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ABSTRACT 
 
Title: The manager and the communication  climat  
-a qualitative study with strategic managers 
 
Author: Sofie Rolf & Joel Lundin Jönsson  
  
 
 
This study aims at increasing knowledge about top managers' views on the climate of communication 

in an organizational context. The main question is "How do strategic managers describe the 

communication climate?" The study also concerns how the managers describe a communicative 

action that strives for voice and communicative action that strives for silence. The study also explore 

the influence of power on the communication climate. 

 

The study has a qualitative approach and builds on in-depth interviews with eleven experienced and 

senior executives. Through the sociologist Goffman's (2009) dramaturgic perspective and through 

theories of voice and silence, the study tries to interpret the respondents' views. The result shows that 

respondents describe the communication climate from opposition openness and silence. In an open 

climate there are open doors, creativity and focus on the business. In a quiet climate, the doors are 

closed. The focus is on tactics, policies and hidden personal agendas. Although the communication 

climate is not an established concept among the respondents, everyone strives for an open 

communication climate and they work differently to reach for it. The study's conclusions confirm 

previous research that the communication climate is a critical resource for the function and 

effectiveness of the workplace. The study's conclusions are also that managers should get support, 

for example from communication departments to learn to read the communication climate in their  

device and also get tools to develop the communication environment. Not least, managers need help 

to increase their self-awareness to understand how they personally contribute to an open or closed 

climate. 
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Förord 

Vi vill sända ett hjärtligt tack till samtliga våra respondenter som tagit sig tid att delta i vår studie och 

på ett öppet och reflekterande sätt velat dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Vi vill 

också tacka Sara von Platen, lektor vid institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds 

universitet som varit vår expertinformant. Vi vill också rikta ett särskilt tack till vår handledare Louise 

Löfqvist som väglett oss och fått oss att orka vända och vrida på perspektiven ännu en gång. 

 

Att skriva en kandidatuppsats samtidigt som vi båda arbetar heltid har visserligen varit på eget bevåg, 

men icke desto mindre har det bitvis varit utmanande. Ämnet har dock hela tiden varit intressant. När 

vintern nu äntligen gett vika och solens strålar letar sig fram över våra skrivbord är det skönt att snart 

få sätta punkt, inte bara för vår uppsats utan för sex års studier. Det är lång tid och mycket har hänt 

sedan 2012. Särskilt varma tankar går till våra respektive familjer och vänner som följt och stöttat 

oss. Det är inte enbart så att vi nu avlägger vår filosofie kandidatexamen som vi förstås är glada och 

stolta över, utan det viktigaste är de perspektivförskjutningar som inställer sig när man försöker 

tillägna sig kunskap systematiskt inom ett område under en längre tid. Man förändras med vägen och 

upptäcker nyanser i vardagen som tidigare varit dolda för en. Man får nya "tolkningsglasögon" 

(Rienecker, Jörgensen, 2013, s 282).  

 

Nu, från den 1 juni 2018 får vi massor av fritid att förhålla oss till. Vi släpps likt korna ut på grönbete 

och vi är lika glada och förvirrade och undrande.... vad händer nu???  
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1 INLEDNING   

Kommunikationsklimatet påverkar en organisations effektivitet och framgång (Nordin et al. 2013). 

Det är en verksamhetskritisk resurs då det även påverkar förtroendet för högsta ledningen, vilket 

kommunikationsansvar chefer och medarbetare axlar (von Platen 2017) samt deras förhållningssätt i 

form av kommunikativa beteenden som leder mot öppenhet eller tystnad (Greenberg & Edwards, 

2009). I ett medialiserat samhälle (Grafström et al. 2013) i en globaliserad värld där internet och ny 

teknik skapar nya möjligheter att kommunicera knyts världen samman. I en sådan värld finns alltfler 

positioner att inta i ett stort flöde av information (Ahrne & Papakostas, 2014). Folkliga virvelstormar 

kan utvecklas på makrosociologisk nivå, exempelvis samhällsnivå, utifrån interaktioner mellan 

individer på micro nivå (Goldspink & Kay 2004), exempelvis kollegor emellan. I en sådan värld kan 

en anställds uttalande, beslut och handling påverka individ, organisation och samhälle för lång tid 

framöver och minnet av exempelvis skandaler kan länge dröja sig kvar (Värdegrundsdelegationen 

2014).  

 

I sammanhanget är två samhällstrender relevanta; den ökade medialiseringen samt moraliseringen av 

organisationer (Grafström et al. 2013). Medialiseringen har lett till att information, kritik, åsikter, etc. 

sprids snabbt samtidigt som media tenderar att ta på sig en alltmer värderande roll där verksamheter 

äras eller döms ut, en trend som sätter organisationers moraliska kompass i fokus liksom frågor om 

etik och ansvarstagande (ibid). Svenska Akademiens kris är ett exempel (Palm 2018). När denna 

inledning skrivs har beslutet om att inte dela ut Nobelpriset i litteratur i år blivit till ännu en nyhet om 

akademien som spridits över världen (TT 2018). Listan på andra organisationer kan göras lång, där 

vågorna inte enbart rullat in över den egna nationen utan även över världen. Hösten 2017 briserade 

Weinsteinskandalen (BBC 2017) i USA och snabbt spreds hashtaggen #metoo till Sverige (TT 2017) 

med följdverkningar för många organisationer. Andra exempel är beslutet om outsourcing av IT vid 

Transportstyrelsen (Örstadius et al. 2017) och Macchiariniskandalen vid Karolinska institutet (Gazett 

2017).  

 

Även om exemplen ovan tillhör ytterligheterna, så finns här två ingredienser som är allmänt giltiga 

för organisationer i ett medialiserat samhälle; samspel och kommunikation människor emellan. Enligt 

forskning är det just den interpersonella kommunikationsnivån, som har så stor betydelse för 

kommunikationsklimatet, att den inte kan "betonas nog starkt" (von Platen 2017 s. 4). Klimatet i sin 

tur har stor betydelse för organisationens framgång då det påverkar "medarbetarnas tillit, engagemang 

och samarbete" (ibid s. 6). Samtidigt upplever relativt många anställda att klimatet inte medger att de 

fritt kan uttrycka sin åsikt (ibid s.4). I organisationer är kommunikation avgörande för att 

verksamheten fungerar väl (Nothhaft & von Platen, 2015) och chefer har här en central roll. Samtidigt 
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förutsätter fungerande ledarskap att även medarbetare tar ett aktivt ansvar för kommunikationen 

(Simonsson 2017).  

 

Studiens centrala undersökningsobjekt är kommunikationsklimat med fokus på strategiska chefer, det 

vill säga ledningsfunktionerna högt uppe i en organisation såsom vd eller hr-chef. Anledningen är att 

ledningens kommunikation är grundläggande för övergripande styrning och för en väl fungerande 

verksamhet (Simonsson 2017). Målet med studien är att undersöka de strategiska chefernas 

uppfattning och upplevelse av kommunikationsklimat i en organisationskontext, det vill säga både 

uppåt mot överordnad chef, horisontellt mot chefskollegor samt nedåt mot underordnade. Studien har 

ett särskilt intresse för ledningsgrupper och även för de strategiska chefernas syn på betydelsen av 

maktrelationer i hierarkin inom ramen för kommunikationsklimatet. I chefshierarkin ligger 

maktutövning, en viktig dimension där sociologiskt intressanta frågor döljer sig såsom hur chefens 

interaktion med överordnade och underlydande chef påverkar öppenhet och tystnad (Greenberg & 

Edwards, 2009), men hur? Vilket klimat strävar de strategiska cheferna efter och hur upplever de att 

de agerar kommunikativt för att åstadkomma det? Och vad händer i interaktionen?  

 

Öppenhet och tystnad är två centrala begrepp. För att förstå det ena behöver man även förstå det andra 

(Knoll et al 2016). Vi tror att studien är relevant för att den kan bidra till att fylla kunskapsluckor i 

ämnet och den försöker med stöd av Goffman (2009) att bidra med nya perspektiv på klimatet. Vi 

tror även att den är intressant för chefer som vill öka sin medvetenhet om klimatets betydelse och hur 

de själva kan påverka klimatet till nytta för verksamheten. Vi tror även att studien kan belysa 

strategiska chefers upplevelse av samspelet med underlydande och överordnade kring öppenhet och 

tystnad, också ur ett ledningsgruppsperspektiv. Studien ser klimatet som ett socialt fenomen 

(Rennstam & Wästerfors 2015) och intresserar sig för chefernas egna perspektiv och låter dem 

"beskriva världen som den upplevs av dem" (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om strategiska chefers syn på fenomenet 

kommunikationsklimat i en organisationskontext. 

 

Vår huvudfråga är:  

Hur beskriver strategiska chefer kommunikationsklimat? 

 

Våra tre delfrågor var: 

Hur beskriver strategiska chefer ett kommunikativt handlande som kan leda till ett öppet 

kommunikationsklimat?  

Hur beskriver strategiska chefer ett kommunikativt handlande som kan leda till ett tyst 

kommunikationsklimat?  

Hur ser strategiska chefer på betydelsen av maktrelationen för kommunikativt handlandet? 

 

1.2 Centrala begrepp i studien  

Här förklaras centrala begrepp i studien   

Kommunikativt handlande: allt handlande i en organisation som förutsätter kommunikation 

såsom att motivera, engagera och inkludera 

Kommunikationsklimat: är en personprocess snarare än en språkprocess. Det rör atmosfären i 

organisationen som antingen uppmuntrar eller hindrar kommunikation. För att kunna förbättra 

klimatet behöver de interpersonella relationerna förändras 

Öppenhet och tystnad: beståndsdelar i kommunikationsklimatet 

Metakommunikation: kommunicera om kommunikationen, exempelvis prata om hur man 

kommunicerar med varandra i organisationen  

  

1.3 Avgränsningar 

Studien undersöker strategiska chefers (Granberg 2011) syn på kommunikationsklimatet.  

Andra chefsnivåer omfattas inte, ej heller medarbetarnas perspektiv. Dock har respondenterna 

personliga erfarenheter av samtliga nivåer. Vi har även valt bort kommunikationschefer då 

deras spetskunskap skulle kunna påverka resultatet. Studien antar en fenomenologisk ansats, 

det vill säga att den intresserar sig för intervjupersonernas erfarenheter och beskrivningar och 

försöker förstå "sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv" (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 44). Utifrån denna ansats innebär det att studien även avgränsas till att undersöka hur 

cheferna beskriver kommunikationsklimatet, inte om de faktiskt gör det de säger sig göra. 

 



 

  8 

1.4 Uppsatsens disposition 

Kapitel ett förklarar bakgrunden till studien samt dess syfte. Kapitel två redogör för tidigare 

forskning samt centrala begrepp inom ämnesområdet. I kapitel tre presenteras valda teorier med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar. I kapitel fyra beskrivs metodologisk ansats samt 

tillvägagångssättet för uppsatsen. I kapitel fem presenteras resultat och analys av empirin 

baserat på tolkningar som gjorts med hjälp av vald teori och tidigare forskning. I kapitel sex 

sammanfattas uppsatsens viktigaste resultat. Vidare redogörs för kopplingar mellan resultat och 

analys i förhållande till tidigare forskning och teori samt metod. Slutligen i avsnitt sju förs en 

slutdiskussion där även förslag till vidare forskning ges. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Här presenteras en forskningsöversikt inom studiens ämnesområde med de viktigaste resultaten och 

hur de knyter an till studien. Ämnesområdet kretsar kring teman som kategoriserats utifrån tidigare 

forskning. Det är i huvudsak amerikansk och europeisk forskning, däribland svensk. Även forskning 

från Australien och Malaysia finns med.  

 

2.1 Kommunikation & organisation  

Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2005) är kommunikation gemensamt för alla organisationer. 

Genom den "skapas, existerar och utvecklas" (ibid, s. 17) organisationen. Att kommunikationen är 

grundläggande för organisationens existens är en tes som formulerades redan 1938. Kommunikation 

mellan anställda beskrevs då som central, bland annat för gemensam förståelse och för att översätta 

mål till handling. Kommunikation är även handling. Upphör den upphör också organisationen (Heide 

et al. 2005). Att erkänna kommunikationens betydelse är en sak, men att hävda att hela organisationen 

står och faller med kommunikationen är vi kritiska till då vi anser att det kan finnas flera orsaker till 

att en organisation upphör. Samtidigt är det av vikt att förstå vad som påverkar kommunikationen i 

en organisation. Ökad förståelse för kommunikation kopplad till syftet med studien är därför 

angeläget. Vi går därför vidare till nästa forskningstema av relevans. 

 

2.2 Kommunikationsklimatet  

Kommunikationsklimatet är ett "komplext och svårfångat fenomen" (von Platen, 2017) och därutöver 

även ett sällsynt begrepp i akademisk litteratur (ibid). Dock råder "inga tvivel om att de faktorer som 

skapar detta 'klimat' har en stor betydelse för medarbetares motivation, engagemang, samarbete och 

lärande" (von Platen, 2017, s. 9). I stället har forskningen undersökt klimatets ingredienser såsom 

"engagemang, förtroende, lyssnande, tystnad, röst, delaktighet, kanaler och relationen mellan 

medarbetare, chefer och ledning" (ibid). Klimatet är mer flyktigt än organisationskulturen som rör 

gemensamma värderingar exempelvis kring vad som är fel och rätt i olika situationer. Klimatet å sin 

sida är mer grundat på individens uppfattningar och upplevelser av olika fenomen i specifika 

sammanhang såsom att delta i beslut (ibid).  

