt för att förstå den sociala växelverkan som sker i 

social interaktion. De studier som presenteras behandlar kommunikation i 

organisationer, ledaskapets kommunikation samt skillnader i vilken sorts 

information som förmedlas via olika kommunikationsforum. Kommunikation kan 

med fördel ske både muntligt och skriftligt, samtidigt som studier visar att det är 

viktigt för organisationer med fungerande stukturer för återkommande möten. 

  

2.1.1 Kommunikation i ett organisationsperspektiv  

Samhället har ändrats avsevärt genom vår förmåga att kommunicera via 

Internet. Dimbleby och Burton (1999:171) menar att vår tids förmåga att 

förflytta information snabbt, över stora avstånd, har stimulerats av tekniken. 
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Maznevski och Chudoba (2000) hävdar att den tekniska utvecklingen vi har haft 

fram till idag gör att fortsatt teknisk utvecklig ständigt efterfrågas. Den nya 

kommunikationskulturen är konstruerad för att underlätta och minska det fysiska 

avståndet mellan chef och medarbetare. Kommunikationen förväntas vara mer 

effektiv genom att spara på tid. Dimbleby och Burton (1999:223) upplyser om 

att de interagerade parterna kan fysiskt vara i olika delar av landet, eller i 

världen, men ändå föra en konversation i realtid. Fördelen med mejl-

konversation är då det uppstår en tvist, parterna kan då följa ordagrant vad som 

har skrivits, vilket inte kan ske då kommunikationen sker muntligt. Då parterna 

träffats och fört ett muntligt samtal kan tvisten vara svårare att lösa då det är 

uppfattningar, och tolkningar, om vad som avtalats/sagts som är rådande. 

Juridiken beskriver att avtal kan träffas både muntligt och skriftligt. 

Advokaterna Lindmark och Welinder (2013) påstår, på nätsidan lwadvokat.se, 

att det dagligdags är många “möten” som sker mellan människor och många 

“avtal” som träffas genom en digital miljö. Linell (2009) belyser samma 

problematik men går vidare i diskussionen om att avtal dessutom träffas ljudlöst 

mellan människor i kommunikationen. Interagerande och kommunicerande 

parter har kulturellt uppsatta avtal om hur konversation bedrivs och de ljudlösa 

signalerna i sig ger ömsesidiga avtal. Avtalen uppfattas i bästa fall på lika sätt av 

båda parter. Organisationernas hemsidor, samt åtkomsten till intranät, förmedlar 

riktlinjer och mallar för önskvärt beteende för samtliga inom organisationen. Det 

aktualiserar frågor om människor tolkar skriven kommunikationen på samma 

sätt som om den vore muntligt framförd, vilket är empirisk fråga. 

 

Kreps (1990:250) framhåller att de två primära dimensionerna i kommunikation 

är dels intern och dels extern kommunikation. Den interna kommunikationen är 

den kommunikation som sker mellan medlemmarna inom den egna 

organisationen. Den externa kommunikationen är kommunikationen som sker 

när meddelanden delas mellan medlemmar i den egna organisationen med 

representanter för andra organisationer. Effektiva organisationer behöver vara 

kompetenta nog att använda och koordinera interna och externa kanaler för 

kommunikation. Vidare klargör Kreps (1990) att nyckeln till framgång för en 

organisation ligger i att underhålla och utveckla etiken i såväl den interna som 

den externa kommunikationen.  

 

Kreps (1990:36) beskriver ytterligare varianter på kommunikation. Det finns 

verbal och icke verbal kommunikation. Verbal kommunikation innehåller 

användandet av ord och språk, ofta både talad och skriven, medan icke verbal 
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kommunikation är system av kommunikation som inkluderar ofta ett brett 

spektra av ordlös kommunikation såsom ansiktsuttryck, kroppsrörelser och 

ledtrådar i hur orden bör uppfattas. Icke verbal kommunikation sker genom 

gester såsom ansiktsuttryck, kroppshållning, ögonrörelser eller genom röstens 

tonfall. Fiske (1982:71) skildrar att de icke verbala gesterna är koder som endast 

uppfattas då parterna är närvarande, de kan inte förmedlas då parterna inte ser 

varandra. 

 

Enligt Kreps (1990:38) uppfattas verbal kommunikation ofta som endast den 

talade varianten, trots att även den skrivna kommunikationen är verbal. Talad 

och skriven kommunikation är viktiga delar som har en ömsesidig 

kompletterande funktion i organisationen. Den talade kommunikationen tillåter 

individer att kommunicera kring information på ett dynamiskt och personligt 

sätt. Det är dock vanligt att individer tolkar, missförstår och glömmer delar av 

den talade kommunikationen. Kreps (1990) konstaterar därför att det är viktigt 

att understyrka den muntliga kommunikationen med skriftlig. Den skrivna 

kommunikationen å andra sidan kan uppfattas som mindre dramatisk och tillåter 

individer att ta till sig den när det passar. Det som är skrivet kan omläsas och har 

en fördel i att det kan sparas. Organisationer bör därför använda både talad och 

skriven kommunikationen tillsammans.  

 

2.1.2 Kommunikationsbarriärer 

De faktorer som står i vägen för en fri och fullständig kommunikation kallas för 

barriärer. Dimbleby och Burton (1999) förmedlar att en exaktare term är filter 

för att det sällan förekommer fullständiga barriärer för förståelse. Filtret hindrar 

kommunikationen människor emellan. Vi behöver erkänna och förstå 

barriärerna och människors filter för att kunna förbättra vår kommunikation. 

Kommunikationsforskning ger en bild av en rad olika typer av barriärer för 

kommunikation som kan förstås på åtminstone fyra olika nivåer menar Linell 

(2009). Det gäller för det första externa faktorer som kan hänföras till sociala 

samt institutionella/organisatoriska hinder, exempelvis sociala hierarkier. 

arbetsvillor, tidsbegränsningar för möten med mera som villkorar och ibland 

begränsar kommunikation mellan människor, För det andra finns teknologiska 

hinder, till exempel störningar som kan uppstå via telefonsamtal, annat ljudbrus 

eller e-mail. För det tredje finns barriärer som kan uppstå i själva samspelet 

mellan människor som har med kodning och avkodning av budskap att göra, det 

kallas för semantiska barriärer. För det fjärde kan barriärer också uppstå på ett 
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individuellt plan och som har att göra med olikheter mellan personer. Dimbleby 

och Burton behandlar framförallt barriär i kommunikationsprocessen, 

meningsskapandet i interaktionen, människor emellan. Människornas tolkning 

kan utgöra barriärer, deras kodning och avkodning av kommunikationen. 

Exempel på tolkningsmöjligheter är dialekt, klasstillhörighet som förmedlas via 

yttryck och störande ljudbrus. Slarvigt ordbruk, grammatiska regler, stavning 

och liknande kallas för semantiska barriärer. När de uppsatta språkkoderna inte 

används talar man om att betydelsen i språket är blockerad. Kommunikationen 

kan blockeras av attityder, övertygelser eller värderingar. Effekten av 

kommunikationsbarriärerna beror främst på vem som kommunicerar och vilken 

avsikt den har. Fördomar, genusuppfattningar och kultur kan utgöra barriärer i 

kommunikation människor emellan. Granström (2006) betonar att det är graden 

av tydlighet eller otydlighet i organisationer som gör att de är effektiva eller 

ineffektiva. Organisationens rutiner, kommunikation, mål och beslutsprocesser 

bör genomsyras av en hög grad av tydlighet för att organisationen ska vara 

framgångsrik. 

 

2.1.3 Kommunikation som en meningsskapande akt  

I föreliggande uppsats ska kommunikation uppfattas som en meningsskapande 

akt mellan människor, därmed innefattas det interaktionistiska perspektivet. 

Goffman (1959) framhåller betydelsen av att studera det meningsskapande som 

sker i mötet mellan människor. För att förtydliga kommunikationen som en 

meningsskapande akt kontrasterar Fuglestad (1999) två olika sorters traditioner, 

eller perspektiv. Det ena perspektivet benämns i termer som en 

“processtradition” vilket innebär en överföring av ett budskap. Det är en 

enkelriktad process, en monolog, där den ena parten överför, övertalar, den 

andra parten om en mening och den andra parten ska “ta till sig budskapet”. Det 

andra synsättet, som både Fiske (1982) och Fuglestad (1999) beskriver, är ett 

“Semiotiskt perspektiv” vilket har en annan utgångspunkt. Det semiotiska 

perspektivet är en dialog, en produktion och en utväxling av mening mellan 

parter. Det innebär att kommunikationen är en aktiv process utifrån allt såsom 

kultur, uttryck, tecken och tidigare bakgrundshistoria såsom Linell (2009) och 

Säljö (2000) beskriver, allt har en kommunikativ funktion. Vårt sätt att bete oss, 

tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten är format av människans sociala 

och kulturella erfarenheter menar Säljö (2000).  
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Vidare förklarar Fiske (1982:90), Fuglestad (1999) och Kreps (1990:40) två 

andra begrepp som är Denotation och Konnotation. Denotation betyder att ordet 

“ledarskap” ska tolkas ordagrant till exempel ”förmåga att leda”. Konnotation 

däremot betyder att orden “ledarskap eller chef” kan tolkas utifrån den kulturellt 

betingade betydelsen för ordet. ”Ledarskap eller chef” kan vara godtyckligt, 

olika individernas personliga relation till ordet ger att det kan uppfattas olika. 

Ordet ”chef” kan vara positivt laddat såsom bra för individen, eller negativt 

laddat det vill säga dåligt för individen. Kreps (1990:40) framhåller att båda 

varianterna om hur individer uppfattar ett ord, denotation och konnotation, pekar 

på betydelsen av att innebörden av ett visst ord är personlig, subjektiv och 

kulturell utifrån enskilda individers uppfattning. Det är högst troligt att samma 

ord, eller mening, uppfattas på olika sätt utifrån olika individer, miljöer och 

kulturella kontexter.  

 

2.1.4 Intrycksstyrning 

Studier av mindre sociala enheter/grupper eller den enskilda människan är 

mikrosociologiska studier. I föreliggande uppsats studeras chefens samspel med 

den omedelbara omgivningen samt den kommunikativa roll chefen har gentemot 

medarbetaren. Det är därför relevant att lyfta Goffman i uppsatsen som har 

skapat bland annat begreppet ”intrycksstyrning”. Ett centralt inslag i Goffmans 

teori är ”jaget”. Goffman menar i sin dramaturgiska teori att jaget ständigt bär 

masker av olika slag, det vill säga att människan anpassar sig och tar den 

mask/roll som är lämplig i situationen. Jaget är inte något som är fastställt utan 

ändras beroende på situationen och kontexten människan befinner sig i. 

Goffman (1959) förklarar att när en individ framträder inför andra individer, 

projicerar han/hon medvetet eller omedvetet en definition av situationen där 

hans jag uppfattning ingår som en viktig del. Människan styr och kontrollerar 

den uppfattning som andra bildar sig om människan och spelet anpassas, i 

interaktionen/samspelet, till de andra människornas roller. I interaktion söker 

människan efter att ta reda på vad som förväntas av honom/henne, och där med 

att reagera på ett önskvärt sätt. Det ligger i människans intresse att överföra ett 

önskvärt intryck. Uppträdande och manér är ett sätt att förmedla intryck, likväl 

såsom kläder, ålder, storlek och utseende tillhör människans fasad. Goffman 

(1959) framställer att om en individ ska leda andra kommer han för det första att 

anse att det är fördelaktigt att bevara strategiska hemligheter för dem. Om en 

individ försöker leda andra genom personligt exempel eller övertalning, kommer 

det dessutom bli nödvändigt, oavsett position han har, att effektivt uttrycka vad 
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han vill få gjort, till vilket pris och vad som händer om det inte blir gjort. Varje 

form av makt måste presenteras med effektiva metoder och de kommer få olika 

effekt beroende på hur det dramatiseras, det är intrycksstyrning. Målet med 

intrycksstyrning är att framställa sig själv på ett sätt som passar in i den roll som 

gäller enligt de normer och föreställningar som finns inför en situation. 

Människor spelar olika roller i olika sociala kontexter och rollen är betydelsefull 

endast i samspel med andra. Rollen som människan antar i ett team skapas av 

den sociala kontext som teamet/gruppen ger. För att förklara detta så blir en 

medarbetare endast en medarbetare i förhållandet till sin chef.  Medarbetaren har 

en annan roll i en annan kontext. Gruppmedlemmarna agerar i samförstånd för 

att nå sitt mål med framträdandet, målet kan vara att ha tillhörighet med 

gruppen, ha samma åsikt eller att rädda en annan gruppmedlem, så den inte 

tappar ansiktet, för att nå konformitet inom gruppen. 

 

2.1.5 Social responsitet 

Asplund (1997) framställer begreppet social responsitet som kan förstås som 

“samhälleligt gensvar”. Människan är en varelse som lever upp i 

närvaro/samvaro med andra. Personer som interagerar svarar på den andra 

personens agerande i ett växelspel. Interaktionen kan vara ömsesidig, men en 

individ kan också förgripa sig på ömsesidigheten, med att inte agera växelvis. 

Människor kan söka att rätta sig efter den respons den får från motparten, på så 

sätt kan en första antagen mening bli den andres antagna mening. Stimuli och 

responser formar varandra och tilldelar varandra sin mening. Responsiteten kan 

bestå av olika saker såsom samtal med växelvist konverserande parter, eller yttre 

stimuli såsom grupptillhörighet eller en av andra accepterat beteende. Asplund 

(1997) tar upp åtskilliga synsätt, liknelser och förklaringar till social responsitet. 

Den redogörelse som bäst förklarar begreppet är berättelsen om Hawthorne-

experimentet: Hawthorne var en fabrik där forskare ville undersöka de anställdas 

effektivitet genom att ömsom tillföra, ömsom ta bort förmåner såsom belysning, 

raster och bättre lön. Forskningen bedrevs dels på en grupp som fick/förlorade 

förmånerna och dels för en testgrupp som enbart observerades. Resultatet var 

överväldigande, inget av åtgärderna, eller icke åtgärder, hade någon effekt. Båda 

grupper ökade kontinuerligt sin effektivitet, oavsett vad de fick eller blev av 

med. Båda grupperna, dels den som fick och blev av med förmåner och gruppen 

som inte hade några ändringar alls, ökade sin produktion. Forskarnas slutsats 

blev att det var uppmärksamheten grupperna fick, genom att de studerades, som 

gav effektiviteten. De anställda blev sedda och plockades ut ur den alldagliga 
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massan av arbetare för att ingå i någon av grupperna. Det var 

gruppsammanhållningen och den sociala responsen, inom organisationen, som 

gav belöningen och där av effekten på grupperna i experimentet.  

 

Asplund (1997) redogör vidare för ett annat experiment där utfallet var ett annat. 

I det fallet var den sociala accepterade hållningen en annan än i 

Hawethornefabriken. Asplund relaterar detta till att belöningen som är 

associerad med att tillhöra en grupp som arbetar enligt samma norm var större 

än att få högre lön eller utomståendes gillande. Gruppen i experimentet var mer 

angelägna om att behålla gruppens konformitet, de ökade inte sin effektivitet då 

det var viktigare att behålla gruppens norm om att arbeta i sin egen takt. 

Gruppmedlemmar som avsteg från den internt satta normen bestraffades av de 

andra medlemmarna. Det viktigaste för medarbetarna blev grupptillhörigheten i 

den miljön. 

 

Blennberger (2007:58/7) klargör att chefen är normsättande i organisationen och 

fungerar som förebild för andra, det är därför viktigt att chefen har insikt om 

sina värderingar som kan utgöra en god etik. Connock och Johns (1995:11) 

förespråkar en etisk linje som kallas för ”den taktiska etiken” som används av 

många individer och organisationer. Det gynnar dem att följa lagar, regler och 

normer för att det ger fördelar. Chefer och medarbetare följer det 

beteendemönster som organisationer har ställt upp när de märker att det leder till 

fördelar för dem själva, och att brott mot reglerna medför bestraffningar för 

dem. 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Leadership, online and face-to-face 

Kupritz och Cowell (2010) har med strukturerade intervjuer studerat 24 

medarbetares uppfattningar kring den information som ledningen, på en stor 

bank i USA, kommunicerar via elektroniska källor och via närvarande 

konversation som de benämner face-to-face. Kupritz och Cowell (2010) redogör 

för att fördelarna med face-to-face kommunikation är vida uppskattad, men 

kostnaderna som tillkommer med den närvarande kommunikationen gör att 

organisationer behöver ta beslut om hur resurserna bör användas. Den mindre 

kostsamma kommunikationen, via elektroniska kanaler, är ett alternativ till face-

to-face kommunikationen. Studien visar att respondenterna föredrar face-to-face 

kontakt då det gäller personlig och/eller känslig information. De icke verbala 
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ledtrådarna, såsom ansiktsuttryck och tonfall, kommuniceras när aktörerna 

träffas och kan se varandra. Kupritz och Cowell (2010) konstaterar att de icke 

verbalt kommunicerade akterna missas via elektroniska kanaler. 

