
 
 

 

 

[   

Arbetsledarens kommunikativa förmågor  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Markus Blåder, 
                   Johannes Åkesson 
Handledare: Stefan Sellbjer 
Termin: VT18 
Kurskod: 2PE50E 

Examensarbete 



  



ABSTRAKT 
Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik 
Examensarbete 15hp 

 

Titel  Arbetsledarens kommunikativa förmågor 

Engelsk titel  Leaders communication skills 

Författare  Markus Blåder, Johannes Åkesson 

Handledare  Stefan Sellbjer 

Datum  Maj 2018 

Antal sidor  31 

Nyckelord  Ledarskap, kommunikativa, förmågor, medarbetare  

  leadership, communication, skills, co-workers 

   

 

Studiens syfte var att få en ökad förståelse av vilka kommunikativa 
förmågor som är viktigast för att kunna påverka medarbetares 
kompetensutveckling på arbetsplatsen. Genom intervjuer med 
arbetsledare har undersökningen sökt svar på frågan; Vilka 
kommunikativa förmågor är enligt arbetsledare viktigast för att 
kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på 
arbetsplatsen? 

 Undersökningen är genomförd utifrån en kvalitativ narrativ 
metod beskriven av Bryman (2008). Med utgångspunkt från 
Matthew & Sutton (2017) beskrivning av narrativa genomgångar, 
jämförs och kontrasteras empirin med tidigare forskning och ämnets 
teoretiska ramverk löpande i analysen. 

 Resultatet visar att viktigaste kommunikativa förmågor är; 
inkänna, föra dialog, situationsanpassa, vara närvarande, samt 
förklara och motivera. Vidare identifierade även strategier och 
aktiviteter; stötta och pusha, glädje att dela med sig, uppvisa 
tillgänglighet och planering inför kommunikation med medarbetare. 
Genom att använda kommunikativa förmågor, strategier och 
aktiviteter kan önskvärda mål hos arbetsledarna anses vara; skapa 
tillit, bidra till motivation och förebygga motstånd hos 
medarbetarna. 
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INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Vi upplever att ledarskap beskrivs återkommande som något centralt och innefattar ofta 
positiva associationer. Sveningsson & Alvesson (2010) menar att ledaren kan anses bidra 
till att en eller flera människor når uppsatta mål. Det finns ingen universell definition av 
ledarskap och det finns olika begrepp samt teorier inom ledarskap. Centralt i många 
ledarskapsteorier och forskning som genomförts inom ämnet, är den kommunikation som 
ledaren hanterar och utför. Northouse (2013) understryker att synen av att en ledare ska 
vara maktfull har historiskt berörts ett flertal gånger, vilket har gjorts med utgångspunkt 
från vad som kan anses vara auktoritärt ledarskap för hundra år sedan, till ett mer 
demokratiskt ledarskap i nutid. I en historisk jämförelse av västvärlden så beaktas 
medarbetarna generellt sett mer i dagens mångfaldssamhälle än vad dem gjorde under 
industrialismens tid.  

Synen på ledarskapets utveckling kan därmed till viss del framhållas att följa en 
likartad inriktning som samhället har gjort, men har historiskt alltid berört tesen att 
ledaren agerar och medarbetare responderar. Trots bristen av en universell definition 
framhålls det ofta att social förmåga i kombination med bra självförtroende kan vara en 
bra ledaregenskap (Northouse, 2013). Eftersom ledarskap anpassas till den situation då 
den utövas, är ledarens personlighet, förmågor, beteende och stil påverkande faktorer till 
medarbetarnas respons, agerande och inställning (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
Genom samhällsenliga, såväl som organisatoriska, normer kan det finnas förväntningar 
att ledaren ska medföra något positivt påverkande i given situation - vilket kan vara en 
anledning till att ledare i vardagligt tal kan kategoriseras som exempelvis bra eller dåliga. 
Därför kan påverkande faktorer och kommunikation vara viktiga att analysera. 

1.2 Bakgrund 
Till skillnad från Northouse (2013) beskrivning av det äldre auktoritära ledarskapet, där 
bland annat makt och status beaktades, indikerar vissa moderna ledarskapsteorier att 
förmågan att kunna lyssna, kommunicera, engagera och skapa trivsel samt entusiasm 
värdesätts mer i dagens globaliserade mångfaldssamhälle. Enligt Nilsson (2011) har 
lärande fått ett ökat fokus inom ledarskap, såsom anpassningsinriktat- och 
utvecklingsinriktat ledarskap. Pedagogiskt ledarskap kan därmed anses vara mer 
värdefullt än den traditionella synen på ledare som hjältar eller makthavare.  

Kulturella och internationella perspektiv av ledares kommunikation analyseras av 
Solange (2016) genom att intervjua respondenter på utvalda multinationella företag i 
Sverige, Indien, Frankrike, och USA. Studiens resultat visar att det finns olika kulturella 
tolkningar av ledarens förmågor och kommunikation, men även vissa likheter mellan 
olika perspektiv och förväntningar på ledare - från exempelvis högre chefer och 
medarbetare. Resultatet visar även att svenska respondenter visade större hänsyn och 
uppmärksamhet till medarbetarna i sin kommunikation än de internationella 
respondenterna. Utöver individuella förmågor, kan därför ledarens roll och agerande 
anses påverkas utifrån rådande kultur och förväntningar.  
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En god och pedagogisk ledare framhålls beakta jämställdhet, god hälsa och 
mångfald hos medarbetarna, beskriver Nilsson (2011). Ledarskapsforskning inom 
exempelvis transformativt- och kommunikativt ledarskap kan anses ha en fördjupad fokus 
på medarbetare för att skapa en större förståelse av kommunikationsprocessen mellan 
parterna. I perioder av osäkerhet, kris eller hotfulla situationer kan individer i samhället 
såväl som inom organisationer, dras till människor som de uppfattar vara en ledare med 
lösningar. Samma sak gäller vid förändringsarbeten, menar författaren. Problemet är att 
det finns ledare som utnyttjar osäkerhet och oro för egen eller organisatorisk vinning, 
vilket inte kategoriseras som en bra ledare med utgångspunkt från ovan nämnda 
premisser. Ytterligare en anledning till att vardagliga uttryck som exempelvis bra och 
dålig ledare används. Sveningsson & Alvesson (2010) anser att gemensamt för alla ledare 
är att alla utifrån individuell förmåga kommunicerar sina visioner, tankar och värderingar. 

Bachiochi m. fl (2000) har undersökt kommunikativa förmågor hos teamledare. 
Respondenterna beskriver väsentliga delar i ett effektivt ledarskap som kategoriserats i 
fyra teman. Ett syfte var att se om förmågor från ett generellt ledarskapsperspektiv även 
ansågs vara väsentligt för teamledare. Undersökningen visar att de kommunikativa 
förmågorna framhålls vara lika viktiga hos teamledare såväl som hos andra ledare. 40,3% 
av respondenternas kommentarer kunde kopplas till kommunikativa förmågor och 
interpersonell kommunikation. Studiens visar sammanfattningsvis att kommunikativa 
förmågor har stor betydelse i ett ledarskap. De teman som identifierades för 
kommunikativa förmågor berörs även i andra undersökningar som har analyserat eller 
definierat kommunikativa förmågor i ledarskapssammanhang, såsom Riggio & Reichard 
(2008) och Riggio m. fl (2003).  

Satsningar på pedagogiskt ledarskap inom organisationer kan vara 
tillfredsställande för både interna och externa intressenter, menar Nilsson (2011). Ett 
effektivt ledarskap består enligt författarna av tre olika delar; tekniska, kognitiva och 
sociala färdigheter. Gemensamt är ett enhetligt perspektiv på förändring av lärande - att 
utveckling sker både hos medarbetare och ledare. Lärande innebär en förändring av 
tekniska, kognitiva eller sociala färdigheter. Pedagogiken inom ledarskap kan därför 
anses vara en del av kommunikationsprocessen som sker utifrån ledarens förmågor och 
medarbetarens individuella kunskapsutveckling. Lärandet kan beröra både parterna. 

Illeris (2015) beskriver lärande som en process hos levande organismer som leder 
till en varaktig kapacitetsförändring utan påverkan av faktorer som glömska, biologisk 
mognad eller åldrande. En levande organism kan jämföras med en organisation, där ett 
flertal individer utgör dess helhet. Författaren kopplar även tre dimensioner till lärande; 
innehåll, drivkraft och samspel. Inom drivkraftsdimensionen inkluderas motivation, vilja 
och känslor. Samspelsdimensionen berör handlingar, interaktion, kommunikation och 
samarbete. Innehållsdimensionen omfattas av kunskaper, färdigheter, förståelse, insikter, 
åsikter, attityder eller kavitationer. En ledare kan aldrig veta med säkerhet om lärande har 
skett hos motparten, därför utgår denna studie från att ledaren enbart kan påverka lärande 
i form av kompetensutveckling. Kompetens kan utifrån författarens definition beröra 
exempelvis flexibilitet, empati, motstånd, kreativitet, intuition, självständighet, attityder, 
kunskap, färdigheter samt besluts- och samarbetsförmåga.  
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Kommunikation och pedagogik är viktiga faktorer för ett effektivt ledarskap i 
dagens mångfaldssamhälle. Därmed kan det antas att bristande kommunikation kan skapa 
konsekvenser för både medarbetare såväl som för en organisation som helhet. För att få 
en ökad förståelse av kommunikativa förmågor behövs ledares berättelser och 
erfarenheter inom ämnet analyseras, med utgångspunkt från redan identifierade teman 
från tidigare undersökningar. Genom att studera detta, kan denna studie vara en del i att 
bidra till att värdet av kommunikation och potentiella bakomliggande förmågor belyses 
ytterligare inom ledarskapsforskning. 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet är att få en ökad förståelse av vilka kommunikativa förmågor som är viktigast för 
att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen.  

Problemformulering är; Vilka kommunikativa förmågor är enligt arbetsledare 
viktigast för att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

TIDIGARE FORSKNING 
Avsnittet bekriver teorier om olika sätt ledare kommunicerar, vilket bland annat kan 
omfatta verbal och icke verbal kommunikation, vardagliga kommunikativa aktiveter. 
Vidare presenteras två ledarskapsstilar med fokus på kommunikation; transformativt och 
kommunikativt ledarskap. Det transformativa ledarskaper beskrivs genom bland annat 
ledarskapsfaktorer och ledares mål med kommunkation, samt fyra olika dimensioner som 
belyser kommunikativa aspekter. Det kommunikativa ledarskapet definieras genom bland 
annat sex teorier, som menar att förändringsbenägna ledare kan ha inflytande genom 
effektiva kommunikationsprocesser med medarbetare. 

2.1 Olika sätt att kommunicera 
Fairhurst & Connaughton (2014) beskriver att ledare skapar ett gemensamt mål 
tillsammans med medarbetare genom verbal och icke-verbal kommunikation. Exempel 
på verbal kommunikation är pedagogiska meningsuppbyggnader och justering av tonläge. 
Icke-verbal kommunikation berör gester, ögonkontakt och kroppsspråk. En ledare som 
lyssnar kan därmed kommunicera och delta i vardagliga aktiviteter utan att alltid behöva 
fokusera på att influera. Dessa situationer innehåller givetvis verbal kommunikation 
genom dialog, men det handlar då mer om att samtala utan en specifik agenda.  

Vardagliga aktiviteter och dialoger behöver inte vara bundet till arbetsplatser. 
Samhällets digitalisering förändrar både kommunikationen och ledarskapet i olika 
digitala arbetsgrupper (Ruggieri et al., 2013). Sociala plattformar är en av flera IT-
hjälpmedel för ledare och individer inom organisationer. Genom att engagera sig i 
vardagliga aktiviteter har ledaren lättare att bli en del av arbetsgrupper istället för att 
toppstyra. Sveningsson & Alvesson (2010) anser att ledarskap inte kan frikopplas från 
maktutövande, men det är en process som berör relationer, kommunikation, inflytande 
och handlingar. Nilsson (2011) menar att avsaknaden av universell definition gör ämnet 
ledarskap intressant att bredda och utforska, varav dialoger, lärande och utveckling får 
mer fokus i dagens mångfaldssamhälle.  

Globaliseringen och digitaliseringen kan påverka ledarskapsforskningens 
inriktning.  Det samhällsenliga värdet av lyssnande och dialoger kan också ha en 
inflytande effekt. Vardagliga aktiviteter och diskussioner på individnivå kan skapa en 
personlig anknytning mellan ledare och medarbetare. Trots avsaknaden av en universell 
definition av ledarskap, nämns återkommande värdegrunder som berör ledares 
kommunikation och förmågor. 

2.2 Transformativt ledarskap 

En ledarskapsstil som analyserar ledares kommunikation är transformativt ledarskap. 
Enligt Doucet et al. (2015) innebär transformativt ledarskap att ledare genom uppmuntran 
bidrar till att medarbetare utvecklas på ett sätt som är mer än medarbetarens egna 
ambitioner, exempelvis genom en riktning som följer organisationens mål och syfte. 
Sveningsson & Alvesson (2010) beskriver att det finns nio transformativa 
ledarskapsfaktorer. De berör; genuin omsorg om andra, stärkande och utveckling av 
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potential, involvering av andra i beslut, uppmuntran av kritisk och strategiskt tänkande 
och inspirerande nätverkande. 

