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Abstract  

 

Title: Change is for the better.. right? An interview study about communication changes in a 

technology consulting firm- from a leadership perspective.  

 

 

To lead is to communicate, a main part of the leadership. 80 % of leaders working tasks 

involve communication of some kind. The ambition of this study is to analyze how four 

leaders of an international technique consulting company experience and handle community 

and technical development during their professional courses. The leaders have a various 

experience of leadership which adds depth and width to this study. To perform the study 

qualitative method has been used in the form of personal interviews.   

The result indicates that change is not always beneficial in every aspect of communication. To 

manage the quantity of information and communication we must learn how to sort. However 

these communication channels are an important part of being able to connect within and 

without the organization. When and how to use them are keywords in order to being able to 

cope with the flow of information.  
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Förord  

Vid början av kandidatuppsatsen fick jag känslan av att vi skulle ge oss ut på ett maratonlopp. 

Slutet kändes avlägset trots många förberedelser och ett slutdatum. Men allt eftersom tiden 

gick och alla delar i pusslet började bilda en helhet kunde en mållinje till slut siktas. Att 

självständigt skriva uppsats på den här nivån kräver disciplin och jag har under resans gång 

lärt mig mycket om mig själv och min prestation när motivationen ibland saknats. Denna höst 

har inneburit många sena kvällar vid datorn, turer till Campusbiblioteket i både Norrköping 

och Linköping och tankar fram och tillbaka kring allt från metod till slutresultat.  

Men när den färdiga uppsatsen väl vilar i din hand känner du en oerhörd stolthet. Du klarade 

det!  

 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Christian Svensson Limsjö som kommit med förslag, 

råd och tips under vägen. Jag vill tacka mina intervjupersoner som ställt upp på intervjuer och 

delat med sig av erfarenheter och tankar kring ämnet. Ytterligare ett tack till mina kurs-

kamrater som jag bollat tankar och funderingar med.  

Ett särskilt stort tack vill jag rikta till mina vänner och min familj. Utan era peppande ord 

hade det här inte gått att genomföra. Jag är otroligt tacksam för allt stöd jag fått på vägen.  

 

Och det största tacket går till min sambo Christofer. Utan dig hade det här aldrig varit möjligt.  

Du har läst, utmanat mina tankegångar och gett feedback. Du har trott på mig när inte jag 

gjort det. Tack än en gång.  

 

Norrköping, januari 2015  
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1. Inledning  
 

1.1 Introduktion 

 

Dagens ledare hanterar hög arbetsbelastning med stora krav på resultat och tidseffektivitet.  

Kommunikationen får allt mindre utrymme samtidigt som en god kommunikationsförmåga 

hos ledare värderas högt. Kommunikation som aspekt har fått alltmer uppmärksamhet vid 

studier av samhällsliv och organisationer. Ett flertal forskare menar att organisationens grund 

består av kommunikation, då de kommunikativa relationerna har stor påverkan på 

organisationens struktur och kultur (Larsson 2014, 13). 

Merparten av ledarens arbetsuppgifter inbegriper någon form av kommunikation som 

informationsspridning, delegering, återkoppling och att motivera medarbetare, bland flera.  

Men en rad kommunikationshinder gör att budskap kan hindras nå sin mottagare.  

Kommunikationen kan försvåras av att budskapet inte uppmärksammas av mottagaren, är 

feladresserat, felaktigt utformat eller ha tekniska svårigheter som dålig internetuppkoppling 

eller avsaknad av dator (2014, 14-15). 

Brist på engagemang och motivation för de kommunikativa delarna av ledarskapet kan även 

vara bidragande faktorer till att kommunikationen inte fungerar tillfredsställande. Den 

tekniska utvecklingens framfart påverkar vårt samhälles utveckling vilket gör att företagen 

behöver vara uppdaterade för att kunna föra sin organisation framåt och gå jämsides denna 

utveckling. En utveckling som tar sig i uttryck i både skriftliga och muntliga 

kommunikationsformer, vilket i sin tur har olika effekter på ledarskapskommunikationen.  

 

Men hur har samhälls- och teknikutvecklingen påverkat företagens 

ledarskapskommunikation? Är det alltid bättre med förändring? Hur ser ledare på denna 

utveckling, vilka nackdelar respektive fördelar finns? Vilka kommunikationskanaler används 

och i vilken utsträckning?  

 

Med dessa frågor som utgångsläge kommer jag utföra en undersökning baserad på kvalitativa 

intervjuer. Min huvudfokus har varit att få intervjupersonerna att förmedla tankar och 

funderingar kring hur de kommunicerar med sina medarbetare. Då ledares arbetsuppgifter till 

mycket stor del består av kommunikation av olika slag får det anses vara högst relevant att 

den ständigt utvecklas och bearbetas. Då organisationerna i dagens samhälle dessutom ofta 

genomgår förändringar är det högst väsentligt att kommunikationen fungerar och 
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medarbetarna känner trygghet trots att arbetsförhållanden och arbetsmetoder blir annorlunda 

(Heide m.fl. 2005, 22). 

För att vidare utföra min undersökning kontaktade jag det internationella 

teknikkonsultföretaget Sweco, som erbjuder kvalificerade konsulttjänster där bland flera 

förstudier, utredning, planering, konstruktion och projektledning återfinns. Bland konsulterna 

finns ingenjörer, arkitekter och miljöspecialister som arbetar inom byggkonstruktion, 

infrastruktur, projektledning, vatten och miljö, etc. De tjänster Sweco erbjuder efterfrågas av 

flera olika marknadssegment som tillverkningsindustri, miljö, energi, infrastruktur, bygg, 

fastighet och transport. De har även kunder inom den offentliga sektorn, som kommuner, 

myndigheter och statliga verk. På Sweco i Sverige finns 4900 medarbetare, varav 67 % är 

män och 33 % är kvinnor (sweco.se). 

 

1.2 Syfte 

 

Mitt syfte är att med hjälp av min valda metod kvalitativ intervju lyfta fram och tydliggöra 

hur ett konsultföretag och dess ledare arbetar med kommunikation. Jag vill med hjälp av med 

det material som framkommer av intervjuerna på ett transparent sätt återge hur dessa ledare 

tänker och får sin kommunikation att fungera med hjälp av tekniska hjälpmedel som e-mail 

och intranät men även genom andra kommunikationskanaler. Avsikten är att belysa ledarnas 

tankar, värderingar och känslor kring sin kommunikation och dess utveckling. Hur arbetar 

dessa ledare med att utvecklas i det här avseendet och vilken hjälp tar de av nya kanaler?  Kan 

ledarna urskilja några förändringar i tid beträffande kommunikation?  

 

För att uppsatsens syfte ska kunna besvaras har följande frågeställningar arbetats fram. Jag 

har utgått från de huvudfrågor jag arbetade med i uppsatsen tidiga skeden för att senare göra 

vissa avgränsningar.  
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1.3 Frågeställningar  

– Hur arbetar ledare på detta konsultföretag med kommunikation och hur upplever de att det 

fungerar? 

– Kan ledarna urskilja några förändringar över tid i användandet av kommunikation?   

– Hur används olika kommunikationskanaler i det dagliga arbetet? 

 

1.4 Disposition  

 

Uppsatsen inleds med avsnittet Teori och tidigare forskning där de teorier och den forskning 

som är relevanta för uppsatsen presenteras. Det efterföljs av ett material- och metodavsnitt 

innehållande en närmare introduktion av materialet och vald metod. Nackdelar och fördelar 

med denna metod samt dess tillämpning kommer även att behandlas. Därefter följer 

huvudavsnittet Undersökning och analys där undersökningen presenteras. Avslutningsvis 

kommer avsnittet Slutsats där de resultat som framkommit knyts ihop och diskuteras för att 

avrundas med Diskusson och Förslag till vidare forskning.  

 

 

 

 

  



 

4 
 

2. Teori och tidigare forskning 

 

Under denna rubrik kommer teorier och tidigare forskning avhandlas. Avsnittet börjar med 

ledarskapskommunikation för att sedan behandla internkommunikationens mönster, 

kommunikationens roll, organisationskommunikation och avsluta med förändringar i tid.  

2.1 Ledarskapskommunikation 
 

Kommunikation är enligt Connaughton m.fl. (2011, 503) en nyckeldel av ledarskapet. 

Författarna menar att en väl fungerande kommunikation är en viktig del i ledet för att skapa 

effektiva grupprocesser och prestationer, något som överensstämmer med undersökningar 

inom visionärt ledarskap, karismatiskt ledarskap och transformellt ledarskap.  Att motivera, 

samordna, ge återkoppling och ha förmågan att ta beslut är alla arbetsuppgifter som kan 

knytas till ledarrollen och som förutsätter någon form av kommunikation, enligt Heide m.fl. 

(2012,119). Enligt undersökningar ägnar ledare 80 % av sin arbetsdag till att kommunicera 

med sina medarbetare och människor i sin omgivning. I kontrast till det visar studier att 

ledares motivation och engagemang till kommunikation skiftar.  

Larsson (2014, 93) väljer att beskriva det traditionella ledarskapet som att ledaren har den 

auktoritära positionen där denne delegerar och leder medarbetarna i deras arbetsuppgifter, 

medan ett fräschare synsätt innebär att den övervakande, kontrollerande delen har ersatts av 

en coachande, inspirerande visionär. Ledarskapet utspelar sig bland medarbetarna snarare än 

enbart hos ledaren, vilket i sin tur även påverkar beslutfattandet och ansvaret. Denna ändrade 

struktur medför att kommunikationsformerna tar en annan form och går som tidigare nämnt i 

mer horisontella strömmar. Samtidigt ger informationstekniken tillsammans med sociala 

medier och andra diskussionsforum medarbetarna möjligheten att ta del av 

kommunikationsprocessen på en helt ny nivå än tidigare. Ledarens nya roll består i större drag 

i dagens organisationer av att sortera i informationsflödet, förklara och lyfta fram relevant 

information samt att ge medarbetarna tillfälle till dialog.  

Tidigare forskning kring ledarskap har dominerats av framför allt tre perspektiv där två av 

perspektiven fokuserat på ledares personliga egenskaper och ledarstil, medan det tredje 

perspektivet mer handlat om situationsanpassat ledarskap där ett effektivt ledarskap varierar 

beroende på situationen. Av de tre perspektiven är det inget, enligt Heide m.fl. (2012, 121-

122) som fokuserat på kommunikationen mellan ledare och medarbetare, något som i dagens 

organisationer fått ta allt mer plats i form av medarbetarskap, coaching etc. I samband med 
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forskningen på 1980-talet växte ett nytt perspektiv på ledarskap fram, där man valde att se på 

organisationer som sociala sammanhang istället för en produktionsapparat.   