  

Medarbetarna i Kupritz och Cowells (2010) studie berättar att det finns tillfällen 

då elektroniska kanaler bör användas för att sprida information. Då 

organisationen befinner sig i ”tidskänslig situation” till exempel då information 

om säkerhet måste ut snabbt, bör elektroniken användas för att bli tillgänglig för 

alla. Information som kräver snabbt svar ska med fördel kommuniceras via 

elektroniska kanaler. Information som behöver dokumenteras ska finnas i 

skriftlig form och ska inte kommuniceras enbart face-to-face. Vid tillfällen då 

organisationen vill förmedla samma information till många kan det ske, av 

rättviseskäl, via interaktiva kanaler. Organisationen kan då vilja försäkra sig om 

att alla får samma information vid samma tidpunkt. Face-to-face 

kommunikationen är som mest produktiv då man vill bygga starka relationer 

med ömsesidig respekt och tillit till varandra. Kupritz och Cowell (2010) uttalar 

att framgångsreceptet för dagens organisationer är att behärska både tekniken 

och face-to-face. Dagens medarbetare önskar arbeta för organisationer som kan 

använda både tekniken men som dessutom förstår vikten av att kunna 

kommunicera face-to-face.  

 

2.2.2 Viktigt med rutiner för fasta återkommande möten. 

Maznevski och Chudoba (2000) har under 21 månader studerat flera stora 

organisationer i USA. Data har samlats via flera metoder, bland annat med 

kvalitativa intervjuer och etnografiska studier under nio månader. Vidare har de 

använt frågeformulär och samlat data via kommunikationsloggar från 

organisationernas informationssystem. Forskarnas syfte var att undersöka 

effektiviteten i olika kommunikationskanaler i stora organisationer. 

Organisationerna har tillgång till teknologi som gör det möjligt att interagera 

med andra människor på olika platser, till exempel i olika länder. Effektiviteten i 

organisationerna hade samband med om och hur ofta face-to-face möten skedde. 

Maznevski och Chudoba (2000) fann att den bästa effektiviteten fanns då 

organisationerna hade face-to-face möten med jämna mellanrum.  Mötena 

fungerade som ett hjärtslag, för varje möte som symboliseras med ett hjärtslag 

pumpas nytt liv ut i organisationen. Det rytmiska pumpandet gav liv och 

trygghet som bidrog till att medarbetarna återbetalade i arbetskraft med en 

förutbestämd rytm. Individuella möten hjälper vid beslutsfattande och för att 
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skapa relationer människor emellan, det skapar långsiktig stabilitet på 

individnivå. Nedan syns de effektiva mötesmönster som framkom (a och b) och 

den organisation som uppvisade ineffektivitet (sist i c). Mazenevski och 

Chudoba (2000) förespråkar att regelbundna face-to face möten är essentiella för 

organisationers lönsamhet. 

 

 

 
“Effective global virtual teams develop a rhythmic temporal pattern of interaction 

incidents, with the rhythm being defined by regular intensive face-to-face 

meetings devoted to higher level decision processes, complex messages, and 

relationship building.”  

Maznevski and Chudoba, s 489.  

  

Maznevski och Chudoba (2000) beskriver vidare att deras studie inte har 

behandlat hur ofta dessa möten bör ske för att få bäst effektivitet, de menar att 

det är ett förslag till vidare forskning. Vidare menar de att mötesstrukturens rytm 

förmodligen kan bero på hur organisationen är uppbyggd, hur svåra 

arbetsuppgifterna är samt hur stark samhörigheten är inom organisationen.  

  

2.2.3 Om hur vi kommunicerar 

Elgevi (2011) har genomfört en kvalitativ studie om upplevelser av 

internkommunikation i en facklig organisation. Studiens respondenter dvs. 

personalchef, mellanchef och medarbetare, anser att meddelanden av personlig 

karaktär, kritik, någon form av argumentation eller annat som kan uppfattas som 

känsligt, ska utan undantag förmedlas muntligt. Däremot kan e-post användas 

efter ett personligt, muntligt, samtal för att förtydliga vad som bestämdes eller 

diskuterades i samtalet. Forskaren tydliggör att den muntliga och direkta 

kommunikationen ger möjligheter för en dialog där motfrågor kan ställas och bli 
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besvarade, samtidigt som risken för missförstånd minskar i en muntlig 

konversation. Den muntliga kommunikationens fördelar, i jämnförense med den 

skriftliga kommunikationen, är den sociala samvaro den muntliga interaktionen 

ger. Personliga möten främjar att deltagarna kan läsa av varandras tonläge, 

kroppsspråk och uttryck. Elgevi (2011) uttalar att en nackdel med den direkta 

muntliga konversationen, information kan glömmas bort vilket kan undvikas 

med att den även återges i skriftlig form. Studiens respondenter menar att 

policydokument, riktlinjer samt organisationens instruktioner alltid måste finnas 

i skriftlig form och de får inte förmedlas endast via muntlig form. 

Respondenterna efterfrågade en kurs i hur information bör förmedlas och hur e-

post ska utformas för att få bäst effektivitet i det stora flödet av information, de 

flesta medgav att de inte hann läsa all information. Elgevis (2011) studie påvisar 

vikten av en tydlig struktur i kommunikationskanalerna. Strukturen bör visa hur 

och vilken information som förmedlas via vilken kanal. En 

kommunikationspolicy ger en ökad tydlighet och förenklar för både chefer och 

medarbetare menar Elgevi (2011).  

 

Sammantaget visar teorier samt forskning kommunikation från olika synvinklar. 

Kommunikation finns i allt och kan uppfattas olika utifrån vem eller vilka som 

tolkar informationen. Uppsatsens ställningstagande ligger i att se på 

kommunikation som en meningsskapande akt människor emellan. Människan är 

social och utvecklas genom interaktion med andra människor. Kommunikation 

sker muntligt, skriftligt, närvarande och på distans, via signaler, uttryck, 

antaganden och rollkaraktärer som förmedlas av aktören till andra aktörer. 

Vidare har intrycksstyrning och social responsivitet lyfts fram för att ytterligare 

belysa hur cheferna i föreliggande uppsats beskriver sin kommunikation i 

vardagen. De stora studier som lyfts fram visar på vikten av att kommunicera 

rätt, på ett tydligt sätt, vilket skapar trygghet i organisationen. 

 

3. METOD 
Uppsatsens intervjustudie baseras på en kvalitativ metod som karakteriseras av 

ett induktivt och tolkande arbetssätt. Kapitlet är uppdelat i fyra delar. I det 

första avsnittet beskrivs först metoden utifrån vetenskapliga grunder. Därefter 

följer intervjustudiens genomförande med urval, presentation av respondenter, 

intervjuguidens utformning samt ställningstaganden som har skett i samband 

med intervjuerna. I det tredje avsnittet beskrivs hur tolkningen av materialet har 
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skett samt etiska överväganden som tagits i samband med studien. Till sist förs 

en metodologisk diskussion. 

  

3.1 Vetenskapliga grunder  

3.1.1 Epistemologi och ontologi 

Epistemologi betyder-kunskapen om vad som betraktas som kunskap. Ontologi 

betyder kunskap om hur verkligheten är beskaffad. Studiens syfte implicerar en 

bestämd syn på vetenskaplig kunskap som går tillbaka på en lång empiristisk 

tradition där kunskapen i första hand rättfärdigas med hjälp av sinneserfarenhet. 

Centralt för denna uppsats är att förstå de studerade cheferna utifrån deras egna 

perspektiv. Det innebär att det blir viktigt att komma så nära dem som möjligt 

för att kunna förstå hur de tänker och resonerar.  

 

Starrin & Svensson (1994:49) beskriver tre olika sätt att definiera kunskap. Den 

första är en syn på kunskap som en form som förvärvas endast genom förnuft, 

den synen på kunskap kallas rationalism. Den andra synen är att kunskap 

förvärvas endast via människans sinnen, den kunskapen rättfärdigas enbart med 

hjälp av sinneserfarenhet, den kunskapen kallas empiricism. Den tredje synen på 

kunskap är en blandad syn. Kunskap förvärvas dels genom sinneserfarenhet, 

dels genom förnuft, vilket också rättfärdigar kunskapsanspråket. Det är en syn 

på kunskap som är en kombination av empirism och rationalism. Detta kan 

jämföras med den kvantitativa forskningstraditionen, ett positivistiskt synsätt, 

som typiskt sätt utgår från en rationalistisk vetenskapssyn som omvänt innebär 

att kunskapen grundas genom rationellt och teoretiskt tänkande. Starrin & 

Svensson (1994:51) kartlägger den komplementaritetssyn som finns på 

metodologiska grunder, de menar att komlpementaritetssynen hävdar att human 

och naturvetenskap kompletterar varandra. Konkret betyder det att förståelser 

för vetenskapen kan kombineras utifrån båda vetenskaps-grenarna. Bryman 

(2002:250) framställer att en kunskapsteoretisk ståndpunkt brukar beskrivas som 

tolkningsinriktad eller interpretativ som ett alternativ till positivismen. Det 

betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten samt hur 

deltagarna i den sociala miljön tolkar den verkligheten. 

 

Det finns olika synsätt på hur vekligheten kan/bör uppfattas. Bryman (2002) 

beskriver att idealism och realism är begrepp som används inom ontologin. Det 

realistiska synsättet kopplas ofta ihop med det positivistiska ställningstagandet, 

medan det idealistiska synsättet oftast används genom en interpretativistisk eller 
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konstuktionistisk hållning. Starrin & Svensson (1994:49) menar att ontologisk 

idealism innebär att uppfattningen av verkligheten är av icke-materialistisk 

natur, det vill säga har en själslig eller andlig natur. Verkligheten har en 

begreppslig och själslig natur, det vill säga icke-materiell form. Motsatsen till 

ontologisk idealism är ontologisk materialism som innebär det motsatta dvs. att 

verkligheten är av materiell natur. Bryman (2002) fortsätter med dem 

ontologiska ståndpunkten konstruktionismen, vilket innebär att sociala 

egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer. En dualistisk syn på 

verkligheten betyder att verkligheten består av båda delarna, dvs. både är 

materia och ande.  

 

3.1.2 Människosyn 

Ovanstående metodologiska ställningstagande implicerar även grundläggande 

synsätt på människan. Det innebär konkret att studien har ett synsätt på hur 

cheferna studeras, föreliggande studie har en dualistisk syn på människan. 

 

Starrin & Svensson (1994:48) tydliggör tre olika människosyner. Första synen 

att “Människan är helt och hållet unik i förhållande till allt annat” betyder att 

människan är huvudsakligen en andlig varelse. Andra synen är att “Människan 

är helt och hållet lik övriga däggdjur” vilket betyder att människan helt och 

hållet är en biologisk-materiell varelse. Tredje synen innebär att “Människan är 

delvis unik, delvis lik övriga däggdjur”, vilket är en blandning av de andra två: 

en dualistisk syn på människan. Människan anses då bestå av dimensionerna 

själ/ande och kropp/materia. Det som skiljer människan från djur är framför allt 

människans förmåga till rationalitet och medvetande.  För att studera i den 

dualistiska dimensionen behövs kvalitativ ansats framhåller Starrin & Svensson 

(1994).  

 

3.1.3 Förhållandet mellan kvalitativ och kvantitativ 

Starrin & Svensson (1994) redogör för skillnaderna och likheterna mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod. Starrin & Svensson (1994) menar att kvalitet är 

karaktären eller egenskapen hos någonting, kvantitet är mängden av denna 

karaktär eller egenskap. Uttrycksparet “kvantitativ kontra kvalitativ forskning” 

kan förklaras som “förklara kontra att förstå”. Generellt menar Starrin & 

Svensson (1994) att den kvantitativa ansatsen kan associeras med den mätbara, 

objektiva hård-data som är empiriskt positivistisk. Regelbundenheten som 

uppvisas av hård-data, som visas av en orsak, är genererad av naturlagar enligt 
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kausalitetsprincipen. Fenomen som studeras med hjälp av kvalitativ metod anses 

utgöra motsatsen till kvantitativ metod. Kvalitativ metod utgörs av “mjukdata”, i 

motsats till den kvantitativa metodens “hårddata”. Bryman (2002) upplyser om 

att kvalitativ forskning tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens 

tillvägagångssätt, framförallt när det gäller positivismen, och i stället föredrar att 

lägga vikten vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. 

Bryman (1997) framhåller att kvalitativ metod är ett sätt att studera den sociala 

verkligheten i syfte att beskriva och analysera kulturen, och beteendet, hos 

människor och grupper med utgångspunkt hos dem som studeras. Starrin & 

Svensson (1994) hävdar att den kvalitativa metoden beskriver människans 

uppfattning av det som existerar, det som är det rent mänskliga. Bryman (1997) 

fortsätter att beskriva det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning, den 

uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, normer eller värden utifrån den 

studerades perspektiv. Mulinari (1999) sammanfattar den kvalitativa metoden 

med följande ord: för att kunna förstå verkligheten, förstå människors egna 

världsbilder, deras värderingar och erfarenheter måste man vara nära dem.  

 

3.1.4 Förhållandet mellan induktiv och deduktiv 

Tyngdpunkten i uppsatsen befinner sig i det materialnära arbetssättet, studien 

präglas till viss del av teorieranknytningar, detta förklarar jag vidare i 

diskussionsavsnitt nedan. Bryman (2002) skildrar att kvalitativa studier bygger 

på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid 

insamling och analys av data. En kvalitativ forskning är ofta induktiv, tolkande 

och konstruktionistisk till sin art. Bryman (2002) klargör att kvalitativ forskning 

i huvudsak betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, 

tyngden läggs på generering av teorier, ur data. Motsatsen till induktiv är 

deduktiv där forskaren istället utgår från teori i sin forskning. Bryman (1997) 

fortsätter med att kvalitativa forskare ofta vill vänta med teoriformulering och 

teoribildning till analysstadiet i processen, för att inte bli låsta till förutbestämda 

och fasta föreställningar som teorin kan ge.  

  

3.2 Metodval- kvalitativ intervju 

För att samla in data kan forskaren använda olika metoder. En kvantitativ 

inriktad forskare kan genomföra enkätstudier som är förhållandevis billiga 

jämfört med kvalitativa intervjuer som utförts genom intervjuer av respondenter. 

Bryman (2002) skildrar att enkäter kan ge ett mycket större antal respondenter i 

motsats vad kvalitativa intervjuer kan ge. I och med den omfattande 
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tidsbesparingen enkäter kan skapa, kan en kvantitativ enkätstudie nå betydligt 

fler respondenter. Det som kan uppfattas som en nackdel för en enkätstudie är 

att uppföljning, sondering och förtydliganden från respondenten inte kan göras i 

direkt anslutning till datainsamlingen. En annan nackdel är att respondenterna 

inte kan svara på annat sätt än inom de ramar som finns utformade i enkäten. 

Det relevanta angreppssätet för studien är att anta en kvalitativ ansats, med 

djuplodande intervjuer. 

  

Det finns både fördelar och nackdelar med olika kvalitativa intervjumetoder. 

Bryman (2002) kartlägger de olika slags intervjuer som förekommer i kvalitativ 

forskning. De är antingen ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer, 

dessutom kan fokusgrupper förekomma i kvalitativ forskning. De ovanstående 

termerna står för ytterligheter trots att det förekommer många olika slag av 

intervjuer, som rymmer olika grad av struktur, mellan dessa ytterligheter i 

beskrivningen.  