 

Kommunikationsklimat kan definieras i termer av hur medarbetarna uppfattar kvaliteten på 

ömsesidiga relationer och kommunikation i organisationen (von Platen, 2017). Det kan även 

definieras som en tämligen hållbar kvalitet i organisationens interna miljö som "a) upplevs av 

medlemmarna, b) påverkar deras beteende, och (c) kan beskrivas i värden av en viss uppsättning 

egenskaper (eller attribut) av miljön" (Nordin et al 2014 s.1047). Klimatet sätter således atmosfären 
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i organisationen som antingen uppmuntrar eller hindrar kommunikation, och påverkar vilket 

kommunikationsansvar som axlas av anställda (von Platen 2017).  

 

Studien delar Gibbs (1961) syn på kommunikationsklimat som hävdar att kommunikation är en 

personprocess snarare än en språkprocess. Vill man förbättra kommunikationen behöver därför den 

interpersonella relationen förändras på så sätt att det skapas ett stödjande kommunikationsklimat 

snarare än ett försvarsinriktat. När behov av försvar reduceras i interaktionen blir personerna mer 

benägna att lyssna på varandra och mindre benägna att förvränga varandras budskap och projicera in 

oro, dolda motiv och bekymmer i kommunikationen. Defensivt beteende uppstår när en individ 

uppfattar hot i gruppen. Den defensive ägnar då en stor del av sin energi till att försvara sig, både att 

prata men också att tänka på hur hen framstår inför andra, hur hen kan vinna, dominera, imponera 

eller undanröja straff, etc. Ett defensivt beteende tenderar att skapa liknande defensiva hållningar hos 

den andre vilket i sin tur ökar försvarsnivån hos den ursprungliga kommunikatören (ibid). 

 

Kommunikationslimatet har stor betydelse för organisationens framgång (von Platen 2017). Att verka 

för ett öppnare klimat handlar om att arbeta med tillit och oskrivna värderingar som påverkar 

interaktionen exempelvis genom att öka kontaktytorna horisontellt i organisationen. Då skapas 

tillfällen för lärande mellan olika avdelningar, vilket ökar möjligheterna till gemensamma normer och 

värden. Att blott sprida information räcker inte för att bygga ett klimat som stödjer verksamhetsmålen. 

En pusselbit är metakommunikation såsom att internt diskutera en negativ mediebild, vilket kan vara 

avgörande för att anställdas lojalitet och engagemang ska bibehållas (ibid). När anställdas lojalitet 

och engagemang sjunker ökar risken för att de lämnar organisationen. I stället för att stanna kvar och 

protestera, så väljer man sorti (Hirschman 2008).  

 

2.3 Kommunikativt ledarskap 

Enligt forskning ägnar chefer upp emot 80 procent av sin arbetstid till kommunikation, och då främst 

muntlig sådan (Simonsson 2002). Kommunikation är därför en viktig ledningsfråga (Heide et al. 

2005). Enligt Simonsson (2002) upprätthålls ledarskapet i kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare. Chefer fattar beslut, skapar motivation, samordnar, hanterar konflikter, etc. "Dessa och 

alla andra aktiviteter och uppgifter som ledare utför förutsätter någon form av kommunikation" 

(Simonsson 2002, s.13). Av detta följer att förmågan att kommunicera är avgörande för ett 

framgångsrikt ledarskap (ibid). Forskning talar om fyra kommunikativa beteenden; strukturera, 

interagera, utveckla och representera (Johansson et al. 2013). Synen på vad ledarskap är mer generellt 

varierar; från makt till ett verktyg för att nå mål och till att se ledarskapet som en effekt av social 

samverkan (Jacobsen & Thorsvik 2008). Yukl’s (2001) definierar ledarskapet som en "process av 
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inflytande i syfte att påverka andra och i syfte att leda, strukturera och underlätta aktiviteter och 

relationer i en grupp eller en organisation" (ibid s. 5). Metcalf & Benn (2013) beskriver ledarskapet 

som en social process med komplexa relationer, en definition som studien delar. Utifrån den 

definitionen av ledarskapet samt Gibbs syn på kommunikation som en personprocess snarare än en 

språkprocess, så blir kommunikationsklimatet intressant som forskningsområde. 

 

2.4 Operativ-, administrativ- och institutionell chefsnivå 

Kraven på chefen beror på var i hierarkin hen befinner sig; den operativa, administrativa eller 

den institutionella nivån (Jacobsen & Thorsvik 2008). Chefer på den operativa nivån har 

ansvaret för organisationens kärnverksamhet avgränsat till den grupp chefen ansvarar för. 

Ansvaret innefattar handledning och samordning och därmed förväntningar på specialiserad 

kunskap om arbetet. Detta medför även att ledaren har en nära social relation till medarbetarna, 

vilket innebär att ledarna behöver jobba med uppmuntran, stöd och motivation (ibid). På den 

administrativa nivån finns mellanchefen som ansvarar för ett begränsat område, exempelvis en 

avdelning. På denna nivå är det en central uppgift att sätta mål för verksamheten. Det innefattar 

även ett kommunikationsansvar till den operativa nivån. Andra viktiga uppdrag är 

administration och att integrera arbetet mellan olika organisatoriska enheter (ibid). På den 

institutionella nivån, som denna studie intresserar sig för, finns den högsta ledningen som 

ansvarar för att formulera övergripande mål, den långsiktiga planeringen och budgetarbetet. 

Ledningen ansvarar även för omvärldsbevakning och lämplig anpassning till externa aktörer av 

betydelse för verksamheten. På denna nivå finns centrala symbolfunktioner för organisationen 

och ledarskapet måste kunna leverera en värdegrund som medarbetarna kan känna igen sig i. 

Den institutionella nivån har även ansvar för att förmedla normer som ska vara vägledande för 

verksamheten (Jacobsen & Thorsvik 2008). Morrison & Milliken (2000) menar även att 

ledningen har mandat att förändra en organisations tystnadsklimat, vilket stöds av von Platen 

(2017). Då studien intresserar sig för strategiska chefers syn på klimat behövs hierarkins 

maktperspektiv (Wolfe Morrison & Rothman 2009) då chefer på den institutionella nivån har 

makt att inte bara utforma visioner och mål utan även omstrukturera organisationen för att nå 

mål. De har även makt att bemästra interna konflikter och att balansera olika maktförhållanden 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

2.5 Makt  

Förmågan att påverka andra är en definition av makt. En annan är att formell makt härrör från en 

position i en hierarki vilken ger legitimt mandat att kontrollera och att använda organisatoriska 

resurser så att de leder till både positiva och negativa konsekvenser för andra (Wolfe Morrison & 
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Rothman 2009). Det kan framföras kritik emot den senare definitionen då fokus ligger på att en 

position i organisationen ger makt. Alvesson (2014) menar att det finns många olika teorier, 

exempelvis Foucaults, som kan sättas in på en skala. På den ena sidan är makt något mätbart och 

begränsat. På den andra utgör den en mer komplex företeelse (ibid). Ur en organisations synvinkel är 

ett vanligt perspektiv på makt ”en persons eller grupps förmåga att övervinna motstånd för att uppnå 

ett mål eller önskat resultat” (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 180). Makt fungerar bäst när den inte 

direkt behöver användas (Alvesson 2014), vilket bygger på att underlydande själva agerar på ett 

önskvärt sätt. När den explicita makten behöver användas har makten misslyckats. Makt skapar inte 

enbart synliga effekter utan är även central för att förstå passivitet. Vad är det som gör att det inte 

finns något missnöje? Hur kan man förstå att det inte ställs några krav? Att konflikter inte uppstår? 

Vad är det som gör att vissa individer upplevs som auktoritära och som gör att andra lyder? (ibid). 

Makten påverkar höga chefer lika mycket som personer lägre ner i hierarkin. Det finns även en kritik 

emot antagandet kring maktbegreppet som ligger i synen på maktens avsiktliga natur, det vill säga att 

utgå ifrån att makt används av de mäktiga emot de maktlösa (Alvesson 2014. Vi kan se att en likande 

utgångspunkt framkommer i följande syn på makt: "resurser och bestraffningar som maktinnehavaren 

kan leverera till andra" (Wolfe Morrison & Rothman 2009, s. 115). Dock kan även de med makt 

såsom höga chefer, vara underordnande organisationens kulturella idéer och värderingar (Alvesson 

2014, s.105). Studien delar Alvessons definition av makt att när den explicit behöver användas så har 

makten misslyckats. Synen på makt ska ses i ljuset av att den interpersonella kommunikationsnivån 

har central betydelse för kommunikationsklimatet och att det inte kan kan "betonas nog starkt" (von 

Platen, 2017 s. 4). Detta ställer krav på chefens förmåga att leda sociala processer som innehåller 

komplexa relationer (Metcalf & Benn, 2013).  

 

2.6 Öppenhet och tystnad  

En organisations kommunikationsklimat är av central betydelse eftersom det bidrar till effektivitet 

och framgång (Nordin et al. 2013). "En organisations kommunikationsklimat kan påverka atmosfären 

i organisationen som antingen uppmuntrar eller hindrar horisontell, uppåt eller nedåtgående 

kommunikation mellan medarbetarna" (ibid). Öppenhet och tystnad är beståndsdelar i 

kommunikationsklimatet (von Platen, 2017). Därför är tidigare forskning på området relevant i 

studien. Det finns flera perspektiv på öppenhet och tystnad där psykologiska processer är ett (Wolfe 

Morrison & Rothman 2009) och organisatoriska faktorer ett annat (Milliken & Lam 2009). Greenberg 

och Edwards (2009) hävdar att valet mellan att tala och att vara tyst är ett av de mest fundamentala 

beslut anställda tar. Det finns stöd för en korrelation mellan ledarens beteende att lyssna och 

medarbetarens vilja att dela med sig av sina tankar och idéer. (Morrison & Milliken 2000; Metcalf & 

Benn, 2013).  
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Enligt Donaghy et al. (2011) gör medarbetaren en kalkyl över eventuella vinster med att föra fram 

sin åsikt eller ej. Vidare argumenterar Donaghy för ledarskapets påverkan på medarbetarnas tystnad 

genom en design av särskilda institutionella faktorer som upprätthåller en tystnad "över en rad frågor, 

genom att effektivt organisera dem ur öppenhetsprocessen" (ibid, s. 63). Bowen och Blackmon (2003) 

för fram att den anställdes förståelse av de närmsta kollegornas attityder gentemot ämnet har stor 

påverkan. Ju mer den enskilde tror att hen kommer att stöttas, desto större är sannolikheten att hen 

talar öppet. Ju mer hen tror att kollegorna inte stöttar, desto troligare är det att hen är tyst. Perspektivet 

stöds av Willam, Bryson & Gomez (2006). Vinsten med att framföra sin åsikt måste vara högre än 

att inte göra det. Övertygelsen om att det är bättre att hålla tyst kan uppstå i en social konstruktion i 

organisationen, exempelvis när någon inte får en sökt tjänst kan förklaringen bli att det är på grund 

av att hen fört fram kritik (Morrison & Milliken 2000).  

 

Noelle-Neumann (1974) har forskat fram spiralen av tystnad och som förklarar hur majoritetens syn 

dominerar över tid medan minoritetens försvagas. Spiralen skapar ett horisontellt tryck i 

organisationen och skrämmer individen till tystnad, exempelvis rädsla för att bli exkluderad av 

gruppen och isolerad på arbetsplatsen. Särskilt utsatta är medlemmar i minoritetsgrupper. Författarna 

för även fram en vertikal tystnadsspiral som kan växa fram inom gruppen och som kan göra det 

omöjligt för den enskilde att visa hela sin personliga identitet, exempelvis sin sexuella läggning då 

öppenhet om identiteten skulle kunna påverka den sociala sammanhållningen. Detta kan i sin tur leda 

till minskat socialt utbyte, vilket i sin tur kan leda till organisatorisk tystnad (Bowen och Blackmon 

2003). Tystnad är ett hinder för lärande och "håller organisationer från att erkänna, korrigera och lära 

av sina misstag" (Brinsfield et al. 2009, s. 22). Tystnad definieras här som medvetet undanhållande 

av information, förslag och oro för "potentiellt viktiga organisatoriska problem. I synnerhet hänvisas 

det till underlåtenhet att förmedla sådan information till personer som kanske skulle kunna ta itu med 

dessa frågor" (Wolfe Morrison & Rothman 2009, s. 112).  