Simonsson (2011, 236) beskriver en tidigare bild av ledaren som en ensam hjälte på toppen, 

något som fått ge plats åt en bild där begrepp som följarskap, medarbetarskap och medledare 

istället beskrivit en ledare. Det tidigare perspektivet och det nya perspektivet har båda bidragit 

till att ledarskapets kommunikativa del fått ta större plats, främst i det nya perspektivet. 

Inflytande på medarbetares idéer, attityder och förställningar sker genom kommunikation, 

som ett av ledarskapets främsta verktyg.  

2.2 Internkommunikationens mönster  
 

Larsson (2014, 87-88) väljer att beskriva ledarskapet utifrån fem olika roller. Dessa roller 

utgörs av den informativa rollen, integrationsrollen, ledningsrollen, den övertalande rollen och 

socialiseringsrollen. Den informativa rollens perspektiv innebär att medarbetarna får tillgång 

till information för att bilda sig en uppfattning om organisationens verksamhet för att sedan 

vidare kunna utföra sina arbetsuppgifter. I den rollen ingår även spridning av information 

kring organisationens bestämmelser, policys, normer och regler. Att skapa samarbete och 

samhörighet ingår i integrationsaspekten och är nära besläktad med socialiseringsaspekten 

vilken handlar om den befintliga kommunikationen som måste finnas för att människor ska 

fungera i gruppsammanhang. Ledningsaspekten gäller den kommunikation som är nödvändig 

för att driva medarbetarna att arbeta aktivt mot de uppsatta målen och övertalningsaspekten 

handlar mer konkret om ledningens effekt på medarbetarna för att driva dessa att arbeta i 

önskad riktning.  

Alla sociala relationer har kommunikation som grund, enligt Heide m fl. (2005, 19). De väljer 

att beskriva kommunikation som en drivande kraft när det gäller att förnya och förändra 

sociala relationer. I en organisation är kommunikationen en grundförutsättning för en väl 

fungerande verksamhet. En god kommunikation mellan ledare och medarbetare är viktig då 

ledare har som ansvar att se till att organisationens mål nås. För organisationsmedlemmarna är 

det i sin tur viktigt att få vetskap om och acceptera organisationens mål för att sedan kunna 

agera mot målet.  

Vidare menar Heide m.fl. (2005, 19-20) att trots att kommunikationen är otroligt viktig för 

organisationens överlevnad och utveckling prioriteras inte kommunikationsfrågor särskilt 

högt bland ledare. Detta beror bland annat på att ledare sällan har någon teoretisk eller 

praktisk kommunikationsutbildning inbakad i sin tidigare utbildning. 
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Larsson (2014, 88) talar vidare om betydelsen som intern kommunikation har för 

organisationer. Förutsättningarna för en väl fungerande organisation ökar om den fungerar, 

medan en mindre fungerande internkommunikation kan få motsatt effekt. Det är av stor vikt 

att medarbetarna känner delaktighet och är införstådda med organisationens mål för att 

kommunikationen med omvärlden sedan ska fungera tillfredsställande.  En väl fungerande 

internkommunikation medför bättre överblick för medarbetarna, en känsla av enighet kring 

målen, förbättrar beslutsunderlagen, utvecklar medarbetarna och ökar deras motivation. 

Författaren menar även att rekrytering underlättas och, personalomsättningen minskar vilket 

enligt egen tolkning i sin tur kan leda till ökad lönsamhet.  

För att internkommunikation ska anses vara effektiv måste den uppfylla ett visst antal 

kriterier; den ska vara konkret, klar, konsistent, kongruent och tillgänglig. Kongruentkravet 

innebär att internkommunikationen ska vara koordinerad och konsekvent, medan 

konsistenskravet mer innebär att den ska vara fullständig och bred. Det är högst relevant att 

man inom organisationen kommunicerar så att alla säger samma sak, motsatsen innebär att 

kommunikationsproblem uppstår och organisationen får allvarliga problem (2014, 89).  

För att förmedla information vidare inom organisationen måste ett tillvägagångssätt väljas, 

där ett flertal valmöjligheter finns. Traditionellt sett har man tidigare skilt på muntlig och 

skriftlig kommunikation av framför allt två skäl. Vid muntlig kommunikation samtalar 

människor ansikte mot ansikte och flertalet andra aspekter av kommunikation som 

kroppspråk, blickar och intonationer tillkommer. En överhängande del av budskapet uppfattas 

genom kroppspråk och hur ord och meningar används. Risken för missförstånd uppstår när 

ickeverbala signaler i kroppspråket krockar med det verbala budskapet. Nackdelen med den 

skritliga kommunikationen är det begränsade utrymmet av att förmedla ” rik information”, 

vilket i det här fallet menas det mängd information som kan fyllas i ett budskap. I samband 

med framväxten av IT har emellertid de muntliga kommunikationskanalerna vuxit i antal, och 

den skriftliga och muntliga kommunikationen har smält samman i flera sådana kanaler, så 

som chattfunktioner och viss e-post där muntlig form förekommer och återkopplingen kan ske 

direkt. Trots det visar studier på kommunikationer i organisationer att de flesta föredrar 

muntlig kommunikation, speciellt vid tidsbrist. Flera ledarstudier visar dessutom att ledare 

föredrar muntlig kommunikation före annan (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 300).   
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2.3 Kommunikationens roll 

 

Kommunikationen i en organisation får alltså sägas vara en av de mest betydelsefulla 

förutsättningarna för en välfungerande verksamhet, något som konstaterades redan 1938 av 

den amerikanska företagsledaren Chester Barnard i boken The Functions of the Executive.  

Han menade redan då att kommunikationen mellan medarbetare spelar en signifikant roll för 

organisationens överlevnad. Barnard menade att organisationer är ett resultat av 

kommunicerande människor som samarbetar för att nå samma mål och är beredda att 

gemensamt arbeta för att nå det önskade målet. Författaren menade därtill att organisationen 

är uppbyggd av relationerna mellan medarbetarna (Heide m.fl. 2005, 17). 

Enligt forskning som gjordes på 1950-talet var kommunikationen något som skedde i en 

organisation. Man såg på organisationer som en låda inom vilken människor samverkade och 

kommunicerade. Nutida syn på organisationer beskriver dessa som sociala system där den 

gemensamma kulturen håller ihop organisationen. Denna kultur består av normer, 

värderingar, tankesätt, rutiner och ritualer och skulle inte vara möjlig att underhålla och 

existera utan att kommunikationen mellan medarbetare fortlöpte. När medlemmar av en 

organisation interagerar och kommunicerar sker en utveckling och ett återskapande av själva 

organisationen. När kommunikation sker, öppnas vägar för handling.  

Flertalet av dagens forskare menar att man inte kan åtskilja organisationer och deras 

kommunikationsprocesser. Deras syn på organisationer är att de är komplexa 

kommunikationssystem där kommunikationen både existerar inom organisationen och 

samtidigt producerar den.   

Den amerikanske organisationspsykologen Karl E. Weick lanserade 1969 sin teori om 

relationen mellan organisation och kommunikation i boken The Social Psychology of 

Organization där han menade kommunikationen mellan medarbetarna är en viktig del av 

organisationens kontinuerliga arbete med att ta in relevant information, tolka denna och 

reagera.  Kommunikationen ger medarbetarna verktyg då detta informationsflöde kan vara 

svårtolkat och svårt att få grepp om (Heide m.fl. 2005, 18-19).  

2.4 Organisationskommunikation 

 

Larsson (2014, 83) väljer att beskriva organisationskommunikation som ett företags alla 

kommunikativa handlingar och interaktioner. Tidigare har denna term endast bestått av den 

interna kommunikationen medan det idag enligt vissa forskare berör all kommunikation som 
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sker i en organisation, de externa aktiviteterna medräknade. Ett flertal definitioner av 

organisationskommunikation (här förkortat som OC) finns, två av dessa är:  

” (OC) is the collective and interactive process of generating and interpreting messages 

(Stohl 1995).” (Larsson 2014, 83) 

 

“ (OC) is a process of using messages and social interactions to create, sustain and manage 

meanings within a particular context (Putnam & Poole 2008).” (Larsson 2014, 83) 

Organisationskommunikation kan således förklaras som ett fenomen inte enbart bestående av 

informationsflöden utan även av nätverk och relationer. Vidare talar författaren om de olika 

typerna av organisationskommunikation som han menar kan kategoriseras i tre huvuddelar, 

där den första är intern och extern kommunikation. Därefter kan det delas upp i formella och 

informella kontaktformer och som tredje del verbal och ickeverbal kommunikation.  

 

Intern och extern kommunikation är enligt vissa forskare inte längre två skilda arbetsfält utan 

integreras med varandra i allt högre grad.  Formell internkommunikation inbegriper bland 

flera kontaktformer mål och policy, möten och informationsmaterial medan informell mer 

handlar om samtal och diskussion, spontana gruppmöten, rykten etc. Med fokus på 

ledarskapskommunikation främst inom företaget beskrivs inte extern kommunikation i det här 

fallet vidare. Den formella kommunikationen är inte alltid tillräcklig för att tillfredsställa 

personalens behov vilket leder till att den informella kommunikationen utvecklas. Denna typ 

av kommunikation förekommer i alla organisationer och uppfattas av organisationsforskare 

inte som något negativt, snarare tvärtom. De informella kanalerna kan vara till stor nytta för 

ledningen om de lyckas skapa nära relationer till de informella ledarna, då denna 

informationsspridning är mycket effektiv, särskilt med hjälp av modern teknik som sms, mail 

och sociala medier (Larsson 2014, 86). 

2.5 Förändringar i tid 

 

En organisation genomgår förändringar kontinuerligt och påverkas delvis av sin omgivning. 

Globaliseringen har medfört att organisationer måste arbeta hårt med sin omvärldsbevakning 

för att stå stabilt i konkurrensen. Den nya informations och kommunikationstekniken har sin 

tur bidragit till att organisationerna har tvingats anpassa sig. Förutom möjligheten att genom 

Internet sprida information om företaget såväl inom som utanför organisationen, finns 
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möjligheten att kommunicera via exempelvis e-post och öppna forum. Resultatet blir enligt 

Heide m.fl. (2005, 22-23) att kommunikationsmönstren förändras och kommunikationen 

tätnar.  

Vidare menar författarna att i projektbaserade organisationer handlar ledarskapet mer om att 

påverka de anställdas uppfattningar om det egna arbetet där medarbetare står för eget 

beslutfattande och tar större ansvar, än att ha kontroll på medarbetarna.  

En ny ledare får även det ses som en förändring. Särskilt då arbetssätt och målsättning kan se 

olika ut beroende på ledare (Heide m.fl. 2012, 181). Somliga förändringar är påverkade av 

trender och inte alltid fördelaktiga för organisationen och dess mål.  
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3. Material och metod 
Detta avsnitt börjar med en kortare presentation av materialet, följt av de urval som gjorts.  