Willenbrock et al. (2014) utgår från att kommunikationen i det transformativa 
ledarskapet är kopplad till hur väl problemlösning fungerar i team. Vidare understryks att 
det transformativa ledarskapet ökar medarbetarnas insikt om värdet av arbetet och dess 
resultat. Det transformativa ledarskapet medför även att motivera medarbetare i enighet 
till organisationens bästa och inte sitt individuella. Transformativt ledarskap beskrivs av 
författarna som meningsskapande och bidragande till kreativt utbyte mellan ledaren och 
medarbetarna. Ruggieri et al. (2013) instämmer och påvisar även värdet av att identifiera 
gemensamma mål som en arbetsgrupp kan värdesätta tillsammans. På så vis minskar de 
individuella intressen som kan utgöra hinder för gruppens uppsatta mål. En transformativ 
ledare framhålls vara villig till anpassning utifrån rådande situation och utmaning, samt 
har förmågan att motivera, involvera och stödja medarbetarna till att förändras och 
utvecklas utifrån behov (Ruggieri et al., 2013). Enligt författarna ger transformativt 
ledarskap även en ökad kognitiv kommunikation, samtidigt som ledarstilen kan bidra till 
beteenden hos medarbetarna som främjar individuella potentialer. Därmed kan respektive 
individ i gruppen få ökad självmedvetenhet om outforskade förmågor, vilket ökar 
sannolikheten att gruppmål uppnås. 

Nilsson (2011) beskriver att det transformativa ledarskapet har fokus på 
förändring och utveckling hos medarbetaren. Författarna lyfter även fram fyra delar som 
transformativt ledarskap består av; visa hänsyn och coacha på individuell nivå, bidrar till 
utveckling gällande intellektuella förmågor, inspirera medarbetaren att utforska 
individuella förmågor och egenskaper, samt användning av karisma för att få förtroende. 
I det transformativa ledarskapet finns även fyra dimensioner enligt Deinert et al. (2014). 
För att inte skapa missförstånd så vidhålls den engelska översättningen; idealized 
influence, inspirational motivation, intellectual stimulation och individualized 
consideration. Författarnas studie visar att idealized influence har minst påverkan av 
ledarens prestation och att inspirational motivation har störst påverkan. 

Idealized influence omfattar fördömligt beteende hos ledaren och uppvisande av 
visioner och värderingar. Inspirational motivation tar sikte på beteenden som motiverar, 
samtidigt som arbetet synliggörs som meningsfullt för medarbetaren. Det kan ske genom 
ledaren utstrålar positiva associationer och symboliska värden som inspirerar. Intellectual 
stimulation berör beteenden som utvecklar individer till att lösa arbetet eller utmaningen. 
Detta genom att uppmana till perspektivbyte, samt utveckling av kreativa och innovativa 
lösningar. Individualized consideration innebär att skapa lärandemiljöer och attityder som 
ska stimulera nytt lärande.  

Till skillnad från äldre ledarskapsteorier från industrialismens tid, genomsyras det 
transformativa ledarskapet av kommunikativa inslag som avser påverka medarbetaren. 
Detta genom att ledare exempelvis kan inspirera, utmana, involvera och stödja. En ledares 
syfte till att influera framställs vara prestationsinriktat utifrån verksamhetens mål och 
syfte. Medarbetare kan då ur ett pedagogiskt perspektiv behöva lära sig något nytt, och 
därmed kompetensutvecklas. För att ledaren ska kunna identifiera utvecklingsbehov av 
individers kompetens tolkas det som att kommunikativa förmågor är ett kriterium för att 
transformativt ledarskap ska fungera i praktiken. 
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2.3 Kommunikativt ledarskap 

Utifrån vad som framkommer av det transformativa ledarskapet, blir det intressant att 
även ta del av en ledarskapsstil som uttryckligen tar sikte på kommunikationen i det 
vardagliga arbetet, nämligen kommunikativt ledarskap.  

Fairhurst & Connaughton (2014) anser att det finns sex teorier inom 
kommunikativt ledarskap. Den första teorin betraktar ledarskap som en process, att 
kommunikation är en av ett flertal variabler. Processens effektivitet, gentemot en eller 
flera individer, påverkas av hur medarbetarna uppfattar ledarens förmåga att exempelvis 
interagera. I den andra teorin berörs vikten av ledarens kommunikation med 
medarbetarna. Dialoger bör föras mer än monologer, för att influera positivitet. Den tredje 
teorin beskriver effektiv kommunikation som en inflytelserik handling som skapar 
värderingar och visioner. Detta både hos enskilda individer och arbetsgrupper, såväl som 
organisationskulturen i helhet. Författarna menar att ledare med social förmåga skapar 
bättre resultat, än ledarskap som iscensätts likt en skådespelare. Den fjärde teorin 
framställer ledarskap som attribut i ovan nämnd process - vilket grundas på sociala 
aspekter, exempelvis verbal förmåga, mer än makt och dominans. Globaliseringen 
påverkar, menar den femte teorin, men påvisar att forskning berör hur attribut inom 
kommunikation kan appliceras i världens olika kulturer. Den sjätte och avslutande teorin 
menar att ledare måste vara förändringsbenägna och flexibla, eftersom 
ledarskapsprocessen är ständigt utvecklande och lärande. 

Johansson (2004) understryker också vikten av att ledarskap bör beaktas som en 
process, i enlighet med författarens teori inom livslångt lärande. Med det menas att 
lärandet aldrig tar slut utan sker löpande hos individer under hela livslängden. Författaren 
menar att ledaren måste vara mottaglig för lärande för att exempelvis kunna leda och 
positivt påverka medarbetarnas kompetensutveckling. Men likt avsaknaden av en 
universell definition av ledarskap, finns det även olika kulturella perspektiv som influerar 
ledarskap och synen på medarbetare och deras utveckling. Solange (2016) anser likt ovan 
nämnda författare att ledare bör vara flexibla och stegvis bredda sina kunskaper löpande, 
men poängterar även att synen på ledarskap utgår från kulturella och lokalt förankrade 
tolkningar, samt vad medarbetarna anser vara meningsskapande. Författaren belyser 
exempel på olika perspektiv genom att intervjua respondenter på utvalda multinationella 
företag i Sverige, Indien, Frankrike och USA. 

Vissa respondenter uppger att kommunikativt ledarskap handlar om 
meningsskapande och att influera genom interaktion, lyssnande, tillgänglighet och 
öppenhet. Andra respondenter såg ledare som representanter, strategier, 
informationsförmedlare, med mindre fokus på dialog med medarbetare. Kulturella 
perspektiv kan därmed vara avgörande i hur medarbetare kategoriseras i organisatoriska 
processer - exempelvis som delaktiga genom dialog eller som informationsmottagare. 
Författaren belyser även vikten av ledarens förmåga att besitta, bearbeta och strategiskt 
föra vidare information på ett sätt som stimulerar medarbetarna (Solange, 2016). 

Heide & Simonsson (2011) anser att medarbetare är mer än 
informationsmottagare och att de bör få mer fokus inom framtida ledarskapsforskning. 
Med det menar författarna inte bara kommunikationen mellan medarbetare och ledare, 
utan även gentemot kollegor. Medarbetare har en stor organisatorisk roll inom både intern 
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och extern kommunikation. De är företagets ansikte för många externa intressenter, 
exempelvis säljare och marknadsförare. För vinstdrivande organisationen är 
kundrelationer det som håller organisationen levande. Medarbetarna och dess 
trovärdighet kan vara den betydande länken som binder samman kunden med 
organisationen. Av den anledningen anser författarna att kommunikationens perspektiv 
bör vara lika viktiga i organisatoriska processer som det ekonomiska perspektivet. 

Sveningsson & Alvesson (2010) belyser kreativitet, ansvar, internationalisering, 
öppenhet och saklighet som nyckelaspekter i det kommunikativa ledarskapet. Fairhurst 
& Connaughton (2014) och Heide & Simonsson (2011) påvisar kommunikationens vikt 
ytterligare genom att sätta medarbetarna i rampljuset. I en jämförelse mellan en 
organisation och en biologisk organism, enligt Illeris (2015) definition, kan paralleller 
göras för att förtydliga hur pass viktiga medarbetare är. Om en organisation består av en 
mängd individer med olika roller så kan det antas att medarbetarna är av stort värde i den 
organisatoriska helheten. 
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Teoretiskt ramverk för kommunikativa förmågor 

Kommunikativt ledarskap värdesätter kommunikationsprocesser mellan ledare och 
medarbetare i det vardagliga arbetet. Ledarens förmågor kan anses vara behjälpliga för 
att influera medarbetares prestation och möjlighet till kompetensutveckling. 
Undersökningens teoretiska ramverk utgår från två vetenskapliga artiklar som definierar 
kommunikativa förmågor - vilket studiens analys kommer att utgå från. 

Bachiochi et al. (2000) belyser ett antal förmågor där bland annat kommunikativa 
förmågor fanns med. Undersökningen visar att kommunikativa förmågor har en 
betydande del i en ledare. De kommunikativa förmågorna som beskrivs är; aktivt 
lyssnande, kommunicera information, kommunicera visioner och ge feedback. Riggio & 
Reichard (2008) har fördjupat sig inom ämnet och har skapat en teoretisk tolkningsram 
gällande sex kommunikativa förmågor. I deras teoretiska genomgång av kommunikativa 
basförmågor redogörs sex stycken förmågor; emotional expressivity, emotional 
sensitivity, emotional control, social expressivity, social sensitivity, och social control.  

 
 

Färdigheter Definition Ledarskapsbeteende 

Emotionell 
uttrycksförmåga 

God förmåga av icke-verbal 
kommunikation, särskilt genom att 
avsända emotionella intryck som ger 
uttryck av attityd, dominans och 
interpersonell orientering. 

Motiverar och inspirerar följare 
genom att överföra positiv 
påverkan och åtanke. 

Känslomässig 
sensitivitet 

God förmåga att motta och tolka 
emotionell och icke-verbal 
kommunikation. 

Förstår följares behov och 
emotionella känslor och utgör 
underlag av detta. 

Emotionell 
kontroll 

God förmåga att kontrollera och reglera 
egen uppvisning av emotionell och icke-
verbala kommunikation. 

Reglerar opassande känslor och 
uttryck, likt en skådespelare som 
bär en mask på scenen. 

Social 
uttrycksfullhet 

God förmåga att uttrycka sig verbalt, 
med egenskaper såsom att engagera 
andra i dialoger. 

Talar med lätthet inför publik, 
genom inslag och uppvisande av 
övertygelse. 

Social sensitivitet God förmåga att tolka och tyda verbal 
kommunikation, därmed goda 
egenskaper att förstå sociala situationer, 
normer och roller. 

Effektiv och aktiv lyssnande, 
reglerar och observerar socialt 
uppträdande och beteende. 

Social kontroll God förmåga att gå in i olika roller och 
social presentation och inställelse. 

Uppvisar taktfullhet genom 
intryckshantering i sociala 
situationer. 

Tabell 1. Sex kommunikativa basförmågor (Riggio & Reichard, 2008:172). 
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Emotionell uttrycksförmåga omfattar, enligt Riggio & Reichard (2008), att 
motivera och inspirera medarbetare. Att kunna ge feedback innebär konstruktiv kritik som 
både kan vara positiv och negativ, men gemensamt syftar till att öka motivationen hos en 
motpart. Aktivt lyssnande beskrivs som en öppenhet från den som lyssnar i 
kommunikationsprocessen och att lyssnandet är uppvisar närvaro och fokus, beskriver 
Bachiochi et al. (2000). Känslomässig sensitivitet syftar på förståelse och förmågan att ta 
in någon annans behov och känslor. Aktivt lyssnade och känslomässig sensitivitet anses 
vara nära förbundet utifrån de exempel som lyfts fram av undersökningarna gjorda av 
Bachiochi et al. (2000) och Riggio & Reichard (2008). Förmågorna social uttrycksfullhet 
och social kontroll berör förmågan att kunna förklara och motivera på ett bra vis utifrån 
rådande kontext. Detta anses nära förbundet med att kommunicera information och 
visioner på ett för mottagaren begripligt sätt, menar Bachiochi et al. (2000). Den förmåga 
som Riggio & Reichard (2008) beskriver, men inte kan kopplas till någon av de förmågor 
som Bachiochi et al. (2000) anger, är emotionell kontroll. Med det menas att kontrollera 
sina egna känslor och uttryck. 

Bachiochi et al. (2000) och Riggio & Reichard (2008) beskrivna definitioner 
bedöms vara relevanta att använda som utgångspunkt i denna undersöknings tematiska 
analys och diskussion om kommunikativa förmågor. 
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METOD 
I kommande avsnitt anges metodologiska val som gjorts under undersökningens arbete, 
gällande framtagande av intervjugide, urvalskriterier av respodenter, genomförande av 
intervjuer, samt analysmetod av empirin. Vidare beskrivs etiska överväganden som denna 
kvalitativa undersökning har tagit hänsyn till.  

4.1 Val av metod 

Undersökningen är genomförd utifrån en kvalitativ narrativ metod. Valet grundas i 
Matthew & Sutton (2017) beskrivning av narrativa genomgångar, vilket menas att 
empirin jämförs och kontrasteras med tidigare forskning och ämnets teoretiska ramverk. 
Detta görs löpande i undersökningens analys av identifierade teman. 