 

Ostrukturerad intervju kan vara att föredra om forskaren inte har ett tydligt mål 

med sin forskning, allmänt vill utforska ett ämne eller tema, samt vill att 

intervjun ska ha karaktären av ett vanligt samtal. I en semi-strukturerad intervju 

har forskaren ofta en intervjuguide att utgå ifrån, men respondenten har stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, menar Bryman (2002) som fortsätter 

med att beskriva att frågornas följd inte behöver följa intervjuguidens 

utformning. Undersökningens fokus kan då anpassas efter det som är relevant 

för studien. Forskaren bör kunna vara flexibel och kan anknyta frågor, eller be 

respondenten om förtydliganden, allt eftersom forskaren anser att det behövs. 

Om forskaren har ett förhållandevis tydligt fokus, istället för en allmän vilja att 

utforska ett område eller tema, kommer forskaren sannolikt att använda sig av 

semi-strukturerade intervjuer för att kunna ta sig an specifika frågeställningar. 

Bryman (2002) klargör att det är avgörande att frågorna i intervjuguiden gör det 

möjligt för forskaren att vara flexibel, för att kunna få fram det som 

respondenten upplever i sin värld och i sitt liv. Frågeställningarna ska inte vara 

av så specifik art att respondenten hindras att ge sin egen synvinkel av det 

respondenten anser är viktigt. Forskaren ska ha ett anpassat språk så det är lätt 

att förstå frågorna. Forskaren ska inte ställa ledande, slutna eller dubbeltydiga 

frågor. Motsatsen till den kvalitativa intervjutekniken, det vill säga ostrukturerad 

eller semi-strukturerad, är den kvantitativa strukturerade intervjun som har fasta 

ramar. Bryman (2002) upplyser att forskaren i kvalitativ forskning har en 

betoning på det generella i formuleringen av frågeställningarna och en tyngd på 
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respondentens egen uppfattning och synsätt i frågorna. Forskarens intresse är 

inriktat på respondentens ståndpunkter och åsikter. Det är önskvärt att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar. Det som respondenten anser är relevant eller 

viktigt, ska få styra inriktningen av intervjun och forskaren bör då vara flexibel.  

 

Bryman (2002) hävdar att det är bra att ta ställning till vilka starka respektive 

svagheter kvalitativa intervjustudier har kontra kvalitativa observationsstudier 

(deltagande observation). Intervjustudier och/eller observationsstudier är de två 

vanligaste metoderna när det gäller datainsamling i kvalitativa studier. En styrka 

intervjustudier har jämfört med observationsstudier är att forskaren lättare kan 

fråga respondenten om specifika frågor, och till och med om ett skeende som 

redan har hänt. Respondenten kan inte i efterhand återge ett skeende om 

forskaren bedriver observationsstudier då forskaren inte kan återskapa det 

skeendet i ”nuet”. 

 

3.3 Intervjustudiens genomförande 
Nedan beskrivs först hur urvalet av respondenter skett som ger läsaren en 

överblick kring varför studien har inriktat sig på mellanchefer i stora 

organisationer. Intervjuerna var djuplodande och pågick i genomsnitt 60 

minuter per intervju, vilket gav ca 120 sidor transkriberat material. En 

presentation av studiens åtta chefer följs av intervjuguidens utformande samt 

hur det praktiska genomförandet intervjuerna av respondenterna har gått till. 

3.3.1 Urval 

Bryman (2002) beskriver olika urvalsmetoder såsom bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval, stratifierat urval och kvoturval. Snöbollsurval innebär att 

forskaren börjar intervjua en respondent som i sin tur ger förslag på andra 

respondenter osv. Ett stratifierat urval fungerar så att urvalet sker helt 

slumpmässigt i en population eller inom ett område som ska studeras. Kvoturval 

är inte så flitigt använt men fungerar som stickprov ur en population som speglar 

uppsatta relevanta krav för studien. Studien utgår från ett, som Bryman (2002) 

beskriver, bekvämlighetsurval då jag medvetet valt respondenter i min närhet 

som har de omkringliggande faktorer som var relevanta för studien. Att utgå 

från ett bekvämlighetsurval gav frihet att välja respondenter och kunde ställa så 

höga krav på respondenterna samt deras omgivning som faktiskt är gjort. 

 

Det var viktigt för studien att organisationen bakom respondenten var stor så att 

både närvarande samt distans-kommunikationen användes. Organisationerna 

skulle vara intressanta för mig personligen samt att cheferna hade erfarenheter 
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att delge utifrån olika sorters organisationer. Alternativet att intervjua 

mellanchefer från endast en organisation fanns, men det valdes bort till fördel 

för att få möjlighet att få en inblick i hur flera organisationer kommunicerade 

och arbetade. Organisationen skulle utöver ovanstående kriterier ha tillgång till 

olika tekniska lösningar för olika kommunikationsvägar. 

 

De respondenter som var intressanta för studien var ledare med kommunikativa 

färdigheter då jag studerar kommunikationsprocesser i ledarskap. Urvalet 

baserades på att respondenterna skulle ha en likartad ställning i organisationen. 

Respondenterna är mellanchefer som ansvarar för kommunikationen både 

”uppåt och nedåt” i organisationen. De har dessutom ansvar för kommunikation 

med medarbetare. Jag har valt respondenter utifrån ett eget strategiskt tänk med 

studiens syfte som mål. Det var viktigt för urvalet att respondenterna ansvarade 

för ett flertal medarbetare så de kan ha utsatts för kommunikation med många 

olika individer. Jag ansåg dessutom att det var viktigt för studien att 

respondenterna var kommunikativa för att de på så sätt skulle vara villiga till att 

reflektera över sina handlingar.  

 

3.3.2 Presentation av respondenter 

Respondenterna är av olika åldrar, kön och har olika lång erfarenhet av 

ledarskap. De arbetar alla för stora organisationer som har flera 

kommunikationskanaler och flera kommunikationsled att ta hänsyn till. Alla 

respondenter anses vara kommunikativa ledare och har fått feedback på den 

kommunikativa egenskapen av sina medarbetare. De har dessutom ett genuint 

intresse för att utvecklas i sitt ledarskap vilket gav att de var öppna och generösa 

med sina tankar och erfarenheter under intervjuerna. 

  

Respondent 1. Kvinna, ca 40 år. Ledarskapserfarenhet ca 7 år. 

Respondent 2. Kvinna, ca 40 år. Ledarskapserfarenhet ca 3 år.  

Respondent 3. Kvinna, ca 40 år. Ledarskapserfarenhet ca 4 år. 

Respondent 4. Kvinna, ca 40 år. Ledarskapserfarenhet ca 3 år.  

Respondent 5. Man, ca 50 år. Ledarskapserfarenhet ca 10 år. 

Respondent 6. Kvinna, ca 40 år. Ledarskapserfarenhet ca 5 år. 

Respondent 7. Man, ca 50 år. Ledarskapserfarenhet ca 15 år.  

Respondent 8. Man, ca 60 år. Ledarskapserfarenhet ca 20 år. 
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3.3.3 Intervjuguide 

Nedan följer en förklaring till intervjuguidens uppbyggnad och tankar bakom 

skapandet. Se intervjuguiden i sin helhet i bilaga 1. Intervjuguiden vilar på tre 

teman som i sin tur har underfrågor, för att få chefen att tänka efter hur hela 

processen av kommunikation ser ut i organisationen på alla nivåer, från 

övergripande till individ och situationsnivå.  

 

 Vilka övergripande strategier använder cheferna i sitt ledaskap genom 

olika kommunikationskanaler i organisationen?  

 

 Vilka utmaningar uppfattar cheferna med kommunikation och hur 

hanterar de dessa? 

 

 

 Vilka strategier använder cheferna för att förmedla ett visst intryck av sig 

själva i relation till medarbetaren? 

 

De 2 första frågorna finns för att jag vill få en arbetsmässig och formell ton i 

samtalet. Jag önskar styra samtalet till en arbetsrelaterad kontext så 

respondenten inte delger sina privata upplevelser av kommunikation. Då jag 

öppnar med frågor om ”formell titel” och ”ansvar för medarbetare” skapar det 

den grund jag vill studera. Fråga 3 är om kommunikationsvägarna i 

organisationen. Här önskar jag att respondenten börjar prata, det är ofta stora 

och fylliga förklaringar hur kommunikationen sker i organisationen vilket 

skapar en bekväm känsla i samtalet inför mer komplexa frågor i intervjun. 

Frågorna 4-7 fokuserar på närvarande- kontra distans-kommunikation. Flertalet 

frågor har en underfråga som syftar till att utnyttja flexibiliteten i den semi-

strukturerade intervjun. Underfrågan används för att konkretisera positiva och 

negativa aspekter i något som respondenten beskrivit. Tanken är att få fram om 

det fanns något negativt att säga om något som respondenten uttryckt som mest 

positivt och vise versa. Frågorna 8-11 handlar om utmaningar som kan finnas i 

ledarskapet kopplat till kommunikation. Utmaningarna kan vara på det 

personliga planet men de kan dessutom finnas i organisatoriska förutsättningar 

för kommunikation. Pilotintervjuerna visade att det fanns ytterligare en 

dimension av kommunikation, det vill säga hur chefer använder kommunikation 

som ett hjälpmedel i att förmedla en önskvärd bild av chefen till medarbetarna. 

Insikten av den nya dimensionen av kommunikation gav att jag vill komplettera 

intervjuguiden med frågorna 12-15 som handlar om vilket intryck chefen önskar 

förmedla om sig själv till medarbetarna. Fråga 16 har en uppsamlande och 
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avslutande karaktär där respondenten är fri att fylla i om det är något som inte 

framkommit under intervjun.  

  

3.4 Intervjuernas genomförande 
I planeringen av intervjun och under intervjuerna har jag vägletts av Kvale i 

Bryman (2002) som har satt upp 10 krav/kriterier som en framgångsrik forskare 

bör bemästra. Jag har åtskilliga gånger gått genom och noga tänkt ut vad jag 

önskar förmedla till respondenterna i form av nedanstående lista. 

  

• Insatt. Intervjuaren ska i detalj känna till intervjuns fokus. 

• Strukturerad. Intervjuaren beskriver syftet med intervjun, inleder och avrundar 

den samt undrar om respondenten har några frågor. 

• Tydlig. Intervjuaren ställer enkla, korta och begripliga frågor. 

• Visar hänsyn. Intervjuaren låter respondenten tala till punkt, få tid att tänka och 

reflektera. Tolererar tystnad och pauser. 

• Sensitiv. Intervjuaren lyssnar uppmärksamt på det som sägs och hur det sägs. 

Intervjuaren har en empatisk inställning i kontakten med respondenten. 

• Öppen. Intervjuaren reagerar på det som är viktigt för respondenten och är 

flexibel under intervjun.  

• Styrande. Intervjuaren vet vad han eller hon vill ha ut av intervjun. 

• Kritisk. Intervjuaren är beredd att ifrågasätta det som sägs, till exempel när 

respondenten visar på inkonsekvenser eller motsägelser. 

• Kommer ihåg. Intervjuaren relaterar till det som sägs i stunden med det som 

sagts tidigare i intervjun. 

• Tolkar. Intervjuaren klargör och utvecklar innebörden, utan att göra egna 

tolkningar. 

• Bryman (2002) fortsätter med ytterligare två aspekter: Balanserad. 

Intervjuaren säger inte för mycket, och inte för lite. Intervjuaren bör inte störa 

respondentens eget resonemang. 

• Etiskt medveten. Intervjuaren är känslig för den etiska aspekten av 

intervjuandet och ser till att respondenten får reda på vad undersökningen 

handlar om samt att svaren kommer behandlas konfidentiellt. 

 

Respondenterna har fått välja den miljö som passar för dem för att de ska vara 

bekväma i situationen. Intervjuerna har skett på respondentens kontor, hemma 

eller till och med i fikarummet/sadelkammaren i stallet. Alla intervjuer har skett 

på en inplanerad och avsatt tid i lugn och avslappnad miljö, ofta efter en lunch 

med kaffe. Intervjuerna har i genomsnitt tagit en timma var där respondenterna 
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visat ett enormt intresse för att få fortsätta med intervjun för att de ansåg att de 

”tvingades tänka på nyttiga saker”. Jag tolererade tystnad som Kvale anser att en 

framgångsrik forskare ska göra, vilket gav ett mycket bra resultat. Då det blev 

tyst en längre stund under intervjun kom respondenternas uppriktiga svar och 

tankar på saker. Det var tydligt att respondenterna annars hade klart för sig vad 

som var ”det korrekta svaret” men när tystnaden kom så bröt de innerliga 

tankarna fram. 

 

3.5 Analysmetoden i tolkande av materialet 
I följande avsnitt behandlas den valda metoden för tolkning av 

intervjumaterialet. Analysmetoden beskrivs ibland med lite olika ord beroende 

på vilken författare/forskare som beskriver metoden. Den kan heta konventionell 

innehållsanalys eller meningskoncentrering. Avsnittet inleds med en beskrivning 

av begreppet ”innehållsanalys” som i stort beskriver historiken bakom 

användandet av kodning i kvalitativa studier som generellt sätt varit en 

kvantitativ metod tidigare. Kvale och Brinkmann (2009) kartlägger en metod 

som kallas meningskoncentrering som jag inspirerats av och som bäst beskriver 

det praktiska tillvägagångssättet i analysen av data, vilket gav ett strukturerat, 

och samtidigt flexibelt, förhållningssätt. Vidare diskuteras olika metodologiska 

överväganden som skett i tolkningsprocessens olika steg som följs av en utförlig 

redogörelse för det praktiska tillvägagångssättet av analysen.  

3.5.1 Olika analysmetoder   

Hsieh & Shannon (2005) förklarar att flertalet olika traditioner finns för att 

analysera insamlad data. Till en början användes innehållsanalys som både 

kvalitativ och kvantitativ analysmetod för att senare användas främst som en 

kvalitativ forskningsmetod, där kvalitativ textdata kodades i kategorier för att 

sedan kvantifieras. Detta tillväggångssätt förklaras ibland som kvantitativ analys 

av kvalitativ data. Kvalitativ innehållsanalys är en av många forskningsmetoder 

som används för att analysera textdata. Fokus riktas på egenskaper i språket som 

kommunikation, med hänsyn till innehåll eller kontextuell innebörd av en text. 

Textdata kan vara i verbalt, utskrivna eller elektroniska formulär och baseras på 

berättande svar, öppna eller slutna enkätfrågor, intervjuer, fokusgrupper, 

observationer, artiklar eller böcker. Kvalitativ innehållsanalys förklaras som en 

flexibel metod för att analysera textdata. Den beskriver en rad analytiska 

metoder så som intuitiva analyser, tolkande analyser eller textanalyser. Vilken 

typ av innehållsanalys som forskaren väljer att använda varierar utifrån 

studieobjektet. Hsieh & Shannon (2005) upplyser att forskningstekniken 
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tillämpas utifrån tre traditioner. Dessa är konventionell-, riktad- eller summativ 

innehållsanalys. Skillnaderna de tre metoderna emellan är att de utgår från olika 

kodningsscheman och ursprungskoder samt ger varierade utfall gällande 

pålitlighet. Vid konventionell innehållsanalys härstammar kodningskategorierna 

direkt från data. Vid den riktade kodningen startar analysen med en teori eller 

relevanta forskningsresultat som blir en vägledning för kodningen. Summativ 

innehållsanalys innebär är att räkna och jämföra sökord eller innehåll för att 

sedan tolka bakomliggande sammanhang. 

 

Hsieh & Shannon (2005) klargör att konventionell innehållsanalys utmanar 

forskaren, genom att denne måste hålla egna föreställningar och idéer åt sidan i 

den mån det går, för att ett framgångsrikt analysarbete ska kunna uppnås, för att 

få en så rättvis bild av det insamlade materialet som möjligt och undvika att 

forskaren själv påverkar resultatet. Med hjälp av konventionell innehållsanalys 

sker analysering av data på ett tydligt vis, där forskaren undviker en “påtvingad 

ram”. En av fördelarna med denna dataanalysmetod är att forskaren tar till sig 

direkt information av respondenterna utan att besitta förutfattade meningar kring 

olika teoretiska perspektiv, eftersom datainsamlingen sker före 

teorigenomgången. Vad som ur den synpunkten även kan vara en utmaning för 

forskaren är att inte utveckla en fullständig förståelse i en kontext, och därmed 

gå miste om viktiga kategorier i dataanalysarbetet.  