 

Anställdas tystnad handlar alltså inte enbart om frånvaron av information, som ju även kan betyda att 

man inte har något att säga, utan om en underlåtenhet att kommunicera uppåt i organisationen om 

potentiellt viktiga problem eller möjligheter för verksamheten (ibid). Det finns många skäl till valet 

av tystnad, exempelvis social ostracism (Brinsfield et al 2009, s 16) som syftar till att exkludera 

kollegor för att hävda makt. Ett annat fenomen är Deaf ear syndrome (ibid, s 17) som understryker 

hur normer, särskilt kopplade till chefers beteende, kan avskräcka anställda att tala öppet om 

exempelvis sexuella trakasserier. Andra fenomen är employee silence (ibid, s 19) som rör 

medarbetares medvetna undanhållande av potentiellt viktig information. Organizational silence (ibid, 

s 18) karakteriseras av tystnad på kollektiv nivå. Det innebär att anställda inte tror att det gör skillnad 
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att tala och att man upplever risk för bestraffning om man gör det. Tystnad är i sig en form av 

kommunikation som rymmer tankar, känslor och underliggande motiv, exempelvis rädsla för obehag, 

känslor av hopplöshet eller undergivenhet. En bidragande faktor kan röra rädsla hos ledaren för 

negativ feedback, speciellt ifrån underordnade. Det finns även en syn hos ledare att konsensus är ett 

tecken på att organsationen mår väl och att oliktänkande uppfattningar bör undvikas (Brinsfield et al, 

2009). 

 

Öppenhet definierar Brinsfield et al. (2009) i arbetssammanhang som att uttrycka idéer, information, 

åsikter eller bekymmer. Det är också en bred term som omfattar alla former av "speaking-up 

behavior" (ibid, s 7). Det kan finnas olika bakomliggande syften med öppenhet, t.ex. att vilja sälja in 

sig själv eller en fråga till chef . Det kan även röra sig om ett behov av att lufta sina känslor och nå 

egna intrapsykiska mål såsom att få uppmärksamhet eller att man vill bidra till gruppens och 

verksamhetens utveckling (Brinsfield et al. 2009). Studien delar den syn på öppenhet och tystnad som 

lyfts fram av (Wolfe Morrison & Rothman 2009). Dessa pekar på att både psykologiska processer 

och organisatoriska faktorer (Milliken & Lam, 2009; Lustenberger & Williams, 2009) påverkar 

rörelsen mot tystnad eller öppenhet.  

 

2.7 Sammanfattning forskningsöversikt 

Nu har studiens forskningsöversikt redovisats. Då kommunikationsklimatet är ett svårfångat fenomen 

(von Platen 2017) behövdes flera olika forskningsområden. Då studien intresserar sig för strategiska 

chefers syn på klimat krävdes hierarkins maktperspektiv (Wolfe Morrison & Rothman 2009) då 

chefer på den institutionella nivån har makt att inte bara utforma visioner och mål utan även 

omstrukturera organisationen för att nå mål. De har även makt att bemästra interna konflikter och att 

balansera olika maktförhållanden (Jacobsen & Thorsvik 2008). Studien delar Gibbs (1961) syn på 

kommunikationsklimat som hävdar att kommunikation är en personprocess snarare än en 

språkprocess. Vill man förbättra kommunikationen behöver därför den interpersonella relationen 

förändras för att få till stånd ett stödjande kommunikationsklimat snarare än ett försvarsinriktat. 

Ledarskapet är en central del i studien som delar Metcalf & Benns (2013) definition av ledarskapet 

som en social process som innehåller komplexa relationer. Studien vill rikta kritik emot den tidigare 

forskningen om kommunikationsklimat och voice and silence. Studiens uppfattning är att 

kommunikationsklimat är kontextuellt bundet. Forskningen ger oss kunskaper om vad för typ av 

beteende som kan leda till ett öppnare eller tystare klimat. Forskningen ger dock inte mycket 

vägledning i att förstå kontextens påverkan på ett beteende som i en organisation får en betydelse och 

i en annan organisation får en annan betydelse.   
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3 TEORI   

Studiens perspektiv på teori överensstämmer med Dannefjords (1999). Den fungerar som 

analysredskap, ställer nya frågor och pekar ut viss empiri som varande relevant. Olika teorier 

erbjuder olika sätt att tolka empirin på (Rienecke & Jörgensen 2013). Då studien syftar till att öka 

kunskapen om ett komplext och svårfångat fenomen (von Platen, 2017) används olika teorier i hopp 

om att få flera perspektiv och djupare förståelse för fenomenet.  

 

Vi har under arbetet med studien fört resonemang kring olika användbara teorier. Goffmans teorier 

om vardagslivets dramatik om roll och framträdande var en av teorierna som var med tidigt. Under 

analysen såg vi att vi hade användning för den och att den kastade nytt ljus över de kommunikativa 

beteendena i interaktionen mellan chef och underlydande. Då studien rör kommunikationsklimat är 

även teorier om öppenhet och tystnad kopplat till makt relevanta då höga chefer har påverkan på 

organisationen och dess kommunikationsklimat (Simonsson 2017; von Platen 2017).  

 

3.1 Vardagslivets dramatik  

Goffman (2009) utvecklade en sorts handbok i hur socialt liv kan studeras ur ett sociologiskt synsätt. 

Han utgick ifrån en teaterföreställning som ram eller metafor för att beskriva vardagliga situationer. 

Han menade att avgörande fakta om en individ går att finna bortom tid och plats där mötet sker, eller 

ligger dolt inom dessa (ibid). Vi människor sänder budskap i syfte att skapa intryck. Han har två 

termer för detta "give expression" och "give off expression" (ibid s.12). Give expression syftar på den 

verbala kommunikationen. Give off expression syftar på övrig kommunikation med stor spännvidd 

som omgivningen kan "betrakta som symtomatiska för den agerande individen" (ibid s.12), 

exempelvis kroppsspråk, ansiktsuttryck och klädstil. När en interaktion mellan individer inleds vill 

de bli klara över den sociala faktan; vem står framför mig, vilken utbildningsnivå har hen, etc. 

Individen behöver därför relevant social data om den andra, något som inte är möjligt (Goffman 

2009). Detta medför att individen är hänvisad till "substitut som vinkar, test, antydningar, 

statussymboler" (ibid s. 215). Då verkligheten individen har att göra med är otydbar är hon lämnad 

till att förlita sig på yttre tecknen.  

 
 "Individen brukar behandla de andra närvarande personerna på grundval av de intryck som de ger i  
 stunden"  (Goffman, 2009 s. 216).    
 

Människan gör olika typer av framträdanden som kräver olika förmågor. Goffman (2009) lyfter fram 

tron på rollen som han anser är ett handlingsmönster som är fastställt i förväg, exempelvis förväntas 

en polis eller en kirurg uppträda på ett förutbestämt sätt utifrån sina olika roller. Manér är ett begrepp 

som Goffman (2009) använder för att beskriva vilken roll en individ har i en interaktion. När en 
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person gör ett framträdande förutsätter personen att hen kan ge sin publik intrycket av att besitta de 

egenskaper hen gör gällande i framträdandet samt att saker och ting är vad de förfaller att vara. 

Personen kan bli duperad av sin egen framställning vilket gör att hen är övertygad om att publiken 

även upplever äktheten. När framträdande handlar om flera personer, exempelvis en ledningsgrupp, 

används termen "team" (Goffman 2009 s.73). Han hävdar även att det finns det omvända förhållandet. 

Att personen inte alls övertygas av sitt framträdande. Detta är inte så svårt att förstå utifrån synsättet 

att vem är bättre lämpad att genomskåda äktheten i ett framförande än den som genomför det? När 

en person inte tror på sitt framträdande och inte heller är intresserad av åhörarnas uppfattning kan 

personen betraktas som cynisk (Goffman 2009). Även fasaden är en del i framträdandet. Den rör 

inramningen så som möbler, dekor m.m. Inramningen är platsbunden och personen kan inte påbörja 

sitt rollframträdande förrän hen kommit till den rätta platsen (ibid). 

 

3.1.1 Främre och bakre regionen  

Främre regionen är ett begrepp som Goffman använder för att beteckna den plats där framträdandet 

sker i. I teaterns värld kan det ske på scenen framför publiken. I organisationens värld kan det 

exempelvis röra sig om när chefen möter sin grupp på ett veckomöte eller när högste chefen skriver 

sitt vd-brev till alla anställda. I denna främre region är människan som gör framträdandet offentlig. 

Goffman menar att under framträdandet har hen två normer att för hålla sig till. Den ena rör 

hanterandet av publiken, vilket brukar omnämnas som hövlighetsnormer. Den andra benämns 

anständighets normen. Goffman menar även att det finns två undergrupper till anständighetsnormen 

som rör moraliska krav, vilka är mål i sig. De innefattar regler i form av att inte sexuellt antasta någon 

eller lägga sig i andras angelägenheter. Instrumentella krav är inte mål i sig utan handlar om vad 

exempelvis arbetsgivare har för skyldigheter gentemot sina arbetstagare (Goffman 2009).  

 

I den bakre regionen är individen privat i den meningen att publiken saknas och här kan hon förbereda 

sitt framträdande. I denna region kan även hemligheter avhandlas som inte blir eller är en del av 

framträdandet i den främre regionen. Var skiljelinjen går - mellan vad som är främre och bakre region 

- är kontextuell. I ett företag kan exempel ledninggruppens möte vara en bakre region. I familjelivet 

bjuder man sina vänner till vissa delar av sitt hus, men inte till sovrummet (ibid).  

 

3.2 Ledarskapsbeteende för öppenhet  

Organisationer med stödjande klimat uppmuntrar aktivt deltagande, ett sunt utbyte av information 

och ett konstruktivt sätt att lösa konflikter (Nordin, et al. 2013). Att skapa ett samarbetsinriktat 

kommunikationsklimat i en organisation kräver emellertid effektiv hantering av konflikter (ibid). I en 

värld karaktäriserad av ökad komplexitet och snabb förändring är det en fördel med öppenhet då den 
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möjliggör snabb anpassning till förändring (Ashford et al. 2009). Öppenheten underifrån i 

organisationen ökar och breddar beslutsunderlaget och bidrar till att chefer får information snabbt om 

ett brett fält av framväxande problem, trender och omvärldsförändringar. Det bidrar också till att 

chefen kan upptäcka och korrigera beteenden och förhållningssätt. Öppenhet har en hälsosam effekt 

på anställda då den underlättar känslor av att kunna lyfta problem och bekymmer, något som minskar 

deras upplevelse av missnöje och stress (ibid). "Leaders can influence actual and perceived voice 

opportunities directly by adopting specific behaviors relevant to voice" (Ashford et al. 2009,  s.181). 

Chefen kan på olika sätt öka öppenhet genom att vara tillgängliga, mottagliga och öppna exempelvis 

genom att involvera underställda i diskussioner och beslut där deras perspektiv är värdefulla. De kan 

även lyssna, uppmuntra till feedback och visa intresse för de ämnen och frågor som de underlydande 

tar upp. Chefen bör också vara uppmärksam på i fall hen får ett brett spektrum av idéer och åsikter. 

Ett sätt att säkra detta är att bygga in öppenhetsprocesser i beslutsfattandet, t.ex att låta underlydande 

spela djälvulens advokat , för att försäkra sig om att alla röster är hörda inför beslut (Ashford et al. 

2009). Chefen måste också inse om hen själv är öppen eller tyst. "Lateral voice involves careful 

choice about framing, language, and timing issues" (ibid, s. 197). Det finns gränser för öppenhet 

såsom att "... anställda inte bör tala om allt alltid /.../ Sådana organisationer kommer att bli oordnade 

och kaotiska" (Greenberg & Edswards, 2009, s. 289).  

 

3.3 Ledarskapsbeteende för tystnad  

Steg för steg blottlägger Wolfe Morrison och Rothman (2009) maktens betydelse i den nedåtgående 

tystnadsspiral i åtta steg som leder till den underlydandes tystnad. Tystnadsspiralen styrs av 

”approach-inhibition model of power” (Ibid, s.111), ett system som speglar överordning och 

underordning och konsekvenserna av detta. I kraft av sin makt skruvar chefen upp sitt förhållningssätt 

gentemot den underlydande som i sin tur drar sig tillbaka och på så sätt bekräftar ledarens överordnade 

position. Modellen går ut på att inom en individ med makt aktiveras processer av framåtanda 

samtidigt som hämningar undertrycks. För underordnade i mötet med överordnad sker motsatsen 

(Wolfe Morrison & Rothman 2009). Approachsystemet reglerar beteenden som förknippas med 

önskat resultat, säkerhet, prestation, social kommendering, mat och sex. När approach aktiveras 

agerar individer på ett sätt som hjälper dem att nå önskade mål relaterade till belöning. 

Inhibitionssystemet däremot framkallar hämningar och är ett slags larm som startar känslor av hot, 

osäkerhet och rädsla för negativa resultat (ibid). 

 

I tystnadsspiralens första fas aktiveras framåtandan hos chefen (approach) samtidigt som hämningar 

(inhibition) undertrycks. I mötet med de underställda, i spiralens andra fas, aktiveras hämningar hos 

de underlydande samtidigt som framåtandan undertrycks (Wolfe Morrison & Rothman 2009). 
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Maktpositionen bidrar till att chefen i fas tre överskattar sin egen kompetens samtidigt som hen 

underskattar sin underlydandes, vilket minskar chefens öppenhet för underlydandes tankar och idéer 

(ibid). I spiralens fjärde fas är det troligt att de underordnade drar ”slutsatsen att deras röst är 

meningslös och att de därför sannolikt kommer att tiga” (ibid s, 120). I den femte fasen med få 

hämningar hos chefen, kommer chefen inte längre att känna av sitt eget olämpliga sociala beteende, 

vilket i sin tur leder spiralen vidare in i den sjätte fasen där de underlydande kommer att känna rädsla 

för att berätta om sina idéer och åsikter vilket gör att det är högst troligt att de förblir tysta . I de två 

sista faserna intensifieras tillstånden ytterligare hos både den överordnade och den underordnade. 