 
4.1.1 Framtagande av intervjuguide 

Insamlingen av empiri har skett genom intervjuer av utvalda respondenter, enligt 
undersökningens urvalskriterier. Strukturen för intervjuguiden utgår från strukturerad 
intervju, vilket innebär att intervjuaren följer ett frågeschema, se bilaga 1. Intervjuerna 
har gjorts med en respondent i taget. Fördelen med intervju i jämförelse med en 
enkätundersökning är att det finns en möjlighet att be respondenten att utveckla sina svar 
vid intervjutillfället, även i efterhand finns möjligheten att återkomma.  

Solanges (2016) genomförde över 300 intervjuer av individer eller fokusgrupper. 
Respondenterna var ledare, medarbetare och personal inom HR i fem olika svenska 
organisationer i länderna: Sverige, Frankrike, Indien och USA. Intervjuerna utgick från 
intervjuguider som var semistrukturerade. Frågorna var utformade för att trigga reflektion 
hos respondenterna - för att på så vis låta dem reflektera över deras svar (Solange, 2016). 
En utmaning som lyfts fram i studien är hur vissa ord ska undvikas vid intervjutillfället, 
för att på så vis influera respondenterna att etablera egna tankar, idéer och diskussioner 
om ledarskap och kommunikation utan någon påverkan. Detta löste Solange (2016) 
genom inledande frågor som definierar utvalda ord, såsom exempelvis ledare.  

Undersökningens intervjuguide har, utifrån ovanstående studie, utformas med 
inledande frågor som minskar risken för oklarheter av nyckelord, såsom kommunikation 
och kommunikativa förmågor. 

Alvesson & Sveningsson (2003) har genomfört en studie som tar sikte på tre delar, 
varav den första belyser frågan om ledarskapets särskiljningsförmåga och betydelse 
utifrån huruvida ledarskap anses vara något mystiskt och extraordinärt. Eftersom 
ledarskap historiskt sett har lyfts fram som något speciellt, så anser Alvesson & 
Sveningsson (2003) att det blir viktigt att även granska de triviala och vardagliga 
beteenden hos ledaren. Alvesson & Sveningssons (2003) studie görs genom intervjuer på 
mellanchefer eller seniorer mellanchefer samt vissa högre chefer. Respondenterna arbetar 
på samma privata företag inom en vetenskaplig bransch med fokus på utveckling. 

Intervjuerna var inte fixerade på standardiserade undersökningsfrågor. Frågorna 
var inte heller dirigerade, utan öppnades med ”People were asked to talk about their work 

and, when they started to address leadership, what they thought leadership meant in 
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practice” (Alvesson & Sveningsson, 2003:1441). Frågorna som ställdes tog inte sikte på 
en särskild aspekt i ledarskap. Under intervjuerna som Alvesson & Sveningsson (2003) 
genomförde berättade respondenterna initialt om sitt ledarskap som att förmedla och 
formulera visioner, strategier och övergripande riktlinjer. När respondenterna ombads att 
specificera och visualisera sin praktik och strategier så kunde de inte göra det. Denna 
aspekt kopplade Alvesson & Sveningsson (2003) till att respondenterna snarare svarade 
utifrån befordringsaspekt eller arbetsidentitet, d.v.s. såsom de upplevde att de borde svara, 
än att definiera vad de faktiskt gjorde i sitt ledarskap. Vid intervjuerna uppmuntrades 
respondenter att specificera vad de avsåg med vissa inledande svar som de uppgav. Vår 
undersöknings intervjuguide har utifrån ovanstående studie utformas med hänsyn till 
följande aspekter: 

Frågorna tar sikte på specifika aspekter utifrån problemformuleringen. Detta görs 
på grund av att Alvesson & Sveningsson (2003) hade en problematik med att få svar på 
vad respondenterna faktiskt gjorde, vilket resulterade i svar som snarare beskrev vad de 
borde göra eller som baserades på sin identitet. Detta ger en medvetenhet om att 
respondenterna kan svara utifrån hur det borde vara, istället hur det faktisk är. Det 
kommer att hanteras genom följdfrågor - såsom att be om exempel från faktiska 
händelser, exempelvis efter att respondenten kan ge ett svepande svar.  

Bachiochi m. fl (2000) identifierar fyra olika teman för kommunikativa förmågor 
för arbetsledare. Undersökningen gjordes på ledare som har en grupp medarbetare under 
sig som denne ska leda. Medarbetarna är inte arbetsledare. De teman som identifierades 
var: aktivt lyssnande, kommunicera information, ge feedback och kommunicera visioner. 
Undersökningen gjordes på tio olika fokusgrupper inom fem olika organisationer. 
Intervjuprocessen var att utvald person (researcher) med minst ett års erfarenhet av 
fokusgruppsarbete genomförde arbetet och en andra person (researcher) tog detaljerade 
noteringar av genomförda sessioner. Ett standardformulär användes vid sessionerna. När 
någon fråga inte förstods, erbjöds förklaring och exempel. En del som lyfts fram är att 
resultatet kan användas för att vässa framtida intervjuguider. 

Frågorna i denna undersöknings intervjuguide följer de fyra teman som 
identifierades i Bachiochi m. fl (2000) undersökning: effektiv lyssnande, kommunicera 
information, ge feedback och kommunicera visioner. Författarna valde genomföra 
intervjuerna genom ett standardformulär. Det framgår inte varför i deras studie, men med 
hänsyn till erfarenheten från Alvesson & Sveningssons (2003) undersökning med 
problematiken att respondenterna svarar utifrån hur det borde eller en önskan om en 
arbetsidentitet, istället för vad de faktiskt gör, utformas frågorna mindre öppna och mer 
specifika. För att få specifika frågor att fungera behövs kommunikativa förmågor 
definieras. Denna del beskrivs mer i nästa del. 

Frågorna i intervjuguiden delas upp i de fyra kommunikativa förmågor (teman) 
hämtade från Bachiochi m. fl (2000) och utformas utifrån dess definitioner. Varje 
förmåga ses som ett tema för intervjuguidens struktur. Det första temat är aktivt 
lyssnande, att vara öppen till medarbetarnas förslag och lyssna effektivt och aktivt på 
deras input. Det andra temat är kommunicera information, vilket handlar om att 
presentera arbetsuppgifter, kunskap och idéer verbalt och skriftligt. Det tredje temat är 
kommunicera visioner, förmågan att informera medarbetare om deras roll och funktion i 
det stora sammanhanget i organisationen. Det handlar även om att översätta 
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organisationens utmaningar utifrån medarbetarnas behov för att få förståelsen som behövs 
och förmågan att förstå påverkan av långsiktiga beslut som tas. Fjärde och sista temat är 
ge feedback, att ge medarbetare positiv och negativ feedback på arbetsprestationer, lyfta 
fram medarbetarnas prestationer och ge konstruktiv kritik.  

Eftersom intervjuguidens frågor tog avstamp från Bachiochi m. fl (2000) 
identifierande kommunikativa förmågor, tillika övergripande teman, valdes strukturerad 
intervjuguide istället för semistrukturerad eller ostrukturerad. Fördelen med detta val var 
att det fanns ett visst utrymme för följdfrågor. Med utgångspunkt från tidigare gjord 
undersökning inom ämnet ansågs det kunna ge en ökad möjlighet att genomföra 
ändamålsenliga intervjuer från en redan prövad metod. En testintervju genomfördes sedan 
med den utformade intervjuguiden. 

 

4.1.2 Urvalskriterier av respondenter 

Urvalet av respondenter har skett efter ett målstyrt och bekvämlighetsurval. 
Avgränsningen är att de ska vara arbets- eller teamledare som leder en grupp av 
medarbetare. Urvalet har skett inom befintligt nätverk av kända individer som faller inom 
urvalskriterierna.  

4.2 Genomförande 
I kommande avsnitt beskrivs sökstrategier, analysmetod av vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar, urval av respondenter samt val av analysmetod för empirin, liksom 
reliabilitet och validering. 

4.2.1 Sökstrategi 

Med stöd av litteraturen och artiklarna från tidigare kurser inom arbetslivspedagogik 
påbörjades sökning efter ytterligare studier inom ämnet kommunikation och ledarskap. 
Genom mediala artiklar presenterades ledarskapsstilen kommunikativt ledarskap. 
Sökmotorn Google användes i sökandet efter ytterligare information om begreppet, vilket 
visade att Mittuniversitetet har sedan 2011 påbörjat en forskningsstudie på 
kommunikativt ledarskap. Med stöd av forskningsstudien söktes det vidare i databaser 
för vetenskapliga artiklar (ERIC, LIBRIS, DIVA). Sammanfattningsvis har sikte tagits på 
kommunikation, transformativt- och kommunikativt ledarskap samt kommunikativa 
förmågor. 

 
4.2.2 Genomförande av intervjuer 

Sex olika intervjuer med ledare har genomförts, intervjumaterialet är transkiberat utifrån 
vald metod. En testintervju genomfördes för att pröva frågornas lämplighet. Detta ledde 
till mindre redaktionella justeringar, därför användes inkommen empiri som en del av 
resultatet. En erfarenhet från genomförd testintervju var att iaktta en viss försiktighet med 
vissa repetitiva följdfrågor, för att undvika att respondenten säger det hen tror förväntas i 
egenskap av en bra ledare. En respondent i taget intervjuades under inspelning. 
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Ett så kallat kontaktbrev har skickats ut till respondenterna där de fyra etiska 
principerna beaktades, vilket kan göras enligt Bryman (2008), se bilaga 1. Det är av stor 
betydelse att respondenten ska uppleva sig bekväm i situationen, för att på så vis stimulera 
välutvecklade svar baserade på individuell uppfattning. För att inte påverka respondenten 
vid intervjun har den som genomfört intervjun varit medveten om risken av att kunna 
påverka intervjuns utfall. Risken kan minskas med kännedom enligt Bryman (2008), 
vilket har beaktats i arbetet. 

4.2.3 Val av transkriberingsmetod 

Metodval för transkriberingen hämtas från Bryman (2008) för undersökningen. 
Författaren beskriver att omfattande delar av en intervju ibland inte är användbara av 
olika orsaker, exempelvis för att svaren inte är relevanta för forskningsfrågan. Med denna 
anledning anges det inte vara någon mening att transkribera allt intervjumaterial. 
Förslagsvis beskriver författaren att inspelat material avlyssnas en till två gånger, för att 
sedan transkribera vad man anser är viktiga eller relevanta. Risken är att material kan 
missas och att man måste gå tillbaka senare i analysskedet. 

Med ovanstående som grund gjordes transkriberingsarbetet genom att lyssna på 
respektive intervju två gånger. Det andra steget var att transkribera intervjumaterialet. För 
att mildra risken för att missa relevant empiri, gjordes kontroll genom att lyssna på 
intervjun med tillgång till det transkriberade materialet, för att på så vis kunna följa det 
som skrivits och det som sägs i intervjun. Kompletteringar gjordes vid behov, det krävdes 
inte en tillbakagång till ursprungsdata senare i analysen. 

 
4.2.4 Analysmetod av empiri 

Analysen av empirin har gjorts genom en tematisk analys av insamlad och transkriberad 
empiri från genomförda intervjuer, utifrån vald problemformulering. Enligt Bryman 
(2008) innebär tematiskt analys att tyngden läggs på vad som sägs, inte hur det sägs. 
Analysen påbörjades genom kodning av den transkriberade empirin. Två personer läser 
intervjumaterialet, minst tre gånger per person. De två första gångerna syftar sig till att 
bekanta sig med materialet, det tredje tillfället syftar sig till att påbörja urskiljningen av 
empiri som är relevant utifrån vår frågeställning och därmed vad som ska vara med. På 
detta vis bedöms subjektiviteten mildras i urskiljningen, även om subjektiviteten i 
urskiljningen inte kan uteslutas helt. 

Efter bearbetningen påbörjas arbetet med tematiseringen. Den inledande 
tematiska indelningen gjordes enskilt för att mildra subjektiva inslag i analysen. Därefter 
har ett arbete gjorts för att nå konsensus, problematisering och kritisk reflektion, om vilka 
teman som slutligen ska användas. Riktigheten av utvalda teman belyses genom ett urval 
av citat från intervjuerna, se bilaga 2. Tematiseringen utgick från vad Bryman (2008) 
beskriver som väsentliga nyckelaspekter gällande tematiskt analys.  Dessa nyckelaspekter 
belyser både dokumentationen såväl som identifieringen av teman. 

Nyckelaspekter gällande dokumentation innebär att citera i största möjliga mån 
för att behålla de intervjuades språk. Svar med avsaknad relevans för forskningsfrågan 
transkriberades inte. Nyckelaspekter för identifiering av teman innefattar fyra väsentliga 
punkter; Repetitioner, teman som återkommer gång på gång. Lokala typologier och 



 

14 

 

kategorier, lokala uttryck som antingen är obekanta eller som används på ett ovanligt sätt. 
Språkliga kopplingar, genomgång av användningen av ord som ”på grund av” och ”därför 
att”, eftersom sådana ord kan lyfta fram kausala kopplar i deltagarnas medvetanden. 
Slutligen teorirelaterat material, användning av samhällsvetenskapliga begrepp som 
utgångspunkt för teman (Bryman, 2008).  