 

3.5.2 Vald analysmetod-meningskoncentrering 

Kvale och Brinkmann (2009) framställer hur en meningskoncentreringsmetod 

går till, forskaren drar samman respondentens uttalanden till kortare 

formuleringar, huvudinnebörden i det transkriberade materialet formuleras om 

eller dras in till kortare förklaringar. Först läser forskaren igenom materialet för 

att bilda sig en känsla för helheten i det som respondenten menat under 

intervjun. Efter det skildrar Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren 

sammanställer ”meningsenheterna” i texten så som det uttrycks av respondenten. 

Det tredje steget går till så att forskaren formulerar det tema som dominerar eller 

är intressant utifrån respondentens uttalanden och dennes synvinkel, som det 

uppfattas av forskaren. Det fjärde steget består i att forskaren ställer frågor till 

meningsenheterna utifrån sökningens syfte. I det femte och slutliga steget knyter 

forskaren ihop hela intervjuns centrala och intressanta innebörd till en deskriptiv 

utsaga. 
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3.5.3 Praktiskt tillvägagångssätt i analysen 

Efter transkribering och respondentvalidering (se utförligare förklaring i 

rubrikerna 5.3 Etiska överväganden och 5.4 Diskussion) av data har materialet 

fått vila i knappt tre veckor. Tanken bakom det var att jag önskade analysera 

med ”någorlunda nya ögon” som skulle vara så lite färgade med min 

förförståelse som möjligt. Jag har valt att inspireras av Kvale och Brinkmanns 

(2009) fyra första steg, men inte det femte, i analysmetoden 

meningskoncentrering. 

  

Analysmetoden går till så att forskaren drar samman respondentens uttalanden 

till kortare formuleringar, huvudinnebörden i det transkriberade materialet 

formuleras om eller dras in till kortare förklaringar.  

  

 Steg 1 innebär att forskaren går igenom materialet för att bilda sig en 

känsla för helheten i det som respondenten menat under intervjun. Det här 

steget hoppade jag över när det var dags att analysera, jag hade redan ett 

”hum” om innehållet i sin helhet eftersom jag hade transkriberat texten i 

sin helhet knappt tre veckor innan. Ställningstagandet till att inte läsa 

intervjuerna igen innan steg 2 grundades på att jag systematiskt önskade 

hålla borta min förförståelse av innehållet, för att inte lockas av 

intressanta men snabba slutsatser i tolkningen. 

 Vid steg 2 sammanställer forskaren ”meningsenheterna” i texten så som 

det uttrycks av respondenten. Via ett dataprogram kunde jag markera och 

dra ut meningar, ord eller innebörden i texten till marginalen i 

dokumentet. 

 Det 3:e steget går till så att forskaren formulerar det tema som dominerar 

eller är intressant utifrån respondentens uttalanden och dennes synvinkel, 

som det uppfattas av forskaren. Utifrån de utdragna meningar, ord eller 

sammanfattat innehåll i marginalen skapades ytterligare ett dokument per 

respondent. Det nya dokumentet gav en helhetsbild av kontexten och 

dessutom hur ofta en respondent nämnde samma saker. 

 Det 4:e steget består i att forskaren ställer frågor till meningsenheterna 

utifrån sökningens syfte. Vid den här tidpunkten sökte jag att se 

sammanhang mellan respondenternas utsagor och studiens syfte. Utöver 

de primära syften som fanns med studien sökte jag dessutom hitta om det 

framgick något nytt i texten, något annat, som inte fanns med i min 

förförståelse. 
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 I det 5:e och slutliga steget knyter forskaren ihop hela intervjuns centrala 

och intressanta innebörd till en deskriptiv utsaga. 

  

Jag har noga följt steg 1-4 då jag skapade en karta av respondenternas utsagor. 

Det sista och 5:e steget anser jag inte var relevant för studiens ansats. Var och en 

av de åtta intervjuernas transkriberade text har jag systematiskt följt ett steg i 

taget det vill säga, först genomfört steg 1 i meningskoncentreringen med 

samtliga intervjuer, sedan steg 2 med samtliga och så vidare. Anledningen till att 

arbeta med ett steg i taget var att jag önskade arbeta noggrant med en sak i taget 

för att inte lockas av slutsatser och förförståelse inför analysen av nästa intervju. 

Jag har noga reflekterat över riskerna med att ensam stå för tolkningen av 

intervjumaterielet. 

 

Under steg 3 framkom likheter samt olikheter i de teman som växte fram. De 

olika temana innehöll mycket relevant för studien och dessutom en del kunde 

sorteras bort. Vidare har jag har kvantifierat respondenternas utsagor så att om 

någon till exempel uttryckte:  

”– Det måste man ju känna av från person till person.” 

har jag satt ett sträck framför ”individanpassa” i den slutgiltiga kartan. På så sätt 

skapades teman som var mer frekventa än andra. Respondenternas individuella 

och eventuella avvikande meningar behandlades för att se om det fanns något 

underliggande gemensamt uttryck. När varje respondent hade var sin karta 

skapades en gemensam bild/karta på ett nytt dokument. När den gemensamma 

bilden av respondenternas utsagor var kartlagd, återgick jag till det individuella 

materialet för att dra ut citat som förtydligar studiens resultat. 

 

Teman som har växt fram ur empirin är:  

  

 Skriftlig kommunikation är svårare än muntlig, tolkning 

 Fysisk närvaro krävs  

 Fikastunder fungerar som en central kommunikativ arena 

 Individanpassa ledarskapet 

 Det responsiva ledarskapet  

 Respons på det som kommuniceras 

 Strategi i att förmedla ett visst intryck till medarbetaren 
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3.6 Etiska överväganden 
Före arbetet med insamlingen av data togs ställning till relevanta etiska 

avväganden.  Vetenskapsrådet (2002) beskriver gällande etiska aspekter som är 

viktiga att tänka på inom forskning. Där nämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra är de 

som Kvale och Brinkmann (2009:85) hävdar att forskare kan ha som tumregel i 

forskning och som bör diskuteras i etiska riktlinjer för forskare. Vidare betonar 

Vetenskapsrådet (2002) att Informations- och Samtyckes-kravet handlar om 

vikten av att informera deltagare som ingår i studien om villkoren för deras 

deltagande. Det skall upplysas att deras medverkan är frivillig och att det när 

som helst är tillåtet att avbryta deltagandet. Forskaren kan inte anta att det finns 

en medvetenhet hos deltagarna kring vad forskning är. Därför är det viktigt att 

noggrant förklara det grundläggande principer för vad studien kan komma att 

medföra och för att respondenterna ska bli medvetna om vad ett deltagande 

innebär. Då cheferna kontaktades presenterades studiens syfte och innebörd 

vilket resulterade i ett positivt godkännande gällande deras deltagande. De 

informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan om de önskade det. Samtliga respondenter blev 

informerade om de forskningsetiska förhållningssätt, från Vetenskapsrådet 

(2002), som jag har valt att arbeta efter. Samtliga samtyckte till ljudinspelning 

av intervjun. Inspelningen skedde med hjälp av ett program i min Iphone. Alla 

respondenter fick veta att intervjuerna transkriberades i sin helhet och att 

företagspecifik eller personlig information inte tas med i materialet. Det som 

inte skrivs fram i sin helhet har markerats med stödord, tidsintervall och har en 

gul bakgrunds färg i det transkriberade materialet.  

  

Vetenskapsrådet (2002) klargör att Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

framkommit utifrån intervjuerna endast får användas för forskningsändamålet 

och inte för andra syften som exempelvis utlåning, kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga avseenden. Deltagarna i studien garanteras att de uppgifter 

som samlats in under forskningen endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer förklaras Konfidentialitetskravet med 

att uppgifter om personer måste ges en tydlig konfidentialitet och att 

personuppgifterna skall förvaras varsamt. Det är något som togs i beaktande 

genom att informera deltagarna om att det som de säger endast kommer att 

användas i studien. Den information som samlats in förvaras under studiens 
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gång med försiktighet, intervjumaterialet kommer att destrueras när uppsatsen är 

färdigställd. 

   

3.7 Diskussion 
Avsnittet inleds med att diskutera vetenskapligagrunder utifrån induktiv-

deduktiv ansats, epistemologi och ontologi samt kvalitativ-kvantitativ ansats. 

Vidare förs diskussion kring reliabilitet och ställningstaganden kring 

maktstrukturer i intervjusituationer. Avsnittet avslutas med diskussion där etiska 

överväganden före, under och efter intervjuerna behandlas samt validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

3.7.1 Kring vetenskapliga grunder 

Uppsatsens ställningstagande ligger i linje med den kvalitativa metodologin, den 

induktiva och tolkande ansatsen. Det innebär att cheferna som studeras ses som 

aktiva och reflexiva aktörer som agerar utifrån olika intentioner och motiv. För 

att förstå deras handlingar är det därför viktigt att tydliggöra deras intentioner, 

perspektiv och bakomliggande orsaker till handling. Jag anser att den 

konstruktionistiska synen, att det sociala samspelet utgör sociala konstruktioner 

människor emellan, förefaller viktig för studien. Den mikrosociologiska 

konstruktionen, arbetsplatsen, har särskild betydelse för Goffman, Asplund och 

föreliggande uppsats. Det är en förståelse för den sociala verkligheten som 

cheferna agerar i, och som de själva tolkar, som studeras. 

    

Starrin & Svensson (1994) beskriver olika sorters sätt att definiera kunskap. 

Kombinationen av empirism och rationalism är det sättet som tilltalar mig och 

tillför mest till studien. Kombinationen av empirism och rationalism är en syn 

om kunskap som betyder att kunskapen förvärvas dels genom sinneserfarenhet, 

dels genom förnuft. Starrin & Svensson (1994:48) fortsätter att beskriva tre olika 

människosyner. Jag inspireras mest av en dualistisk människosyn som innebär 

att människan är delvis unik, delvis lik övriga däggdjur. Människan anses då 

bestå av dimensionerna själ/ande och kropp/materia. Det som skiljer människan 

från djur är framför allt människans förmåga till rationalitet och medvetande. 

För att studera i den dualistiska dimensionen behövs kvalitativ ansats menar 

Starrin & Svensson (1994:50). Studiens utgångspunkt är den komplementaritets-

syn som finns på vetenskaplig metod, då jag anser att human och naturvetenskap 

kompletterar varandra, och kan på så sätt ge ett större perspektiv på synen om 

vetenskap.  
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Det finns kritik mot den kvalitativa forskningen. Bryman (1997) beskriver att 

många kvantitativa forskare känner sig osäkra på vilket sätt varpå kvalitativa 

forskare använder sig av utskrifter av intervju material. Bryman (1997) menar 

att den osäkerhet kvantitativa forskare har, kan bero på tendensen att kvalitativ 

forskning står för vissa former av intellektuellt engagemang som inte stämmer 

överens med kvantifiering. Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning 

är den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer eller 

värderingar utifrån den studerade personens eget perspektiv. Det är en strategi 

som anammar subjektets perspektiv då forskaren ska försöka förstå den 

studerades sanning. I föreliggande uppsats betyder det att jag måste förstå, eller 

åtminstone ha en sann önskan att förstå, chefens perspektiv.  

 

Bryman (2002) förklarar att kvalitativ forskning bör utgå från induktion så långt 

det är möjligt för att inte begränsa forskningen, jag förstår trots det att den 

kvalitativa forskningen sällan är en helt induktiv. Studien har deduktiva inslag i 

vilket jag för med mig min förförståelse och grundtankar in i processen, 

samtidigt har studien en induktiv hållning, då jag startar med en forsknings idé, 

det vill säga inte utgår från teori. Tanken om möjlig teori kom redan dag ett, 

såsom vilka vägar och teorier som kunde vara aktuella för olika utfall i studien. 

Jag är dock medveten om att den induktiva ansatsen är sammankopplad med den 

kvalitativa intervjumetoden, det var därför viktigt för mig att stoppa de 

deduktiva influenserna relativt snart in i uppsatsens arbete. Jag tillät mig att göra 

en omvärldsanalys på möjliga utfall av studien för att få fram tänkbara teorier 

för att kunna utforma intervjuguiden på ett klokt sätt. Jag genomförde en 

pilotstudie på tre intervjuer för att testa intervjuguidens relevans och innehåll. 

De lärdomar jag dragit av pilotstudien är att jag behövde komplettera studien 

med ytterligare ett relevant frågetema. Insikten kring det nya temat kom från de 

tre respondenterna från pilotintervjuerna. De förklarade att kommunikation görs 

inte bara muntligt eller skriftligt utan dessutom genom att chefen förmedlar 

intryck till medarbetarna. Det i sin tur medförde ytterligare en omvärldsanalys 

kring det nya temat, ”Chefens strategier i att förmedla ett önskat intryck till 

medarbetaren” för att sedan tillföra relevanta frågor till intervjuguiden. Att 

förmedla ett visst intryck till medarbetaren är kommunikation, ibland avsiktlig 

och uttalad, ibland outtalad eller kanske till och med omedveten. Min avsikt var 

att låta studien leva och styra så långt det är möjligt. Jag önskade arbeta på ett 

rättfärdigat induktivt sätt som trots allt ändå har deduktiva inslag. 
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Den frihet som kvalitativa forskare vinner i att inte i förväg beskriva begrepp 

och teorier, varpå man stödjer sin studie, gör att forskningen kan förlora 

trovärdighet då kvantitativt inriktade forskare påpekar det eventuella 

godtyckliga/löstyckta influenserna i forskningens ursprung. Svårigheter att 

beskriva och replikera en kvalitativ studie gör att studien kan förlora i 

reliabilitet, jag har varit medveten om detta men känner trots allt inte att 

reliabilitetsproblem har begränsat mig i forskningen.  

 

3.7.2 Intervjudiskussion 

Studien har ett förhållandevis tydligt fokus, därför passar en semi-strukturerad 

intervju mitt angreppssätt. Jag önskade vara flexibel och kunna 

situationsanpassa frågorna efter respondenternas svar för att få en trevlig och 

informativ stämning under intervjuns gång. Det gav mig mer rymd och 

möjligheter att fånga upp det som respondenten delger. Jag ville kunna utforska 

ett uttalande som respondenten gjorde för att det kan finnas innehåll i ett 

uttalande som jag inte tidigare funderat över. En semi-strukturerad design 

passade studiens syfte att försöka gå in i forskningens värld med “öppna ögon”.  

  

Det föreligger en svårighet i att replikera en semi-strukturerad intervju vilket gör 

att den därmed kan förlora reliabilitet. Förklaringen ligger i att de ofta tar olika 

riktningar på grund av respondenternas personlighet eller utsagor under 

forskningens gång. Även om samma person intervjuas två gånger kan personen 

ge avvikande svar, jag anser att det beror på att den personens kognitiva karta 

ständigt förändras. Jag behövde vara medveten om detta och är därför mycket 

tydlig med att förklara vilka steg studien tagit under tidens gång. 

 

Språket kan vara olika mellan individer som gör att vi förstår olika ords 

innebörd olika, utifrån vilka värden vi är vana att förknippa orden med. Jag är 

helt införstådd med att, de värdena ett ord har, är olika värden från person till 

person. Varje individ har utvecklat sin egna kognitiva karta vilket ställer krav på 

mig att fånga helheten i individens uttryck för att kunna göra en relevant och 

logisk tolkning av orden.  

 

Som forskare är jag bra på att anpassa mitt språk samt inge förtroende i samtal. 

Respondenterna känner sig fria och lugna att ge sin bild av verkligheten på ett 

trovärdigt sätt. Medvetenheten kring fördelarna med en jämn maktbalans gör 
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mig sensitiv och kreativ för att skapa tillitsfulla relationer. Det har gett att jag 

inte är orolig för reaktiva effekter. Kvale (2006) har studerat maktbalansen i 

intervjusituationen och framhåller att situationen är en hierarkisk en-vägs 

kommunikation, ett asymmetriskt förhållande, mellan den som intervjuar och 

den som blir intervjuad.  Kvale (2006) påstår att det är en en-vägs dialog där 

intervjuaren har monopol på interpretationen. Intervjuaren styr intervjun och kan 

föra en manipulativ dialog genom att ha en dold agenda. Den intervjuade kan till 

sitt försvar undvika att svara, eller svara på något annat än frågan, för att 

fortfarande ha kontroll. Intervjuaren kan försöka utjämna/minska klyftan i 

maktbalansen, med att återkoppla till intervjupersonen med sin tolkning, för att 

på så sätt skapa konsensus kring forskarens tolkning. Ojämnlikheterna i 

maktbalansen under intervjutillfället kan inte tas bort, oavsett vad forskaren gör i 

efterhand. Kvale (2006) framhåller att det inte finns jämnlika parter i en 

intervjusituation vilket innebär en allvarligt försämrad validitetet kring 

kunskapen som intervjuer ger. Jag förstår att det är svårt att skapa fullständig 

maktbalans men jag ser det ändå som möjligt. Forskaren har makten att styra 

intervjun och har en agenda som skapar intervjuns struktur. Respondenten har 

makten att ta upp det som den anser är relevant, och på så sätt påverka intervjun. 