Tystnaden är alltså ett resultat av en kombination av kognition, emotion och beteende hos chef och 

underordnad i ett samspel där den ena parten har jämförelsevis stor makt och den andre förhållandevis 

lite makt. Spiralen börjar visserligen med chefen men samtidigt är rollerna ”Sammanflätade och 

stärker varandra /... / chefer och underordnade åstadkomma detta dysfunktionella fenomen 

gemensamt /... / makt ger en sammanhållande ram för att förstå dessa tystnad processer” (Wolfe 

Morrison & Rothman,  2009, s 115).  

 

3.4 Sammanfattning teori  

Studiens teori har nu redovisats. Valet föll på olika perspektiv utifrån att teorin om öppenhet och 

tystnad är situationsbunden då kommunikativa beteenden styrs av exempelvis aktuellt 

maktförhållande, frågans laddning och kvaliteten på den personliga interaktionen. Goffman som enda 

analysverktyg hade inte hjälpt studien att förstå kommunikationsklimatet. Då han enbart kan erbjuda 

en förståelse för interaktionen mellan i detta fall chef och underlydnade. Studien försöker väva ihop 

de perspektiv som Goffman kan ge med teorier om öppenhet och tystnad som hjälper studien att förstå 

handlingar som leder mot ett öppet eller tyst klimat.   

Kritik emot Goffmans dramaturgiska teori kan ges utifrån att den kan anses vara snäv i bemärkelsen 

att teorin fokuserar på här och nu. För att förstå en interaktion kan till exempelvis  individens 

bakgrund och erfarenheter vara av relevans. Det behövs alltså ett bredare perspektiv på interaktionen 

än vad Goffman kan erbjuda för att förstå ett skeende.  
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4 METOD  

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för att nå studiens syfte. Metoderna beskrivs för att 

möjliggöra för läsaren att kritiskt granska hur studiens resultat uppnåtts. Ett grundläggande krav på 

vetenskapligt arbete är kritiserbarheten som innebär att läsaren ges insyn i hur arbetet planerats och 

genomförts för att kunna värdera studiens resultat (Stukát 2012). 

 

Vi resonerade om att använda en kvantitativ metod (Creswell 2014) som hade kunnat ge en bild av 

trender och attityder kopplat till kommunikationsklimat inom studiens urval (Repstad 2007). Vi valde 

bort alternativet utifrån risken med låg svarsfrekvens, bland annat kunde nämnas att samhället 

utvecklats i en riktning där allt färre svarade på enkäter (Ejlertsson 2014). Det viktigaste skälet var 

dock att vi fann många studier med kvantitativ ansats inom ämnesområdet, men få med kvalitativ. Vi 

valde därför en kvalitativ metod i denna fenomenologiska studie där vi intresserade oss för att 

"kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen" (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 31). Vi ansåg 

även metoden lämpligast utifrån syftet. Det fanns många motiv till kvalitativt arbete. Rennstam och 

Wästerfors (2015) angav en lång rad, bland annat var metoden lämplig om man ville utforska 

kvaliteter i ett fenomen eller spänningsförhållanden kopplat till fenomenet. Det kunde även röra hur 

ett fenomen görs (Rennstam & Wästerfors 2015). En möjlig metod hade varit deltagande observation 

(Repstad 2007), vilket hade kunnat ge inblick i de "samspel och sociala processer" (Repstad, 2007, s. 

34) som studien behandlar. Vi valde dock bort metoden då den skulle ha inneburit problem med 

access till de sociala rum såsom ledningsgrupper, där cheferna rör sig, men även utifrån att den är 

tidskrävande (Repstad, 2007, 36). Enligt Repstad (2007) kan det "ofta vara mer effektivt att göra en 

del längre kvalitativa intervjuer" (ibid, s 88), ett val vi till slut landade i. Då det inte var miljöer som 

skulle studeras - utan ett fenomen som var relevant för olika miljöer - var "informella, kvalitativa 

intervjuer en praktisk och användbar metod" (Repstad 2007, s. 88ff). Målsättningen var att skapa en 

atmosfär där respondenterna skulle vara så fria i tanken och så trygga i känslan som möjligt. Att de 

deltog utifrån sin personliga erfarenhet och inte företrädde sin organisation, menade vi skulle bidra 

till detta.  

 

Det kan riktas kritik emot metodvalet utifrån att studien byggde på intervjuer. Metoden har "kritiserats 

för att vara alltför idealistisk och individualiserad /.../ att den fokuserar i alltför hög grad på enskilda 

personers åsikter och negligerar sociala och materiella strukturer och ramvillkor" (Repstad 2007, s. 

83). Det fanns även risk för att personen gav uttryck för en eftertraktad självbild (Repstad 2007). Vi 

kunde inte heller utesluta att chefernas framträdande (Goffman 2009) under intervjuerna handlade 

om att framställa sig i bättre dager. Det kan även riktas kritik mot studien vad gäller att intervjuerna 

utförts både i personliga möten och per telefon. Att vi varit två kan också ifrågasättas då vi troligen 
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hade olika sätt, både att intervjua på och att följa upp trådar och frågor på. Vi kunde inte heller 

friskriva oss ifrån det faktum att våra förkunskaper kunde ha påverkat oss. Dels hade vi egna 

erfarenheter av att vara chef på strategisk nivå, dels hade vi inom ramen för vår utbildning läst 

strategisk ledning, dels arbetade en av oss som specialist i kommunikationsfrågor i en stor 

organisation. Fördelarna var att vi hade djupare förståelse för området vi studerade (Dannefjord 

1999), nackdelarna kan ha varit fördomar och omedvetna "tolkningsglasögon" (Rienecker & 

Jörgensen 2013, s. 282). Vi som forskare var olika, en var man och en kvinna, en under 40 år, en över 

50 år, etc. Skillnaderna kan ha påverkat respondenterna att svara på frågorna utifrån våra olikheter 

(Denscobe 2000).  

 

4.1 Konstruktion av intervjuguide  

Vi valde en semistrukturerad intervju där frågorna täckte studiens mest centrala teman (Dalen 2008). 

Intervjuformen tillsammans med en genomarbetad frågeguide (se bilaga 1) möjliggjorde flexibilitet 

såsom att ställa kompletterande frågor. Formen gav även utrymme för respondenterna att ge fylliga 

svar, något som stärker den insamlade datans validitet (Dalen 2008). Frågeguiden konstruerade vi 

utifrån tematiska och dynamiska aspekter (Kvale & Brinkmann 2014) och utifrån forskning, dels 

Voice and silence (Greenberg & Edwards, 2009) dels kommunikationsklimat (von Platen 2017). Den 

12 februari genomförde vi en pilotintervju (Repstad, 2007, s. 87). Därefter utvecklade vi frågeguidens 

disposition, justerade några frågor och skrev även om dilemmat som vi skapat för att utifrån ett annat 

perspektiv än frågor komma åt respondenternas kunskap och erfarenheter av fenomenet. Vi såg på 

frågeguiden på det sätt som Repstad (2007) beskriver och som kan summeras med följande citat 

"långt mindre definitiv och 'helig' status än frågeschemat i en surveyundersökning" (ibid, s. 87). Efter 

pilotintervjun gjordes respondentintervjuerna löpande fram till den 23 mars. Vi gjorde totalt elva 

intervjuer. De var ca 1-1,5 timmar långa. Antalet intervjuer som krävdes styrdes, enligt Repstad 

(2007) av hur pass heterogena miljöer vi rörde oss i, ju mer olika svarspersonerna var, desto fler 

intervjuer, ju mer homogent urval, desto färre intervjuer (ibid). Sju av intervjuerna genomfördes i ett 

personligt möte och fyra per telefon. Det var av praktiska skäl inte möjligt att genomföra fysiska 

möten då de var spridda över landet. Här hade intervjuer per telefon en fördel i kvalitativa 

undersökningar (Kvale & Brinkman 2014). På grund av förtroendet vi upplevde, kände vi inte att det 

innebar något negativt. Cheferna genomförde intervjuerna på ett okomplicerat sätt, vilket kunde ha 

sin orsak i elitintervjuer med ledare och experter som är "vana att bli intervjuade och kan mer eller 

mindre ha förberett vissa 'samtalsspår' där de kan förmedla sina åsikter, vilket kräver stor skicklighet 

från intervjuaren för att kunna parera" (ibid s, 187) och bryta igenom. Vi överlämnar detta till läsaren 

att självständigt bedöma detta under läsningens gång. Vi försökte att i så stor utsträckning som möjligt 

ta hänsyn till att chefer kunde vara problematiska att intervjua. Det var därför vi lät dem vara 
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anonyma, att de fick representera sig själva och inte organisationen. Det var därför vi konstruerade 

ett dilemma för dem att reflektera kring som ett försök att nå bortom invanda tankespår i syfte att nå 

deras erfarenheter på annat sätt än enbart med hjälp av frågor.  

 

4.2 Urvalskriterier  

Vi valde ett chefsperspektiv i studien, och då chefer högst upp i hierarkin eller strax där under. 

Anledningen var att forskning pekade på att chefer på institutionell nivå måste kunna leverera en 

värdegrund som medarbetarna kunde känna igen sig i. Det hade även ansvar för att förmedla normer 

som skulle vara vägledande för verksamheten (Jacobsen & Thorsvik 2008). Med höga chefer avsågs 

exempelvis vd, kommundirektör, HR-chef, förvaltningschef och andra chefsfunktioner med minst en 

till två chefsled under sig. Vi valde erfarna chefer även eftersom vi ansåg att det krävdes ett antal år 

som chef för att kunna reflektera kring den egna upplevelsen av kommunikationsklimat. Vi antog att 

cheferna som valde att delta var intresserade av ämnet och hade "viktig och relevant information att 

ge" (Repstad 2007, s. 89) i form av exempelvis attityder, kunskaper och erfarenheter. Kanske hade 

de själva försökt förstå detta "sociala fenomen utifrån /.../ egna perspektiv" (Kvale & Brinkmann 

2014, s 44) och att de ville reflektera mer, vilket några av respondenterna även sade. Att det på 

förhand fanns ett positivt intresse för ämnet kan ha påverkat resultatet. Flera hade uttryckt att det var 

intressant att få reflektera kring ämnet, att de slagits av hur viktiga frågorna var och att klimatet var 

"hard core", som en av respondenterna formulerade det.  

 

Vi hade ett antal urvalskritierier på våra respondenter: De skulle ha minst fem års erfarenhet av att 

vara chef och ledamot i ledningsgrupp i organisationer baserade i Sverige. De skulle ha varit 

ledamöter i minst två ledningsgrupper varav ordförande i minst en av dem. Ledningsgrupperna skulle 

antingen ha varit i två olika organisationer eller i två olika delar av den. De skulle ha haft erfarenhet 

av att ha lett chefer. De skulle ha varit chefer i organisationer med minst 100 anställda. Dock var ej 

kravet att de skulle ha varit chefer för hela organisationen. Att vi ville att de skulle ha fått sina 

erfarenheter i huvudsak utifrån en svensk kontext var för att få en så homogen respondentgrupp som 

möjligt. Detta för att minimera riskerna för att empirin och resultatet skulle kontamineras med icke-

relevanta faktorer som exempelvis andra länders lagar och kulturer. Även om vi inte tagit hänsyn till 

etnicitet i vår studie, så kunde vi konstatera att våra respondenter överlag hade svenskklingande namn. 

Som forskare eftersträvade vi även en så jämn könsfördelning som möjligt för att inte kön skulle 

riskera att påverka resultatet på ett utslagsgivande sätt. Med tanke på studiens urvalskritierier kunde 

vi konstatera att det krävdes en viss ålder för att nå dem. Majoriteten av cheferna var därför över 50 

år.  
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Vi eftersträvade även respondenter från olika branscher för att inte en bransch skulle påverka på ett 

utslagsgivande sätt. Respondenter hade också erfarenhet från ett omfattande spektrum av branscher. 

Av samma skäl eftersträvade vi en jämn fördelning mellan olika organisationstyper; offentliga, 

privata organisationer och idéburna.  

 

4.3 Urvalsprocess  

Vi resonerade om våra respondenter skulle komma ur två organisationer för att få en jämförande 

dimension. Vi valde dock bort detta då vi menade att det var bättre ur studiens syfte att utgå från 

person och inte organisation. Det var inte en organisations kommunikationsklimat vi ville studera 

utan fenomenet i sig. Vi använde oss av snöbollsmetoden (Denscombe 2014) utifrån att den lämpade 

sig väl i småskaliga forskningsprojekt och även hjälpte studien att komma upp i en grupp med möjliga 

respondenter utifrån en ackumulation (ibid). Vi inledde med att kontakta personer i vår närhet där vi 

visste att urvalskriterierna var uppfyllda och där vi upplevde att det redan fanns tillit till oss som 

personer. Vi hoppades på så sätt att stärka möjligheten till en lättsam och trygg miljö för respondenten. 