 
4.2.5 Reliabilitet och validering 

Begränsningen med den utförda undersökningen är att resultatet inte är 
generaliseringsbart. Dock har syftet med studien inte tagit sikte på kunna generalisera 
utan snarare skapa en inblick hos de utvalda respondenterna och vad de uttrycker för 
gemensamma drag eller mönster. 

För att beakta reliabilitet och validitet är strategin för den aktuella undersökningen 
att utgå från vad Bryman (2008) betonar gällande tillförlitlighet och äkthet. Enligt 
Bryman (2008) ingår fyra punkter i tillförlitlighet. Trovärdighet avser att resultatet 
kommer beskrivas i rapport som upprättas i enlighet med de riktlinjer som kommer från 
Linnéuniversitet. Nyckelbegrepp fastställs utifrån vetenskapliga underlag. Överförbarhet 
innebär att beskrivningen av nyckelbegrepp och fenomen som undersöks beskrivs 
utförligt. Pålitlighet innefattar att forskningsprocessens samtliga faser beskrivs utförligt 
såsom problemformulering, valet av analysenheter och beslut gällande analys. 
Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att undersökningen ska framställas på ett 
sådant vis att det framgår att forskarna inte låtit personliga åsikter och värderingar påverka 
utförandet eller slutsatserna. 

Vid kvalitativa undersökningar bedöms det normalt vara svårt att få en god 
generaliseringsbarhet. Denna studie bedöms inte vara ett undantag och därmed kommer 
generaliseringsbarhet inte heller eftersträvas. 

 
4.2.6 Etiska övervägande 

Det finns fyra aspekter som undersökningen har tagit hänsyn till utifrån etiska 
överväganden: konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

            Informationskravet beaktades genom att säkerställa att de som blev intervjuade 
var väl medvetna om att deltagandet är frivilligt och att det går bra att avbryta intervjun 
när som. För att säkerställa detta togs en kontakt med möjliga respondenter för att berätta 
om undersökningen. Ett kontaktbrev skickades sedan till utvalda respondenter 
innehållande information om undersökningen. I brevet beskrevs undersökningens kontext 
och syfte, samt hur lång tid intervjun uppskattades att den skulle ta. Samtyckekravet 
beaktades genom att vid första kontakt fråga om ett eventuellt intresse att delta. 

            Hänsyn till konfidentialitetskravet betonades med tydlighet om att 
undersökningen inte kan garantera anonymitet, men att undersökningen skyddar mot att 
namn inte ska kunna kopplas till specifik empiri. Denna genom att allt material 
avidentifierades i samband med transkribering och inspelningar från intervju förvarades 
i en dator med skydd av personligt lösenord. Nyttjandekraven beaktades genom att 
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informera respondenterna att insamlat material endast kommer nyttjas till denna 
undersökning (se bilaga 1). Frågeställningen och intervjufrågorna bedömdes inte vara av 
känslig art eller medföra en särskild risk att placera respondenterna i moraliskt dilemma. 
Samtliga intervjuer och analyser genomfördes med stor respekt för respondenternas 
integritet.  
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RESULTAT 
Avsnittet beskriver och analyserar emprin av genomförda intervjuer genom en tematisk 
analys. Analysen identifierar ett antal underteman som beskrivs var för sig, med 
tillhörande citat från respondenterna. 

5.1 Introduktion 

Sammantaget med testintervju intervjuades sex stycken personer som alla är inom valda 
kriterier. Respondenternas erfarenheter som arbetsledare och förhållningssätt till 
kommunikation varierade. Det framgår också att det finns ett antal underteman som är 
återkommande och att de inte heller är bundna till ett särskilt övergripande tema, det vill 
säga aktivt lyssnade, kommunicera information, kommunicera visioner och ge feedback. 
Med denna bakgrund beskrivs de underteman som är identifierade oberoende till de fyra 
teman som är övergripande. 

5.2 Tematisk analys 

I kommande avsnitt presenteras underteman med fortlöpande analys kopplat till tidigare 
forskning och teoretisk ramverk. Citat från intervjuerna har valts ut för att belysa och 
styrka utvalda delar i empirin. För att underlätta läsningen och få analysen överskådlig 
lyfts ett antal citat fram för varje undertema.  

 
5.2.1 Stötta och pusha 

En av respondenterna lyfte fram, i samband med ett resonemang kopplat till ett annat 
undertema “motstånd”, att det kan finnas både behov av stöttning och att pusha sina 
medarbetare.  

“Om arbetsuppgifter tar tid så tolkar jag det som att arbetsuppgifterna kan vara svåra 

eller att personen inte tycker om dem. Då kan det finnas behov av stöd och att man pushar 

dem.” 

I teorierna kring transformativa ledarskapet nämns det bl. a fram att medarbetare 
kan utveckla egna ambitioner, vilket inte alltid behöver vara i enlighet med 
verksamhetens mål. En del som kopplas till det transformativa ledarskapet är 
individualized consideration som tar sikte på att både stödja och utmana medarbetare till 
exempelvis perspektivbyte och ökad förståelse för verksamhetens mål (jmf Deinert et al., 
2014). Utifrån den kontext som respondenten betonar undertemat, kan det antas att denne 
önskade se en förändring hos medarbetaren. Om detta görs på rätt sätt anser bl. a Ruggieri 
et al. (2013) att den transformativa ledaren kan främja medarbetarnas potentialer och även 
inspirera till optimistisk syn hos medarbetaren. Undertemat kan även kopplas till vad 
Riggio & Reichard (2008) anger som emotionell uttrycksförmåga, vilket innebär att 
ledaren motiverar och inspirerar genom att överföra positiv påverkan och omtanke. 
Såsom respondenterna svarat kopplat till att stötta och pusha är det vad de också menar, 
det vill säga att föra över positiv påverkan, som syftar till att motivera och inspirera 
medarbetaren. I teorierna kring kommunikativt ledarskap understryker Fairhurst & 
Connaughton (2014) att effektiv kommunikation är en form av inflytande handling som 
både kan stötta såväl som influera. Behovet av stöttande och pushande är något som kan 
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kopplas till det vardagliga arbetet. Teorin påvisar att detta är en central del i den 
kommunikativa processen. 

    Identifierat tema belyser aktiviteter med syftet att påverka medarbetare. En aspekt för 
typen av påverkan som framkommer, är medarbetarnas lärande som kapacitetsförändring. 
 

5.2.2 Inkännande 

Flera av respondenterna gav svar som bidrog till att undertemat “inkännande” kunde 
identifieras. Undertemat återkommer dessutom i olika sammanhang under intervjuerna 
och var inte bundet till ett övergripande tema. Inkännande som undertema beskrivs på 
olika sätt ta sikte på att känna in medarbetarens ord, känslor kroppsspråk eller känna in 
stämningar rum såväl som grupper.  

“Jag tänker att det kan vara lite olika beroende på vad det handlar om, i alla fall 

efterspelet av det - hur man går vidare och tar in det som man tar till sig.” 

“Jag anser också att en viktig förmåga jag har är att kunna känna av rummet, situationen 

och personen och anpassa kommunikationen efter det.”. 

Riggio & Reichard (2008) beskriver undertemat inkännande med meningen 
känslomässig sensitivitet. Vilket Riggio & Reichard (2008) beskriver som att förstå 
medarbetarnas behov och känslor, en förståelse som ledaren sedan kan använda som ett 
underlag för eget agerande och framtida eventuella beslut.  

En del som Sveningsson & Alvesson (2010) belyser är att ledaren inte bara kan 
prata verbalt, utan måste även kunna lyssna in. Individuell hänsyn är återkommande och 
beskrivs på olika sätt inom tidigare forskning. Nilsson (2011) och Deinert et al. (2014) 
beskriver bl. a att transformativa ledare kan genom påverkan nå framgång med uppsatta 
mål. Detta genom att ta hänsyn till individen och därigenom lyfta fram dennes potentialer. 
Fairhurst & Connaughton (2014) menar att moderna ledare inte enbart kan förlita sig på 
verbal förmåga, att det är en inriktning som tillhör den historiska och auktoritära synen 
på ledarskap. Solange (2006) instämmer och menar att teorierna kring kommunikativt 
ledarskap handlar om meningsskapande och att influera genom interaktion, lyssnande, 
tillgänglighet och öppenhet. 

Inkännande utgör en kommunikativ förmåga som berör medarbetarens känslor 
och vilja, samt att påverka medarbetare utifrån kapacitetsförändring. En möjlig aspekt är 
att detta undertema kan kopplas till begreppet empati, vilket inte närmare har varit 
föremål för undersökningen. Underteman står också nära vad Bachiochi m. fl (2000) 
beskriver om aktivt lyssnande. 

 

5.2.3 Föra dialog  

I undertemat finns flera perspektiv och dimensioner som tar sikte på att inkludera eller 
bjuda in till åsikter, diskussioner, synpunkter eller idéer. Underteman kännetecknas av att 
ledaren avser att få med medarbetaren i diskussioner för att både få ett bättre arbete och 
att bidra till medarbetarnas förståelse. Undertemat är återkommande i flera sammanhang 
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bland respondenterna och är inte bundet till ett särskilt övergripande tema. Flera av 
respondenterna beskriver dialog som viktigt för att kunna påverka medarbetarna och 
mildra bl. eventuella motstånd till förändringar i arbetet såsom nya arbetsuppgifter.  

“Visionen i den nära verksamheten tar jag gärna individuellt då det är personligare och 

oftast mer öppen och ärlig dialog på tu man hand.” 

“Sätta en ram och hålla en dialog under hela vägens gång. Det kan också vara tacksamt 

med idéer och synpunkter under vägens gång, att man får gruppen att jobba 

tillsammans.”. 

Intellectual stimulation lyfts fram av Deinert et al. (2014) vilket tar sikte på 
beteende hos ledaren som utvecklar medarbetaren. Enligt Fairhurst & Connaughton 
(2014) är en dialog nödvändigt för att motivera eller implementerat nya visioner eller 
utmaningar, till skillnad från många monologer. Kommunikativa ledare kan få möjlighet 
till att i dialog utmana medarbetaren på olika sätt som kan möjliggöra perspektivbyte. 
Dialog kan även inkludera inspirational motivation som tar sikte på ledarens beteende att 
motivera och synliggöra meningen med arbetet. Nilsson (2011) lyfter bland annat fram 
att den transformativa ledaren fokuserar på medarbetarnas utveckling som kan leda till 
att dennes prestationer ökar eller blir ändamålsenliga utifrån verksamhetens faktiska 
behov - vilket också Doucet et al. (2015) kopplar till det transformativa ledarskapet. 
Ruggieri et al. (2013) beskriver också att en del i det transformativa ledarskapet är att 
hitta gemensamma mål med gruppen, där undertemat dialog kan antas ligga i nära till 
hands. Detta eftersom en del i dialogen är att ge både ledaren och medarbetarens möjlighet 
till att reflektera över varandra tankar och argument. Förmågan att föra en dialog kan vara 
en viktig del i ledarens kommunikativa förmågor, vilket enligt Solange (2016) inte är ett 
universellt tyckande runt om i världen utan kan variera utifrån rådande kulturer. 

Dialog som undertema har en stark koppling till tidigare forskning inom både det 
transformativa- och kommunikativa ledarskapet. Den utgör en grund för arbetsledaren att 
kunna ta in medarbetares åsikter, förslag, samt möjlighet att stimulera nya insikter och 
perspektiv hos medarbetaren - vilket kan beaktas som möjlig kapacitetsförändring. Det 
kan även antas att nya insikter och perspektivskiften kan ske hos ledaren under aktiviteter 
som berör dialoger.  

Riggio et al. (2003) beskriver bland annat social uttrycksfullhet som en 
kommunikativ förmåga som innebär exempelvis att tala med lätthet och att kunna coacha. 
Författarna beskriver också känslomässig sensitivitet som en förmåga att kunna förstå 
någon annans behov. Undertemat dialog kan inte överföras direkt till någon av de 
förmågor som författarna beskriver. Men enligt respondenterna utför teman dialog ett 
viktigt inslag i deras kommunikation. Närmast står aktivt lyssnande som Bachiochi et al. 
(2000) bland annat beskriver som att aktivt lyssna på idéer och förslag. 

Föra dialog utgör en kommunikativ förmåga om att på olika sätt med sin 
kommunikation bjuda in till andras åsikter, synpunkter, känslor och kunna föra en 
diskussion i båda riktningarna av kommunikationsprocessen. 
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5.2.4 Situationsanpassa 

Respondenterna berättar återkommande hur de behöver anpassa sig på olika sätt efter 
situationen, människorna eller ämnet. Det handlar om att kunna påverka individer för att 
lyckas med mål eller förändringar såsom nya arbetsuppgifter. Undertemat kännetecknas 
av att respondenterna uppger behov att anpassa kommunikationen efter medarbetarens 
förutsättningar och behov med hänsyn till målet med samtalet. 

“Jag tror det är anpassningsbarhet, i vissa fall så vill man ha någon som lyssnar väldigt 
mycket och i vissa lägen vill man ha någon som tar samtalet. Det är från situation till 

situation.” 