Forskaren ska, från sin sida, vara intresserat öppen gentemot den värld som 

respondenten beskriver. Respondenten, från sin sida, är enligt min erfarenhet, 

villig att prata samt delge det han/hon anser intressant till en intresserad åhörare. 

Jag anser därför att det inte alltid med automatik, finns ojämnlikheter i 

maktbalansen då båda parter har viss makt i utgångsläget. Givetvis har jag 

behövt ta hänsyn till, och särskilt reflektera kring maktobalanser under studien. 

Samtliga intervjuer har haft en jämn balans mellan parterna och det har varit 

mycket trevlig stämning i samtalen. Jag anser att det inte har förekommit 

ojämna maktförhållanden i studien vilket jag relaterar till att jag har haft frihet 

att i urvalsprocessen välja personer som är bekväma i en intervjusituation. Det 

urval jag har gjort i studien innebär att respondenterna är personer med 

kommunikativa färdigheter, vilket jag anser ger en på förhand likvärdig 

maktbalans. Jag är medveten om att alla personer inte är lika bekväma att delge 

sina erfarenheter som de som praktiskt tränat och arbetat med ledarskap. Trots 

detta medger jag ändå att intervjuaren har, såsom Kvale hävdar, maktövertaget 

när det gäller tolkningen av data. Alla respondenter har informerats om de etiska 

riktlinjerna jag har valt att följa och samtliga har engagerat visat sitt intresse för 

forskningen. 
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3.7.3 Analysdiskussion 

I studien gav meningskoncentreringsmetoden möjlighet att på ett strukturerat 

sätt se de generella tendenserna i respondenternas utsagor. Syftet med valet av 

dataanalysmetod var att som forskare försöka få fram noga genererade begrepp 

utifrån data som på ett tydligt sätt förklarar chefernas utsagor. Jag sökte efter det 

som var framträdande ur intervjuerna vilket meningskoncentrering möjliggjorde. 

Mina egna förutfattade meningar kunde samtidigt sättas åt sidan genom att 

analysmetoden inte gav utrymme för dessa. Meningskoncentrering undersöker 

språket i texterna noga för att kunna klassificera stora mängder text till ett 

mindre antal kategorier som representerar textens betydelse. Målet med denna 

analysmetod är att ge kunskap och förståelse för det fenomen som studeras. 

Meningskoncentrering är en undersökningsmetod för subjektiv tolkning av 

innehållet i data, genom en systematisk process och identifiering av kodning, 

teman eller mönster. En klar fördel jag ser med meningskoncentration är den 

kreativitet och flexibilitet som forskaren kan anta i studien. Jag tror att 

respondenten känner av forskarens hållning, den kreativa och flexibla hållningen 

”smittar av sig” från forskare till respondent. Det kan ge att personen är 

bekvämare att ge sin berättelse och sin syn på verkligheten på ett mycket friare 

sätt, än om forskaren har antagit en positivistisk hållning i studien. Enligt min 

mening kan forskning med en kvalitativ hållning ge en mycket sann 

verklighetsberättelse.  En möjlighet jag ser i alternativa analysmetoder är att anta 

en hermeneutisk hållning såsom Sjöström beskriver i Starrin & Svensson (1994) 

eller såsom Mulinari (1999) framställer hermeneutiken på ett bra och förklarade 

sätt. Konventionell innehållsanalys är ett gott alternativ till Kvale och 

Brinkmanns (2009) meningskoncentrering såsom Hsieh & Shannon (2005) 

beskriver konventionell innehållsanalys. 

 

Studien genomsyras av en god transparens genom val av respondenter, 

teoretiska utgångspunkter, val av förtydligande begrepp, tillvägagångssätt och 

ställningstaganden genom processen. Trots att jag går in med “öppna ögon” 

finns det givetvis en stor risk att jag väljer ett beskrivet skeende som relevant, 

för att jag anser att det är relevant, samtidigt som något annat passerar mina 

ögon obemärkt. Ett beskrivet skeende kan oavsiktligt väljas bort av mig för att 

jag inte ser det. Ett sätt att åtminstone kontrollera diskrepansen, och öka 

validiteten, var att genomföra en respondent validering med samtliga 

respondenter i studien. Respondenterna fick det transkriberade materialet 

skickade till sig med e-post där det framgick vad en respondentvalidering 

innehåller. Respondentvalideringen fungerar som en kontrollfunktion av mig 
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som forskare. Responsen kunde bestå i förtydliganden, korrigeringar eller 

tillägg. Det var endast en respondent som meddelade om ett förtydligande. När 

respondentvalideringen var gjord raderades inspelningen av intervjuerna. 

Därefter finns endast intervjumaterialet i transkriberad text kvar, sparat på USB-

sticka, med fiktiva namn på respondenterna. 

 

Bryman (2002) redogör för begreppen intern och extern validitet samt 

reliabilitet. Jag kommer ha svårt att uppnå intern reliabilitet eftersom jag 

genomför studien själv och kan därför inte generera någon överenskommelse 

med andra forskare om de tolkningar, val av teorier samt slutsatser jag drar av 

data. Däremot anser jag att jag har en fallenhet för att se människans riktiga 

intentioner samt att de är bekväma i mitt sällskap som kan utgöra en högre intern 

validitet, dessvärre är det svårt att visa och synliggöra för läsaren. 

 

Begreppet generaliserbarhet nämns i samband med begreppet extern validitet 

som betyder att resultatet kan, eller inte kan, appliceras på och vara 

överensstämmande med andra grupper, eller andra sociala miljöer, än den som 

studerats. Då materialet ofta blir omfattande och lite spretigt kan kvantitativt 

inriktade forskare kritisera den kvalitativa forskningens brist på 

generaliserbarhet. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att en analytisk 

generalisering är möjlig, i de fall då studien har omfattande beskrivningar, samt 

att studiens resultat kan hävdas/diskuteras som trovärdig inför andra likvärdiga 

situationer. Värderingen om en analytisk generalisering ligger i läsarens händer. 

  

Bristen på generaliserbarhet ser jag inte som något enbart negativt. Det är en 

brist att det inte går att säga något om hur många generellt sett uppfattar något, 

men det kan dessutom vara en styrka att kvalitativa forskare kan beskriva 

djuplodade uppfattningar/åsikter i en liten grupp. Motsatsen är att kvantitativ 

forskning inte kan gå på djupet på samma sätt som kvalitativ forskning kan. Jag 

ser styrkor i båda metoderna och inser att de båda har brister vilket ger att det är 

forskningens syfte som styr vilken riktning, vilket paradigm, som väljs av 

forskaren.  

 

 

4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten som skapats av de teman som framkom 

under analysen. Essensen i alla åtta respondenters utsagor återfinns i förkortad 

citatform nedan. Studiens sju resultat-teman presenteras var och en för sig och 
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varvas med citat för att ge liv till texten. Respondenterna lyfte att 

kommunikation är oerhört komplext. Citaten används även i kvalitetssäkrande 

syfte då jag som forskare ensam tolkat respondenternas utsagor. De teman som 

lyfts fram i studien är följande: 

 

 Skriftlig kommunikation är svårare än muntlig, tolkning 

 Fysisk närvaro krävs 

 Fikastunder fungerar som en central kommunikativ arena 

 Individanpassa ledarskapet 

 Det responsiva ledarskapet 

 Respons på det som kommuniceras 

 Strategi i att förmedla ett visst intryck till medarbetaren 

 

 

4.1 Skriftlig information är svårare än muntlig, tolkning 
Studiens respondenter klargjorde att det är svårare med skriftlig än muntlig 

kommunikation. All kommunikation kan tolkas på olika sätt utifrån olika 

människor, det framgår att den skriftliga misstolkas mer än den muntliga. 

Respondenterna uttryckte trots det att skriftlig kommunikation behövs, dels för 

att vissa individer vill kunna ta till sig information i lugn och ro, dels för att det 

ibland måste finnas nedskrivet vad man har kommit överens om. Skriftlig 

information kan dessutom nå många fler människor snabbt och är på så sätt mer 

kostnadseffektiv jämnfört med muntliga träffar, såsom möten.  

 

Skriftlig kommunikation uppfattas som en monolog medan muntlig 

kommunikation blir mer en dialog. Medarbetarna kan läsa av chefens budskap 

och ställa frågor i närvarande kommunikation, samtidigt som chefen kan läsa av 

medarbetarnas kroppsspråk och kan förtydliga uttalanden om chefen ser att det 

behövs. Nedan följer citat där respondenterna reflekterar över det svåra och 

komplexa med alla former av kommunikation. De nämner alla att misstolkning 

av kommunikation alltid kan ske, men att det sker oftare i skriftlig form, 

distanskommunikation, jämfört med om kommunikationen skett muntligt, i 

närvarande dialog. 

 

Respondent 1: 

”Alltså det finns alltid ett uns av tolkning, med, det är ju det som 

ställer så stora krav på att…..det som förmedlas är extremt tydligt, 
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extremt tydligt …..och att det inte helst går att misstolka det. Det är ju 

det som är så jäkla svårt med kommunikation.”  

 

Respondent 2: 

”Jag skulle nog säga att kommunikation är nog det svåraste jag vet, 

faktiskt …. (uttrycker trötthet och matthet) att komma på mina, på 

vilken nivå mina medarbetare vill ha informationen, är jättesvårt.” 

 

Respondent 6: 

”…..alltså skriftlig information i all ära men, det är bra, men det kan 

ju uppfattas olika av människor och där tror jag att är väldigt viktig 

information som ska gå ut….så kan det va… åtminstone bra att 

komplettera med muntlig fråga ”om man uppfattar det på samma 

sätt?”  

”Även fast man har samma budskap ut, så tolkas det olika hos alla 

människor, vi har alla olika förhållningsramar. Och det där brukar 

jag tänka på, även när jag kommunicerar men mina medarbetare, jag 

kan ju säja nånting men alla tolkar det på olika sätt! ”  

 
Respondent 2 berättar och funderar kring den muntliga, närvarande, 

kommunikationen jämfört med distanskommunikation. Den närvarande 

kommunikationen är den som upplevs bäst: 

”….för den är mer tvåväg, än vad mejlet blir, mejlet lämnar ju alltid, 

ja all skriftlig kommunikation lämnar ju utrymme för missförstånd. 

Och vet man då med sig att man har medarbetare som….gärna tolkar 

saker som dom vill, lite grand…..” 

”….för mejl….är ju inte, alltså skriftlig kommunikation är ju lite 

trubbigt, jämfört med muntligt.” 

 

Respondent 5: 

”Information är extremt svårt, det märker man, och information är 

emmm….att träffa rätt, det finns så extremt mycket!”  

”……det är en risk i att det skrivna ordet misstolkas. Jag kan inte läsa 

nyanser, så jag…jag använder nog mycket, mycket muntlig 

kommunikation” 

”det är så komplext med information, hur man själv uppför sig, det 

finns ju i allt man gör, det man säger och det man mejlar……” 

 

Respondent 7 berättar om kollegor och affärspartners i andra länder: 

”…..det är ju stora skillnader mellan muntlig och kommunikation på 

distans. För det ena är ju monolog och det andra är ju en dialog på 

nåt sätt. Och det är ju lättare att påverka när jag kan läsa av 

reaktioner. 
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Respondent 2 uttrycker uppgivet att det är svårt och författa skriftlig information 

som inte ska/kan tolkas felaktigt. Medarbetarna har efterfrågat återkommande 

infomejl och respondenten reflekterar över deras önskan: 

”det ska jag i ärlighetens namn säga att jag hinner inte med det, det 

tar ganska lång tid att författa den typen, att skriva kommunikation 

kräver så otrolig mycket mer än att sitter och pratar så här, för om du 

inte förstår nåt, kan du fråga, sannolikt kommer du uppfatta saker på 

ett sätt som inte jag menade, så när jag skriver såna här saker, till 

mina medarbetare, måste jag ju vara så fruktansvärt noga med, med 

hur det här kommer ut, till en mottagare, vilket gör att det blir inget 

effektivt sätt för mig att förmedla saker….så ...så jag har faktiskt...det 

är nog faktiskt så att jag har inte tänkt att göra det, att skriva ett sånt 

mejl för det tar tid som jag inte har.”  

  

Respondent 8 resonerar kring närvarande kommunikation (möten) och skriftlig 

(mejl). Mejlet når flera på kortare tid, men det är ingen bra idé att mejla om 

innehållet i mejlet kan väcka reaktioner: 

”Man kan ju fråga sig om man behöver skriftlig information också, 

men det tror jag. Även om man har en grupp som man jobbar med 

hela tiden så tror jag att det är bra att ha ett visst mått av skriftlig info 

för att…man får ju tänka ekonomiskt…det tar ju……det tar ju tid det 

här med möten va.”   

  

  

4.2 Fysisk närvaro krävs 
Studiens respondenter påstår att det är viktigt för medarbetarna att chefen ser 

dem och fysiskt finns i närheten. Chefens närvaro ger att kommunikation kan 

ske på fikarasten, i korridoren eller på medarbetarnas rum. Närvaron skapar 

lugn, alla individer vill bli sedda av sin chef. Distanskommunikation skapar 

barriärer människor emellan, respondenterna upplever att chefens närvaro ger att 

kommunikationen sker med mindre friktion och misstolkningar.  

 

Respondent 3: 

”jag tycker det är enklare att gå in och prata med nån, och också mer 

personligt förstås. När man skickar allting skriftligt så blir det ju en 

anonymiserings faktor också. Att man inte... riktigt ser individerna. 
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och alla vill bli… bli sedda, och det är ju en del i det att man går in 

och pratar med någon….faktiskt.” 

 

Respondent 8: 

”….ju svårare budskap, ju mera kontroversiellt budskap….då är det 

ju så här (visar med händerna att vi sitter nära, närvarande, pekar på 

oss två) då måste man ju ha en dialog på nåt sätt.”  

”vad händer här nu då, vad får jag för reaktion, hur ser du ut?” 

 

Respondent 7 resonerar kring hur förutsättningarna ser ut med att kommunicera 

framgångsrikt med andra människor via digitala hjälpmedel. Respondenten slår 

fast att det kan fungera bra om de har träffats på riktigt någon gång och lärt 

känna varandra, då vet man personens uttryck och sätt att förmedla saker. Efter 

det kan de kommunicera via digital miljö: 

”Förutsättningen för sånt, eftersom jag har jobbat med rätt många 

länder, det är ju att….det där fungerar…..oftast så oroligt mycket 

bättre om man har träffats i verkligheten först. Det är jättesvårt 

annars i den här ”platta världen” alltså den här ”skärmplatta 

världen” den är ju platt i mång olika dimensioner! Att klara av ett 

sånt möte på ett bra sätt….om man bara har träffats i den ”platta” det 

blir inte bra, kommunikationen blir halv. ” 

 

Respondent 4 har en ny tjänst och är nu chef på distans. Chefen resonerar om 

hur det var på den tidigare tjänsten då chefen hade medarbetarna nära, jämfört 

med distans: 

”Det tar ju tid att bygga en relation, det tar mycket längre tid att 

skapa när man är på avstånd. Det blir ju ett helt annat ledarskap än 

vad jag är van vid. Jag är ju van vid att vara närvarande och kunna 

se. När du har personerna fysiskt hos dig är det väldigt lätt, kan jag 

tycka nu, när jag inte har det så, så är det mycket lättare att driva ett 

förändringsarbete för du fångar allt snabbt och direkt.  

 

Respondent 1 resonerar kring att ha haft personal på två olika orter. När chefen 

inte var på en ort mådde gruppen inte bra på den andra orten, och vise versa. 

Medarbetarna har återkopplat till chefen att det är närvaro som de önskar. 