Vidare kommer valet av metod introduceras och motiveringen till denna. För och nackdelar 

kommer kort att belysas, för att avrunda med metodens tillämpning.  

3.1 Material  

 

Bakgrunden till mitt val av material vilar på mitt intresse av hur kommunikationen mellan 

ledare och medarbetare fungerar på ett större företag, med fokus på ledarperspektivet.  

Som tidigare nämnt har jag valt att kontakta teknikkonsultföretaget Sweco som tillhandahåller 

konsulttjänster inom ett flertal områden. Detta beslut togs efter noggrann jämförelse mellan 

två företag med liknande tjänster då Sweco framstår som bäst lämpat för min typ av 

undersökning. Efter kontakt med platschef och en diskussion kring lämpliga kandidater, 

valdes följande intervjupersoner ut.  

Mina intervjupersoners huvudsakliga fokus är främst att främja effektivitet hos medarbetarna 

och se till att leverera resultat till kund. För att skapa en god arbetsmiljö då detta kan uppnås 

krävs ur min synvinkel en god ledarskapskommunikation. Av den anledningen finner jag det 

intressant att se hur ledarna på ett stort företag som Sweco arbetar med sin kommunikation.  

3.1.1 Urval  

 

Som urvalsmetod har jag valt att använda mig av teoretiskt urval, som fokuserar på specifika 

grupper som är intressanta att studera utifrån ett teoretiskt resonemang (Larsson 2010, 62). 

För att få en bredd i mitt urval har jag valt att kontakta ledare med olika långa erfarenheter av 

ledarskapet och dess förändringar, utvecklingar och förbättringar, med fokus på 

kommunikation. Intervjupersonerna består av en gruppchef, en uppdragsledare och två 

projektledare med en genomsnittsålder på 52.3 år och genomsnittlig ledarskapserfarenhet på 

12 år. Valet av intervjupersoner gjordes efter samtal med närmaste chef som efter att fått 

information om min tänkta undersökning kunde rekommendera ett antal tänkbara kandidater. 

Jag valde sedan att kontakta fyra ledare varav en tackade nej på grund av tidsbrist.  En femte 

kandidat kontaktades och intervjuer bokades efter överenskommelse om tid och plats.  

De fyra intervjupersonernas befattningar innefattas av ledarskap med betydande 

kommunikationsansvar, med huvudarbetsuppgifter som delegering av arbetsuppgifter, 

informationsspridning och beslutsfattande. Med hjälp av mina intervjupersoners skilda 
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erfarenheter ämnar jag visa en variation i ledarskapskommunikation som är relevant för min 

undersökning.  

3.2 Metod  

 

Den metod jag valt för att genomföra min undersökning är kvalitativ metod i form av 

personlig intervju, även kallad samtalsintervju (Larsson 2010, 56). Skillnaden enligt Bryman 

(2011, 340-341) mellan kvalitativ och kvantitativ metod utmärks av att kvalitativ forskning 

handlar mer om ord än siffror.  Författare beskriver vidare två andra viktiga skillnader, den 

kunskapsteoretiska ståndpunkten och den ontologiska ståndpunkten, där den förstnämnda 

handlar om en förståelse för den sociala verklighet som intervjupersonerna i denna verklighet 

befinner sig och tolkar. Beskrivningen av den ontologiska ståndpunkten är konstruktionistisk, 

vilket i sin tur innebär att sociala egenskaper är kontentan av människors samspel. Ytterligare 

traditioner som är utmärkande för kvalitativ metod är etnometodologi och emotionalism, där 

etnometodologi syftar till hur den sociala ordningen formas genom samtal och samspel mellan 

individer, och emotionalism mynnar från ett intresse av att gripa individers känslor av 

upplevelser och erfarenheter. Dessa både ståndpunkter implementeras i frågeguiden då 

intresset för intervjupersonernas upplevelser, tankar och sociala samspel är högst relevanta för 

min undersöknings resultat. Detta bekräftas av Larsson (2010, 54-56) som menar att intervju 

som metod ger intervjupersonerna möjligheten att visa upp och redogöra hur deras sociala 

värld ser ut och återberätta historier om situationer och människor, vilket i sin tur ger 

intervjuaren relevant och trovärdig data om intervjupersonens erfarenheter. Genom min valda 

metod finns möjligheten att få en djupare kunskap kring ledarskapskommunikationens 

förändring och utveckling över en tid, för att sedan kunna lyfta fram hur 

ledarskapskommunikationen ser ut idag.  

 

Av mina fyra intervjupersoner hade tre erfarenheter av intervjuer sedan tidigare och var 

bekanta med upplägget. Den fjärde personen var obekant med situationen, varför det var extra 

viktigt att få den personen att känna trygghet och lugn inför intervjun. Larsson (2010, 75) 

menar att det är extra viktigt att värna om anonymitet vid sådana situationer där 

intervjupersonen är ovan. Trost (2010, 127) i sin tur menar att intervjupersonens integritet är 

viktig att respektera. Jag har med detta i åtanke valt att med hänsyn till 

konfidentialitetsprincipen inte skriva fram kön på mina intervjupersoner. 
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Det är därmed även viktigt att intervjupersonen får veta att samtalet spelas in och att hänsyn 

till konfidentialitetsprincipen kommer vara högt prioriterad, något som är särskilt viktig i en 

intervju med en person i ledarposition då denne har formellt ansvar både inom och utom 

organisationen.  

 

3.2.1 För och nackdelar med vald metod  

 

Fördelen med min valda metod är möjligheten att framhäva ledarnas egen upplevelse och 

erfarenheter på ett gripbart sätt, något som Larsson (2010, 54) menar är särskilt fördelaktigt 

vid den här typen av undersökning. Då intervjupersonen har möjligheten att själv konstruera 

och beskriva sin sociala värld får forskaren en realistisk inblick i dennes erfarenheter. Vidare 

menar Trost (2010, 32-34) att en kvalitativ metod lämpar sig väl för en undersökning där man 

vill försöka förstå människor, deras agerande och tankegångar och även handlingsmönster.  

Just mönster som fenomen fångas bäst upp med kvalitativ metod.  

Den kvalitativa forskningen har genom åren fått ta emot en del kritik, främst från de 

kvantitativa forskarna. Bryman (2011, 368-370) beskriver den vanligast förekommande 

kritiken som formulerats vad gäller den här typen av forskning. För det första uttalas kritik 

över att i kvalitativ forskning kan forskarnas egen uppfattning i förväg påverka 

frågeställningarna till frågeguiden. För det andra riktas kritik mot de problem som uppstår vid 

försök till replikation av en specifik undersökning. Detta då en kvalitativ undersökning anses 

tämligen ostrukturerad och ofta är baserad på hur innovativ forskaren är. Det som forskaren 

anser vara relevant för hans eller hennes undersökning vilar på det intresse som forskaren har. 

Detta gör att forskaren själv utgör det viktigaste verktyget vid datainsamlingen, som sedan 

registreras. För det tredje kritiseras svårigheten att generalisera kvalitativa forskningsresultat 

bortom den situation i vilken de skapats. Den specifika miljön har betydelse för resultatet och 

går inte att hitta någon annanstans. Dessa typer av undersökningar kan alltså inte vara 

representativa för samtliga liknande fall. Detta medför reflektioner kring intervjupersonernas 

möjlighet att vara representativa då urvalet har skett med en tanke, inte slumpmässigt. Den 

sistnämnda kritiken handlar om svårigheten att se vad forskaren faktiskt åstadkommit vad 

gäller sina slutsatser. Dessutom framgår inte alltid hur forskaren gått till väga vid analysen av 

materialet och hur detta senare lett fram till resultatet.  
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3.2.2 Tillämpning av metod 

 

Jag har valt att utgå från ett flertal faser som är fördelaktiga att använda sig av när man arbetar 

utifrån min valda metod.  För det första gjordes en tematisering, där jag bestämde ämnet på 

min undersökning, problematiken kring ämnet och syftet med undersökningen. I detta skede 

gjordes med hjälp av tidigare forskning även en avgränsning.   

Nästa steg var att planera min undersöknings design och hur jag skulle gå till väga. När jag 

bestämt mig för vilket företag jag vill fokusera på, riktade jag mitt fokus på vilka typer av 

personer jag vill hitta till undersökningen, och hur dessa skulle kontaktas (Larsson 2010, 59-

60). Därefter gjordes ett urval som tidigare nämnt i avsnittet. Baserat på min undersöknings 

syfte valde jag att använda mig av teoretiskt urval, då den urvalstypen lämpade sig bäst.  

Jag valde att använda mail för att först kontakta mina potentiella intervjupersoner. Jag valde 

detta sätt som första kontakt då jag ville ge en kortare presentation av mig själv och syftet 

med undersökningen. Fördelen med att först ta kontakt via mail är att mottagaren själv kan 

välja när mailet ska öppnas och läsas, vilket underlättar vid tidsbrist. Vid obesvarat mail har 

jag kontaktat mina intervjupersoner via telefon och därmed kunnat stämma möte för intervju. 

En uppskattad tidsåtgång på ca 30 minuter för intervjun presenterades för intervjupersonerna, 

vilket accepterades av dem alla.  

 

Efter att intervjuer bokats finjusterades den frågeguide som jag tidigare under 

uppsatsprocessen arbetat fram. För att få konstruktiv kritik kring frågeguidens frågor 

rådfrågades tre personer som alla gav sin åsikt, varpå vissa justeringar gjordes. Larsson  

(2010, 65) rekommenderar provintervjuer, vilket tillämpas vid två skilda tillfällen och med 

två olika personer med olika erfarenhet av intervjusituationen.  

Intervjuerna skedde i lugn miljö i konferensrum på de olika arbetsplatserna och avrundades 

med frågan om intervjupersonerna hade något övrigt att tillägga eller hade några invändningar 

till det som sagts. Ljudupptagning med mobiltelefon användes för att kunna bearbeta 

materialet utan att föra anteckningar, vilket kan upplevas som ett störningsmoment. Efter 

överenskommelse kommer respondentvalidering tillämpas, där jag kommer förmedla min 

undersöknings resultat till mina intervjupersoner. Detta för att få en bekräftelse på att den 

uppfattning som förmedlats stämmer överens med vad intervjupersonen sagt (Bryman 2011, 

353). Efter utförda intervju har materialet bearbetats i form av transkribering, vilket tog en 

hel arbetsdag på åtta timmar per utförd intervju. Slutligen har en analys med avslutande 
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slutsats och diskussion utförts, där resultatet av materialinsamlingen presenteras.  (Larsson 

2010, 70)  
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4. Undersökning och analys   

 

I detta avsnitt kommer analys och resultat av undersökningen att presenteras. Analysen 

kommer att utformas utifrån teorins olika delar, för att kunna knyta materialet till teorin och 

annan forskning på ett transparent sätt. Intervjupersonerna omnämns här som AA, BB, CC 

och DD vilket återkommer i transkriberingarna.  