“Olika, såklart, beroende på vad det är för samtal.” 

“Det kan ju bero på vad det är för typ av organisationsutmaning. Men vissa medarbetare 

vill ha ett svar direkt, hur gör vi nu, medan andra kan vara mer accepterande och 

förlåtande och tycka att nu har vi en organisationsprocess som får ta tid och sätta sig.”. 

Situationsanpassa är nära förknippat till undertemat “Inkännande”. Utifrån 
respondenternas svar handlar det om att ta hänsyn till individen, för att på så vis öka 
möjligheten att kunna influera och påverka i en önskad riktning. Detta understryker 
Fairhurst & Connaughton (2014) som en viktig del i processer som kommunikativa ledare 
hanterar i det vardagliga arbetet och dess situationer som kan uppstå. Enligt (Ruggieri et 
al., 2013) anpassar sig transformativa ledare utifrån situationen och de utmaningar som 
kan uppkommer. Denna beskrivning ligger mycket nära det respondenterna anger och 
som ligger i undertemat situationsanpassa.  Både respondenterna och Ruggieri et al. 
(2013) trycker på att det är viktigt att ledaren agerar utifrån situationen. Vilket även kan 
kopplas till Individualized consideration, som Deinert et al. (2014) beskriver som att 
ledaren tar hänsyn till individens förutsättningar och på så vis stimulerar till nytt lärande. 
Riggio & Reichard (2008) lyfter bl. a fram social kontroll som en kommunikativ förmåga 
som tar sikte på ledarens taktfullhet genom att samla in intryck i sociala situationer. Denna 
beskrivning framhålls beröra vad respondenterna avser med sin beskrivning av att kunna 
anpassa sig efter ämne, människor och vad som sker i rummet. Ingen av Bachiochi et al. 
(2000) definitioner av kommunikativa förmågor är direkt överförbart till underteman 
situationsanpassa. Situationsanpassa kan ses om en kommunikativ förmåga som 
genomsyrar alla andra förmågor för att lyckas. Att kunna situationsanpassa utgör en 
förmåga att på olika sätt förändra sin kommunikation utifrån kontextuellt behov och mål. 
Det finns ett gammalt ordstäv “prata med bonden på bondens vis och vise på latin”, vilken 
kan anses ligga smått i linje med att situationsanpassa kommunikationen. 

    Respondenterna, liksom tidigare forskning, ger en fingervisning att det är viktigt att 
kunna anpassa sig efter rådande situation. Genom att adaptera sig efter behov ökar 
möjligheten till att som ledare influera medarbetaren i en önskvärd riktning eller uppsatt 
mål. Det framgår även att avsedd påverkning är en kapacitetsförändring hos 
medarbetaren. 

 
5.2.5 Tillgänglig 

Undertemat “tillgänglig” tar sikte på att medarbetarna har åtkomst eller tillgång till 
arbetsledaren. Detta undertema är representerat i samtliga övergripande teman förutom 
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“Ge feedback”. Respondenterna ansåg tillgänglighet vara viktigt för att bland annat kunna 
hålla en god dialog likaså att hinna vara närvarande i själva samtalet. Genom detta kan 
ledaren identifiera idéer och förslag. 

“Min dörr är istället nästan alltid öppen om medarbetarna skulle vilja dela med sig 

något.” 

“Se till att frigöra tillräckligt med tid så att samtalet inte stressas bort.” 

Flera av respondenterna beskriver detta som viktigt och att det handlar om att ta 
sig tid likväl som att vara åtkomlig, vilket både Fairhurst & Connaughton (2014) och 
Solange (2006) understryker vikten av. 
 

5.2.6 Vara närvarande 

Att vara närvarande berör det enskilda samtalet och kännetecknas av att arbetsledare 
fokuserar på samtal och aktiviteter för att visa för medarbetaren att denne lyssnar. 

“Jag skulle säga närvarande, att ställa följdfrågor och visa att man lyssnar. Relevanta 
följdfrågor inom ämnet vill säga.” 

“Att bekräfta god utveckling, en fysisk och mental klapp på axeln boostar fortsatt vilja 
att utvecklas.” 

“Det låter klyschigt, men det ger så mycket. Bekräfta. utan tvekan bekräfta, det räcker 

för att visa att man är närvarande.”. 

Att vara närvarande och att vara tillgänglig kan vid första anblicken ses som svåra 
att särskilja. Vid analysen framgår dock att det finns en väsentlig skillnad med vad 
respondenterna avser. Att vara närvarande kopplas till själva samtalet medan vara 
tillgänglig kopplas mer till åtkomst. Utifrån svaren från respondenterna är det viktigt att 
vara närvarande i samtalet och att det kommer fram hos medarbetaren såsom att visa att 
man lyssnar. Att vara närvarande framstår som en del i att påverka medarbetaren och öka 
möjligheten att nå framgång i kommunikationen som sker. Enligt Sveningsson & 
Alvesson (2010) utgör genuin omsorg om andra en viktig del i det transformativa 
ledarskapet. Som en del i den genuina omsorgen som kan kopplas till respondenternas 
svar, är att det är mycket viktigt att kunna lyssna och känna in en medarbetare och att 
medarbetaren även upplever ledarens närvaro i samtalet. Undertemat kan kopplas till viss 
del vad Riggio & Reichard (2008) beskriver som social sensitivitet utifrån ett aktivt och 
effektivt lyssnande, att observera beteendet hos medarbetaren och att få bekräftelse att 
medarbetaren upplever att hen blir lyssnad på. Underteman ligger också inom ramen för 
vad Bachiochi et al. (2000) beskriver som aktivt lyssnade. Att vara närvarande kan ses 
om en kommunikativ förmåga som fokuserar på att få input på om hur exempelvis 
situationsanpassningen bör går till. Med detta i beaktande finns det utifrån de underteman 
som är identifierade skäl att kunna anta att det finns en beroendeställning mellan de olika 
kommunikativa förmågorna för att nå framgång med sin kommunikation. 
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5.2.7 Förklara och motivera 

För flera av respondenterna är det viktigt att förklara och motivera, vilket tolkas avse 
beskrivningar, förklarande och att göra saker begripliga för medarbetare. Det handlar 
också om att hitta rätt nivå av information för att kunna lyckas. En respondent beskriver 
att en viktig del i detta är att vara förberedd. Att kunna förklara och motivera beskrivs 
också vara en viktig del för att nå framgång med förändringar och förståelse för det stora 
sammanhanget.  

“Min utgångspunkt, utifrån mina arbetsuppgifter, är att jag behöver samla in information 
och material - då kan jag säga detta för att motivera eller förklara detta.” 

“I vissa lägen kan det vara nya arbetsuppgifter och rutiner - då är det bara att förklara 
att det här gäller, sen ge bakgrund och syfte till det.” 

“[Det är]helt nödvändigt för att förstå ett större sammanhang. Det kan göra det lättare 

att exempelvis acceptera en försämring hos oss om vi har förståelsen att det gynnar det 

stora sammanhanget.” 

Riggio & Reichard (2008) beskrivning av social uttrycksfullhet ligger nära till 
hands, då denna kommunikativa förmåga värdesätter exempelvis övertygande eller 
coachning. Undertemat kan även kopplas till emotionell uttrycksförmåga, att ledaren 
genom motivera påverkar medarbetare. Underteman ligger inom ramen för vad Bachiochi 
et al. (2000) beskriver i tre av fyra kommunikativa förmågor; kommunicera information, 
kommunicera visioner och feedback. Att förklara och motivera kan ses om en 
kommunikativ förmåga för att bidra till meningsskapande och begriplighet, utifrån 
respondenternas svar. 

Willenbrock et al. (2014) beskriver att det transformativa ledarskapet avser bidra 
till bland annat meningsskapande och medarbetarens insikter arbete och resultat. 
Meningsskapande och att bidra till insikt i arbetet ligger nära att förklara och motivera, 
vilket kännetecknas av att respondenterna beskriver vikten av att kunna motivera och göra 
information begripligt för medarbetarna. Teorier inom kommunikativt ledarskap 
(Fairhurst & Connaughton, 2014; Solange, 2006) påvisar bland annat att det som 
framhålls vara meningsskapande varierar med utgångspunkt från globalisering, kultur och 
individer - det kan därför anses naturligt att förklaringar och motiveringar beaktas i 
samråd med varandra. Detta för att undvika missförstånd såväl som att ledare inte bör 
generalisera och därmed utgå från att exempelvis kunskapsutveckling och engagemang 
har skett eller finns hos motparten. 

 
5.2.8 Skapa tillit 

Några av respondenterna berättar att det är viktigt att skapa tillåt, särskilt inför en ny 
arbetsuppgift eller en förändring i arbetet. Skapa tillit kan kopplas till flertal andra 
underteman där tillit kan ses som ett delmål, exempelvis genom att förklara och motivera 
eller att det sker en dialog innan en förändring görs. Som en del i en kommunikativ 
process avgränsas detta identifierade undertema som viktigt. 

“Jag tror det bästa är att “börja försiktigt” genom att prata om det innan man inför det.” 
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“Men det är något man får ha en löpande dialog om - här är det jätteviktigt med tydlighet 

och transparens. Annars uppstår misskommunikation och rykten om nedläggningar och 

neddragningar att tolka till det sämre för att man varit otydlig - då måste man dementera 

det.” 
 

5.2.9 Glädje att dela med sig 

Två respondenter beskriver att det de anser det roligt och glädjande är att få dela med sig 
av en positiv inställning.  

“Jag tänker nog inte så mycket kring att presentera arbetsuppgifter faktiskt. Jag ser nog 
inte det som ett problem att presentera dem, men det är såklart att man ibland kan stöta 

på patrull. Det är nog för att jag är positiv och tycker det är kul med nya saker, men det 

är såklart inte alla som tar emot det på samma sätt - och det får man ju ta i beaktning 

såklart och låta det finnas en inkörningsperiod.” 

“Jag är alltid glad över att få dela med mig kunskap och nya idéer med medarbetarna.” 

En av fyra dimensioner i det transformativa ledarskapet enligt (Deinert et al., 
2014) är Idealized influence som kännetecknas att ledaren genom sitt beteende visar ett 
föredöme som medarbetarna kan ta efter, vilket ligger nära respondenternas svar om att 
vara positiv och glädjen att delar med sig. Öppenhet är ett nyckelord som Solange (2006) 
understryker inom det kommunikativa ledarskapet, vilket kan anses beröra båda positiva 
såväl som negativa inställningar och erfarenheter. Däremot framgår det inte uttryckligen 
i respondenternas svar som något föredömligt för en ledare. 

 
5.2.10 Planering 

Inom undertemat “planering” kopplas aktiviteter som att förbereda sig på olika sätt för 
exempelvis följdfrågor, risken för misstolkningar, framtagande av argument och 
motiveringar för att understryka vad som är viktigt - såsom syftet med viss information.  

“Fundera på vad jag verkligen vill kommunicera. Behöver jag förklara bakgrund- 

åtgärd- förväntat resultat?” 

“En utmaning när man då presentera detta är att tänka på att den här nya idéen är ju 
inte ny för mig eftersom jag har haft den som en process så länge, men den blir ju helt ny 

för andra när dom hör den. Utmaningen är då att presentera den på ett sätt som ger dom 

förståelse för idéen, det kan vara på så olika plan för jag själv är så inkörd i den medan 

motparten är på ett annat plan och inte riktigt ser hur processen ska ske. Det är nog en 

utmaning i alla fall som kanske kan vara ganska vanlig, att man är på två olika plan. “ 

“Först handlar det om att samla information, göra analyser så man har skaffa kött på 
benen.” 
 
Planering kan anses vara exempel på aktiviteter som ledaren arbetar med i det vardagliga 
arbetet, där kommunikation berör olika delprocesser enligt Fairhurst & Connaughton 
(2014). 
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5.2.11 Bidra till motivation 

Undertemat identifierat som “tillit” ses mer som ett mål än en aktivitet eller strategi. Det 
lyfts fram av respondenter som något viktigt att uppnå.  

“Få medarbetaren motiverad och tro på det man gör.” 

“Mycket av prestationen sitter i huvudet. Om jag som ansvarig skall få min grupp att 
prestera så måste jag jobba med gruppens vilja och motivation.” 

“Det är viktigt för att sporra medarbetarna till förslag eller innovationer som ledningen 

annars inte skulle tänkt på.” 

Det är återkommande från tidigare forskning kopplat till både transformativa- och 
kommunikativa ledarskapet att bidrag till motivation är en viktig del i den kommunikativa 
processen.  På ett eller annat vis beskrivs vikten av att motivera såsom att uppmuntra på 
olika sätt, meningsskapande och ge möjligheter till insikter. Det står närmast som en 
självklarhet att det transformativa ledarskapet har en väsentlig inriktning inom bidrag till 
motivation. I svaren från respondenterna beskrivs det som viktigt att få medarbetare 
delaktiga i arbetet eller i förändringar som kan vara aktuella. Även att få medarbetare att 
vilja engagera sig genom att exempelvis bidra till nya idéer som kan förbättra och 
utveckla verksamheten. 

En del i den kommunikativa förmågan emotionell uttrycksförmåga är enligt 
Riggio & Reichard (2008) är att inspirera. Utifrån respondenternas svar kan dessa kopplas 
till vad som framhålls vara emotionell uttrycksförmåga. 
 