Chefen uttryckte att närvaron eller frånvaron gav en otrolig effekt samt att det 

”börjar svaja” där man inte är: 

”….det är så viktigt att man är där. Och det hjälper inte, om jag nu 

pratar om det här med kommunikation, med mejl och, kontra det 

fysiska, att man är där...och pratar med folk. Det är så viktigt att man 

är där, det räcker med att du är social, alltså, att du är där och frågar 

hur dom mår, bara en sån sak, att du går förbi och frågar hur….hälsa 

på alla, och frågar hur dom mår…..eee...det skapar ett lugn, och 
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tillhörighet...och liksom det här att nån bryr sig, och ser mig…. 

eem….paus” 

  

 

4.3 Fikastunder fungerar som en central kommunikativ arena 
Det är intressant att respondenterna tar upp fika stunden på olika sätt för att 

beskriva en bild om hur viktig den stunden är, både för medarbetarna och för 

cheferna. Fikastunder är dessutom viktig av olika anledningar, har olika 

funktioner och fungerar som en informell arena i ett strategiskt ledarskap. 

Chefen använder fikastunden till att förebygga och förhindra ryktesspridning, 

förankra, befästa och mantra budskap, visa på närvarande ledarskap som sänder 

ut signaler om närvaro och trygghet. Cheferna uttrycker att medarbetarna 

använder fikastunden till att få information från chefen, känna trygghet på 

arbetsplatsen samtidigt som fikastunden visar att det är tillåtet med paus i 

arbetet.  

  

Respondent 7: 

”….vi har gemensam fika till exempel, på förmiddagen och 

eftermiddagen. Luncherna är totalkaos, dom är ju spridda liksom. 

Men däremot försöker vi gå vid klockan 10, eftermiddagen är inte 

riktigt organiserad vet jag, men förmiddan klockan 10. Försöker vi. 

Och då får vi ju hela tiden, då försöker jag se till att jag kan 

informera även då. Det är liksom att man tar den biten……….det är ju 

också som en……som en social aktivitet för att hålla……att hålla 

kommunikationen igång.”  

 

Respondent 1 resonerar om att det är viktigt att vara med på fika. Om chefen 

inte är tillsammans med medarbetarna kan inte chefen fånga upp frågor, tankar 

och orosmoln. Närvarokravet vid fika uttrycks så här:  
”Fikat är inte att förringa alltså, för där sker ju mycket 

kommunikation, o är det nåt som är oroligt ... eee...då kommer det ju 

upp på fikat, alla gånger. Och sitter man då inte med där, o kan….. 

vad ska jag säga, mota olle i grind, om det börjar…. om fantasierna 

börjar spinna iväg, hos medarbetarna om nånting, om dom fått nåt om 

bakfoten så kan det bli…. en varböld som ligger och….. glöder på nåt 

sätt o bara ska spricka, till slut så har dom målat upp nånting som 

inte alls, inte alls, existerar bara för att man inte är där och sitter 

med,”  
 

Respondent 2 har funderat mycket på vad medarbetarna behöver, chefen har 

kommit fram till att mycket går att lösa om man är närvarande vid fikastunder: 

”…..jag tror att om man pratar om kommunikation så ska man nog 

tänka ganska brett. Det är inte bara mejl och muntligt utan det är så 
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mycket mer också. Det beror lite på vad man vill förmedla. Jag vill ju 

förmedla att jag är en närvarande chef som alltid lyssnar...och det 

bästa sättet att göra det är faktiskt att gå ut och fika två gånger om 

dan med medarbetarna, för då är jag synlig, det handlar inte så 

mycket om att jag skickar ut dom där infomejlen utan dom ser att jag 

är där, det har också en effekt liksom. Det är också en grej jag har 

tänkt på. 

“-Vi vill ha mer info, vi vill att du är mer synlig” (säger 

medarbetarna)  

Jag, ja men då går jag och fikar! Javisst, då är folk jättenöjda! Vi 

sitter ju inte bara och pratar jobb vid bordet, vissa såna frågor 

kommer ju upp men...ja. ”  

 

Respondent 7 berättar om ett öppet klimat som tillåter att chefen går runt och 

pratar med medarbetarna samt att de fikar tillsammans varje dag: 

”… jag träffar ju dom och…går in och pratar i princip med allihopa 

ett par gånger varje vecka. Ser till att jag stoppar in huvudet och 

pratar, ser till att vi, vi har ju saker på agendan som vi håller igång. 

……vi organiserar våra, vår sociala interaktion, med morgon fika och 

med såna här saker att vi har en väldigt öppen attityd med att komma 

in i rummen och prata och diskutera och så vidare. Så att man mer 

eller mindre direkt tar varandra på pulsen och hur man mår…..” 

  

 

4.4 Individanpassa ledarskapet 
Det är intressant att respondenterna använder uttrycken ”individ och 

situationsanpassa” sitt sätt att vara och agera. Att anpassa ledarskapet efter 

individer och efter situationen man är i är ett relativt nytt ledarskapsideal. 

Svedberg (2012) beskriver det som kallas för det ”Transformativa ledarskapet” 

som i de flesta forskarkretsar kan förklaras som ett ”individ och 

situationsanpassat ledarskap” med en strategiskt anpassad framtoning på chefens 

agerande. I studien framgick det att respondenterna är medvetna om 

nödvändigheten med att individ och situationsanpassa kommunikationen och sitt 

ledarskap gentemot medarbetare. De visar att de aktivt försöker anpassa sig efter 

behovet hos individerna eller situationen de befinner sig i. Det transformativa 

ledarskapet indikerar betydelsen av att omforma. Ledaren ska omforma och 

omförhandla medarbetarens förståelse av sitt uppdrag samt hela organisationens 

meningsprocesser. Respondenternas utsagor indikerar att de är medvetna om det 

”nya”, och förhoppningsvis bra sättet, att vara chef. De vill visa på ett gott 

ledarskap på individnivå.  
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Respondent 8:  

”Idealet är ju om man är individ och situationsanpassad i sitt sätt att 

vara.”  

”jag menar inte att man är superpsykolog men en känsla för 

hur…..”hur pratar jag med den här?” och om det är en grupp då: 

”vilka är det med i gruppen och hur pratar jag här ?” 

  

Respondent 1: 

”Det är viktigt att man formulerar sig på ett sånt sätt så det passar för 

den personen. Jag uppfattar det att det har väldigt mycket med att 

göra vilka personer man har att göra med. Hur är dom här, är det här 

en, ehh, väldigt känslig person, är det här en trubbig person, alltså 

verkligen känna av varje person, när man ska kommunicera via mejl, 

formulera sig på ett sånt sätt som passar just den personen.”  

  

Respondent 3: 

”Den muntliga kommunikationen kräver ju att man har vetskap om att 

alla är olika. Och en del….personligheter...kanske inte är så…. öppna 

i att prata om jobbiga saker eller vill fundera en liten stund innan dom 

kommer tillbaka, och det måste men ju vara medveten om, nu känner 

jag ju den här gruppen väldigt väl, och har vissa individer som tar lite 

längre tid på sig och vill fundera innan man kommer och ger ett klart 

besked om nånting……Och då så kan jag säga till dom: 

-Behöver du fem minuter kan du komma tillbaks sen, o säga vad du 

tycker, eller respondera på det? 

...Men jag vet att vissa, av mina individer vill gärna ha information 

skriftligen, dels att den är spårbar och dels att den är ...a, dom får 

möjlighet att läsa i lugn och ro liksom. Så man kan va lite, det är svårt 

ibland att uppfatta allt som sägs, o….man glömmer bort och kanske 

missförstår och såna saker. Det kanske är positivt och negativt med 

allt tror jag.” 

 

Respondent 1 resonerar kring vad som kan kommuniceras via vilka 

kommunikationsvägar: 

”Det är ju så himla olika….det är så himla individuellt, individ-

anpassat….o situations-anpassat….skulle jag säga. Beroende på vad 

det handlar om, vissa grejer är inga problem alls och damma iväg via 

mejl för det är så...oladdat...det behövs inget mer. Medans andra 

grejer då är det verkligen viktigt, att men ser till, och är det nåt som 

är verkligen viktigt, då, då är det inte, ehh.....mejl alls..utan då är det 

att ta det....alltså va där….ansikte mot ansikte….samla gruppen, “nu 

är det så här” och bla bla bla, förändringar eller nånting, att inte det, 
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sånt får inte gå ut via mejl för då är det som att be om att få 

problem.” 

”Är det nånting som kan va lite speciellt, eller nånting som kan 

komma igång med en diskussion runt ikring, ehh, då tar jag nog helst 

inte det via mejl. 
 

 

4.5 Det responsiva ledarskapet  
Det responsiva ledarskapet är ett analytiskt begrepp som genererats ur egna 

empiriska analyser. Respondenterna använder inte orden själva i sina utsagor. 

Begreppet ”responsivt ledarskap” får stor bäring i och med att respondenterna 

så tydligt visar att responsen är viktig för dem. Cheferna önskar inrätta sig efter 

förväntningarna som medarbetarna har på dem. Respondenterna svarar på 

stimuli i form av feedback, återkoppling och klagomål som de får av 

medarbetaren för att anpassa sig och bli bättre som chefer. Studien har inte för 

avsikt att föra ett genusperspektiv, det har dock framkommit att kvinnorna 

reflekterar och söker återkoppling på sitt ledarskap i betydligt högre utsträckning 

än vad männen gör. Kvinnorna i studien kommenterade det som jag har valt att 

kalla för ”Det responsiva ledarskapet” hela 31 gånger där männen reflekterade 

endast 5 gånger (av samma man). De kommentarer som tolkades till att de 

reflekterade över sitt ledarskap var bland annat utsagor som:” ja, och då tänkte 

jag att det får jag nog ändra på…” och utsagor som handlade om konkret 

feedback från medarbetare. Nedan följer några citat:  

   

Respondent 1 visar på att vara ständigt i utveckling genom att respondera på 

medarbetaren: 

”……jag gör ju så att jag går ju runt till dom som är så, 

kommunikativa, som är så och pratar. Dom vågar kritisera även mig 

och jag berömmer ju dom, jag ger dom ju kred, för som jag säger att: 

-Det är ju jätteviktigt att ni ger mig tillbaka, det är ingen som kan lära 

mig att bli en bättre chef än ni. Det är ni som har mig som chef. 

-Jag vill att ni svarar så ärligt ni bara kan, och att ni talar om för mig 

sen.”  

 

Respondent 3: 

”….det ska man vara medveten om...att det är viktigt hur man 

kommunicerar, och på vilket sätt och till vem, och att konstruktivt föra 

en öppen dialog kring...det. Utgångspunkten är att ingen är ofelbar 

och det går alltid att förbättra. Det tror jag är det viktigaste.”  
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Respondent 2 söker hantera problem genom respons som chefen fått från 

medarbetare: 

”……det har jag ju själv tänkt mycket på varför det är så då. Jag 

måste lösa det här jag måste, få ut den informationen, men hur jag än 

gjorde tyckte jag aldrig att dom var nöjda. Och min slutsats är väl den 

att det där är personer som egentligen...inte kan bli nöjda...” 

  

Respondent 3 söker feedback från medarbetarna kring hur de vill att chefen ska 

agera. Chefen resonerar och visar på en kontinuerlig prövning av respons från 

medarbetaren för att bli bättre som chef: 

”Och att man kontinuerligt återkommer till frågan. 

-Hur tycker du att det funkar mellan dig och mig?  

-Kan jag göra nånting annorlunda för att det ska kännas bättre för 

dig? 

Jag brukar alltid säga att jag har så många personer, som alla är 

olika individer, och jag kan ju lätt trampa i klaveret, så då...får ni ta 

ansvar i att försöka hjälpa mig...i det.” 

 

Respondent 6 berättar lite uppgivet hur svårt det är att göra allt samtidigt: 

”Jag känner fortfarande att jag är i startfasen av min egen 

chefskarriär. Det är så mycket annat med feedback och gruppens 

samansättning, Det är så mycket man ska tänka på. Och mitt i allt så 

ska man styra en verksamhet” 

 

 

4.6 Respons på det som kommuniceras 
Följande citat handlar om responsen som chefen behöver få för att veta att 

informationen tas emot på rätt sätt. Respondenterna menar att information med 

känsligt eller personligt innehåll inte kan kommuniceras på distans till exempel 

via telefon eller mejl. Sådant som chefen vill ha en diskussion kring eller 

information som kan väcka frågor måste tas i en närvarande dialog. Budskap där 

chefen behöver ha möjlighet att kunna läsa av reaktioner i uttryck ska utan 

undantag ske i närvarande dialog. 

 

Respondent 3: 

”jag skulle aldrig ta känslig information på ett mejl. Om det handlar 

om prestation eller bristande prestation eller personliga problem eller 

om nån inte har klarat sin uppgift på ett bra sätt, eller nånting som 

jag vet kommer väcka mycket frågor skulle jag aldrig ta via mejl, utan 

istället passa på att ta det separat med gruppen och finns det inte, och 
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är det långt kvar till nästa sektionsmöte, så får man sammankalla till 

ett separat möte liksom, för just den biten.”  

”……..det är lättare att missförstå skriftlig 

kommunikation...faktiskt…..När man inte har möjlighet att kolla av 

ansiktsuttryck och ställa kontrollfrågor. När man inser att folk ser lite 

ut som frågetecken eller blir upprörda eller nånting, det ser man ju 

aldrig då.”  

  

Respondent 5,6,7 och 8 resonerar kring att förutse responsen från medarbetaren:  

”…jag vill gärna inte ha en diskussion per mejl. Utan mejlet kan vara 

användbart till korta meddelanden…em..kring….det kan vara raka 

frågor, sakfrågor mera, kring en uppgift jag vill ha reda på, då kan 

jag använda mejlet…….Em…men inte när det berör…relationer….” 

”Om det var nåt personligt skulle jag ta det på ett möte. Utan tvekan. 

Det skulle jag kalla till ett möte eller gå in till personen ifråga och 

stänga dörren. Om det är nåt, där skulle jag inte använda mejlen. Där 

tror jag på den personliga, eller på relationen, man kan kommunicera 

muntligen.” 

”magkänslan är ju den att: -Den här typen av information vill jag ha 

en feedback på, då jag samtidigt kan tolka personens reaktion på 

informationen. För att det är ju så att en del gånger så är information 

så…..kan va personligt” 

”om man befarar...att det här budskapet kommer väcka reaktioner. 

Då är det ju ingen bra idé att mejla ut det!”  

 

Respondent 4 resonerar kring svårigheten att vara chef på distans. Chefen tappar 

den närvarande konversationen vilket ger en monolog istället för en dialog:  

”….jag sitter ju själv på mitt rum och stirrar in i väggen och pratar 

med sju stycken i min telefonlur, som sitter och lyssnar och inte säger 

nånting. Eeh jag ser inte hur dom ser ut, jag ser inte hur dom 

reagerar, ee, jag kan inte läsa nån, alltså jag tappar ju hela den 

här….(pekar upprepande på oss två) möjligheten att se vad jag får för 

reaktion när jag säger nånting.  

-Hur ska jag fånga den?” 
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4.7 Strategi i att förmedla ett visst intryck till medarbetaren 
I studien framgick det att respondenterna resonerade på olika sätt kring att 

förmedla ett intryck till medarbetaren. En chef hade som strategi ”att vara sig 

själv”, en annan respondent ville uppfattas som tillgänglig för medarbetarna men 

uttryckte samtidigt att medarbetarna störde hela tiden. Arbetsbelastningen var så 

hög att chefen hade blivit en sådan chef som den personen egentligen inte ville 

vara. Samma respondent efterfrågade en kommunikations struktur/strategi för att 

komma till rätta med problemet, det vill säga att chefen vill vara tillgänglig och 

ville ha hjälp med att skapa tydliga strategier för att bli en bra chef.  

 

Andra chefer radade upp ett antal positiva egenskaper som de önskade förmedla 

såsom tydlig, rak, genomtänkt, strategisk, tillgänglighet, lyhördhet, rättvisa, 

medmänsklighet och tillit. Studien visar att respondenterna hade olika 

förhållningssätt kring strategier att förmedla ett visst önskvärt intryck till 

medarbetaren. Trots det olika i respondenternas resonemang visade det sig att 

alla dessa egenskaper, som chefen önskar att medarbetaren uppfattar, förmedlas 

via kommunikation i alla dess former. Kommunikationen var den 

sammanhållande punkten i allt som chefen gjorde för att förmedla något till 

medarbetaren. Kommunikationen var muntlig eller skriftlig men lika ofta 

kommunicerade chefen med uttryck och sätt att föra sig. Chefen ledde och 

konstruerade samtal med andra som gav det önskvärda intrycket. 