Vi valde även att lägga ut information om studien via sociala medier såsom Facebook och Linkedin 

(bilaga 2). Vi menade att detta förfarandet var att jämställa med både personligt kontaktskapande och 

med snöbollsmetoden (Denscombe 2014) då en bekant i våra nätverk kunde nappa på frågan om att 

delta eller själv rekommendera någon som de kände som passade in på urvalskriterierna. Detta skedde 

också. Vi gjorde en avgränsning i att inte intervjua personer som vi umgicks med som nära vänner 

eller som vi stod i någon form av beroendeställning till. Då fick den andre av oss göra intervjun, vilket 

skedde i tre fall. Chefer som kände till oss yrkesmässigt såg vi inga problem med att intervjua då vi 

antog att den redan etablerade relationen kunde öka deras öppenhet. Att vi använde snöbollsmetoden 

(Denscombe 2014) och därmed gjorde oss beroende av hjälp från respondenterna kunde påverka 

resultatet och utgjorde ett "metodiskt problem" (Repstad 2007, s. 89) genom att de "medvetet eller 

omedvetet har ett önskemål om att styra urvalet" genom att de rekommenderade andra som de kände 

väl och som kanske hade en liknande syn på klimatet. Vi valde att först genomföra en elitintervju 

(Kvale & Brinkman, 2015, s. 187) med en expert, lektorn Sara von Platen. Intervjun genomfördes 

den 4 februari och tog ca en timma. Genom intervjun hoppades vi få en ökad förståelse för ämnet och 

även testa embryot till frågeguide. Ett annat skäl var att försöka minimera egna föreställningar om 

ämnet för att inte dessa skulle påverka studien i alltför stor utökning (Becker 2008). Expertintervjun 

ingick inte i studiens empiri.  
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4.4 Analysbearbetning  

Vi transkriberade intervjuerna och började "umgås med materialet" (Rennstam & Wästerfors 2015, 

s. 80). Vi gjorde en första grovsortering utifrån de teman som fanns i frågeguiden. Arbetet gjordes 

individuellt. Vi snabbläste ett tema i taget och skrev ner nyckelbegrepp på post-it-lappar. Vi använde 

chefernas egna ord och tog det som vi upplevde var det tydligaste resultatet i varje tema. Detta var ett 

sätt att mejsla fram intressanta fenomen i empirin. Tillsammans - och så öppet och brett vi kunde - 

skrev vi sedan in våra respektive valda nyckelbegrepp under varje tema i ett tomt dokument. På detta 

sätt fick vi ett första gemensamt grepp om empirin. Nästa steg var att återigen individuellt, men denna 

gång närläsa intervjuerna i sin helhet. Var och en strök under, antecknade och skrev kodord för att 

definiera det vi läste (Rennstam & Wästerfors, 2015) och som vi uppfattade var centralt. Var och en 

förde sedan in sina anteckningar i en matris vi tillverkat (bilaga 4). På så sätt kunde vi se om vi såg 

liknade kategorier i empirin (Nyberg & Tidström 2012) och jämföra våra respektive matriser. De 

kvinnliga respondenterna var först ut och vi kodade varje frågas svar inspirerade av det sätt som 

förespråkas i Rennstam & Wästerfors (2015) i den initiala kodningen. Vi kodade dock inte varje 

mening utan snarare varje resonemang eller stycke. Parallellt läste vi om hur man kunde bearbeta 

materialet genom att "sortera, reducera och argumentera" (ibid, s.28). Under processens gång 

resonerade vi intensivt för att öka vår gemensamma förståelse och på så sätt förvissa oss om att vi - i 

så stor utsträckning som möjligt - arbetade på samma sätt. När vi sedan återigen tog oss an 

transkriberingarna gjorde vi det utifrån analytic bracketing (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vad sa 

respondenter och hur sa de det? Vi resonerade och sorterade igen och försökte se om det växte fram 

nya, bättre kategorier och begrepp när vi vävde in teoretiska resonemang. Vi ville nå "utöver det 

direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer som inte framträder omedelbart i en text" (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 249). 

 

4.5 Etiska principer  

Vi förhöll oss till forskningens etiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet ansåg vi 

uppfyllt då vi informerade respondenterna om syftet med studien (bilaga 3), om möjligheten att få ta 

del av uppsatsen och om vår utbildning. Vi upplyste även dem om deras anonymitet och om att vi ej 

skulle informera om vilka organisationer de arbetade i. Däremot skulle vi övergripande ange deras 

ålderspann, utbildningsnivå, kön och antalet år de arbetat som chef. Därmed ansåg vi att 

konfidentialitetskravet var uppfyllt då vi även valde att stärka skyddet genom att avidentifiera de citat 

vi lagt in och benämnde dem som respondenter R1, R2, etc. Vi valde även bort att i vissa fall ange 

konkreta exempel på grund av risken för att anonymiteten då skulle äventyras. Vi bekräftade inte 

heller för nya respondenter att det var en respondent som rekommenderat dem. På så sätt motverkade 

vi den ur anonymitetssynpunkt metodologiska brist som rörde att vi inte varit helt fria i valet av 
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respondenter. Samtyckeskravet ansåg vi vara uppfyllt då vi fick access och samtycke av cheferna som 

gav sitt godkännande till studien. Nyttjandekravet ansåg vi var uppfyllt då vi garanterade att inte 

bruka materialet till något annat än till forskning. Även de källkritiska principerna (Thurén 2013) var 

av relevans. Vad gällde äkthetsprincipen såg vi inga skäl att tro att de vi intervjuat var andra än de 

som de utgett sig för att vara. Vi såg heller ingen tendens till påverkan från arbetsgivaren. 

Tidssambandet såg vi heller inga problem med, då studien gjordes samtidigt som cheferna var aktiva 

utom en som nyligen lämnat sin chefstjänst. Vad gällde oberoendet såg vi inga skäl att tro att 

respondenterna utsatts för påverkan inför intervjun. Tendensfriheten däremot såg vi bekymmer kring, 

dels utifrån problematiken med elitintervjuer (Kvale & Brinkmann 2014), dels utifrån eventuella 

behov hos cheferna att framställa sig i bättre dager (Repstad 2007). Samtidigt såg vi inga tunga skäl 

att misstänka detta då vi hade en känsla av öppenhet och vilja från chefernas sida att dela med sig av 

sina erfarenheter på ett autentiskt vis.  

 

4.6 Sammanfattning metod 

Nu har studiens metodologiska utgångspunkter beskrivits. Studien hade en kvalitativ ansats i form av 

intervjuer med strategiska chefer utifrån att de hade stor påverkan på organisationen (von Platen,201 

7). Studien använde snöbollsmetoden för att nå respondenterna. Det fanns en medvetenhet om att 

chefer kunde vara svåra att intervjua. Utifrån den aspekten hade de etiska principerna en särskild vikt 

då garantin om anonymitet var ett sätt att vid intervjutillfället skapa trygghet och öppenhet i relationen 

mellan oss som forskare och respondenterna. Att respondenterna representerade sig själva och inte 

sina organisationen var också ett sätt att få dem att öppna upp och att känna sig mer fria i sina svar. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Studiens sociologiska fråga handlar om hur strategiska chefer beskriver 

kommunikationsklimatet, hur de upplever sig agera i klimatet samt hur de upplever att klimatet 

påverkas av maktrelationer. I detta kapitel redovisas studiens resultat utifrån två huvudteman; 

öppenhet och tystnad. Empirin struktureras och analyseras med hjälp av vald teori, men även 

relevanta delar av forskningsöversikten används för att undersöka samband mellan studiens 

resultat och tidigare forskning (Söderbom & Ulvenblad 2016). Resultatet av empirin redovisas 

och analyseras parallellt för att skapa en röd tråd i avsnitten. En uppmaning till läsaren är att 

ha metaforen av en teaterföreställning i bakhuvudet vid läsningen och föreställa sig att samma 

pjäs spelas med samma uppsättning roller och framträdande (Goffman 2009). Den enda 

skillnaden är att under den ena föreställningen präglas framträdandet av ett öppet klimat och 

vid det andra av ett tyst. I båda föreställningarna är det rutinerade aktörer, precis som studiens 

respondenter. Vi vill understryka att studiens resultat och analys ska ses som tendenser. Vi vill 

även påminna om att studien avgränsas till att undersöka hur cheferna beskriver 

kommunikationsklimatet, inte om de faktiskt gör det de säger sig göra. Kapitlet inleds nu först 

med en presentation av de chefer som deltar i studien samt en analys av dem utifrån vald teori.  
 
5.1 Seniora sociala rollutövare 

Studiens chefer är erfarna. Alla har varit på samtliga nivåer; operativ, administrativ och institutionell 

(Jacobsen & Thorsvik 2008). Sju av dem har varit eller är högsta chef idag såsom vd och 

kommundirektör. Alla har varit chefer i minst 10 år och som mest 30 år. Alla har deltagit i flera 

ledningsgrupper och lett minst en, några minst 7–8 stycken. Den som haft minst chefer under sig har 

haft tre, den som haft flest har haft ca 500 chefer. Gruppen består av sex kvinnor och fem män. Deras 

åldrar varierar, men majoriteten är över 50 år. Den äldste närmar sig 60 och den yngste är 35 år. Alla 

utom två har universitetsutbildning.  

 

Tillsammans har cheferna erfarenheter av en stor variation av branscher såsom media, finans, IT, 

fastighet, bygg, sjöfart, livsvetenskap, staten, kommuner, akademin, handel, med mera. Även 

individuellt har de erfarenhet från flera branscher, utom en som varit i samma hela yrkeslivet. De har 

även erfarenhet från privat och offentlig sektor, idéburen verksamhet och public service. Merparten 

har rört sig mellan minst två organisationstyper, exempelvis privat och offentlig. De har också 

erfarenhet från både små och stora organisationer, från ett 10-tal upp till 150.000 anställda. 

Majoriteten har haft en chefsfunktion i organisationer om minst 2.000 anställda.  

 

Studiens analys visar på tendenser till att respondenterna är seniora utövare av den sociala rollen 

(Goffman 2009) chef. Via intervjuerna framträder respondenternas livsvärldar (Kvale & Brinkmann, 
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2014, s. 31) i en organisationskontext. Livsvärldarna inbegriper beteenden som cheferna säger sig 

både utföra med rutin (Goffman 2009) och med ett mått av improvisation. Studiens resultat visar på 

en upplevd känsla av trygghet hos cheferna och en vana i framträdandena, både i den främre offentliga 

regionen och i den bakre regionen i kulisserna (ibid). De har många år att luta sig mot och visar därför 

tendenser till att både uppleva sig kunna känna in och även läsa av klimatet, varför det exempelvis är 

tyst i en situation. Respondenterna verkar även ha liknande uppfattningar kring hur fenomenet görs 

(Rennstam & Wästerfors, 2015), nämligen utifrån perspektiven öppenhet och tystnad. Tystnad 

upplevs i huvudsak av respondenterna vara präglat av rädsla och öppenhet av tillit. Alla upplever sig 

ha arbetat mest i organisationer med öppet klimat, men alla har också erfarenheter av att jobba i ett 

tyst, fast i lägre grad. Få av dem har varit i en organisation som jobbat systematiskt med att utveckla 

kommunikationsklimatet.  

 

5.2 Chefens sociala roll på institutionell nivå 

Ett tydligt resultat, såsom vi forskare upplevde det under samtliga intervjuer, är att respondenterna 

uppvisar tendenser till en välutvecklad verbal förmåga ackompanjerad av en självklarhet i 

intervjuframträdandet (ibid). De växlar med lätthet mellan olika perspektiv, exempelvis mellan tanke 

och känsla, mellan egna erfarenheter och reflektioner av dessa. De rör sig från att beskriva detaljer i 

andras beteende till att växla över till organisationens mål, värdegrund och strategier. Detta skulle 

kunna vara ett uttryck för det Kvale och Brinkmann (2015) anför om förberedda samtalsspår där 

cheferna vill förmedla sina åsikter. Det var dock inte så som vi upplevde intervjuerna. Cheferna var 

eftertänksamma och tog påfallande ofta pauser innan de svarade som om de försökte att leva sig in i 

situationen och för att komma fram till hur de tror att de skulle ha agerat i en verklig situation. Å 

andra sidan skulle en problematiserande tolkning kunna vara att de tog pauser som en förberedelse 

för Goffmans (2009) verbala kommunikation "give expression" och för framträdandet i sin helhet 

"give off expression" som även inkluderar kroppspråk, attityd, etc. Det skulle i så fall kunna ses som 

ett uttryck för en vana hos cheferna att vara taktisk i sin kommunikation i syfte att framställa sig i 

bättre dager genom en önskad självbild (Repstad, 2007).  

 

Det finns tendenser till samsyn bland respondenterna kring ramen för chefsuppdraget på institutionell 

nivå. När cheferna beskriver sina viktigaste uppgifter använder de visserligen en variation av ord och 

begrepp, men de vetter åt samma håll: se till helhet, arbeta strategiskt, ange riktning, sätta mål, 

samordna, verkställa beslut, skapa resurser och resultat, motivera, lyssna, återkoppla, leda genom 

förståelse, kommunicera, ta bort friktioner, korrigera beteenden, vara förebild och säkerställa att alla 

är med på tåget. Studiens analys är att chefernas uppgifter förutsätter kommunikativ kompetens, vilket 
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stöds av forskning. I stort sett alla "aktiviteter och uppgifter som ledare utför förutsätter någon form 

av kommunikation" (Simonsson, 2002, s 13).  