5.2.12 Motstånd 

Undertemat motstånd beskrivs, i motsats till de övriga underteman, som något negativt. 
Nästintill tyngande, något som helst undviks genom exempelvis andra identifierade 
underteman som planering och att bidra till motivation. Undertemat berör medarbetarnas 
vilja och känslor till arbetsuppgifter, nya förändringar eller idéer. I flera fall beskrivs 
motstånd som något som med hjälp av exempelvis dialog, förklaring och motivation kan 
begränsas. En av respondenterna åtkom till och från till risken för att det kan uppstå 
motstånd hos medarbetare. Inga svar från respondenterna kunde kopplas till fördelar, 
exempelvis i form av feedback och medarbetares vilja att engagera sig genom att bidra 
till nya idéer och perspektiv som kan förbättra det som får motstånd. 

“Vissa är negativa till allt...  Jag tänker att det kan vara motigt och att många inom 
organisationen kan ha åsikter om det ena och det andra. Jag tror man måste vara beredd 

på motstånd…” 

“Att medarbetarna gör motstånd mot förändring om den är för omvälvande för deras sätt 

att arbeta”  
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DISKUSSION 
I kommande avsnitt presenteras en resultat- och metoddiskussion. I resultatdiskussionen 
diskuteras identiferade underteman utifrån kommunikativa förmågor, strategier och 
aktiveter samt mål med ledares kommunikation. Metoddiskussionen reflekterar kritiskt 
över undersökningens metodologiska val. Vidare sammanfattas undersökningens slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Inledning 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse om vilka kommunikativa förmågor som är 
mest viktiga för respondenterna för att kunna påverka medarbetares 
kompetensutveckling på arbetsplatsen. På så vis kan studien bidra till en ökad förståelse 
av kommunikativa förmågor som kan vara viktiga för arbetsledare. Mot den bakgrunden 
formulerades frågeställningen: Vilka kommunikativa förmågor är enligt arbetsledare 
viktigast för att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen? Det 
kan i sammanhanget tilläggas att undersökningen inte tar sikte på att medarbetarens 
kompetensutveckling faktiskt påverkas, utan snarare arbetsledarens avsikt att potentiellt 
påverka medarbetaren. 

Utifrån analysen framkommer bland annat förslag på nya kommunikativa 
förmågor, samt strategier och aktiviteter, som respondenterna lyfter fram. Analysen ger 
även uttryck för att identifierade kommunikativa förmågor ligger nära aspekter som 
tidigare forskning anser utgöra väsentliga delar i det transformativa- och kommunikativa 
ledarskapet. Dessa delar och annat kommer var för sig diskuteras och presenterade i 
kommande avsnitt. 

 

6.1.2 Identifierade kommunikativa förmågor 

Analysen visade att det finns gemensamma underteman som framkommer ur empirin, 
men att sammanhanget de dyker upp vid variera till viss del. Med andra ord visade det 
sig att underteman inte behöver vara direkt kopplat till någon särskild av de teman som 
är övergripande (aktivt lyssnade, kommunicera information, kommunicera visioner och 
feedback). Ett exempel på gemensamt undertema är förklara och motivera. Samtliga 
respondenter tar upp sådant som hör till temat, men inte alltid vid samma fråga eller 
övergripande tema. Andra sådana teman är inkännande, föra dialog, situationsanpassa och 
att vara närvarande.  

Ovan angivna underteman kan diskuteras utifrån tre aspekter. De kan ses som en 
fördjupad definition av kommunikativa förmågor, eller som komplement till författarnas 
definitioner från tidigare forskning. Den tredje aspekten är att betrakta dem som 
kommunikativa förmågor som anses av respondenterna vara viktigast för att kunna 
påverka medarbetarnas kompetensutveckling på arbetsplatsen – vilket ger svar på frågan 
som denna undersökning har sökt efter. Analysen visar att det kan vara möjligt att 
beskriva identifierade underteman som egna kommunikativa förmågor, eftersom de inte 
är identiska med Bachiochi m. fl (2000) eller Riggio & Reichards (2008) definitioner. 
Undersökningen gör antagantet att identifierade underteman som anges i tabell 2 är vad 
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respodenterna anser vara de viktigaste kommunikativa förmågorna. Antagandet baseras 
på att de kan beaktas som förmågor, till skillnad från andra identifierade underteman som 
berör strategier, mål eller aktiviteter. Undersökning kan däremot inte bedöma om det 
finns en inbördes rangordning av hur viktig respektive kommunikativ förmåga är. 

 
 

Kommunikativ förmåga Kännetecknas av 

Inkännande Lyssna på kroppsspråket och verbalt samt stämma av välmående hos 
andra. Empati för andra. 

Föra dialog Inbjudande för åsikter, känslor och diskussion, tacksam för att 
synpunkter och idéer från andra. 

Situationsanpassa   Ändringar och korrigeringar görs utifrån vad som är målet och  
  medarbetarens förutsättningar. 

Vara närvarande Aktiviteter för att hålla sig fokuserad på samtalet och aktiviteter för 
att visa för medarbetaren att denne lyssnar. 

Förklara och motivera   Aktiviteter som inkluderar för beskrivningar, förklarande och göra  
  saker begripliga utifrån medarbetarnas behov. 

Tabell 2. Viktiga kommunikativa förmågor för att kunna påverka medarbetares 

kompetensutveckling på arbetsplatsen, enligt respondenterna. 

 

6.1.3 Kommunikativa förmågor och ledarskapsstilar från tidigare 
forskning 

Förutom möjligheten att se underteman i tabell 2 som kommunikativa förmågor, ger 
analysen även uttryck för att dessa ”nya” kommunikativa förmågorna som har 
identifierats är nära förbundet med viktiga aspekter i det transformativa ledarskapet. 
Exempelvis genuin omsorg, utveckling av potential och att inkludera andra i beslut. En 
annan del är att transformativa ledare anpassar sig efter situationer, vilket i 
undersökningen framstår som en kommunikativ förmåga.  Även Deinerts et al. (2014) 
fyra dimensioner, idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation 
och individualized consideration, kan anses vara representerade i de identifierade 
förmågorna. Undersökningen har inte avsett att analysera huruvida de utvalda 
arbetsledarna använder sig av transformativt ledarskap. Däremot kan identifierade 
förmågor anses vara bekräftade som viktiga delar i tidigare forskning. Den tematiska 
analysen visar att respondenterna inte framfört något som tyder på att auktoritära 
förmågor prioriteras. Däremot finns det delar som tyder på att respondenterna ser 
kommunikativa förmågor som viktiga för handlingskraft, värderingar och visioner. 

 Fairhurst & Connaughton (2014) beskriver att verbal och icke-verbal 
förmåga är viktigt för en kommunikativ ledare, medan makt och dominans inte ses som 
prioriterades. Även förändringsbenägenhet beskrivs som väsentlig av författarna, vilket 
få respondenter anser vara förknippat till något positivt eller att kunna vara 
anpassningsbar som ledare. Sammantaget finns det tydliga delar i kommunikativa 
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förmågor i tabell 2 som kan associeras till tidigare forskning om kommunikativt 
ledarskap. Med denna bakgrund anses både respondenterna och tidigare forskning belysa 
gemensamma delar som betraktas som viktig för ledares kommunikation. 

 

6.1.4 Strategier och aktiviteter 

I empirin identifierades ett antal teman, vilka kan ses som antingen förmågor, strategier 
eller aktiviteter för arbetsledaren. Utöver de kommunikativa förmågor som framkommit 
identifierades även andra teman med karaktäristiska drag som strategier alternativt 
aktiviteter; stötta och pusha, glädje att dela med sig, uppvisa tillgänglighet och planering 
inför kommunikation med medarbetare.  

Samtliga av dessa teman kan ses i ljuset av att respondenterna önskade nå 
framgång på ett eller annat vis. Ruggieri et al. (2013) och Nilsson (2011) beskriver bland 
annat att transformativa ledare försöker påverka utifrån organisationens mål och inte 
individen. Det framhålls troligt att respondenterna hade avsikten att påverka 
medarbetarnas inställning till respektive arbetsuppgifter. Undersökningen utgår från 
Illeris (2012) vidgade syn på kompetens, med ett flertal olika kompetenselement. Utifrån 
en pedagogisk infallsvinkel kan identifierade underteman ses som strategier och 
aktiviteter för att mildra potentiella lärandehinder för kompetensutveckling.  

Att kunna kombinera strategier och aktiviteter framstår som möjliga 
framgångsfaktorer för att påverka medarbetarnas kompetensutveckling, exempelvis 
stöttande och pushande i kombination att vara närvarande och inkännande. Arbetsledare 
måste anpassa efter rådande situation, vilket framkommer som grundläggande i det 
transformativa ledarskapet enligt Deinert et al. (2014). Hur kommunikativa förmågor, 
strategier och aktiviteter bör kombineras beror på medarbetares förutsättningar och behov 
i förhållande till vad arbetsledaren hoppas uppnå. Sammantaget kan identifierade teman 
ses som viktiga för att nå kommunikativ framgång som arbetsledare. För att fånga 
helheten av kompetensutvecklingen blir det även viktigt att beakta temat som kan kopplas 
till hinder för kompetensutveckling, nämligen ”motstånd”. 

 

6.1.5 Mål med att använda kommunikativa förmågor 

I empirin framkommer tre teman som kan ses som mål, vilket avses nås genom 
kommunikativa förmågor, strategier och aktiviteter. De teman som identifierades är; 
skapa tillit, bidra till motivation och förebyggande av motstånd. I inledningen av den 
tematiska analysen framstår det inte som omöjligt att utgå från antagandet att det finns en 
viss ordning av teman som identifierats. Med andra ord genom att skapa tillit och bidra 
till motivation kan motstånd antingen förebyggas eller lindras. Utifrån empirin stöds detta 
antagandet då motstånd är ett återkommande tema som sträcker sig över flera av svaren 
under intervjuerna.  

Reaktioner och motstånd från medarbetarna vid bland annat förändrings- och 
implementeringsarbete var något som samtliga respondenter upplevde som det svåraste i 
respektives kommunikationsprocess. Respondenter berättade att noga förplanering vara 
den lösning som ansågs vara mest nödvändig för att möta potentiell kritisk och hårt 



 

27 

samtalsklimat. Ingen av respondenterna belyste ett positivt värde i motstånd. Motstånd 
från medarbetare kan anses utgöra en viktig del i arbetsledarnas funderingar kopplat till 
sina kommunikativa förmågor. Exempelvis hur motstånd kan reduceras eller förhindras. 

Utifrån en pedagogisk infallsvinkel kan en särskild intressant del med temat 
motstånd vara huruvida detta kan kopplas till lärandehinder. I så fall finns en potentiell 
möjlighet att arbetsledare kan finna stöd och inspiration av att läsa forskning inom 
pedagogik och lärandehinder. Undersökningen gör inte anspråket att det går generalisera 
resultatet, dock kan ett visst antagande vara tillräckligt för en blygsam del av fältet som 
studien tar sikte på. Genom att se på vad som kan göras för att förebygga eller lindra 
lärandehinder, kan arbetsledaren utöka sin uppsättning av verktyg för att påverka 
medarbetare, inte bara kopplat till kompetensutveckling. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Det som ger tyngd för undersökningen är att resultatet av analysen ligger nära tidigare 
forskning och det teoretiska ramverket. Väsentliga punkter inom ramen av 
undersökningens metod presenterades för att ge läsaren möjligheten att bedöma kvalitén 
och potentiella felkällor som eventuellt uppstått, utifrån val som tagits i undersökningen 
samt givna förutsättningar som har funnits. Intervjuguiden utformades för att säkerställa 
att intervjufrågor berörde det tidigare forskning har uppgett som väsentligt inom ramen 
av kommunikativa förmågor. Strukturen utgick från övergripande teman, därtill särskilt 
tillhörande frågor.  Frågorna utformades även för att beröra kompetensutveckling med 
stöd av Illeris (2012) definition av kompetens. På det sätt frågorna togs fram för att ta 
sikte på kompetensutveckling kan tyckas utgöra subjektivt inslag. Frågorna togs dock 
fram med vetskapen att så skulle kunna vara fallet och med en viss erfarenhet- och 
utbildningsbakgrund om kompetens som begrepp. 

Det genomfördes en testintervju som valdes att användas som empiri. 
Korrigeringen som gjordes var att ändra frågor som upplevdes upprepande, vilket gjorde 
att en fråga togs bort från den ursprungliga intervjuguiden. En annan del som 
uppmärksammades var en potentiell risk att respondenterna skulle svara utifrån viljan att 
visa upp sig som en bra ledare. Det enda som bedömdes vara möjligt att göra var att vara 
uppmärksam vid intervjutillfällena, särskilt vid följdfrågor. Det kan även tilläggas att 
detta var en farhåga redan från start och var en anledning till att intervjuguiden gjordes 
som strukturerad intervju, med mindre möjligheter att gå utanför manus för den som 
intervjuar. Trots vetskapen hos dem som genomförde intervjuerna om riskerna, kan det 
inte helt uteslutas att respondenterna svarade utifrån farhågan. Eftersom undersökningens 
frågeställning inriktar sig på vad respondenterna anser är viktigast och inte vad de faktisk 
gör, blir inte farhågan inverkan fullt så betydelsefull för undersökningens resultat. 