För att kunna bearbeta mitt material och utföra min analys har jag tagit hjälp av Larssons 

(2010, 71) rekommendationer gällande analys av kvalitativt material.  

 

4.1 Ledarskapskommunikation 

Kommunikation anses som tidigare nämnt vara en nyckeldel i ledarskapet. Utan en väl 

fungerande kommunikation försvåras möjligheterna att motivera, samordna och effektivisera 

arbetet. (Connaughton, m.fl. 2011, 503) Intervjuperson AA som arbetar som gruppchef, 

menar att hen upplever det som bäst är att vara väldigt kommunikativ som ledare. Att ha tät 

kommunikation med alla enskilda individer anser hen vara viktigt för att ”se” alla 

medarbetare. 80 % av ledarens arbetsdag utgörs av någon form av kommunikation enligt 

Heide m.fl. (2012, 119) AA ägnar stor del av sin tid till att kommunicera med sina 

medarbetare genom veckomöten, spontana möten, telefonsamtal och mailkonversationer. AA 

nämner även kommunikationskanalen Lync, som är ett chattverktyg där båda deltagarna ser 

samma skärm och har hörlurar på sig för att kunna föra konversationer ”live”. Man kan även 

växla kontroll så att båda har möjligheten att visa dokument etc. 

 

Vidare menar AA att hen försöker vara tydlig i sin kommunikation och komma med riktig 

fakta och inte bara egna åsikter, att det är viktigt att underbygga sina argument på ett bra sätt. 

Hen menar att det är viktigt att som ledare alltid agera och vara kommunikativ, att vara tyst 

leder ingenstans. Detta tolkar jag som ett genuint intresse för medarbetarna och deras åsikter, 

tankar och funderingar. En ledare som är tyst och inte visar engagemang kan upplevas som 

ointresserad och frånvarande, vilket jag tänker även överförs till medarbetarna, då man som 

grupp påverkar varandra både positivt och negativt. En ledare ska som jag ser det föregå med 

gott exempel och lägga ribban för hur kommunikationen ska se ut i gruppen. AA talar vidare 

om feedback från medarbetare, någonting hen strävar efter att få ta del av. Hen menar att man 

som ledare måste våga fråga om feedback, att det inte fungerar att bara sitta och vänta på att 

det ska komma. Hen upplever att medarbetarna oftast har någonting att säga när hen 

efterfrågar någon form av feedback. Detta tolkar jag som att det kan vara svårt att som ledare 
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få feedback, att maktrelationen mellan ledare och medarbetare kan förhindra ett öppet 

kommunikationsklimat. Hen förespråkar och uppskattar ett kommunikationsklimat där 

medarbetarna anförtror sig och vågar komma med tankar och funderingar. Nilsson och 

Waldemarson (2013, 81) menar att den professionella dialogen handlar lika mycket om närhet 

och distans som att vara subjektivt och objektiv. Som ledare behöver du vara empatisk, 

accepterande och förstående men också strukturerad och tydlig. För att inte låta känslor och 

privata tankar ockupera dialogen anser författarna att en viss distans är nödvändig.  

Jag vill koppla AA:s ledarskapsstil till LMX- teorin där den kommunikativa relationen mellan 

ledare och medarbetare är central (Connaughton m.fl. 2011, 503). Denna ledarstil tillsammans 

med karismatiskt och visionärt ledarskap kännetecknas av kommunikation som en viktig del 

av ett effektivt ledarskap. En annan ledarskapsstil som jag vill identifiera med denna ledare är 

relationsorienterat ledarskap. Hen vill, som Jacobsen och Thorsvik (2008, 470) beskriver det, 

etablera och vårda goda relationer till sina medarbetare genom att vara uppmärksam, 

stödjande och visa hänsyn. 

 

Intervjuperson DD som arbetar som uppdragsledare, talar om sin ledarskapskommunikation 

som någonting hen arbetar med aktivt. Hen vill vara tydlig och rak i sin kommunikation, 

något som inte alltid fungerar, lite beroende på omständigheterna. Är hen förberedd så är det 

som hen upplever det betydligt enklare att förmedla budskap och vision till sina medarbetare 

och kollegor. Vid frågan om hen tycker det är viktigt att man som ledare är rak svarar hen att 

det är oerhört viktigt att kunna kommunicera så att medarbetare förstår vad ledare är ute efter 

i projekt och hur det ska göras.  

Vidare talar DD om vikten av att som ledare själv visa engagemang, sprida positiv energi och 

vara trevlig. Hen menar att hen tänker på vad för intryck hen ger när ett projekt ska dras igång 

så att detta engagemang förhoppningsvis kan fångas upp och spridas i gruppen. Samtidigt 

måste fokus på uppgiften hållas, en tydlighet vad gäller arbetsuppgifter är ett måste menar 

hen, för att projekt ska kunna genomföras. Denna ledarskapstyp tycker jag kan kopplas till det 

visionära ledarskapet, som även det har kommunikation som central del i ledarskapet 

(Connaughton m.fl. 2011, 503). Anledningen är att DD själv talar om hur hen vill förmedla en 

den vision hen har, hur hen vill att projektet ska genomföras. Simonsson (2011, 239) menar 

att påverkan av uppfattningar och idéer sker genom kommunikation, något som jag tycker 

mig se i den här typen av ledarskap. Ledarens förmåga att inspirera medarbetarna har stor 

betydelse för hur budskapet eller visionen tas emot.  
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DD talar även om hur viktigt det är att få feedback från sina medarbetare, att se att de delar 

visionen men även ifrågasätter för att aktivera tankar och idéer både hos ledare och hos sig 

själva. Hen anser att det är viktigt att alla i projektet ser målet tydligt men att vägen dit måste 

kunna diskuteras öppet. Kommunikationen mellan ledare och medarbetare spelar även här en 

betydande roll då delandet av en vision är central för att kunna genomföra projektet som 

ledaren vill. Därför anser jag att även denna ledare använder sig av ett relationsorienterat 

ledarskap, till viss del (Jacobsen & Thorsvik 2008, 470). Hen är angelägen om att få höra sina 

medarbetares reflektioner och åsikter kring det budskap och den vision som hen delat, för att 

involvera dem i arbetet. Detta menar Larsson (2014, 93) är en modernare form av ledarskap, 

då den övervakande delen som kategoriserar den mer traditionella ledarstilen som var 

vanligare förr har ersatts av en visionär som vill inspirera och coacha snarare än att peka med 

hela handen och kontrollera medarbetarna.  

 

Intervjuperson BB, som arbetar som uppdragsledare/chef, beskriver i sin tur sin 

kommunikation som att hen främst ska föra information ”uppåt” och ”nedåt” i organisationen, 

information från hens närmaste chef och därtill även ledningen ska föras vidare och spridas 

till medarbetare men även kommunikation från motsatt håll. Hen menar vidare att information 

är svårt, men att tack vare de rutiner som företaget har, som veckomöten och protokoll, tycker 

hen ändå att det fungerar. Jag upplever att den här ledaren fokuserar mycket på att föra vidare 

information i första hand och kanske prioriterar kommunikation i andra hand.  

Vad gäller just utvecklingen av den egna kommunikativa förmågan berättar BB att hen 

försöker lyssna av sina medarbetare när det kommit synpunkter på justeringar som gjorts. Vid 

ledartjänstens start 2005 efterfrågades det av medarbetarna mer information varpå BB startade 

en rutin kring detta som hen upplever har uppskattats sedan dess. Att ta beslut är ett av 

ledarskapets kännetecken (Heide m.fl. 2012, 119). Ledaren har här tagit ett beslut vad gäller 

information ut till medarbetare som jag tänker kan främja kommunikationen, både mellan 

medarbetare och medarbetare/ ledare. Detta tolkar jag som en form av anpassning efter 

informationsflödets ökning, då man som ledare måste se till att medarbetare har möjlighet att 

ta del av all information, om de så önskar. Sedan menar BB att man kan diskutera hur mycket 

information som är relevant att ha med, en diskussion som hen nämner som en levande 

process. Vad gäller förmågan att engagera och motivera sina medarbetare, som jag upplever 

är en del av ledarskapet, nämner BB de rutiner som finns på företaget, bland annat Sweco 

Talk som jag upplever som en form av medarbetarsamtal/ utvecklingssamtal. I övrigt nämner 

BB vardagskommunikationen, att hen i veckorna kommunicerar med medarbetarna och gör 
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uppföljningar på arbetet. Hen nämner även veckomöten som har funnit under hens hela 

yrkestid på företaget, där information sprids, både inom och utanför gruppen. Den här 

ledarstilen tänker jag ha lite mer drag åt den traditionella ledarstilen som jag tidigare nämnt.  

 

Den uppfattningen jag fått om BB:s ledarstil är att hen i första hand delegerar ut 

arbetsuppgifter och ser till att relevant information sprids, även om medarbetarnas åsikter 

också värderas. Ledarskapet bär, enligt min mening, även spår av det som Larsson (2008, 

471) beskriver som det uppgiftsorienterade ledarskapet. Den här typen av ledarskap innebär 

att fokus ligger på produktion och effektivitet samt att strukturera sin och medarbetarnas roller 

inför varje uppdrag. Det är svårt att säga att BB:s ledarstil endast består av dessa två 

ledarstilar, men jag tycker mig i alla fall se tydliga spår. Det är viktigt att som ledare utgå från 

sig själv menar BB, men även att lyssna på andra. Det tolkar jag som att BB är relativt 

auktoritär i sitt ledarskap men har som ambition att visa hänsyn och lyssna på sin medarbetare 

och kollegor för input vad gäller arbete, arbetsfördelning etc.  

 

Min sista intervjuperson, CC är den ledaren med längst erfarenhet av mina fyra 

intervjupersoner. Jag tänker mig att hens syn på ledarskapskommunikation kan ha förändrats 

genom åren. Samhällets utveckling och teknikens framfart har medfört stora förändringar, 

kanske särskilt framträdande för dem med lång erfarenhet. CC arbetar numera som 

projektledande ingenjör efter att många år arbetat som högre uppsatt chef. När vi talar om 

kommunikationsansvaret mot medarbetare berättar CC att de hade måndagsmöten varannan 

till varje vecka, där man informerade om nyheter, saker som hände på företaget och vad som 

skulle ske i framtiden. CC talar vidare om vikten av se till medarbetarna var införstådda med 

problematik och arbetssätt i projekt innan delegering av arbetsuppgifter sattes igång. Precis 

som Heide m.fl. (2012, 119) menar ingår det i ledarrollen att samordna och ta beslut vad 

gäller arbetet, något som jag tycker CC återger i sin redogörelse för hur hens ledarskap såg/ 

ser ut.  