 

Cheferna talar om vikten av kommunikativ förmåga, att de kommunicerar mycket i sitt uppdrag och 

att det är en kompetens som man måste besitta personligen. Många andra kompetenser kan man få 

hjälp med, exempelvis ekonomi, men som chef på institutionell nivå krävs fallenhet för 

kommunikation.  

 
 

”Det viktigaste är att kommunicera. Om vi tar det företag där jag är nu, det  är kommunikation på många olika 
plan. Det är kommunikation med investerare, styrelsen, etc. Det är det som är intressant för en vd. Så är det 
organisationen som du ska kommunicera med, och arbeta för att de mål du satt upp som vd med styrelsen, ska du 
leda mot.” (R11) 

 
"När det gäller de allra tuffaste frågorna så måste högste chefen ta kommunikationen. /.../ Klarar man inte av att 
ställa sig inför 400 personer och inte kan kommunicera inför en sådan stor grupp eller gå in i ett möte med  15 
dotterbolags vd:ar och står med manuskript och läser... Det fungerar liksom inte. Då blir det... tråkiga saker ... och 
folk drar." (R6) 

 
 

Utifrån Goffmans (2009) teorier kan situationen i citatet förstås på så sätt att det är viktigt för 

underlydande chef att ens överordnade chef framför en övertygande rollprestation både utifrån den 

språkliga förmågan "give expression" och framträdandet i sin helhet "give off expression" (ibid). 

Detta för att överordnad chefs legitimitet ska uppstå och bibehållas. Om inte respondenterna upplever 

att den överordnade kan spela rollen av kommunikativ ledare på den institutionella nivån (Jacobsen 

& Thorsvik 2008) lever chefen inte upp till rollförväntningarna, vilket kan leda till att chefer i stället 

för att fokusera verksamheten börjar prata om högste chefen. I en organisation slutade mer än hälften 

av dotterbolagsvd:arna inom loppet av ett halvt år efter att en ny koncernchef tillträtt. Ett skäl, enligt 

en av respondenterna, var hens oförmåga att kommunicera på ett förtroendeingivande sätt, 

exempelvis hade koncernchefen manus när hen pratade inför sin ledning:  
 

 
“Nu är jag väldigt öppen… Om man haft en mycket stark ledare som hållit ihopa organisationen och skapat ett 
bra förhållande i organisationen där bolagen samverkar och så helt plötsligt blir en ny person utsedd till 
koncernchef över hela gänget och klarar inte det…. Det ska jag säga, där kan vi prata korridorsnack... att det blir 
rått, nästan att det blir en kollektiv fälla. Och då falnar ju självförtroendet snabbt ännu mer. Samtidigt så är det 
ju så att på den nivån måste du kunna hantera det, annars är du inte lämplig. Det var dock en bra person och 
lämplig för mycket annat.” (R6) 

 

Ett resultat pekar på tendenser till att chefer som inte kan leverera en övertygande rollprestation 

riskerar tappa i legitimitet inför sina underlydande (Goffman 2009). Respondenterna vill helt enkelt 

att deras chef kan sköta framträdandet på ett sätt som inger respekt. Som en respondent uttryckte det 

så ska vd:n visa sin självständighet och vara:  

  



 

  28 

"lite kung i sitt eget kungadöme /.../ Om man rör sig i sin egen organisation... mitt ansiktsuttryck, mitt 
kroppsspråk kan ju få folk att reagera. Man har ju så mycket... inte bara formell makt, utan också en enorm 
informell påverkan." (R2) 

 
En tolkning kan vara att resultatet bekräftar förväntningarna på den institutionella nivån där centrala 

symbolfunktioner finns. Ledarskapet måste kunna föra fram organisationens värdegrund så att 

medarbetarna kan känna igen sig. Det ansvarar även för att förmedla vägledande normer (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). När chefen inte kan leva upp till förväntat beteende blir det problematiskt. 

 

Studiens analys är att förmågan att kommunicera är en aspekt av chefens sociala roll (Goffman 2009). 

Kommunikativ förmåga är därmed också avgörande för att kunna åstadkomma ett öppet 

kommunikationsklimat. En central del i en interaktion människor emellan är att det finns en 

upplevelse av kongruens mellan den sociala rollen och framträdandet. Det innebär att det exempelvis 

av en strategisk chef på den institutionella nivån förväntas ett specifikt "fastställt handlingsmönster" 

(Goffman 2009, s. 23) medan det av exempelvis en polis eller en kirurg förväntas ett helt annat 

handlingsmönster. När roller och handlingsmönster inte stämmer överens kan det exempelvis leda till 

bristande legitimitet för en strategisk chef.  

 

5.3 Öppenhet   

Nedan redovisas studiens två huvudteman - öppenheten och tystnad - ur olika perspektiv. Öppenhet 

och tystnad är visserligen varandras motpoler men skillnaden dem emellan är inte svart och vit. I 

stället finns de på en glidande skala där tystnad och öppenhet kan råda samtidigt och att olika typer 

av kommunikativa beteenden kan påverka rörelsen i den ena eller andra riktningen. Studien börjar 

med att redovisa resultatet kring öppenhet. 

 

5.3.1 Framträdande i öppet kommunikationsklimat  

De framträdanden (Goffman 2009) som äger rum i en organisation i ett öppet kommunikationsklimat 

präglas, enligt respondenterna, av kreativa interaktioner mellan anställda som är engagerade och 

motiverade att göra ett bra jobb för organisationen. Respondenterna beskriver en atmosfär av glädje 

och inspiration och tecknar det öppna klimatet på ett enhetligt sätt. De talar om en upplevelse av goda 

relationer och snabb information och kommunikation för att få en motiverad organisation att prestera 

bättre. Dörrar står öppna, det finns tid att kommunicera, man vågar ifrågasätta, blotta egna svagheter 

och den gemensamma förståelsen växer fram genom dialog och erfarenhetsutbyte. Lösningar och 

verksamhet är i fokus. Karakteriseringen kan även förstås utifrån Goffmans (2009) begrepp manér, 

det vill säga att chefen förväntar sig att de underlydande intar en roll med ett beteende som krävs för 

att matcha interaktionerna i ett öppet klimat som till exempel att man vågar ifrågasätta och blotta egna 
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svagheter. Resonemanget stöds av tidigare forskning som säger att kommunikationsklimat är av stor 

vikt då det bidrar till "effectiveness and success of an organization" (Nordin et al. 2013, s.1046).  

 

Respondenterna talar även om vikten av att chefen uppmuntrar anställda att bidra med idéer och 

tankar på ett konstruktivt sätt. Det handlar om att hjälpa varandra, skapa trivsel och att ha roligt 

tillsammans. Som en respondent uttrycker det: "Glädje, det blir liksom skoj, enkelt uttryckt" (R4).  

Att be om och att ge feedback är också centralt. Så här uttrycker en av respondenterna det: 
 

“Vilket klimat ska man ha i en ledningsgrupp? Är det okej att visa sig svag? Och det är det. Jag säger att om 
inte dom som ingår i koncernledningen visar sig svaga inför mig då är det ju inte någon som kan rädda dom, 
liksom. Det är ju viktigt att man har den hemmahamnen - för det är det enda sättet. Det är därför jag tjatade… 
Det finns en värdegrund, det finns chef och medarbetarskap. Återkoppling ÄR en kärlekshantering. ‘Jättebra!’ 
eller ‘Tänk på detta! Eller ‘Detta måste bli bättre’. Det är samma sak om man vågar ta den diskussionen. Men 
om man har ett sånt klimat att man inte vågar ta upp det, då kommer det inte kunna funka.” (R1)  

 

Den överväldigande majoriteten av respondenterna upplever att de själva i sitt personliga ledarskap 

aktivt jobbat med att försöka skapa ett öppet klimat, både i sin ledningsgrupp, mellan sig och enskilda 

ledamöter och i sin verksamhet. Få har dock arbetat i en organisation som tagit ett beslut om att med 

en gemensam metod systematiskt försöka att utveckla hela organisationens kommunikationsklimat. 

Respondenterna upplever sig själva känna av i klimatet när något inte är bra, att det är feedback till 

hen som chef, att något inte är tydligt kommunicerat:  

 
"För mycket kritiska synpunkter då tänker jag att nä, nu är det något vi har glömt, då måste man tillbaka igen 
och fundera på hur kan man trygga upp och säkra eller vad är det vi inte kommunicerat ordentligt? Vad behöver 
vi göra? Inte alltid roligt, men det är alltid bra." (R5) 

 

För att förstå vad som händer kan en möjlig tolkning vara att se det ur Goffmans (2009) främre och 

bakre region. Den främre regionen i detta avseende är mötet med den underlydande personalen.  

Chefen har inte klarat framföra sitt budskap i den främre regionen så att underställda upplever sig 

uppdaterade och trygga. Det kan finnas en misstänksamhet om dolda agendor, att man inte fått all 

information som finns tillgänglig i högsta ledningen som verkar i den bakre regionen (ibid).    

 

Respondenterna upplever att de lägger tid på att skapa ett öppnare klimat, det kommer inte av sig 

självt. Även om man kokar inombords får man inte visa stress, utan medarbetaren ska få känslan av 

att chefen tar tid just med hen. Flera respondenter uppger att de har satt i system att organisera sitt 

arbete för att stärka öppenheten genom att träffa så många medarbetare som möjligt på ett enkelt sätt. 

En vd talar exempelvis om att hen aldrig lägger möten på morgonen då hen är mån att i stället gå sin 

James Bond-runda med en kopp kaffe och småprata med folk om småsaker, göra high-five.  
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“Jag har kommit in i organisationer som varit väldigt slutna. Återigen så här... att jag har medvetet sett till att 
jag inte har möten direkt på morgonen. Jag är väldigt mån om att gå min James Bond-runda på morgonen och 
småprata med folk. Dels uppfattar man väldigt mycket småsaker som organiserade möten inte kommer fram 
med. Det är guld att prata med folk. Till exempel ett gäng som börjar jobba klockan sex på morgonen och jag 
kommer till jobbet halv åtta och går runt och hälsar på alla. /.../ Det är fantastiskt att gå ut till gänget… och give 
me five och lite så där… man får så mycket info. Det är inte bara så att man är artig och trevlig. Där får man 
också eventuella begynnande konflikthärdar genom att man har de rundorna. Som ledare ska man alltid uppfattas 
som, hur stressig agenda man än har, ska man uppfattas som att du alltid har tid. /.../ Sedan kan man inombords 
nästan gå sönder… ska man behöva lyssna på detta… men det måste man hantera.” (R6)  

 

Majoriteten av respondenterna säger sig även söka upp medarbetarna på olika strukturerade och 

systematiska sätt för att fånga upp synpunkter "Det är helt avgörande, de är dom som kan jobbet och 

utför arbetet" (R9). Det är även viktigt att fånga upp begynnande konflikter. "Är det läckage måste 

det täppas till" (R6). Resultatet stöds av tidigare forskning som visar att chefer kan öka öppenheten 

genom att vara tillgängliga, mottagliga och öppna (Greenberg & Edwards 2009) samt genom att 

utveckla ett "stödjande klimat som uppmuntrar aktivt deltagande, ett sunt utbyte av information och 

ett konstruktivt sätt att lösa konflikter" (Nordin et al 2013).  

 

Studiens analys är att i det öppna klimatet ingår det i den sociala rollen som chef att bjuda in till 

dialog. Det ingår också att vara lyssnande och att snabbt agera på det man hör eller förklara att 

förslaget ej är möjligt på grund av följande anledning. Den positiva feedbacken, exempelvis att det 

var bra att synpunkten kom upp, är central eftersom chefen behöver föra fram att det lönar sig att vara 

öppen med vad man tycker och tänker. Analysen är även att det är viktigt för chefen att skapa en 

inramning för att möjliggöra en scen där framträdanden kan ske, en scen där det är möjligt för 

underlydande att lyfta upp känslor och bekymmer och verksamhetskritiska idéer (Goffman 2009). 