Genom att valet av strukturerad intervjuguide kunde svaren från respondenterna, 
utan någon särskild hänsyn till variationer som kan uppstå vid semistrukturerad eller 
ostrukturerad intervju, kopplas till respektive övergripande tema. En nackdel med 
begränsande möjligheter att avvika från intervjuiden, kan vara att det finns djupare 
insikter och berättelser att finna om fler följdfrågor hade ställts vid intervjutillfällena. 
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Metod för transkriberingen valdes med stöd av Bryman (2008) som innebar att all 
empiri från intervjuerna inte transkriberades. Det gjordes ett strategiskt urval utifrån 
undersökningens syfte. Det krävde inte en återgång till ursprungsdatan, de temans som 
kunde identifieras ansågs vara tillräckligt verifierade utifrån angivna citat. En nackdel 
som kan medfölja denna metod är att intressant empiri inte kom med i analysen. Med 
intressant empiri menas då material som kan vara inom ämnet kommunikation och 
ledarskap – men som inte var relevant för studiens specifika forskningsfråga. Genom 
noggrannhet vid urskiljningen, att allt som hade potentiell möjlighet att vara i led med 
undersökningens syfte togs med, kan det förväntas att det endast finns en minimal risk att 
avgörande empiri blev borttagen.  

 

6.3 Slutsatser 

Undersökningens slutsats är att det ur empirin och den tematiska analysen framkommer 
fyra dimensioner. Den första dimensionen är svaret som undersökningen har sökt, att 
respondenterna anser följande kommunikativa förmågor som viktigast för medarbetarens 
kompetensutveckling på arbetsplatsen; inkännande, föra dialog, situationsanpassa, vara 
närvarande samt förklara och motivera. Den andra dimensionen visar identifierade 
strategier och aktiviteter i ledarens kommunikation. Den tredje dimensionen i 
sammanhanget är temat ”motstånd”, som respondenterna anser utgöra ett hinder för 
kompetensutveckling. Den fjärde dimensionen visar möjligheten att kombinera 
kommunikativa förmågor, strategier och aktiviter samt medvetenhet och planering för en 
positiv inverkan i kommunikationen, samt förhindrande av potentiellt motstånd. Genom 
att hitta rätt kombination utifrån situation och behov, kan det antas att möjligheten till 
positiv påverkan av medarbetare ökar - utifrån organisationens mål, behov och önskemål. 
Det som kan tilläggas för temat motstånd är möjligheten att koppla denna del till 
lärandehinder. Den upplevda negativiteten hos medarbetare vid exempelvis förändrings- 
och implementeringsarbete kan behövas problematiseras mera i framtida ämnesrelaterade 
studier. Utifrån att temat motstånd kan anses beaktas som lärandehinder för att påverka 
medarbetares kompetensutveckling, kan det utgöra en intressant infallsvinkel i en 
framtida studie. 

Avslutningsvis ser vi resultatet som en möjlighet för läsaren att reflektera över 
sina kommunikativa förmågor och de strategier och aktiviteter som denne använder för 
att påverka sina medarbetare. Till hjälp kan uppgifterna i tabell 2 användas och 
tillsammans med tidigare forskning samt det teoretiska ramverket får läsaren tillgång till 
en god start för att reflektera över kommunikativa förmågor. 
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Bilaga I 

I 

Kontaktbrev och intervjuguide 
 

Kontaktbrev 
Hej, 

Vi är tacksamma att du i vårt tidigare telefonsamtal har visat intresse till att delta i vår 
kvalitativa undersökning inom ämnet arbetslivspedagogik vid Linnéuniversitetet. Som 
en av utav totalt fem utvalda respondenter, önskar vi härmed boka en tid för en intervju 
med dig. 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse om vilka kommunikativa förmågor som anses 
mest användbara för att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på 
arbetsplatsen. Det finns inga rätt eller fel i denna kvalitativa undersökning, utan vi vill 
skapa en förståelse som baseras på berättelser och erfarenheter inom ämnet. Frågorna 
kommer av den anledningen vara fördelade i olika teman, med en uppskattad intervjutid 
på 45 minuter.  

Dina svar under intervjun kommer inte kunna kopplas till dig, men vi kan inte erbjuda 
anonymitet. Anteckningar och ljudupptagning sparas enbart som underlag till 
undersökningen fram tills dess att den publiceras och därmed avslutas. Du kommer 
kunna avsluta intervjun när som helst i det fall du önskar det. Du kommer även kunna 
återkomma till oss ifall du vill lägga till något i efterhand. Vid intervjutillfället kommer 
du kunna ställa frågor ifall du undrar över något. 

Utifrån din tillgänglighet så vill vi gärna boka en tid så snart du har möjlighet till detta, 
från vecka 11 och framåt. Vi hoppas att du fortfarande vill delta och tar gärna emot svar 
på denna e-postadress. Tveka inte att ställa frågor om du vill ha mer information eller 
dela med dig av funderingar, vi är bara tacksamma. 
 
Med vänliga hälsningar 
Johannes Åkesson & Markus Blåder 

 

 

Intervjuguide 

 
Öppningsfrågor 
1. Berätta något kort om dig och den verksamhet du arbetar med. 

2. Berätta om din kommunikation med dina medarbetare i det vardagliga arbetet. 

 

Övergångsfrågor 
3. Om du skulle definiera ordet kommunikation, hur hade du beskrivit den? 

4. Om du skulle definiera termen kommunikativa förmågor, hur hade du beskrivit det? 
 



 

II 

Tema - aktivt lyssnande 

Vara öppen till medarbetarnas förslag och lyssna effektivt och aktivt på deras input. 

5. Vad är aktivt lyssnande för dig? 
 
6. Vad tänker du om aktivt lyssnade i din roll som ledare? 
 
7. Hur gör du för att lyssna in medarbetares behov och känslor? 

 

Tema - kommunicera information 

Presentera arbetsuppgifter, kunskap och idéer verbal och skriftligt. 

8. Vad tänker du om att presentera arbetsuppgifter eller nya idéer i din roll som 
ledare? 
 
9. Vad gör du som förberedelse inför ett samtal med medarbetare eller en grupp av 
medarbetare? 
 
10. Vilka utmaningar kan du se när du ska presentera arbetsuppgifter? 
 
11. Vad kan utmaningarna vara med att presentera ny idéer? 

 

Tema - kommunicera visioner 

Informerar visioner medarbetare om deras roll och funktion i det stora sammanhanget i 
organisationen, översätta organisationsutmaningar utifrån medarbetarnas behov för att 
få förståelsen som behövs och förmågan att förstå påverkan av långsiktiga beslut som 
tas. 

12. Vad tänker du om att presentera visioner till dina medarbetare? 
 
13. Vad tänker du om att förmedla övergripande organisationsutmaningar till dina 
medarbetare? 
 
14. Hur skulle du göra för att informera om en vision som du eller organisationen har 
för dina medarbetare? 
 
15. Vilka utmaningar ser du med att informera visioner? 
 
16. Vad anser du vara dina kommunikativa förmågor som ledare och hur använder du 
dem i det vardagliga arbetet?  

 

 



Bilaga I 

III 

Tema - ge feedback 

Ge medarbetare positiv och negativ feedback på arbetsprestationer, lyfta fram 
medarbetarnas prestationer och ge konstruktiv kritik. 

17. Vilka kommunikativa förmågor tror du kan ge positiv påverkan för medarbetarnas 
kompetensutveckling? 
 
18. Vad gör du i det vardagliga arbetet för att motivera och inspirera dina 
medarbetare? 

 

Avslutande reflektionsfrågor 

19. Genom denna intervju och dialog som du och jag nu har haft, finns det någon 
reflektion som du tänkt på, eller rent av tar med dig? 
 
20. Har du något att tillägga? 





Bilaga II 

 

 

I 

 

 

Citat från intervjuer 
Nedan tabell presenterar urval av citat från genomförda intervjuer, kopplat till 
respektive övergripande tema. 

 

Aktivt lyssnande (A) 
Besvarade frågor inom temat “aktivt lyssnade” berör intervjufråga 5-10 i 
intervjuguiden. 

 

Intervju A1. Stötta och pushar medarbetare. 

Intervju 0 Om arbetsuppgifter tar tid så tolkar jag det som att arbetsuppgifterna kan 
vara svåra eller att personen inte tycker om dem. Då kan det finnas 
behov av stöd och att man pushar dem. 

 A2. Inkännande.   

Intervju 3 Jag tänker att det kan vara lite olika beroende på vad det handlar om, i 
alla fall efterspelet av det - hur man går vidare och tar in det som man 
tar till sig. 

  

Intervju 5 det låter lite klyschigt men det är situationsanpassat. Vad är det för 
situation - är det på grund av en tuff situation som har hänt som man 
vill berätta om eller är det en långsiktig situation som man har en 
löpande dialog kring. 

  

 A3. Föra dialog 

Intervju 2 Jag tänker mycket att det handlar om att kunna möta budskapet. 

 A4. Situationsanpassa. 

Intervju 2 Jag tänker att det kan vara lite olika beroende på vad det handlar om, i 
alla fall efterspelet av det - hur man går vidare och tar in det som man tar 
till sig. 

Intervju 5 Situationsanpassat aktivt lyssnande. 

 A5. Tillgänglig. 
Intervju 3 Försöker ta mig tid att lyssna och prata med mina medarbetare. 

Intervju 4 Min dörr är istället nästan alltid öppen om medarbetarna skulle ville dela 
med sig något. 

 A6. Vara närvarande. 

Intervju 0 Jag skulle säga närvarande, att ställa följdfrågor och visa att man 
lyssnar. Relevanta följdfrågor inom ämnet vill säga. 



 

 

 

 

 

 

Intervju 1 Att verkligen vara intresserad av att förstå vad som kommuniceras till 
mig. Att visa respekt mot den som kommunicerar genom ha ögon och 
kropp riktad mot vederbörande. Att ställa följdfrågor för att visa att jag 
är intresserad 

Intervju 2 Att jag är närvarande i samtalet och att jag inte tillåter mig att bli 
distraherad av något utanför. Det kan handla om att jag min telefon, min 
mail, eller min dator uppe. Men även kanske försöker vara intresserad av 
samtalet och närvarande i det. 

Intervju 3 Försöker tillgodogöra och förstå informationen som den andra personen 
framför. 

Intervju 4 Aktivt lyssnande för mig innebär att man helt och hållet fokuserar på 
den personen som talar med en, och visar detta genom att vara 
uppmärksam och ställa följdfrågor som visar att man lyssnar. 

  

Kommunicera information (B) 
Besvarade frågor inom temat “kommunicera information” berör intervjufråga 8-11 i 
intervjuguiden. 
 

Intervjuer B1. Motstånd. 
Intervju 0 Jag tycker det kan vara svårt, eftersom det kan möta motstånd. Ehm, ja, 

just att människor kan vara emot förändringar. 
Intervju 2 Jag tänker nog inte så mycket kring att presentera arbetsuppgifter 

faktiskt. Jag ser nog inte det som ett problem att presentera dem, men 
det är såklart att man ibland kan stöta på patrull. Det är nog för att jag 
är positiv och tycker det är kul med nya saker, men det är såklart inte 
alla som tar emot det på samma sätt - och det får man ju ta i beaktning 
såklart och låta det finnas en inkörningsperiod. 

Intervju 4 Arbetsuppgifter kan vara en börda att presentera, 
 B2. Skapa tillit. 

Intervju 0 Jag tror det bästa är att “börja försiktigt” genom att prata om det innan 
man inför det. 

Intervju 5 I fall det är en ny arbetsuppgift och utveckling så kanske det är så att 
inte jag har alla svar, utan då får jag återkoppla till den som gjort det 
innan den presenteras. Diskutera den först innan och sedan presentera 
den. 

  B3. Tillgänglig. 
Intervju 1 Se till att frigöra tillräckligt med tid så att samtalet inte stressas bort. 

 B4. Glädje att dela med sig. 
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Intervju 2 Jag tänker nog inte så mycket kring att presentera arbetsuppgifter 
faktiskt. Jag ser nog inte det som ett problem att presentera dem, men 
det är såklart att man ibland kan stöta på patrull. Det är nog för att jag 
är positiv och tycker det är kul med nya saker, men det är såklart inte 
alla som tar emot det på samma sätt - och det får man ju ta i beaktning 
såklart och låta det finnas en inkörningsperiod. 

Intervju 4 Jag är alltid glad över att få dela med mig kunskap och nya idéer med 
medarbetarna. 

 B5. Situationsanpassa- situationen påverkar hur och vad som görs. 

Intervju 2 Olika, såklart, beroende på vad det är för samtal. 

Intervju 5 Det är viktigt, och beror även där på målgruppen. I vissa läget kan det 
vara nya arbetsuppgifter och rutiner - då är det bara att förklara att det 
här gäller, sen ge bakgrund och syfte till det. 

 B6. Planering 

Intervju 0 Jag brukar fundera över vilka följdfrågor som kan ställas och vad jag i 
så fall kan svara. Min utgångspunkt, utifrån mina arbetsuppgifter, är att 
jag behöver samla in information och material - då kan jag säga detta 
för att motivera eller förklara detta 

Intervju 1 Fundera på vad jag verkligen vill kommunicera. Behöver jag förklara 
bakgrund- åtgärd- förväntat resultat? 