Vad gäller spridningen av ledarskapskommunikationen poängterar CC att hen hade högsta 

ansvaret och kommunicerade åt ett flertal håll, inte bara mot medarbetare och kollegor utan 

även till andra delar av företaget.  Jag kan här urskilja ett ledarskap med anor från det 

traditionella ledarskapet, då CC talar en del om delegering av arbetsuppgifter och ansvar som 

ledare. Därmed inte sagt att jag upplever att ledarskapet enbart bestått och består av detta, 

tvärtom. CC berättar att hen genom åren haft ett visst mentorskap, där hen väglett och stöttat 

nytillkomna medarbetare, ett drag som jag tänker faller väl samman med det relations-
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orienterade ledarskapet som jag tidigare nämnt. Dock menar CC att engagemang och intresse 

hos en medarbetare är det viktigaste, något som även var viktigt hos ledaren. Att i början av 

varje vecka gå in till varje medarbetare och ha ett samtal var rutin menar CC. Detta var något 

som CC upplevt varit uppskattat, då hen fått intrycket av att medarbetarna känt sig 

omhändertagna och fått säga sina åsikter. Om det fanns någon problematik kunde man ta upp 

det vid det tillfället. CC menar att han föredrog en medarbetare som frågade om denne var 

osäker istället för att upprepade gånger göra fel, något som CC själv säger sig får och fått göra 

upprepade gånger. Det tycker jag visar på viljan att som ledare sträva efter att vara en 

förebild, genom att själv be om hjälp, något som jag tror kan gynna kommunikationen mellan 

medarbetare och ledare.  

Att vara tillgänglig som ledare anser CC vara väldigt viktigt, något som hen märker skillnad 

på nu och på den tiden det inte fanns mobiltelefon att tillgå. Även detta tänker jag är en viktig 

del av ledarskommunikationen då medarbetare troligen uppskattar en tillgänglig ledare.  

 

Vid en tillbakablick av de gjorda intervjuerna och efter att ha läst och analyserat 

transkriberingarna kan jag i detta skede se vissa mönster och likheter mellan 

intervjupersonerna vad gäller ledarskapskommunikation. Som jag tolkar det tycker jag mig se 

att intervjupersonerna AA och DD liknar varandra i ledarskapskommunikation och 

ledarskapsstil. De arbetar aktivt med att utveckla den egna kommunikativa förmågan, de 

strävar efter att vara raka och tydliga i sin kommunikation och lyfter fram vikten av att få 

feedback, tankar och funderingar från medarbetare. De olikheter jag kan se mellan dem är att 

AA:s ledarskapsstil handlar mer om relationsorienterat ledarskap medan DD vill förmedla en 

vision och få medarbetarna att arbeta efter den.  

Intervjupersonerna BB och CC uppvisar mot de ovanstående två, en annan form av 

ledarskapsstil. De talar mer om engagemang och intresse hos medarbetarna som de båda anser 

vara viktigt hos en medarbetare. Vidare fokuserar de en del på informationsspridning och 

rutiner för kommunikation för både ledare och medarbetare.  

Det mest tydliga mönstret jag kan urskilja är att alla fyra ledare anser det vara en viktig del av 

ledarskapskommunikationen att kunna lyssna på sina medarbetare. Rubenowitz (2004, 150) 

har listat en rad med önskvärda ledarskapsbeteenden, där förståelsen för att kommunikationen 

från medarbetare till ledare är lika viktig som den motsatte.  
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4.2 Internkommunikationens mönster 

 

I teori och tidigare forskningsavsnittets andra del väljer Larsson (2014, 87-88) att beskriva 

ledarskapet som bestående av fem roller; den informativa rollen, integrationsrollen, 

ledningsrollen, den övertalande rollen och socialiseringsrollen. Den informativa rollens 

perspektiv innebär att medarbetarna får tillgång till den information som de behöver. Denna 

roll är särskilt tydlig hos intervjuperson BB som framhäver vikten av rätt information till rätt 

person vid rätt tidpunkt, då hen anser att information är grunden till all kommunikation. BB 

anser dock att mängden information måste minskas då för mycket tid går åt till att läsa mail. 

När jag bad BB fundera över om hen ville lägga till något i slutet av intervjun, ville hen 

uppmärksamma informationsflödet ytterligare. Hen uttrycker en viss oro över att vi som 

människor blir för uppkopplade, för tillgängliga. Hen menar att all information är bra, men att 

man måste få tid för sortering. Jag får uppfattningen att BB tydligt har erfarenhet av att för 

mycket information kan vara till nackdel snarare än fördel. Hen menar att all information inte 

är nödvändig för alla inom projektet och då slösar merparten av medarbetarna bara sin tid 

genom att läsa och svara på mail. Och då menar BB som jag tolkar det all mail som skickas 

inom ett projekt, inte bara den från ledare ut till medarbetare. Hen förespråkar Lync före 

videokonferenser som hen upplever kan ha dålig uppkoppling ibland och därför inte fungerar 

tillfredsställande.  

Lync är ett bra arbetsredskap menar BB då tid på resor och dylikt kunnat sparas, vilket BB ser 

som något positivt så hen ansvarar för flera grupper i andra städer. Det är vad BB mest 

använder sig av, nio fall av tio uppger hen. 

 

Intervjuperson AA använder också Lync regelbundet som kommunikationskanal och upplever 

att hen är riktigt nöjd med hur det fungerar. Då hen precis som BB ansvarar för flera grupper 

som inte sitter i samma stad underlättar Lync när det gäller att få ut information till alla 

medarbetare. AA menar att det är mestadels de skriftliga kommunikationskanalerna som 

används även om hen ringer sina medarbetare regelbundet, detta i kontrast till den teori som 

Jacobsen och Thorsvik (2008, 300) beskriver, där ledarstudier visar att ledare föredrar muntlig 

kommunikation framför annan. Lync får som jag ser det anses som en hybrid mellan muntlig 

och skriftlig kommunikationskanal då man både kan skriva och höra varandra.  

Jag upplever att AA arbetar aktivt med att bygga upp en god kommunikation mellan sig och 

sina medarbetare, något som Heide m.fl. (2005, 19) menar är viktigt för organisationens mål. 



 

21 
 

Författarna menar vidare att alla sociala relationer har kommunikation som grund, vilket då 

även gäller yrkesmässiga relationer.  

Intervjuperson CC menar att för att nå de uppsatta målen var det viktigt att förklara viss 

problematik kring projekten och se till att man arbetade efter vilka resurser man hade.  

CC talar om hur hen har hållit olika typer av möten för att informera sina medarbetare, något 

som jag vill koppla till ledningsrollen, som jag tidigare nämnt. Den nuvarande 

arbetspositionen innebär annan typ av kommunikation, oftast per mail, något som CC 

upplever som lite opersonligt. En fördel med mail är att man oftast kan maila genom 

mobiltelefonen menar CC. Men nackdelen är också att det inte är säkert att man får ett svar på 

sitt mail. CC menar vidare att han gärna använder mobiltelefon för att nå sina medarbetare 

och kollegor men att hen upplever att dem stänger av, vilket hindrar kommunikationen. Något 

som hen reflekterar över och tycker är tråkigt, då tillgängligheten minskar. Då är 

mobiltelefonen inte längre ett hjälpmedel anser CC. Hen säger sig inte heller använda 

videokonferenser men däremot intranätet, som hen använder dagligen.  

Då CC arbetat längst som ledare, har han även sett hur internkommunikationen förändrats. 

Detta är något jag återkommer till senare i analysen, under rubriken Förändring i tid. 

 

Intervjuperson DD menar precis som BB att informationsflödet per mail är enormt och hen 

upplever att mailandet inte får ta vilket pris som helst. Att försöka hinna sortera och ibland 

undvika att direkt svara på mail menar DD är en överlevnadsstrategi för att inte helt gå under 

på grund av all information. Hen nämner att hen kan uppleva irritation när andra heller inte 

svarar på mail, vilket jag tolkar kan leda till flera mailväxlingar. DD menar att 

kommunikationsproblem i form av missförstånd lätt kan ske i mailväxlingar, medan ett 

telefonsamtal kan leda till att saker och ting klaras upp smidigt.  Jag tolkar det som att denna 

ledare, som jag tidigare har beskrivit som en visionär ledare, tycker att muntlig 

kommunikation är bättre men att tidsbristen gör att det är enklare att bara skicka ett mail. 

Baksidan av den skriftliga kommunikationen är som Larsson (2014, 89) beskriver det att man 

går möjligheten att leverera ”rik” information minskar. Vidare menar författaren att för att 

internkommunikationen ska vara effektiv är det viktigt att den bland annat är konkret och klar. 

DD:s beskrivning av kommunikationsproblemen visar att det finns brister inom företagets 

internkommunikation, som jag tolkar till viss del handlar om tidsbrist.  

DD vill även att man ska ställa sig frågan hur man ska använda sig av de olika 

kommunikationskanalerna. När är den här kanalen bäst lämpad? Är den här informationen 

lämplig att sprida i mailform eller är ett möte kanske bättre? Jacobsen och Thorsvik (2008, 
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300) menar att kommunikationsstudier som gjorts visar att medarbetare väljer 

kommunikationskanal baserat på vilken typ av budskap de vill förmedla. Enklare 

meddelanden av jobbkaraktär sänds med mail medan mer komplexa ärenden görs muntligt.   

DD menar dock att man inom organisationen kanske måste ge detta en extra tanke. Jag tolkar 

det som att DD har upplevt att detta inte alltid har fungerat och att hen efterfrågar en 

förändring.  

Vidare menar DD att möten upptar mycket av hens tid. Att försöka hinna med alla möten och 

samla på sig information för att sedan komma ihåg att vidarebefordra den, upplever hen som 

stressigt och att hen i bästa fall minns hälften av allt som sagts.  

I motsats till CC använder DD Lync då och då. Hen upplever att fördelen med Lync är att 

man pratar direkt till personen i fråga i motsats till mail där svar ibland kan utebli.  

 

De likheter jag kan urskilja mellan de olika intervjupersonerna är att DD och CC gärna vill 

använda telefonen som arbetsredskap. De upplever bättre respons och klarhet i konversationer 

när de pratar med den andra personen. De föredrar muntlig kommunikation framför skriftlig 

vilket stämmer överens med vad Jacobsen och Thorsvik (2008, 300) beskriver beträffande 

detta.  

De tycks dock arbeta lite olika vad gäller mailhantering, vilket kan bero på att mängden mail 

varierar mellan de två.  

Lync som flitigt använt arbetsredskap sammanlänkar de två andra intervjupersonerna, AA och 

BB. De lovordar Lync som kommunikationskanal, vilket jag delvis tänker mig kan bero på att 

de båda har gruppansvar även i andra städer. Lync, som jag tidigare nämnt, sparar tid och gör 

att användarna kan få ut information och kommunicera enkelt och smidigt.  