Respondenterna anser att ett öppet klimat är självklart att sträva efter. De anser också att det är centralt 

för en fungerande verksamhet. All öppenhet är inte eftersträvansvärd och acceptabel. Analysen visar 

att respondenterna upplever att det måste finnas gränser för öppenhet såsom tydlig ram och struktur 

för att motverka förvirring och kaos inom organisationen (Greenberg & Edwards 2009). Öppenhet 

måste också prövas mot andra värden, exempelvis att öppenheten måste begränsas för att uppnå en 

miljö fri från exempelvis kränkningar och diskriminering av individer. Respondenterna tar också 

konsekvenserna av detta tänkande:  

 
“Alla ska få prata med vem de vill, men det finns gränser för vad man tar upp för någonting och hur man 
uttrycker sig när man gör det… Framförallt i grupp, skulle jag säga.” (R2) 
 
“Man har ju viss etik och moral i sitt företag och det är där gränserna går. Man har respekt för varandra så klart 
och för sin styrelse och sina ägare. Man ventilerar inte allting. Om jag tycker att ägaren till bolaget är en 
knäppskalle så säger man ju inte det rakt ut i plenum och så vidare, om du förstår vad jag menar. Det finns ju 
gränser för allt, även om det är högt i tak. Respekt för bolaget och för det vi håller på med, det är svårt att sätta 
ord på det, men det finns oskrivna regler för det.” (R11) 
 

Mer om gränserna för öppenhet redovisas i avsnitt 5.4.3. 
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En kommundirektör pratar om att lägga tid på reflektion och strategiska beslut, men att det kan vara 

svårt att ta den tiden. Man måste dock som chef säkra verklighetsförankringen då allt förändras hela 

tiden. ”Saknar man som chef kontakt med marken och enbart jobbar strategiskt, då jobbar man inte 

bra” (R1). Flera respondenter understryker också vikten av att själva föregå med gott exempel "man 

är ju väldigt mycket modell /.../ som man själv kommunicerar så gör ju resten av organisationen" 

(R5). Detta inbegriper även att vara öppen med egna brister. "'Blotta' är ett bra ord, när man blottar 

sina svagheter och brister för varandra /.../ det är ett väldigt starkt bevis för ett öppet klimat" (R9). 

Ett annat kvitto på öppenhet är att "Man behöver inte smyga omkring"(R4). Men kanske det 

viktigaste av allt med ett öppet klimat sammanfattas på följande sätt av en av respondenterna:  

 
"Om jag har en organisation på 350 personer som förväntar sig att bli matade med information om vad som är 
viktigt, det är HELT omöjligt i det BRUS av information som vi lever i idag. Får jag 350 självständigt 
tänkande individer som funderar 'Okej, vart finns den här informationen? Och hur ser jag till att få den?' 
Aktiva informationssökare, så kommer vi sannolikt att bli, inte optimala, men mer effektiva." (R2) 
 

Citatet pekar på en riktning som Ashford et al (2009) ger utryck för. "I en värld karaktäriserad av 

ökad komplexitet och snabb förändring är det en fördel med öppenhet då den möjliggör snabb 

anpassning till förändring" (ibid, s 175). Öppenheten underifrån i hierarkin ökar och breddar även 

beslutsunderlaget och ger chefer snabb information om ett brett fält av framväxande problem, trender 

och omvärldsförändringar (ibid). Öppenheten möjliggör även för chefer att upptäcka och korrigera 

beteenden och förhållningssätt (Greenberg & Edwards 2009). 

 

5.3.2 Kommunikativt handlande för att öppna upp kommunikationsklimatet 

Cheferna uppger att de metakommunicerar, det vill säga pratar om hur man kommunicerar, som ett 

sätt att öppna upp klimatet och som ett sätt att försöka korrigera beteenden och skapa förändring. En 

chef reflekterar över hur hen systematiskt upplevde sig arbeta i en dysfunktionell ledningsgrupp 

som hen kom till. Respondenten berättade vad hen såg och hörde för att få ledamöterna att föra 

dialog kring sina egna kommunikativa beteenden, såsom exempelvis att:  

 
"Man nästan skrek på varandra /../ Asså det var helt uppenbart att det var en högsta chef som satte det klimatet. 
Det var en chef som skällde ut medarbetare, rakt in över leden… så, och det satte ju ribban någonstans… Så alla 
var ju rädda. Och skulle man någon gång få sin röst hörd så var det genom att höja den. Så det var ju helt absurt… 
Här var det också illa, men inte riktigt på den nivån… Och det var ju livrädda människor… Väldigt mycket rädda 
människor här. Och det är ju det mest farliga man kan ha i en organisation, för det blir förvirrat och det blir 
konstigt och det får konsekvenser. Så att just… prata med individen, naturligtvis, men väldigt mycket jobba med 
hur vi pratar med varandra… Det kan ju aldrig någonsin vara okej att jag sitter och skriker på dig. Sen händer 
det någonting och det blir väldigt positivt och man bygger upp det här med hur vill man att arbetsplatsen ska 
vara... Spelregler och alltihopa. Sen blir det ju återfall, naturligtvis. Men där blir det ju jätteviktigt att direkt gå 
in och titta på vad har vi pratat om… vad har vi kommit fram till. Alla har varit med och bestämt det här, hur 
gör vi nu liksom?" (R10)  
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Respondenten beskriver en upplevelse av att hen fick ner konfliktnivån i ledningsgruppen genom att 

metakommunicera gruppens kommunikativa beteenden till ledamöterna.  

 

Studiens analys är att cheferna upplever sig ta till kommunikativa beteenden för att skapa ett öppnare 

klimat i teamet mellan sig och underlydande till nytta för verksamheten. Enligt Goffman (2009) 

brukar människan agera på de intryck som ligger öppna för henne. I detta perspektiv kan man se 

metakommunikation som ett försök att komma förbi de yttre intrycken och närma sig det som är mer 

dolt men som också kan påverka kommunikationsklimatet. Genom metakommunikationen sker en 

form av spegling av ett skeende som kan bidra till att något som ännu inte är medvetandegjort för en 

individ eller grupp blir synligt och därigenom möjligt att prata om (Goffman 2009, s. 215).  

  

En respondent uttrycker det som att "Man behöver metakommunicera vad som sker i rummet. I en 

tyst kultur som är inne i bara rädsla, det är hemskt att arbeta så" (R4). Resultatet visar att cheferna 

säger sig använda metakommunikationen som ett verktyg i sitt ledarskap. Respondenterna uppger att 

användandet av metakommunikationen är situationsbunden. Ibland föregås den av en process som 

kan gå mycket snabbt i en aktuell situation. Ibland tar det lång tid, kanske veckor eller månader då 

det handlar om att vara uppmärksam och känslig för signaler. En av respondenterna reflekterar kring 

vad hen upplever sig göra, nämligen att hen försöker språksätta situationen inför sig själv först och 

därefter landa i ett beslut om hen ska språksätta det också inför andra: "Jag hugger aldrig på första 

beteendet som jag ser. Jag vill se ett mönster hos en chef innan jag går in och ger tuff feedback"(R4). 

En annan chef upplever sig metakommunicera allt oftare i sin roll som chef och erfar då att hen får 

önskat gensvar av underordnad chef.  

 
"Jag har lärt mig att ta upp saker mycket mer. Det gör jag nästan alltid när jag märker att det kan vara grejor. 
Att jag vågar fråga och inte gissa." (R8)  

 

Att just våga agera är ett tydligt resultat. Särskilt i ett tyst klimat måste man vara modig och ta upp 

och processa tystnaden och få upp det som annars inte kommer att sägas.  "Civilkurage att våga /../ 

det är min skyldighet att agera i frågan" (R3). Metakommunikationen är dock ingen mirakelkur. 

"Vissa individer kan ju fortsätta och göra samma sak i evinnerlighet, medan andra kan ta det till sig 

och ändra sig" (R11). Enligt Greenberg och Edwards (2009) är valet mellan att tala och att vara tyst 

ett av de mest fundamentala beslut anställda tar. Metakommunikation skulle därmed kunna vara en 

metod för att påverka de psykologiska processer (Morrison & Rothman 2009) som finns med i valet 

mellan tystnad och öppenhet. För att skapa ett öppet klimat behöver chefen enligt teorin vara 

uppmärksam på i fall hen får ett brett spektrum av idéer och åsikter genom att låta alla komma till 

tals (Greenberg & Edwards 2009). Får chefen för få perspektiv behöver hen reflektera över detta.  
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5.3.3 Ledningsgrupp i ett öppet klimat  

Resultatet visar att samtliga respondenter upplever sig sträva efter en ledningsgrupp med ett öppet 

klimat där chefer kan skapa gemensamma bilder, ha kul, be om hjälp, få stöd, våga blotta sig och 

erkänna sina brister. Chefernas reflekterar över att öppenheten kräver mod att ta upp saker som inte 

fungerar eller som riskerar att leda till illojalitet eller dåligt anseende för organisationen. Öppenheten 

kräver också att ledamöter framför sin egen oro inför ledningsgruppen, till exempel vid en 

omorganisation samt att det pågår ett samspel bland ledamöterna. Samspelet är en förutsättning för 

erfarenhetsutbyte och innovation i ett kommunikationsklimat där allas åsikter är lika viktiga - i en 

sådant klimat kan nya perspektiv komma fram.  

Studiens respondenter ger i sina livsvärldar (Kvale & Brinkman, 2014) uttryck för att det finns olika 

vägar till öppenhet i ledningsgruppen såsom att involvera ledamöterna i diskussioner och att ta tillvara 

på deras perspektiv i beslutsprocessen.  

 
“Ta fram det i ledningsgruppen - kom inte till mig efteråt! “Men den här goda idéen eller det du var rädd för.. 
Varför sa du inte det till de andra?” För allas åsikter är lika viktiga i en diskussion. Det är en sån här riktigt viktig 
sak. För du kanske har tänkt på någonting som får mig att…“fan, asså den vinkeln har jag inte sett” och det är 
här… Det gör ett öppet klimat. Jag har sett det såhär.. Kan vi reflektera, vad tror ni om det? Nä, jag tycker inte 
det är bra… Jag tycker att det här kan bli konsekvensen för det… “Jättebra” och till syvende och sist så, som jag 
brukar säga i min metafor värld, det är en soppa! Men vi ska få ner det här till en buljongtärning.. Fanimej! Vi 
ska vara överens om detta! Men då måste diskussionen och alla ha möjlighet att komma fram.“(R1)  

 

Samtidigt visar studiens resultat på tendenser hos respondenterna till att se ledningsgruppen som mindre 

viktig. Jobbar man som chef enbart genom den är man fel ute. En av cheferna anser till och med att 

ledningsgruppen enbart är en procent av hens jobb.  

 
Men allt är kopplat till det totala ledarskapet och värdegrund om man har ett bolag. Vilken kultur har man? Och 
om man bara som chef eller VD bara jobbar med ledningsgruppen, då är man fel ute. Om man bara träffar 
ledningsgruppen, för det är liksom en procent. Sen vill jag säga såhär sen tror jag också att det finns ett… För 
det finns en… Om man nu är lite näbbig… En liten naiv tro att det här med ledningsgruppen det är ungefär som 
den heliga graalen … “Du ska gå till ledningsgruppen och ha ett möte” eller “nu ska jag gå och presentera 
någonting för ledningsgruppen”... Asså, det är ju vanliga människor som sitter där! Oavsett liksom vem man 
är… Och ledningsgruppen är ju liksom… Det är ju, återigen som jag sa, det är ju när man har mötena, men det 
är ju också i vardagen också. Och det är ju en säkerställan att man har den förväntan., en chef i ledningsgruppen… 
hen ska kunna stå för de sakerna som vi har beslutat över och om hen känner sig osäker för det så måste hon 
signalera till mig: “jag är jätte osäker på detta.” (R1) 

 
Studien analys pekar på att det kan finnas en vinst med att se ledningsgruppen som en bakre region 

dit de underlydande medarbetarna ej har tillträde (Goffman, 2009). Genom att ledamöterna får 

möjlighet att hantera sina egna konflikter i ledningsgruppen eller skapa en gemensam bild av en fråga, 

exempelvis genom att öva eller få råd om hur de kan jobba med budskapet i sina egna grupper. Denna 

förberedelse kan göra att ett teamframträdande blir enhetligt och trovärdigt, vilket minskar risk för 

förvirring i organisationen. 
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Studiens resultat visar att respondenterna säger sig boka enskilda möten med ledamöter för att 

underlätta ett öppet kommunikationsklimat i ledningsgruppen, exempelvis kan det ske inför en 

förändring. Det enskilda mötet bokas då med den chef eller de chefer som förändringen påverkar 

mest. Skälen kan vara olika, men det kan handla om hänsyn till den enskilde, ge hen extra information, 

betänketid eller stöd i förväg. "För att kratta lite, för att inte hamna i pajkastning under 

ledningsgruppen." (R7) 

 

En tydlig tendens i studien är att i respondenternas livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014) är en 

ledningsgrupp något som man ständigt måste jobba med för att få att fungera, det går inte av sig självt. 

En av respondenterna berättar om en ledningsgrupp hen uppfattade som prestigefylld och att cheferna 

var styrda av bonusar som var kopplade till vad den egna avdelningen levererade.  

 
"Det ligger mig så jävla mycket emot. För om jag lyckas i min avdelning... och kanske till och med får en jättefet 
bonus, men jag ser att företaget mår dåligt, det funkar liksom inte. Så jag började med att vara väldigt öppen. 
Jag tog upp sånna saker som jag var van vid från min tidigare organisation, att jag vill bara att ni ska veta om att 
de här utmaningarna ser jag och efter ett tag började de andra komma till. Så jag tror faktiskt att jag utvecklade 
den ledningsgruppen tack  vare mitt sätt att vara." (R1) 

 

Att ingå i en ledning är att vara delaktig i ett team (Goffman, 2009). Genom att ingå i ett team ges en 

möjlighet att ifrågasätta vad som händer i en ledning och i det dramaturgiska skådespel som ledningen 

utgör. Chefen i citatet ovan reagerar på det givna förhållandet. Utifrån chefens perspektiv är hen en 

teammedlem med möjlighet att medvetet sabotera den aktuella föreställningen. Genom att sabotera 

skådespelet som respondenten gör i ovanstående citat genom att vara väldigt öppen och föra fram 

nyttan för hela organisationen med att ta upp gemensamma utmaningar, kan en ny definition växa 

fram som även gör att teamets framträdandet ändras (ibid). 