Intervju 2 Då tänker jag så att jag försöker förbereda mig genom att hitta 
motiveringen, varför är detta viktigt att göra och i så fall lyfta på 
medarbetarens kvalifikationer att det kan finnas bra sidor som kan 
användas när denna nya arbetsuppgift ska utföras. Försöka vända detta 
till att medarbetaren har kvalifikationer som kommer göra att 
arbetsuppgiften kan utvecklas och blir bra genomförd. 

Intervju 3 Tänker igenom vad jag vill säga och framföra samt förbereder mig för 
frågor som kan komma upp. 

Intervju 4 Med tre eller mindre medarbetare så brukar jag inte ha någon särskild 
förberedelse förutom att snabbt läsa mig in på ämnet/ärendet som 
berörs. När det är en grupp av medarbetare så brukar jag vilja använda 
visuella hjälpmedel, som t.ex whiteboardtavlan i konferensrummet. 

Intervju 5 Så jag ställer frågan, vad vill jag med mötet? Bakgrundsinformation 
kan även behövas samlas in. 

 B7. Förklara och motivera. 
Intervju 0 Min utgångspunkt, utifrån mina arbetsuppgifter, är att jag behöver 

samla in information och material - då kan jag säga detta för att 
motivera eller förklara detta. 



 

 

 

 

 

 

Intervju 1 Personen/personernas mottaglighet. Bara för att den eller dem tittar på 
mig när jag presenterar något behöver de inte möjligtvis ha förstått mitt 
budskap. Var jag tydlig nog? Lyssnade den eller dem eller var de 
mentalt inne på att stanna och köpa mjölk på vägen hem? 

Har jag på ett bra sätt presenterat anledningen till förändringen så att 
jag skapat förståelsen för nya arbetsuppgifter? 

Intervju 2 En utmaning när man då presentera detta är att tänka på att den här nya 
idéen är ju inte ny för mig eftersom jag har haft den som en process så 
länge, men den blir ju helt ny för andra när dom hör den. Utmaningen 
är då att presentera den på ett sätt som ger dom förståelse för idéen, det 
kan vara på så olika plan för jag själv är så inkörd i den medan 
motparten är på ett annat plan och inte riktigt ser hur processen ska 
ske. Det är nog en utmaning i alla fall som kanske kan vara ganska 
vanlig, att man är på två olika plan.  

Intervju 4 Det är nog som jag nämnt tidigare att jag inte förklarar tillräckligt 
utförligt hur en arbetsuppgift ska avklaras eftersom jag har den ”i 
huvudet”. Det kan betyda att jag missar att nämna detaljer eller 
moment som är självklara för mig, men kanske inte för medarbetare. 
Men samtidigt är det svårt att förklara allt på detaljnivå, för då tror 
medarbetarna att man inte litar på deras arbetsförmåga. 

Intervju 5 I vissa läget kan det vara nya arbetsuppgifter och rutiner - då är det 
bara att förklara att det här gäller, sen ge bakgrund och syfte till det. 

 B8. Få gruppen att gå åt samma håll. 

Intervju 3 En utmaning är att få alla att gå åt samma håll i gruppen. 

Intervju 5 Det är som jag var inne på innan, är alla med på banan? 

 B9. Bidra till motivation. 

Intervju 2 Utmaningen ligger nog hos mig själv, att förmedla dem på ett rätt sätt - 
eller snarast ett rättvist sätt… vad innebär arbetsuppgiften och hur ska 
den presenteras. Det kan ligga hos mig att hitta ett lämpligt sätt att 
lägga fram det på. Utmaning till nya arbetsuppgifter kan också vara 
kopplat till släpande teknik, att vi kanske har fyrkantiga system som 
inte är smidiga att arbeta i. Då kan smidiga arbetsuppgifter bli mer 
omständigt än vad dom behöver vara för att vi kanske inte har rätt 
system för dem. 

Intervju 3 Få medarbetaren motiverad och tro på det man gör. 
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Kommunicera visioner (C) 

Besvarade frågor inom temat “kommunicera visioner” berör intervjufråga 12-16 i 
intervjuguiden. 
 

Intervjuer C1. Motstånd- vara emot förändringar, lärande, nya 
arbetsuppgifter. 

Intervju 0 Vissa är negativa till allt...  Jag tänker att det kan vara motigt och att 
många inom organisationen kan ha åsikter om det ena och det andra. 
Jag tror man måste vara beredd på motstånd... 

Intervju 1 Inga direkta utmaningar utom som tidigare nämnts mottagarens 
mottaglighet. 

Intervju 3 Svårt, blir ofta ifrågasatta. Jag tror att många har en viss rädsla för 
förändringar. 

Intervju 4 Att medarbetarna gör motstånd mot förändring om den är för 
omvälvande för deras sätt att arbeta 

Intervju 5 Transparens, än en gång måste man se över sitt egna hus i första läget - 
det gör man alltid. Det kan innebära påverkan av mig själv och då vill 
man verkligen veta varför man gör det - vad kommer bli bra? 

 C2. Bidra till motivation. 

Intervju 0 Jag skulle utgå från det jag vill förändra i det vardagliga arbetet och 
sen motivera människor utifrån detta för att nå upp till det 

Intervju 2 Mycket av prestationen sitter i huvudet. Om jag som ansvarig skall få 
min grupp att prestera så måste jag jobba med gruppens vilja och 
motivation 

Intervju 3 Det är viktigt för att sporra medarbetarna till förslag eller innovationer 
som ledningen annars inte skulle tänkt på. 

 C3. Inkännande. 
Intervju 3 Omtänksam, lyssnande och förstående 

Intervju 4 Jag anser också att en viktig förmåga jag har är att kunna känna av 
rummet, situationen och personen och anpassa kommunikationen efter 
det. 

 C4. Förklara om motivera. 

Intervju 0 Jag tycker man måste beskriva och förankra hur man ska nå visionen 



 

 

 

 

 

 

Intervju 1 Helt nödvändigt för att förstå ett större sammanhang. Det kan göra det 
lättare att exempelvis acceptera en försämring hos oss om vi har 
förståelsen att det gynnar det stora sammanhanget. 

Intervju 2 När jag väl har förstått den så behöver jag inte kanske köpa den fullt 
ut, men jag måste förstå begreppen och kunna motivera den på något 
vis. 

Intervju 4 Jag tänker att det är viktigt att visa för medarbetarna att man är 
medveten om de utmaningar som organisationen står inför, och att man 
arbetar för att möta dessa utmaningar. 

Intervju 5 Men samtidigt kanske man inte har all information. Förankra detta på 
alla nivåer, både övre och nedre nivåer, det här är syftet till varför vi 
gör detta och vägen dit ser troligtvis ut såhär. 

 C5. Föra dialog. 

Intervju 1 Visionen i den nära verksamheten tar jag gärna individuellt då det är 
personligare och oftast mer öppen och ärlig dialog på tu man hand. 

Intervju 2 Jag tror inte att jag skulle bara säga att “nu har jag en vision och den är 
denna” utan då hade jag nog velat inkludera och skapa något 
tillsammans, även det på något mötesforum “jag har en vision som jag 
har tänkt på”, och så hade man kunnat diskutera kring detta. Så det 
hade jag nog velat ha mest muntligt och inte genom mail “hej jag har 
en vision, det är denna”. 

Intervju 3 Väl förberedd presentation med tid för att även lyssna på 
medarbetarnas åsikter. 

Intervju 4 Men även här gäller det att bjuda in till diskussion och feedback och 
svara på frågor i den mån det är möjligt, men förtydliga att detta är 
ledningens vision och den är viktig att hålla. 

Intervju 5 Sätta en ram och hålla en dialog under hela vägens gång. Det kan 
också vara tacksamt med idéer och synpunkter under vägens gång, att 
man får gruppen att jobba tillsammans. 

 C6.  Skapa tillit. 

Intervju 1 Det är dessutom lättare att skapa vi-anda om samtliga känner att vi 
strävar mot samma mål. 

Intervju 5 Men det är något man får ha en löpande dialog - här är det jätteviktigt 
med tydlighet och transparens. Annars uppstår misskommunikation 
och rykten om nedläggningar och neddragningar att tolka till det sämre 
för att man varit otydlig - då måste man dementera det. 

 C7. Planering 
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Intervju 2 För att presentera en vision så tänker jag att det första är nog att då 
tänker jag att man måste vara sjukt förberedd och inläst på visionen, 
inte bara visionbudskapet utan vad det innebär eftersom det går ner på 
så många steg som en dominoeffekt. 

Intervju 3 Väl förberedd presentation med tid för att även lyssna på 
medarbetarnas åsikter. 

Intervju 5 Först handlar det om att samla information, göra analyser så man har 
skaffa kött på benen 

 C8. Få gruppen att gå åt samma håll. 

Intervju 3 Ifrågasättande och få alla med på tåget.   

Intervju 4 Samtliga ska vara med på vad visionen är, 

 C9. Vara närvarande 
Intervju 2 Jag vet att jag kan lyssna. Jag vet också att jag är ödmjuk och i det så 

kan det slå över för mycket så att jag kan upplevas som lite velig och 
kanske i det långa loppet att det blir otydlig. Det är ju ingen positiv 
förmåga, haha, men det är något jag vet - att mina starka sidor att 
kunna lyssna kan få det att verka som att jag kan vara velig och så. Det 
är väl en kommunikativ förmåga i alla fall, att kunna lyssna. 

Intervju 3 Omtänksam, lyssnande och förstående. 

Intervju 5 Lyhördhet och tydlighet i kommunikation är jätteviktigt, framför allt i 
dom här frågorna. 

 C10. Situationsanpassa. 

Intervju 1 Det kan variera. 

Intervju 2 Det kan ju bero på vad det är för typ av organisationsutmaning. Men 
vissa medarbetare vill ha ett svar direkt, hur gör vi nu, medan andra 
kan vara mer accepterande och förlåtande och tycka att nu har vi en 
organisationsprocess som får ta tid och sätta sig. 

Intervju 5 Jag tror det är anpassningsbarhet, i vissa fall så vill man ha någon som 
lyssnar väldigt mycket och i vissa lägen vill man har någon som tar 
samtalet. Det är från situation till situation 

 C11. Tillgänglig. 
Intervju 3 Försöker finnas tillgänglig. 

 



 

 

 

 

 

 

Ge feedback (D) 
Besvarade frågor inom temat “ge feedback” berör intervjufråga 17-18 i intervjuguiden. 

 

Intervjuerer D1. Förklara och motivera, 

Intervju 0 att medarbetarna känner att dem förstår den information jag 
förmedlar - det vill säga att den är begriplig. 

 D2. Bidra till motivation och tron på det man gör, 
Intervju 0 det vill säga att den är begriplig och att dem känner att man kan göra 

det man begär 

Intervju 2 även försöka få dom att inte fastna i dom tankarna utan ge dem 
möjligheten att blicka framåt och hitta en lösning. 

Intervju 3 Viktigt att uppmuntra till utbildning. Vi på kontoret har bland annat 
säljträningar och andra kompetensutbildningar 

Intervju 4 Jag försöker vara ute och prata med medarbetarna så mycket som det 
bara går, fråga dem hur det går, om jag kan hjälpa med något kanske 
eller bolla idéer och förslag. 

Intervju 5 Det låter klyschigt, men det ger så mycket. Bekräfta. utan tvekan 
bekräfta, det räcker för att visa att man är närvarande, att någon gör 
något bra, att man hjälper någon med olika uppgifter 

 D3. Inkännande. 

Intervju 2 Jag försöker stämma av… Jag ger dom ett ansvar att utföra sin 
arbetsuppgift, men jag vill ändå att dom ska veta att jag finns som ett 
stöd och i det så frågar jag också hur läget är och hur det går. Det är 
för att jag vill att dom ska känna sig trygga, att dom har en backning 
och inte är själva i någonting. Samtidigt vill jag inte att dom ska 
känna sig kontrollerade 

Intervju 3 Jag tror den viktigaste förmågan är att kunna känna av sina 
medarbetare. Att antingen genom ren och skär uteslutningsförmåga 
eller att fråga medarbetarna vilka moment de känner sig osäkra på 
eller skulle vilja förbättra, 

Intervju 4 Det är ett klassiskt och enkelt sätt tycker jag. Jag försöker vara ute 
och prata med medarbetarna så mycket som det bara går, fråga dem 
hur det går, 

 Intervju D4. Vara närvarande. 

Intervju 1 Att bekräfta god utveckling, en fysisk och mental klapp på axeln 
boostar fortsatt vilja att utvecklas. 
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Intervju 5 Det låter klyschigt, men det ger så mycket. Bekräfta. utan tvekan 
bekräfta, det räcker för att visa att man är närvarande 

 D5. Föra dialog. 

Intervju 2 Jag tror nog man hamnar tillbaks lite i början - om man 
kommunicerar öppet och att det finns en delaktighet på ett vänligt 
sätt, då är jag övertygad om att man tar emot budskapet på ett helt 
annat sätt än om man är motsatsen. Då tänker jag också att det 
främjar en kompetensutveckling - 

 
 

 