  

Respondent 1 har en strategi som är att individanpassa kommunikationen. 

”Ja, det finns en viss strategi…det gör det, beroende på vad man ska 

prata om. Man tänker ju igenom innan, ”vad är det för person jag ska 

möta”, ”hur är den”, ”vilken sorts personlighet passar det att jag är 

där i det mötet?” 

  

Respondent 8: 

”Ja, det är ju som jag har sagt tidigare att jag har haft en 

medvetenhet i hur jag kommunicerar, det har jag ju, utan att kunna 

sätta etiketter på det så där men alltså, jag har varit väldigt mån om 

att kommunicera på ett bra sätt…..muntligt eller skriftligt. Med vissa 

undantag kanske speciellt i början då jag inte hade fattat att jag var 

chef, eller att man skulle vara försiktig med vissa saker.” 

”Det är ju ingen slump i hur jag har sagt saker och så…..och 

även….jag inser att….det spelar roll i hur man kommunicerar…..hela 

tiden…även om det liksom är lunch eller fika eller vad det är, så är 

det ju även då man kan uttrycka sig på rätt sätt.”  
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Respondent 3 önskade förmedla kompetens, tillgänglighet och stöttande genom 

att medarbetarna att få ta ansvar och växa. Chefen ser till att träffa medarbetarna 

med jämna mellanrum, flera gånger i veckan, om chefen inte är ute och reser: 

”det gäller ju att verkligen anstränga sig för att hitta, vilka är det som 

jag ser mindre ofta, o, att också bry sig om dom, o, kanske framför allt 

dom som är väldigt självständiga…..en organisation tjänar ju mer att 

föda det som är positivt...än att kanske...plåstra om det som är 

negativt….som man gör i många fall, men det är lätt att glömma 

bort….man satsar oftast mer att få till….eller få en bättre styrning 

eller få en bättre utveckling på dom som är dysfunktionella, medans 

man förmodligen skulle få större ut-växling om man….om man på nåt 

vis gav mer stöd och hjälp och verktyg till dom som hög-presterar 

redan från början...men det är lätt att glömma...det är mindre 

märkbart” 

  
   

5. DISKUSSION  
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten gentemot tidigare forskning 

och teoretiska begrepp samt tydliggör hur resultatet svarar mot uppsatsens 

centrala frågeställningar. Avsnittet inleds med en beskrivning om ledarskapets 

komplexitet. Studiens syfte var att undersöka tre huvudspår, gällande 

kommunikativt ledarskap, ur ett chefsperspektiv. Dessa tre följer nedan med 

egna avsnitt där jag diskuterar dem var och en för sig, tillsammans med de sju 

teman som framkom i studien. Följaktligen är diskussionskapitlet upplagt så att 

flera av de sju temana ingår i de tre avsnitten för att förenkla för läsaren kring 

studiens syfte. 

  

5.1 Att förstå ledarskapets komplexitet 
Respondenterna är medvetna om att de bör föregå med gott exempel gentemot 

medarbetarna. Blennberger (2007) fastslår att cheferna har en normsättande roll 

i organisationen vilket respondenterna verkar vara medvetna om. 

Kommunikation är en grundläggande gemensam förutsättning som handlar om 

utbyte av information, åsikter och värderingar mellan människor. 

Kommunikation är oerhört komplext och respondenterna uttrycker det men en 

ton av uppgivenhet ibland. De vet inte alltid hur de ska kommunicera 

framgångsrikt i organisationen. Kommunikationen måste ses som en 

meningsskapande akt mellan människor, framlägger Hamrefors (2009), 

samtidigt som den är en multidimensionell och relationsskapande process. Det 
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är svårt att kommunicera på ”rätt” sätt då människor kan uppfatta ord på olika 

sätt såsom Fiske (1982:90), Fuglestad (1999) och Kreps (1990:40) framlägger 

begreppen konnotation och denotation. Respondenterna uppger att de väger 

orden och är noga med hur, och till vem, de förmedlar information. Utöver just 

det talade eller skrivna ordet kan uttryck, tonfall och kroppsrörelser ofta hjälpa 

och förstärka det chefen önskar förmedla, men ibland kan även den verbala 

kommunikationen misstolkas. Kommunikationen förväntas vara mer effektiv 

med den nya tekniken som gör att människor kan kommunicera på distans. 

Respondenterna nämner att det är fördelaktigt att använda till exempel mejl, då 

många medarbetare behöver få samma information snabbt. Det är ekonomiskt 

fördelaktigt för en organisation att kunna nå många på ett snabbt sätt, trots det 

kan skriven kommunikationen kosta mycket i efterhand, då missuppfattningar 

och reaktioner på det skriftliga budskapet genererar mer arbete. Respondenterna 

uttrycker att talad och skriven kommunikation har en ömsesidig, kompletterande 

funktion. Detta kan relateras till Kreps (1990:38) som betonar vikten av att 

använda båda kommunikationsvägarna i kompletterande syfte. Kommunikation, 

och interaktion med medarbetare, pågår hela tiden och utvecklas kontinuerligt 

vilket respondenterna uttrycker är oerhört svårt och ibland tröttsamt. Det tar 

kraft och energi att räkna ut hur och på vilken nivå medarbetarna vill ha 

informationen, vad som är lagom mycket samt hur chefen kan uttrycka sig för 

att undvika missförstånd. 

  

Nedan sammanfattas studiens huvudresultat i förhållande till studiens tre 

centrala frågeställningar.  

 

 

5.2 Vilka övergripande strategier använder cheferna i sitt ledarskap 

genom olika kommunikationsvägar i organisationen?  

Empirin visar att den närvarande, relationsskapande och kommunikativa ledaren 

omedvetet och medvetet använder kommunikationsstrategier i relationen med 

medarbetare. Fiske (1982:71) skildrar att icke verbal kommunikation sker 

genom gester såsom ansiktsuttryck, kroppshållning, ögonrörelser eller genom 

röstens tonfall. De icke verbala gesterna är koder som endast uppfattas då 

parterna är närvarande, de kan inte förmedlas då parterna inte ser varandra. 

Studiens respondenter anger att all kommunikation kan tolkas felaktigt men 

skriftlig kommunikation är svårare än muntlig. Det är alltså lättare att tolka 

budskap som förmedlas i närvarande kommunikation, eftersom studiens 
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respondenter anser att den skriftliga oftare tolkas fel, jämfört med den muntliga. 

Distanskommunikation fungerar endast om individerna har träffats tidigare och 

om informationen består av generella budskap. Om informationen är komplex, 

kan uppfattas som personligt eller om chefen vill ha en diskussion kring 

informationen bör den utan undantag förmedlas i närvarande konversation-aldrig 

på distans.  

 

Studiens respondenter fastslår detsamma som informanterna i Kopritz och 

Cowells (2010) studie dvs. den närvarande kontakten föredras då det gäller 

personlig/eller känslig information. Trots att den muntliga, närvarande 

kommunikationen är vida uppskattad belyser både Kopritz och Cowells (2010) 

informanter och föreliggande studies respondenter, att kostnaderna som 

tillkommer med den närvarande kommunikationen gör att organisationer 

behöver ta beslut om hur resurserna bör användas. Respondent 8 belyser detta på 

ett beskrivande och målande sätt:  

 

”Och man uppfattar allt väldigt olika, och allt va det kan va då. Så 

att…..man behöver ju ha alla varianterna. Man kan ju fråga sig om 

man behöver skriftlig information också, men det tror jag. Även om 

man har en grupp som man jobbar med hela tiden så tror jag att det 

är bra att ha ett visst mått av skriftlig info för att…man får ju tänka 

ekonomiskt…det tar ju……det tar ju tid det här med möten va, och 

speciellt om det är flera som ska sitta och lyssna och alla behöver inte 

vara lika aktiva hela tiden och …..har man ett möte på en timme och 

det är tio pers då är det tio timmar. Och då skulle det kunna va, om 

det är enkel information, enkla budskap….då går det ju bra att köra 

det som mejl eller skriftligt. Så tar dom till sig det olika snabbt. Och 

dom kanske inte behöver ta till sig allt allihopa. 

Så man får ju bestämma sig för hur mycket…hur mycket resurser ska 

man satsa på det här, och så får man ta det i rätt sammanhang…..men 

….men som sagt var att…om man befarar...att det här budskapet 

kommer väcka reaktioner. Då är det ju ingen bra idé att mejla ut det!” 

  

Att fikastunderna var så viktiga hade jag inte förutsett innan arbetet med 

föreliggande uppsats. Det är mycket intressant att respondenterna tar upp 

fikastunden på olika sätt och påvisar hur viktigt det är, både för medarbetare och 

för chefer. Studiens respondenter påstår att det är viktigt för medarbetarna att 
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chefen ser dem och fysiskt finns i närheten. Chefens närvaro ger att 

kommunikation kan ske på fikarasten, i korridoren eller på medarbetarnas rum. 

Närvaron skapar lugn, alla individer vill bli sedda av sin chef och 

kommunikationen sker med mindre friktion och misstolkningar. Att cheferna i 

studien upplever att medarbetarna vill bli sedda är samma slutsats som forskarna 

i Hawthorne studien kom fram till. Uppmärksamheten av en närvarande chef är 

det medarbetarna vill ha för att känna trygghet. Kupritz och Cowell (2010) 

hävdar att medarbetare önskar arbeta i organisationer som både behärskar 

tekniken (distanskommunikation) men dessutom inser vikten av att 

kommunicera face-to-face vilket implicerar betydelsen för chefer att behärska 

båda kommunikationsstrategierna. 

  

5.3 Vilka utmaningar uppfattar cheferna med kommunikation och hur 

hanterar de dessa? 

Studiens respondenter är eniga, det är en utmaning med kommunikation, det är 

extremt svårt och komplext. Flera uppger att kommunikation är ledarskapets 

svåraste del. Respondenternas mening ligger i linje med informanterna i Kupritz 

och Cowell (2010) samt Elgevis (2011) studie. Alla hävdar att det är skillnad på 

hur informationen kan förmedlas för att tolkas på rätt sätt. Dessutom är alla 

överens om att framgångsrik distanskommunikation endast kan ske då 

informationen består i enkla upplysningar eller i monologform. Om 

kommunikationen har för avsikt att vara dialog eller innehåller något som kan 

skapa följdfrågor, ska den alltid ske muntligt i närvarande form. De uppger att 

den närvarande kommunikationen är viktigast när de behöver förmedla känslig 

information, de menar att distanskommunikation bara leder till bekymmer om 

innehållet kan leda till följdfrågor eller bör föras i en dialog. Respondenterna 

beskriver dessutom hur de väger orden och är noga med vad, och till vem, de 

förmedlar informationen. De beskriver därmed att de uppfattar, och tar hänsyn, 

till barriärer i kommunikationen. Dimbleby och Burton (1999) redogör för vad 

de kallar ”kommunikationsbarriärer”. Människors tolkningar utgör barriärer som 

försvårar kommunikationen. Exempel på barriärer kan vara kodning, avkodning, 

attityder, personliga övertygelser och kulturella skillnader som leder till att 

människor inte förstår varandra. Respondenterna har inte själva nämnt ordet 

”kommunikations barriärer”, de har istället grundligt redogjort för svårigheter 

såsom att inte kunna läsa kroppsspråk eller att medarbetare misstolkar budskap 

de förmedlar. Det är ett annat sätt att tala om barriärer som har samma innebörd. 

Barriärerna är främst kopplade till hur medarbetarna är, cheferna uttrycker att 
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individer kan vara ”positiva” eller ”trubbiga” och att kontexten spelar stor roll 

för hur de lägger fram sitt budskap till medarbetaren. Ytterligare en barriär är då 

cheferna inte är så närvarande som de känner att de behöver vara, de kan ha 

medarbetare på olika orter eller själva vara frånvarande på grund av resor eller 

stor arbetsbelastning. Respondenterna har i vissa fall uppgett att en del 

medarbetare aktivt försöker misstolka information då det lämnas möjlighet för 

det. Cheferna är därför ytterst noggranna med hur de kommunicerar. 

Respondenterna uppger att alla medarbetare är olika och att kunna 

individanpassa kommunikationen är en viktig del i ledarskapet. 

  

Cheferna i studien anser att det är en utmaning i att vara så närvarande som 

medarbetarna vill att de ska vara. De behöver styra en verksamhet, närvara på 

möten utanför medarbetarnas sfär och är ibland inte närvarande mentalt då 

arbetsbelastningen är mycket stor. En respondent berättar att den inte är en 

sådan chef som den vill vara, då tiden inte räcker för att vara en kommunikativ 

och bra chef. Vissa arbetsplatser kanske har bättre förutsättningar än andra att 

hjälpa chefen, och medarbetarna, till lagom arbetsbelastning. Arbetsbelastningen 

är för hög och chefen är relativt ny på chefspositionen. Det kan betyda att det tar 

tid att sätta ramarna för både chef och medarbetare. Jag kan anta att chefens 

närvaro inte ensamt löser problem i organisationen. Det kan finnas 

organisationsstrukturer, inbäddade attitydskulturer och andra barriärer som 

försvårar för individer. Den inte så närvarande chefen uppgav att det fanns en 

kultur i organisationen att ”hacka på sin chef”, vilket försvårar för en 

konstruktiv dialog. Att vara närvarande och använda strategin att fika med 

medarbetarna kanske är fruktlöst om det finns barriärer som chefen inte rår på i 

organisationen. 

  

Både Kupritz/Cowell (2010) och Maznevski/Chodobas (2000) studier, samt 

föreliggande studie, pekar på vikten av chefens närvaro på arbetsplatsen. 

Maznevsi och Chodoba (2000) har dragit slutsatsen att effektiviteten i 

organisationer står i relation till regelbundna face-to-face möten. De närvarande 

mötena fungerar som hjärtslag i organisationen som pumpar in nytt liv och 

energi i organisationen. Medarbetarna svarar med effektivt arbetssätt då de får 

trygghet. Individuella möten hjälper vid beslutsfattande och är 

relationsskapande. Regelbundna möten ger långsiktig stabilitet på individnivå. 

Respondenterna i föreliggande studie har olika organisationsstrukturer och 

därmed olika möteskulturer. De organisationer som har ett öppet och 
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kommunikativt förhållningssätt uppges möta mindre svårigheter i att 

kommunicera. De chefer som har beskrivit att de inte har någon mötesstruktur i 

organisationen har uppgett att de har utbredda fikastrukturer istället, som 

fungerar som en central kommunikativ arena. Studiens resultat förefaller ligga i 

linje med tidigare forskning då respondenterna visar att fikastrukturer är mycket 

viktiga för både medarbetarna och cheferna. Vidare anser jag att fikastunderna 

kan sammankopplas med det som Dalfelt, Heide och Simonsson (2001) och 

Säljö (2010) beskriver om de socialt konstruerade enheterna som skapas av 

kommunikationsprocesser i organisationer. Fikastunderna beskrivs på samma 

sätt av respondenterna som socialt konstruerade interaktioner individer emellan 

som är viktiga för cheferna att använda sig av i vardagen. Att ha regelbundenhet 

i mötesstrukturen anser jag är mycket intressant att ta fasta på. Även om vi idag 

inte vet hur ofta möten bör ske visar forskningen ändå att det är just 

regelbundenheten som är det viktiga. Oavsett olika förutsättningar i 

organisationen, eller möjligheter att fysiskt träffas, finns det förmodligen 

förutsättningar att planera så att regelbundna möten kan ske. En reflektion är att 

det kostar mer att inte vara förutseende kring vad organisationen, cheferna och 

medarbetarna behöver för att kunna prestera. Min egen erfarenhet säger att man 

gärna sparar in på kortsiktiga och synbara medel, såsom att inte ta medarbetarna 

ut produktionen en timma varannan vecka. Det ger en vinst på kort sikt, men säg 

att dessa 10 medarbetare betalar tillbaka flera gånger om de känner tillit och 

trygghet i organisationen? Dessvärre är kalkylen svår att beräkna vilket ger att 

de flesta organisationer inte tar detta i beaktning.  