 

Det som jag upplever skiljer intervjupersonerna åt är hur de använder sina 

kommunikationskanaler och i vilken utsträckning. Lite beroende på hur ledarskapsstilen ser ut 

varierar detta och på vilka arbetsplatser man faktiskt sitter. Jag tänker mig att omgivningen 

påverkar ens sätt att kommunicera och vilka verktyg man använder. 

Ingen av intervjupersonerna har nämnt någon form av ickeverbala signaler som del av 

kommunikationen. Jag nämnde heller aldrig dessa i intervjuerna. Som Heide m.fl. (2005, 20) 

menar har inte kommunikation särskilt hög prioritet bland ledare. Författaren tillägger att 

kommunikationsutbildning sällan ingår i ledarnas tidigare utbildning. Detta trots att 

kommunikationen är otroligt viktigt för organisationens överlevnad och utveckling.  
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4.3 Kommunikationens roll 

 

Som jag ovan nyss nämnde spelar kommunikationen en av huvudrollerna i organisationer. 

När människor samarbetar och kommunicerar för att nå samma mål kan organisationen 

överleva och utvecklas (Heide m.fl. 2005, 17). Medarbetarnas relationer sinsemellan är det 

som organisationen är uppbyggd av. Intervjuperson AA arbetar som jag tolkar det engagerat 

för att låta kommunikationen få ta plats. Hen beskriver ett arbetssätt där mycket kontakt med 

medarbetare sker, genom att använda de kommunikationskanaler som finns att tillgå, både 

skriftliga och muntliga. Hen har som jag uppfattat det förstått vikten av öppen och klar 

kommunikation och hur detta sen kan gynna hela gruppen och dess arbete. När vi i intervjun 

talade om medarbetarnas kommunikativa färdigheter, uppskattade AA att medarbetarna 

anförtrodde sig till AA, både i jobbsammanhang men även privat. Detta upplevde AA som 

något positivt, att medarbetarna kände förtroende för hen. Detta tolkar jag som att 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare spelar stor roll i detta sammanhang, om 

man väljer att anförtro sig åt sin överordnade om privata angelägenheter. Vidare nämner AA 

ett mätverktyg som heter Swecobarometern där varje medarbetare har möjligheten att 

betygsätta sin närmaste ledare. AA berättar att hon fick 4.0 av 5.0 vilket får tolkas som ett bra 

betyg, enligt min mening. Ett slags bevis på att det som hen gör fungerar, även om hen tänker 

att alla kan förändras från år till år.  

Nutida syn på organisationer skiljer sig mot tidigare syn där organisationer sågs som en låda 

där människor kommunicerade och samverkade i. Nu tänker man snarare att organisationer 

som jag tidigare nämnt består av sociala relationer, system, där den gemensamma kulturen är 

det som håller ihop organisationen. Jag tänker att om man arbetar med att visa hur viktig 

kommunikationen är genom att som ledare lägg energi och kraft på det, har man goda 

förutsättningar till att få till en väl fungerande kommunikation.  

Som jag ser det, handlar kommunikation om mer än att informera, även om det är viktig del 

av kommunikationsansvaret för ledare. Intervjuperson DD talar om hur viktigt det är att 

medarbetare ifrågasätter och utmanar hen när projekt och visioner för att genomföra dessa 

diskuteras. Detta tolkar DD som att medarbetarna är engagerade och nyfikna på projektet och 

hur målet ska uppnås. Precis som Heide m.fl. (2005, 18-19) antyder är medlemmarna av en 

organisation en viktig beståndsdel när det kommunikationen. När dessa interagerar och 

kommunicerar blommar organisationen och nya vägar för handling öppnas. 

 



 

24 
 

Dessa två ledare är de som jag upplever är mest kommunikativa i sin arbetsroll av de fyra 

intervjupersonerna. Det beror som jag ser det på de ledarskapsstilarna och hur man arbetat 

tidigare med kommunikation. Med det inte sagt att kommunikation inte uppfattas som lika 

viktigt av alla fyra ledarna, sättet att kommunicera på tycks dock skilja dem åt.  

 

4.4 Organisationskommunikation 

 

Larsson (2014, 83) beskriver organisationskommunikation som alla de kommunikativa 

handlingar och interaktioner som sker i ett företag. Detta berör enligt vissa forskare inte 

enbart den interna kommunikationen utan även den externa. Organisationskommunikation 

består med andra ord av nätverk och relationer likväl som informationsflöden. Intervjuperson 

AA använder sig av både formell och informell kommunikation när det gäller att 

kommunicera med sina kollegor och medarbetare. Förutom schemalagda möten där 

informationsspridning och avstämning sker, så fungerar AA även som kontorssamordnare där 

hen skickar ut veckobrev, med information om vad som sker på kontoret.  Mycket av AA:s tid 

går åt till att kommunicera vidare och sprida information och se till alla berörda parter får 

möjlighet att ta del av den. Men hen belyser som jag tidigare nämnt även värdet av att 

medarbetarna kommer till hen med funderingar, mera i form av informella samtal och 

diskussioner. Det är som Larsson (2014, 86) beskriver det, inte alltid tillräckligt med den 

formella kommunikationen utan är den otillfredsställande växer sig den informella starkare. 

Med det sagt inte menat att den förra fungerar sämre varpå den senare utvecklats, utan att de 

snarare går parallellt med varandra i detta fall.  

 

Intervjuperson DD talade i sin tur om värdet av att ha ”rätt” personer i sin arbetsgrupp, som 

känner sig trygga med att komma med invändningar och vågar ifrågasätta, vilket DD tycker 

tyder på ett engagemang och en nyfikenhet som hen uppskattar. Att få ta del av andra idéer än 

sina egna menar DD bara är roligt, då vägen till målet alltid kan diskuteras så länge som målet 

är tydligt och klart för alla involverade. Denna typ av kommunikation är även det 

organisationskommunikation som jag tolkar det. Detta grundar jag på att det är en 

kommunikativ handling mellan ledare och medarbetare, en relation även det. Det handlar lika 

mycket om kommunikation från medarbetare till ledare som tvärtom. Och precis som jag 

beskrev först i det här avsnittet så inbegriper organisationskommunikation alla typer av 

kommunikativ handling i en organisation. Vidare talar DD om hur hen tänker på sitt eget 



 

25 
 

beteende på arbetsplatsen. Hen menar att en negativ attityd till arbetet och dess uppgifter 

smittar av sig på andra. Hen försöker tänka på att ha en positiv attityd och på så sätt smitta av 

sig på andra. Genom att ha som mål att vara glad, trevlig och engagerad tänker sig DD att det 

ska sprida sig till andra.  Att vara glad och trevlig tolkar jag som en kommunikativ handling 

då det ofta innefattar någon form av kommunikation som att man hälsar, småpratar, bekräftar 

varandra och så vidare.  

Intervjuperson BB är som jag tidigare nämnt informationsorienterad, där hen betonar vikten 

av att informationsflödet är korrekt och till rätt person. Hen nämner att 

kommunikationsansvaret även sträcker sig utanför den egna gruppen och till beställare och 

andra utanför organisationen. Jag tolkar det som att det fortfarande handlar om 

organisationskommunikation, då både som intern och extern form.  

 

4.5 Förändring i tid 

 

Att en organisation kontinuerligt genomgår förändringar är ingen nyhet. Den kan inte existera 

utanför samhället då den är en del av det, vilket gör att samhällets förändringar även påverkar 

organisationen och tvärtom. Globaliseringen gör att organisationer tvingas arbeta aktivt med 

sin omvärldsbevakning för att ha en möjlighet att stå stabilt i konkurrensen med andra företag, 

samtidigt som den nya informations- och kommunikationstekniken ständigt utvecklas och 

även den påverkar organisationernas utveckling. Heide  m.fl. (2005, 22-23) beskrev för 10 år 

sedan Internet som en möjlighet för organisationer att sprida information om företaget både 

internt och externt, kunde man nu även kommunicera via mail och öppna forum. Detta är ju 

något som är vardag och väl känt i dagens företag då intranät och chattfunktioner är vanligt 

förekommande. Resultatet av teknikens framfart har blivit att kommunikationsmönstret i 

organisationer har förändrats och en allt mer tätare kommunikation går att urskilja.  

 

Mina intervjupersoner har alla erfarenheter av den här utvecklingen, på olika vis. Då deras 

ledarerfarenheter skiljer sig både vad gäller tid och omfång, har jag funnit det intressant att ta 

del av deras tankar och funderingar kring speciellt detta. Hur har kommunikationen förändrats 

egentligen, hur upplever de informationshetsen i företaget och hur hanterar de detta? Hur 

tänker de kring framtiden?  

 

Intervjuperson AA har haft ledande positioner under flera år, men är den som har haft kortast 
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erfarenhet av ledarsposition på just Sweco av de fyra. En ny ledare får även det ses som en 

förändring då arbetssätt och målsättning kan se olika ut mellan ledare (Heide m.fl. 2012, 181). 

Hen upplever att det är ”rörigt” på grund av mängden grupper som ska ha information, vem 

ska kontaktas, vilka ska ha viss information etc. Att hen upplever denna problematik beror 

som jag tolkar det på att hen är relativt ny på sin nuvarande position. Hen talar om 

”Swecotänket” som jag tänker bland annat kan handla om att man har en uppfattning om de 

olika arbetsgruppernas system vad gäller information och kommunikation. Hen menar dock 

att när kontoren runt om i landet ska samlokaliseras kommer denna problematik att lättas, då 

det förhoppningsvis ska bli enklare att hitta rätt person snabbare. Jag upplever att hen ändå 

finner den höga aktiviteten som förekommer på ett stort företag är roligare kontra att det är 

enklare på ett mindre företag. Jag tolkar det som att AA kan hantera att det är mycket som 

händer så länge en förändring som ska underlätta är i antågande.  

 

När vi i intervjun talade om hur yttre faktorers påverkan på internkommunikationen, upplevde 

AA att hennes medarbetare hade bra koll vad gäller samhället, ekonomin och andra faktorer 

som kunde påverka organisationen. De ställer frågor och är intresserade av företagets aktier, 

det vill säga värdet på företaget men även hur bonussystemet för medarbetare ser ut. Jag 

tolkar det som att vi har mer tillgång till information om våra organisationer i dagens 

samhälle, vilket gör att en förändring i kommunikationen om detta kan urskiljas.  

 

När jag intervjuade ledare DD uppgav hen att det tillkommit mer personer i projekten. Det är 

fler människor som ska ta del av information mot hur det var förr. Detta beror enligt DD på att 

det är fler funktioner i projekten, moment som inte funnits tidigare. DD menar då funktioner 

som miljö och kvalité som fått ta mer plats i dagens projekt. Denna ändring och utveckling av 

vilka funktioner som ska finnas i ett projekt tänker jag är ett resultat av hur vårt samhälle 

blivit mer engagerat i miljön, vilket i sin tur påverkar företagen och deras sätt att arbeta. För 

att hålla jämna steg med samhällets utveckling måste som jag tidigare nämnt organisationerna 

se till att vara uppdaterade kring rutiner och nya bestämmelser.  

DD nämner även det nya tankesättet där företaget ska arbeta tillsammans med partners, som 

en slags utopi. Hen menar att det säkert finns fördelar med det tankesättet men även nackdelar 

med att involvera fler människor i projektet. Jag tänker att just mängden människor gör att 

fler ska ha tillgång till information, vilket gör att själva kommunikationsapparaten tvingas till 

större proportioner.  

DD menar vidare att det är otroligt mycket mer kommunikation överhuvudtaget, att skillnaden 
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är markant. Anledningen till detta tror hen kan ha att göra med att det är just fler människor 

involverade i projekten, projekteringstiden är kortare, mer mängd information som ska spridas 

etc. Jag tänker mig att det är ett resultat av samhällets utveckling, vi vill att allt ska gå otroligt 

snabbt. 

 Vidare beskriver DD mängden mail, som tidigare nämnt upplever hen att det är otroliga 

mängder mail som skickas och tas emot varje dag Eftersom det är så enkelt att bara skicka ett 

mail menar hen att den kommunikationsvägen ofta prioriteras. I arbetssammanhang kan det 

vara fördelaktigt att både spara tid och arbeta effektivt, vilket gör att både telefon och mail 

kan vara användbart, beroende på ärendet, men DD ser gärna att man använder telefonen som 

kontakt då hen upplever att missförstånd lätt kan undvikas på det sättet.  Vid mailväxling 

menar DD att man lätt kan övertolka eller uppfatta undertoner, något som kan undvikas om 

man istället ringer upp den personen man vill prata med. Mailväxlingen kan på det sättet bli 

onödigt lång, valet av kommunikationsväg har påverkat kommunikationen i sig.  

 

I många av dåtidens organisationer hade man som intervjuperson CC beskriver det, en växel 

som kopplade fram alla samtal, man var endast nåbar när man var på plats på arbetsplatsen, 

vill försvårade möjligheten att vara tillgänglig, en ledaregenskap som CC värderar högt. 

Någon direkt kommunikation fanns inte på samma sätt, vilket får ses som en stor förändring 

då det nu finns flera vägar att skapa direkt kontakt, i form av mail, chatt etc.   

Detta ser som vi vet annorlunda ut idag, men CC uttrycker att hen upplever att det inte 

fungerar helt bra idag heller, då man kan välja att stänga av telefon, svara på mail lite mer 

sporadiskt etc.  

Hur man väljer att hantera mängden information och kommunikation skiljer sig med andra 

ord åt mellan mina intervjupersoner då CC anser att man ska vara tillgänglig som ledare, 

medan DD anser att man måste ha tid att sortera och få andningspauser för att orka med 

mängden information.   

 

Vad gäller användandet av telefon är CC och DD dock av samma åsikt. De är eniga vad gäller 

fördelen med telefonsamtal, som de hellre använder sig av. CC har tidigare arbetat mycket 

med telefonen som arbetsredskap och tycks sakna den typen av rak kommunikation.  

Hen menar även att med hjälp av mobiltelefonen kan man även maila, något som inte var 

möjligt förut. Denna utveckling av tekniken tänker jag ha fört med sig att man tar lite förgivet 

att man läser mail och kan svara, då det finns möjlighet att ha det i mobiltelefonen, OM man 

har en smartphone eller en telefon där funktionen finns.  
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För att gå tillbaka lite till hur CC:s uppfattning hur de övriga kommunikationskanalerna 

utnyttjas, nämner hen det dagliga användandet av intranätet. Däremot har hen väldigt liten 

erfarenhet av videokonferenser uppger hen, som han menade fungerade undermåligt. Det var 

störningar under möten vilket jag tolkar som något negativt. Däremot lovordar hen Skype som 

hen tycks uppleva fungera bättre. Skype grundades 2003 och är internetbaserad 

kommunikation (wikipedia.se). Funktionen har med andra ord inte funnit så länge, vilket gör 

att det får anses vara relativt ny förändring av möjligheten att kommunicera, inte bara för 

företag.  

Andra förändringar som CC vill nämna är pappershanteringen. På dåtidens Sweco skulle alla 

papperkopior skickas till huvudkontoret för arkivering. Hen hade assistans av en sekreterare 

som skötte pappersexercis. Nuläget ser annorlunda ut då varje individ har mer eget ansvar 

gällande detta, något som CC uttrycker som lite tråkigt. Hen menar att enligt hans uppfattning 

är ingenjörer oftast inga skribenter utan konstruktörer.  

Jag tolkar detta som att CC upplever just denna förändring som något negativ, kanske 

beroende på att avlastningen inte längre finns kvar eller att konstruktörsarbetet fått ge mer 

plats åt annan form av dokumentation. Detta är min personliga tolkning av hens svar.  

Jag vill koppla denna förändring med hur Heide (2005, 22-23) menar att arbetssättet i en 

projektbaserad organisation kan se ut, där medarbetarna tar mer eget ansvar och står för ett 

utökat beslutsfattande.  

Intervjuperson BB upplever i sin tur att det inte skett någon större skillnad på 

kommunikationen över tid vad gäller antal personer som berörs av den, trots att antalet 

medarbetare har ökat. Hen menar att den interna kommunikationen, men även den externa, 

styrs av hur projekten ser ut. Är det enkla projekt så är kommunikationen densamme, för att 

vid större projekt ha mer utvecklad karaktär. Det handlar mer om vilken typ av hjälpmedel 

man numera använder sig av som hen upplever som någon förändring.  BB återkommer 

genom intervjun till ordet information, som hen upplever är basen till kommunikation. Att BB 

upplever information, snarare än kommunikation, som en levande process, tolkar jag som att 

hen mer arbetat mer spridning av information än kommunikation i den formen jag tänker mig. 

När jag talar om kommunikation menar jag process där flera parter integrerar med varandra. 

Jag tolkar information mer som en envägskommunikation där ett budskap ska framföras. 

Orden ligger enligt mig nära varandra i betydelse, vilket gör att kommunikation kan menas 

vara information och tvärtom. Detta är naturligtvis endast en personlig reflektion.  

Som jag tidigare nämnt har inte kommunikation varit en prioriterad angelägenhet för företag, 

men detta får anses ha förändrats.  



 

29 
 

Vidare poängterar BB av att företaget påverkas av den föränderliga värld som branschen 

verkar inom, speciellt i de högre tekniska projekten som hen menar att informationen kring 

projektet är särskilt viktig. Detta sammanfaller väl med det jag tidigare beskrivit, att en 

organisation måste hålla sig informerad om omvärlden för att klara konkurrens. Hen vill även 

hålla med i min teori att företagen aldrig kan stå utanför samhället och hen har en tydlig 

uppfattning om att företaget påverkas av samhället och så även konkurrenterna. Jag tolkar det 

som att BB är medveten om hur det ser ut för organisationer överhuvudtaget vad gäller 

sambandet organisation/ samhälle och att organisationen är en del av samhället och vice 

versa.  

 

Angående hur kommunikationen kommer se ut framöver uttrycker BB en viss oro, om man så 

vill säga. Hen nämner den tekniska utvecklingens framfart och hur kommunikation 

överhuvudtaget har ökat, och hen ser en baksida av det hela. Hen menar att vi kanske är för 

uppkopplade, för tillgängliga vilket hen ser som en källa till stress hos många. Att kunna 

sortera information är som hen ser det ett problem många har. För mycket information blir 

svår att hantera, man behöver kunna begränsa flödet.  

 

Att BB uttrycker en viss fundering kring informationsflödet och kommunikation över 

huvudtaget tolkar jag som att hen inte alltid uppskattar mängden information. Det är som jag 

ser det, ett gott tecken att man som ledare reflekterar över informations- och 

kommunikationsfrågan då den är central i alla organisationer.  

 

De fyra intervjupersonerna hanterar som jag kan urskilja det kommunikationsförändringar på 

lite olika sätt. Medan BB uttrycker en viss oro över dessa, talar istället AA om 

omorganiseringar och att detta kan hjälpa hen att navigera bättre vad gäller kommunikationen.  

CC och DD förespråkar gärna telefonen, som kanske mer var ett huvudarbetsredskap i 

tidigare skeden av internkommunikationen.  

 

Det som sammanbinder dem är att de uppfattar information och kommunikation som något 

centralt i sättet att arbeta som ledare, utan detta fungerar inte projekten eller de sociala 

relationerna. De är överens om de två funktionerna tar mycket plats och är viktiga att 

underhålla, för organisationens utveckling och framtid.  
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5 Avslutning 

I detta avslutande avsnitt kommer först en slutsats att presenteras. Därefter följer en 

diskussion där en mer självständig reflektion görs för att sedan avrundas med förslag till 

vidare forskning.  

 

5.1 Slutsats 

 

Intervjupersonerna i denna undersökning uppvisar olika typer av ledarskapsstilar vilka i sin 

tur leder till olika former av ledarskapskommunikation. De har alla fått ta del av samma 

frågeguide men svaren skiljer sig åt markant vilket är intressant för undersökningen. Det är 

intressant då detta påvisar att uppfattningen om ledarskapskommunikation har stort inflytande 

på hur man som ledare arbetar med sin kommunikation.  

Jag vill här återge två exempel för att tydliggöra detta: 

1. Intervjuperson AA beskriver sig arbeta aktivt med sin kommunikation och efterfrågar mer 

återkoppling från sina medarbetare. Detta för att bli medveten om sina medarbetares åsikter 

och ha möjligheten att utvecklas. Hen strävar efter att vara tydlig i sin kommunikation och få 

alla medarbetare att känna sig sedda. Denna ledarskapsstil har jag valt att sammankoppla med 

relationsorienterad ledarskapsstil.  

2. Intervjuperson BB:s ledarskapsstil är mer uppgiftsorienterad och hen ger intrycket av att 

informationsspridning är centralt för hens ledarskap. Om medarbetare kommer med förslag på 

förändringar lyssnar BB och poängterar även att hen dessutom utgår från sig själv. BB är även 

något bekymrad över att kommunikationen ökar och ger upphov till stress, att vi inte kan 

sortera all information. BB menar att han tydligt ser en baksida av vårt samhälles utveckling 

vad gäller kommunikation och information.  