 

Elgevis (2011) studie påvisar vikten av en tydlig kommunikationsstruktur, som 

kan ge ökad trygghet åt både chefer och medarbetare. Nedan följer ett 

resonemang, från chefen som känner sig otillräcklig, kring arbetsplatsens brist 

på struktur när det gäller vad som kommuniceras och hur.  Medarbetarna söker 

mer information samt närhet, samtidigt som chefen upplever frustration kring 

hur mer information och närhet ska hanteras: 

”Alltså det är ju inte alltid lätt att veta, det är ju klart att man skulle ju 

nån gång ha den där tiden till att nån gång sätta sig ner och göra en 

kommunikationsstrategi, på nåt vis, att den här typen av information 

skickar jag ut på mejl och här säger jag på möte och... så man hade 

den här strukturen hela tiden, men….det hamnar aldrig högst upp på 

prio-listan, för det är så fruktansvärt mycket som ska göras hela 

tiden”.  
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Det är en utmaning i att individ/situationsanpassa kommunikationen. Studiens 

respondenter beskriver att det är nödvändigt i ledarskapet att anpassa 

kommunikationen efter vem/vilka som chefen kommunicerar med, och 

dessutom vilket forum kommunikationen sker i, distans eller närvarande. 

Begreppet individ/situationsanpassa ledarskapet är relativt nytt ledarskapsideal 

vilket kan tyda på att cheferna har tagit till sig det nya, och använder det som ett 

sätt att förklara att de är sensitiva bra chefer. Det är svårare att bygga tillitsfulla 

relationer om chefen är frånvarande på arbetsplatsen eller finns på distans. Alla 

individer behöver bli bekräftade och då krävs fysisk närvaro. 

   

 

5.4 Vilka strategier använder cheferna för att förmedla ett visst intryck 

av sig själva i relation till medarbetarna? 

Jag anser att Goffmans ”intrycksstyrning” och Asplunds ”social responsivtitet” 

står på samma grund, där människan som en social varelse formas i samspelet 

med andra. Perspektivet på kommunikation som en meningsskapande akt kan 

ses som ett teoretiskt ramverk som inbegriper både semiotiska perspektiv och 

interaktionistiska perspektiv. För att förklara mitt synsätt på kommunikationen 

sker en cirkulär rörelse och en växelverkan mellan de interagerande parterna. 

Den cirkulära rörelsen pendlar mellan individerna genom samtalet, i en 

kontinuerlig och dynamisk process. Gemensamt är grundsynen på 

kommunikation som en dialogformad process som i hög grad innebär ett aktivt 

meningsskapande, där individerna är noga med att ”rätt” intryck levereras till 

motparten.  

  

Studiens respondenter uttrycker på ett målande, beskrivande och lite roligt sätt 

att fikastunder är mycket viktiga för att de fungerar som en social arena där 

kommunikation förmedlas. De passar på att förmedla det intryck de önskar till 

medarbetarna på fikapauser. Goffman och studiens respondenter anser att 

intrycksstyrning är en effektiv metod att använda sig av i arbetet. Chefens närhet 

är viktig för att skapa trygghet så cheferna använder fikastunden som ett sätt att 

förmedla närhet, trygghet och dessutom passa på att förankra saker och se till att 

missuppfattningar inte får blomma upp. Cheferna menar att om man är 

närvarande och tar sig den tiden att fika med medarbetarna sänder det flera 

signaler, dels att det är bra med socialt samspel och rast på arbetet, dels att det 

förmedlar att chefer ser och bryr sig om medarbetarna. Samtidigt kan chefen 
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passa på att se till att det inte förekommer ryktesspridning och svara på kortare 

frågor. Vidare kan jag se att det gynnar cheferna att följa sociala beteenden 

såsom Connock and Johns (1995) lägger fram sin teori om ”taktisk etik”. Den 

taktiska etiken kan ses som att den utvecklas som social responsitet, där 

individer formas av stimuli och responser de får av andra, som bildar ett 

önskvärt accepterat beteende. Chefen kan tycka att den inte har tid att fika eller 

att gå runt och småprata med medarbetarna, men chefen ser att det vore 

olämpligt att inte ta sig tid att göra det. Att visa synlighet, närvaro och att 

bekräfta medarbetarna är det korrekta beteendet. 

 

Goffman menar i sin dramaturgiska teori att människan anpassar sig och tar den 

mask/roll som är lämplig i situationen. Goffman (1959) förklarar att när en 

individ framträder inför andra individer, projicerar han medvetet eller omedvetet 

en definition av situationen där hans jaguppfattning ingår som en viktig del. 

Människan styr och kontrollerar den uppfattning som andra bildar sig om 

människan och spelet anpassas till de andra människornas roller, i interaktionen. 

Målet med intrycksstyrning är att framställa sig själv på ett sätt som passar in i 

den roll som gäller för att passa i enligt de normer och föreställningar som finns 

inför en situation. Jag ser flera tolkningsmöjligheter kring intrycksstyrning och 

social resposivitet ur ett mikrosociologiskt perspektiv i materialet. Nedan 

beskrivs en expanderad tolkning och analys kring hur chefens intrycksstyrning 

kan förstås, utifrån olika perspektiv: 

1) Dels mitt eget: Syftet med studien var inte att undersöka någonting ur ett 

genusperspektiv då jag faktiskt blir obekväm med begreppen 

manligt/kvinnligt. Jag vill inte uppfattas som om jag anser att genus har 

betydelse. Det är förmodligen min mask som Goffman beskriver då jag 

känner att det är ofördelaktigt för mig som kvinna, att beakta olikheter 

mellan könen.  

2) Vidare finns respondentens mask som han/hon önskar förmedla till mig 

som forskare. De kan vilja visa sig från sin bästa sida gentemot mig som 

forskare. 

3) Till sist finns masken som respondenterna har inarbetad i kontexten, 

gentemot medarbetarna. Deras beteende kan vara inlärt och accepterat i 

arbetsrelaterad kontext. 

 

Det är inte säkert att jag som forskare har uppfattat det sanna i respondenternas 

uttalanden, de kan ha ett sätt att tala och föra sig gentemot mig som är ett 
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”invant och rätt” sätt att respondera. Deras position kan ha gett att deras 

responsiva svar är inlärda via erfarenhet, kurser eller mentorer på arbetsplatsen. 

Jag tror, och önskar, att jag funnit korrekta tolkningar då flertalet av 

respondenterna verkligen har tagit tid på sig att tänka, vända och vrida, på hur de 

agerar och hur de vill agera, som kan vara vitt skilda saker.   

  

Nu förhåller det sig så att studiens respondenter upplever olika utifrån sina kön. 

Det kan finnas flera förklaringar till det, jag diskuterar inte studiens resultat ur 

ett generellt perspektiv, utan endast utifrån de åtta respondenterna.  

 

Kvinnorna kan vara mer mottagliga för intrycksstyrning och social responsitet 

än vad männen är. Det kan givetvis förhålla sig så att männen är lika receptiva 

men att de inte vill förmedla det till mig. Kvinnorna kan visa sin mask på ett mer 

öppet sätt medan männens mask ”sitter hårdare” och kan vara mer inarbetad i 

mannen, det autentiska kanske inte får plats i en mans utsagor på samma sätt 

som det får lov att visa sig hos en kvinna. Det kan vara så att det är mer 

godtagbart ur ett kulturellt perspektiv, att en kvinna får visa att hon önskar bli en 

bättre chef, genom att aktivt söka feedback från medarbetarna. En man kanske 

bör förhålla sig så som att han redan är en bra chef för att visa ett manligt 

accepterat beteende. Nätsidan Allt om Vetenskap (2014-05-21) beskriver att ett 

manligt accepterat beteende ligger invävd i förväntningarna som finns på olika 

könsroller mer är graden av biologiska skillnader könen emellan. Ett annat 

alternativ är att männen inte är lika receptiva för omgivningens tyckande och 

gillande, de är inte lika beroende av den sociala responsitet som Asplund (1997) 

beskriver.  

 

De kvinnliga respondenterna uttryckte oftare att de missuppfattas, vilket ger att 

de är måna om att medarbetarna förstår deras budskap rätt. Antingen förhåller 

det sig så att kvinnor förmedlar information på ett sätt som medarbetarna kan 

hitta luckor i och misstolka, eller så är det så att medarbetare misstolkar kvinnor 

mer, för att de är kvinnor-inte män. Tror medarbetare mer på en manlig chef, är 

han tydligare i kommunikationen, eller är den manliga chefen bara mindre 

responsiv gentemot omgivningen? Förmodligen, om jag får gissa, ligger 

sanningen i en kombination av dessa tre. Om det förhåller sig så att kvinnor är 

mer responsiva till medarbetares intryck, kan jag tänka mig att beteendet kan 

skapa en osäkerhet och en vilja hos kvinnan att ”städa upp” i eventuella 

kommunikationsmissar, som leder till oro för både chefen och medarbetarna. Jag 



55 

 

uppfattar att männen är mer benägna att ”gå på egen instinkt” och inte ta hänsyn 

till intrycksstyrning i den mån som kvinnorna gör. Jag lämnar härmed 

genusperspektivet och går in på det dagliga kommunikativa ledarskapet cheferna 

använder i att leda medarbetarna. Det finns metoder, både medvetna och 

omedvetna strategier i chefens sätt att vara, kommunicera och förmedla intryck 

till medarbetarna. Alla beskriver intrycksstyrning utifrån olika sätt, alla vill 

förmedla att de är på ett önskvärt sätt, det gemensamma är att alla använder sin 

kommunikativa färdighet. 

 

 

6 Slutsatser  
Uppsatsens tre syftesfrågor är besvarade. Cheferna använder sin kommunikativa 

färdighet, alltid, i alla kontexter som strategi i att nå medarbetarna på ett klokt 

individ och situationsanpassat sätt. Utmaningarna som cheferna beskriver är 

skillnaderna på närvarande och distanskommunikation. Skriftlig kommunikation 

är svårare och det finns skillnader på vad som kan kommuniceras och hur det 

kan kommuniceras med så lite fel som möjligt. Cheferna upplever att de behöver 

vara närvarande och situationsanpassa ledarskapet för så lite friktion som 

möjligt, vilket är svårt att hinna med dagligdags på arbetsplatsen. Effekten om 

chefen är närvarande på fikastunder förefaller mycket viktig ur många 

synvinklar, såsom att chefen använder fikasunden som en kommunikativ arena 

för att befästa det de önskar förmedla till medarbetaren. Empirin visar att 

cheferna har olika utåtagerande strategier och olika sorters intryck de vill 

förmedla till medarbetarna om sig själva som chef. Den gemensamma 

komponenten är att de alla använder kommunikation, i alla dess former, som 

hjälpmedel i att uppnå det önskvärda intrycket. 

  

Studier såsom Bennet & Skoglund (2006) samt Viveka  Adelswärd beskriver 

fikastundens relevans för alla individer. Fundera på studier om tex fikastunder, 

observationsstudier i chefens kommunikation i praktiken. Genusreferens? 

Uppsatsen har gett en djuplodad inblick i 8 respondenters uttryck kring 

ledarskapets strategier och har bidragit till att vidga området kring närvarande-

distanskommunikation i relation till tidigare forskning om kommunikativt 

ledarskap såsom Dalfelt et al (2001), Bimbleby och Burton (1999), Johansson et 

al (2011) Hamrefors (2009) och Kreps (1990). Vidare har studien utmynnat i att 

närvarande kommunikation har diskuterats gentemot chefens responsitet vilket 

denna tidigare forskning inte har.  
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Uppsatsen beskriver på ett konkret sätt vad som uppfattas som ett 

kommunikativt och responsivt ledarskap. Cheferna försöker alltid att taktiskt 

förutse responsen från medarbetarna och kvinnorna söker aktivt, utåtagerande, 

att bli bättre chefer. Det kan vara ett ledarskapsideal att söka feedback men 

ledarskapsidealet förefaller vara olika ur ett genusperspektiv.  

  

 

6.1 Vidare forskning 

Den empiriska studien som presenterats i denna uppsats har identifierat områden 

som kan vara intressanta att fördjupa i mer omfattande studier. Jag stödjer 

Johansson, Miller och Hamrin (2011) som menar att det fortfarande är eftersatt 

med forskning kring hur chefer faktiskt utövar sitt ledarskap. Det saknas 

empiriska studier kring hur ledarskapet utövas genom kommunikation i 

verkligheten. 

  

Det responsiva ledarskapet sett ur ett genusperspektiv kan med fördel utforskas 

utförligare. Tolkas den kvinnliga kommunikationen på ett annat sätt än om 

kommunikationen förmedlas via en man? Vidare finns frågan om kvinnor aktivt 

söker feedback i viljan att bli bättre chefer, medan män inte får visa den sidan av 

sig själva? Är kvinnliga chefer mer responsiva till medarbetarnas uppfattningar, 

meningar och gillande än män? Är en manlig chef tydligare i kommunikationen, 

eller mindre responsiv gentemot omgivningen? Samhället kan ha genusnormer 

kring hur en bra chef ska vara. 

   

Maznevski och Chodobas (2000) nämner att deras studie saknar ett tidsintervall 

på hur ofta återkommande möten bör ske i en organisation. De återkommande 

mötena fungerade som hjärtslag som pumpade in nytt blod och liv i 

organisationen. Jag delar forskarnas uppfattning att det är ett förslag till vidare 

forskning. De menar att mötesstrukturens rytm förmodligen kan bero på hur 

organisationen är uppbyggd, hur svåra arbetsuppgifterna är samt hur stark 

samhörigheten är i organisationen. Jag anser att mötesstrukturens rytm är en 

viktig parameter att undersöka i framtiden.  

 

Det kan vara intressant att följa chefers vardag för att få perspektiv på hur de 

använder kommunikation i praktiken, när de kommunicerar genom olika 

kommunikationsvägar. 
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Mycket få studier behandlar fikastundens roll på arbetsplatsen och ingen 

forskning behandlar den informella kommunikationsarena chefer använder 

fikastunden till. Respondenterna uppger att fikastunden utnyttjas av flera parter. 

Den kommunikativa arenan är central i föreliggande studie. Följaktligen 

uppvisas ett mycket intressant spår att följa upp i vidare forskning. 
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BILAGA. Intervjuguide 
 

Nedan följer intervjuguiden med 3 huvudfrågeställningar med tillhörande 

underfrågor enligt semi-strukturerad design. Genomsnittlig tidsåtgång var 60 

min med vardera 8 respondenter. 

 

1. Organisering/strategi kring kommunikations kanaler 

 

1)Vad är din formella titel? Hur länge har du haft den tjänsten? 

 

2) Hur många medarbetare ansvarar du för?  

  

3a) Kan du beskriva kommunikations vägarna i organisationen, från VD till 

medarbetare? 

3b)Du beskriver positivt om….finns det något negativt? 

   

4a) Kan du beskriva den muntliga konversationen mellan dig och dina 

medarbetare? 

4b) Du beskriver positivt om….finns det något negativt? 

 

5a) Kan du beskriva den digitala konversationen (mejl) mellan dig och dina 

medarbetare?   

5b) Du beskriver positivt om...finns det något negativt? 

 

6) Ser du några skillnader mellan direkt interagerande (närvarande) 

konversation och interaktiv/digital konversation?   

 

7) Finns det tillfällen då du använder den ena kommunikationskanalen framför 

den andra?  
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2. Utmaningar i kommunikation 

 

8) Kan du beskriva något du anser har varit utmanande i ditt ledarskap 

gällande kommunikation? 

 

9) Kan du ge något exempel på hur du förebygger problem? 

 

10) Jag ska snart fråga dig om organisatoriska förutsättningar-men jag börjar 

med att fråga dig om det finns personliga förutsättningar för att förebygga 

svårigheter i kommunikation? 

 

11) Upplever du att det finns förutsättningar i organisationen för att förebygga 

svårigheter i kommunikation? 

 

3. Strategi i att förmedla ett visst intryck till medarbetaren. 

 

12) Hur vill du att medarbetarna ska uppfatta dig?  

 

13) Vilket sorts intryck vill du förmedla till medarbetarna? 

 

14) Hur gör du för att förmedla det? Kan du ge ett exempel? 

 

15) Finns det en strategi i att förmedla det önskvärda intrycket? 

 

16) Har du något du vill ta upp, som jag inte har frågat om? 

 