 

Som tidigare nämnt består enligt undersökningar ledarens arbetstid till 80 % av 

kommunikation av något slag (Heide m.fl. 2012, 119). I medarbetarundersökningar har 

intervjuperson AA fått höga resultat i betygssättning från medarbetare, vilket kan tolkas som 

att hens arbetssätt fungerar och uppskattas bland medarbetare. Hen poängterar dock att 

förändringar alltid kan ske, vilket får uppfattas som att AA har ambitionen att fortsätta arbeta 

aktivt med kommunikationen.  

 

Tre av intervjupersonerna beskriver att de arbetar aktivt med sin kommunikation, genom att 
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bland annat efterfråga återkoppling och lyssna på sina medarbetare. Den fjärde ledaren, CC, 

har i dagsläget ett minskat ansvar och upplever sig inte längre arbeta fullt lika aktivt med 

kommunikationen. Hen menar dock att hen har gjort det vid tidigare befattningar, men att 

fokus på det minskat. Minskat ansvar kan alltså innebära att fokus på vidareutveckling vad 

gälle kommunikationen minskar.  

 

Vad gäller användandet av kommunikationskanalerna så kan två grupper bland ledarna 

urskiljas. De ledare som har medarbetare i andra städer, AA och BB, väljer att använda 

chattverktyget Lync, som de båda använder flitigt. De två andra som arbetar som 

projektledare, CC och DD, föredrar telefon framför mail för att bland annat undvika 

missförstånd. Slutsatsen av det är att regelbunden kontakt med medarbetare kan underlättas 

med hjälp av verktyg där man hör varandras röster, för direkt återkoppling istället för mail där 

denna kan utebli eller fördröjas.  

 

Kommunikationsmönstret inom organisationer kan konstateras ha ändrats, detta till en följd 

av hur vårt samhälle har utvecklats. Kommunikationskanaler har tillkommit och tidigare 

använda arbetsredskap är inte längre lika vanligt förekommande eller borttagna helt. 

Telefonen som arbetsredskap har fått ge mer plats åt intranät, mail och chattverktyg. Trots 

detta väljer två av ledarna gärna telefonen i kontakt med medarbetare.  

Intervjuperson CC som haft längst erfarenhet av ledarskapet har tidigare haft både egen 

sekreterare och tillgång till växel på företaget. Någon mobiltelefon fanns inte då, vilket är en 

tydlig förändring mot idag. Mobiltelefonen har gjort det möjligt att alltid vara kontaktbar och 

tillgänglig något som CC upplever som viktigt, speciellt i egenskap av ledare. Men baksidan 

av att alltid förväntas vara tillgänglig har gjort att många väljer att istället stänga av 

mobiltelefonen, vilket CC upplever förtar hela tillgänglighetsprincipen.  

 

Lync och mail hade inte varit möjliga som kommunikationskanaler utan Internet. Den 

tekniska utvecklingen har medfört både fördelar och nackdelar, något som framför allt tre av 

intervjupersonerna framhåller. Mängden mail som dagligen passerar ledarnas inkorgar 

upplevs som massiv, till den grad att intervjuperson DD försöker gallra bland mailen för att 

kunna handskas med mängden. Hen menar att förväntningarna på svar skulle göra att hen 

skulle ” gå under” om han inte gjorde på detta sätt. Hen upplever dessutom att mail inte alltid 

är den bästa vägen att kommunicera, att man alltid kan fundera på vilken 

kommunikationskanal som lämpar sig bäst för det meddelande man vill sända ut.  
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Allt fler människor involveras i de projekt som företaget åtar sig i takt med att fler aspekter 

ska tas med. Miljön är en sådan aspekt vilket kräver ytterligare ett steg i processen. Detta har 

medfört att fler människor ska beröras och nås av information, vilket gör att 

kommunikationen behöver utvecklas för att nå en allt större mängd medarbetare. DD upplever 

detta som problematiskt i vissa fall och ifrågasätter om antalet människor verkligen förbättrar 

kvalitén på projekten.  

 

I takt med att samhället växer, ökar kraven på våra organisationers resurshushållning och att 

med hjälp av tidseffektivitet utföra projekt på kortast tänkbara tid. För att ett företag ska 

kunna utvecklas och överleva behövs kommunikation, som numera får ses som en 

grundpelare i en organisation. Utan kommunikation, ingen organisation, då den enligt 

teoretiker bygger på de sociala relationer och nätverk som utspelar sig mellan medarbetarna.  

Intervjupersonerna i denna undersökning arbetar/ har arbetat med sin kommunikativa praktik 

vilket tyder på en förändring då kommunikation inte alltid varit prioriterad.  

Dagens organisationer förutsätter dock en mer utvecklad kommunikation där dess roll sakta 

men säkert får allt mer tyngd och betydelse för organisationen framtid. Utan kommunikation 

avstannar utvecklingen och chansen till nyskapande förloras.  

 

5.2 Diskussion  

 

Kommunikation är som jag väljer att se det, så mycket mer än bara information, även om det 

är en del av det. När man som ledare har som ambition att lägga ner mer tid på sin 

kommunikativa förmåga genom att arbeta aktivt med den, tror jag att man i gengäld får 

uppleva mer nöjda medarbetare. Olika medarbetare kan kräva olika typer av ledarskapsstil, 

vilket i sin tur kan leda till ett mer situationsanpassat ledarskap. En väl fungerande 

kommunikation kan som Connaughton (2011, 503) beskriver det, underlätta möjligheten att 

motivera och samordna arbetet. Då intervjuperson AA har beskrivit sitt sätt att arbeta, tänker 

jag mig att hen är intresserad av att både lyfta sig själv och sina medarbetare till att bli bättre 

medarbetare. Genom att vårda de sociala relationerna på arbetsplatsen ökar trivseln och viljan 

att komma till sitt arbete positivt inställd med ambitionen att göra sitt bästa, något som även 

Heide m.fl. (2005, 19) menar är viktigt. Detta är något som även intervjuperson DD menar är 
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viktigt, hen har alltid i åtanke att göra ett positivt intryck med förhoppningen om att smitta av 

sig på sina medarbetare. För kommunikation handlar inte enbart om vad som sägs, utan även 

om kroppsspråk, röstläge osv. Detta är inte något som intervjupersonerna nämner, vilket jag 

tänker kan bero på att de inte hade det i tanken vid intervjutillfället.  

 

Då de olika intervjupersonerna har olika erfarenheter av ledarskap och arbetar på lite olika 

sätt har det varit intressant att höra olika versioner och svar på de frågor jag haft. De teorier 

jag haft kring ledarskap har i vissa fall bekräftats medan andra inte. Jag har funnit att 

ledarskapet kan se annorlunda ut beroende på hur länge man varit ledare, respektive hur man 

valt att uppfatta kommunikation som arbetsuppgift. Jag upplever att nya tidens ledare kan 

komma att lägga mer tid på kommunikation mer än sina föregångare, något som tidigare inte 

varit speciellt prioriterat trots att det var viktigt (Heide m.fl. 2005, 19-20). Jag tolkar det som 

att dagens ledare visar mer engagemang vad gäller kommunikationen, då den 

uppmärksammats mer.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

 

Jag har i denna undersökning valt att fokusera på ledarnas perspektiv. För vidare forskning 

skulle det vara intressant att istället undersöka medarbetarnas sida, och utgå från kvantitativ 

metod, för att kunna få tillgång till annan mängd material.  

Man skulle även kunna välja en helt annan typ av organisation, som ett mindre företag eller 

ett företag i offentlig sektor. Att jämföra företag i privat och offentlig sektor skulle även det 

vara intressant för att se hur dessa hanterar samhällsförändring och applicerar den tekniska 

utvecklingen inom organisationen.  

Intervjupersonerna i min undersökning är anonyma, detta för att läsaren inte ska ha några 

förutfattade meningar angående kön och dylikt, men det vore även intressant att jämföra män 

respektive kvinnors ledarskap och hur detta har utvecklas. Särskilt kvinnor som sitter på höga 

positioner intresserar mig, hur de uppfattas att de uppfattas av medarbetare och samhället.  

 

Det sista förslaget är att skulle det vara intressant att utföra en liknande undersökning på 

Sweco utomlands för att se hur ledarskapet skiljer sig från det svenska. Att jämföra Finland 

och Sverige skulle vara intressant då länderna ligger så nära varandra. Kan några skillnader 

och likheter mellan länderna urskiljas? Även andra länder som Ryssland och Polen skulle vara 
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intressanta att undersöka vad gäller ledarskapskommunikation.  
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7. Bilagor 

 

7.1 Mail till ledarna  

 

 Hej! 

 

Mitt namn är Madeleine och jag läser min sista termin medie- och kommunikationsvetenskap 

på Linköpings Universitet. Jag skriver min C-uppsats om ledarskapskommunikation och letar 

personer att intervjua till min undersökning.  

 

Jag har tidigare arbetat på Sweco som receptionist och har varit i kontakt med en platschef 

inför skrivandet av min uppsats och han föreslog att jag kunde kontakta dig för en eventuell 

intervju. Min uppsats kommer handla om förändringar och utvecklingen av 

ledarskapskommunikationen över tid utifrån ledarens perspektiv.  

 

Intervjun beräknas ta mellan 30-40 min. 

 

Jag kontaktar dig gärna vidare om det finns möjlighet till intervju, om så inte är fallet så 

tackar jag för din tid!  

 

Stort tack i förhand! 

  
–  

MVH Madeleine Nordgren  

 

tel: 0761010580 
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7.2 Frågeguide 

 

Bakgrund 

– Berätta om din bakgrund, vad gjorde du innan din nuvarande anställning?  

 

– Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen och på den här positionen? 

 

Ansvarsområden/ syften med din kommunikation 

- När det gäller kommunikation, vilka ansvarsområden har du?  

 

– Vilka omfattas av din kommunikation? Vilka nås av den?  

 

– Hur motiverar och engagerar du dina medarbetare och kollegor? Vad fungerar/ fungerar ej?  

 

– Hur tror du att dina medarbetare uppfattar din kommunikation? Hur arbetar du med din 

kommunikativa utveckling? 

 

– Vad anser du vara viktigt i kommunikationen från dig som ledare?  

 

– Vilka kommunikationsproblem kan uppstå?  

– Hur är en bra medarbetare? (ur kommunikationsperspektiv) 

 

Kanaler 

- Vilka kanaler (email, intranät, Skype, telefonmöten, vanliga möten osv) använder du?  

 

– Hur upplever du att dessa fungerar för kommunikationen rent generellt? Hur har det ändrats 

över tid?   

Yttre faktorer/ storlek på organisation 

– Hur tror du organisationens storlek påverkar kommunikationsklimatet?  

 

– Vilka yttre faktorer tror du har påverkat kommunikationen över tid?  

 

Något du vill lägga till? Eller förtydliga? 

Finns det några frågor jag borde ställt utöver det vi pratat om? Tack för att du tog dig 

tid att svara på mina frågor!  

 