 

5.4 Tystnad 

Nedan redovisas studiens andra huvudtema, nämligen tystnaden, även den har olika perspektiv. Även 

om respondenterna upplever att tystnaden ofta är problematisk finns situationer när den också kan 

vara viktig för organisationen och dess anställda.  

 

5.4.1 Framträdande i tyst kommunikationsklimat 

Studiens resultat visar på tendenser att det mest överskuggande med tystnadsklimatet är att det 

upplevs som mycket negativt av respondenterna. Det kan lamslå en hel organisation, skapa skräck 

och ångest. Flera respondenter vittnar om hur de upplever högste chefens genomgripande påverkan 

på organisationens kommunikationsklimat. Resultatet visar även på att respondenterna erfarit att 

klimatet kan förändras snabbt och att flera chefer har lämnat en organisation till följd av att en 
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överordnad chef skapat ett tyst klimat. Cheferna säger sig visserligen acceptera och respektera 

hierarkin, men inte i de fall när tystnaden i den går emot deras personliga övertygelse. Respondenterna 

uppger också att de säger sig riskera att förlora förtroendet för överordnad chef som inte lyssnar på 

dem, vilket i sin tur riskerar leda till att de tystnar och söker sig bort. Resultatet stöds av Hirschman 

(2008), att medarbetare väljer sorti när lojaliteten för organisationen går förlorad.  

 

Respondenter utrycker olika perspektiv på sina erfarenheter av tyst klimat. Det handlar om en 

upplevelse av avsaknad av riktning och helhetsförståelse, känslor av frustration, osynlighet, ensamhet 

och en ovilja att ta tag i vissa frågor som kan få en påverkan på interaktionen inom organisationen.     

 
 “Amen jag tänker... Att det har att göra med... Bland annat asså den här känslan att det bara rinner av när man 
lyfter något... När man lyfter med chefen att såhär eller såhär... Och så får man bara känslan av att det är 
blankt... Eh... Och det här att det aldrig blir några beslut... Det kommer aldrig till avslut... I det fallet var det... 
Det som var problemet också. Asså du maler saker om och om och om igen... Asså det orkar du inte... /.../ Till 
slut kände jag så att ‘nä nu ska jag hålla tyst för nu får någon annan säga det’. /../  "Det var 15 individer som 
kände ingen gemenskap... asså, man hade inte den gemensamma plattan, tror jag. /.../ Man såg aldrig helheten.  
Känner man att det inte fungerar, då lutar jag mig tillbaka och så löser  jag mitt." (R7) 

 
"Hen var fullständigt ointresserad  /.../ Förvirring kan vara en strategi, att ingenting händer. Man sitter och tar 
ett beslut och sen bestäms någonting annat där ute. Så även om man förde fram det, så försvann det." (R10) 
 
“Det finns väl garanterat tillfällen där man känner att man skulle vilja ha haft mer information 
och då menar jag framförallt i en del av organisationen, definitivt. Där fick man koka soppa 
på en spik ibland, det fick man göra... Definitivt och det är... Det är otroligt frustrerande och 
jobbigt. För, som sagt, man vill ju hela tiden vara lojal sitt bolag och har du då inte 
tillräckligt med kunskap eller tro själv så är det återigen /.../ Och det är inte roligt. Så det är väldigt, väldigt 
frustrerande." (R3) 
 
“Jag kan tänka mig att de flesta ledningsgrupper kanske har någon, om inte tabufråga, så någon fråga man i alla 
fall gärna rundar. Och det kan ju vara allt från budgeten till andra frågor - därför man vet att det krävs ett 
gemensamt arbete. /.../ Det kan ju vara så att man i en ledningsgrupp... att de som sitter i en ledningsgrupp... man 
har någon man gärna samarbetar och någon man kanske inte samarbetar lika gärna med så att säga... där kan det 
ju vara ett behov av att runda de frågor som annars gör att man hamnar tillsammans med vederbörande i 
någonting, det kan jag väl se.” (R10) 

 

Studiens analys är att framträdanden (Goffman 2009) som äger rum i ett tyst klimat riskerar att 

genomsyras av taktik, prestige, förvirring och rädsla. Fokus i interaktionerna är mer på korridorsnack 

om varandra än om hur man kan göra nytta för verksamheten. Denna beskrivning kan förstås utifrån 

Goffmans (2009) begrepp manér, det vill säga att chefen förväntar sig - liksom i exemplet med det 

öppna klimatet - att de underlydande intar den sociala roll som krävs för att matcha interaktionerna i 

ett tyst kommunikationsklimat, exempelvis att inte utmana varandra och att problematisera 

tabufrågor. Ett annat perspektiv på analysen är att när tystnadsprocesser breder ut sig (Wolfe Morrison 

& Rothman 2009) riskerar organisationen att förlora kompetens. Det kan ske genom att 

organisationen inte lyckas utnyttja den kompetens som finns, att samarbeten och erfarenhetsutbyte 

uteblir eller att anställda slutar.  
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5.4.2 Kommunikativt handlande som tystar kommunikationsklimatet  

Respondenterna beskriver kommunikativa beteenden i ett tyst kommunikationsklimat på följande 

sätt: stängda dörrar, tabufrågor, korridorsnack, osynliggörande, skräck att kommunicera dåliga 

resultat, behov av att vara politisk och taktisk när man för fram budskap. Attityderna och beteendena 

i framträdandet kan förändras snabbt och på ett oförutsägbart sätt, vilket kan skapa förvirring och oro. 

Det är inga raka puckar i kommunikationen. Det är prestige och för lite rak feedback och det finns en 

oförmåga att hålla det man lovar. Man fokuserar skvaller i stället för konstruktiva lösningar och 

verksamhet. Resultatet bekräftar teorin om tystnad som en form av kommunikation som rymmer 

tankar, känslor och underliggande motiv (Greenberg & Edwards, 2009, s. 20), exempelvis rädsla för 

obehag, känslor av hopplöshet eller undergivenhet. . 

 

Respondenterna vittnar om upplevelser av hur överordnade chefer påverkar kommunikationsklimatet 

i en organisation.  

 
"Klimatet i vår organisation - det förändrade han på två dar. /.../ men det är nog så att man inte kan komma in 
och förändra kulturen så snabbt /../ "Väldigt obehagligt. /.../ Han kallade alla chefer under honom till ett möte 
där man skulle introducera sig själv och göra en presentation. Det hade jag gjort och så visade jag första bilden… 
och så andra, då sa han att 'du stänger presentationen' Jag vill inte att du presenterar någonting. Jag ställer frågor 
till dig och du svarar." (R11) 
 
“Asså, det var helt uppenbart att det var en högsta chef som satte det klimatet. Det var en chef som skällde ut 
medarbetare, rakt in över leden... och det satte ju ribban och alla var ju rädda. Och skulle man någon gång få sin 
röst hörd så var det genom att höja den. Så det var ju helt absurt. /.../ Och det var ju livrädda människor. Väldigt 
mycket rädda människor här. Och det är ju det mest farliga man kan ha i en organisation för det blir förvirrat och 
det blir konstigt och det får konsekvenser. /.../ Det kan ju aldrig någonsin vara okej att jag sitter och skriker på 
dig.” (R10) 
 
“Det hände att ibland kunde det bli att jag förklarade frågan lite snabbt och så kom ’Vi har inte tid’. Det var ändå 
någon form av, vad ska jag säga... bort.... avspisning. Jag hittar inte ett annat ord. Och det skulle jag vilja säga 
att det är en överlevnad... att göra det en eller två gånger... Så fort går det... skulle jag vilja säga att få ett tyst 
klimat.” (R 4) 

 
"Han lyckades på kort tid förstöra hela organisationen. Alla var livrädda för honom. Om man kör med en sån 
mobbingkultur så blir man oerhört orolig. /.../ Det lamslår organisationen. Antingen slutar dom som kan eller så 
tror jag att man blir som en strykrädd hund till slut som bara vill pleasa. /.../ Det var en persons verk." (R11) 
 

Det slutade med att respondenten, och även många av hens chefskollegor, sa upp sig inom en kortare 

tidsperiod och till slut var den nye chefen själv uppsagd.  
 

Resultatet är i överensstämmelse med den spiral som leder till den underlydandes tystnad. Spiralen, 

som aktiveras hos underlydande i mötet med överordnad, är ett slags alarmsystem som utlöses av 

osäkerhet, hot och rädsla för negativa resultat. I kraft av sin formella makt skruvar ledaren upp sitt 

förhållningssätt gentemot den underlydande som i sin tur drar sig tillbaka och på det sättet bekräftar 



 

  37 

ledarens överordnade position. Man lyder och tystnar eftersom man upplever att chefen inte lyssnar 

(Wolfe Morrison & Rothman 2009). 

 

Respondenternas beskrivning vittnar om ett beteende som tagit organisationen in i tystnadsspiralens 

femte fas. I den fasen censurerar överordnad chef inte längre sitt egna olämpliga sociala beteende, 

exempelvis att inför öppen ridå på ett chefsmöte avbryta sin underordnade chef i den presentation hen 

själv bett om. Ett sådant socialt beteende kan leda vidare in den sjätte fasen där underordnade chefer 

fruktar att det är farligt att uttrycka bekymmer, tankar och idéer. Detta riskerar att leda till att 

tystnaden breder ut sig allt mer då chefens bristande öppenhet gentemot underlydande intensifierar 

kognitiva och känslomässiga processer kopplade till den maktlösa positionen i förhållande till chefen, 

vilket bidrar till den underordnades rädsla för att vara öppen (Wolfe Morrison & Rothman 2009). Ett 

annat sätt att analysera ovanstående situation är att överordnad chef utgår ifrån sin formella makt som 

hen har genom sin tjänst, maktens roll i klimatet återkommer vi till längre fram i detta kapitel. Den 

högre chefens förhållningssätt gentemot underlydande chefer resulterar i att underlydande träder 

tillbaka för att bekräfta överordnad chefs position (Ibid). Genom att tystnadsspiralen aktiveras medför 

det att den underordnade ställs inför valet av sorti eller protest där lojaliteten till organisationen avgör 

valet (Hirschman 2008), vilket följande citat är ett exempel på.   

 
"Jag har haft i princip VD-roller sedan början av 2000-talet. Om det är något som bygger hela min 
ledarskapsgärning så är det FULL TRANSPARENS. Det jag också kan säga är att det som har gjort att jag har 
valt att kliva av roller historiskt, ganska abrupt, har varit bristen på ett öppet klimat. Och det är egentligen 
ingenting som jag har reflekterat över utifrån den här definitionen, men för mig är det en självklarhet, det GER 
MIG ingenting att vara i ett klimat som är slutet. Varför? Varför skulle jag vilja vara det?” (R2) 

 
Studiens analys visar även på tendenser till andra upplevda tystnadsfenomen hos respondenterna. De 

talar om att ärva ett artighetsklimat där det föreföll som att man var överens, men i verkligheten hände 

ingenting. Det vittnar om tendenser till Organizational silence (Brinsfield et al 2009) som återfinns 

på organisatorisk nivå där en bidragande faktor är ett tyst kommunikationsklimat. Det karakteriseras 

av ett utbrett undanhållande av information och åsikter på kollektiv nivå som rör arbetsrelaterade 

problem och frågor. En annat fenomen som framkommer är att det bara är vissas röst som uppmuntras. 

"De andras input var inte lika viktigt" (R8) och att "de tystnade när jag kom in i rummet" (R7). Dessa 

fenomen kan vara ett uttryck för social ostracism som syftar till att exkludera kollegor, exempelvis 

genom att inte besvara frågor eller e-post, ett beteende som visar hur tystnad kan orsaka smärta och 

användas för att hävda makt (ibid). 

 

Studiens resultat visar att respondenterna i ett tyst klimat upplever att individerna drivs mindre av att 

skapa nytta för organisationen och mer av personliga agendor. En respondent uttrycker det på följande 

sätt:  
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“Om det inte är klart för dom hur detta kommer att drabba dom, så tänker dom på sin egen situation. Då kan man 
lätt bli politisk i stället för att tänka att nu ska vi göra så här för det är bra för företaget, så du har en politisk 
agenda där du vill skydda dig själv. Politik det är att man gör saker för att framstå i bra dager för det egna bästa. 
Du gör kanske inte något för företagets och organisationens bästa utan du försöker... jag vet inte hur man ska 
förtydliga det, men du framställer det på ett sådant sätt att du vill framstå i bra dager och att din egen agenda är 
den som gäller.” (R11) 

 

Respondenterna beskriver en atmosfär av förvirring, osäkerhet och rädslor. Olika team riskerar att bli 

destruktiva eftersom individerna håller fast vid sina rollgestalter. (Goffman, 2009, s. 149). De 

underlydande i ett team formar sin gemensamma rollgestalt och chefen formar sin rollgestalt i sitt 

team, ledningsgruppen. När dessa team möts i avsikt att ingå i en social interaktion är utgångspunkten 

att de olika teammedlemmarna upprätthåller sina respektive rollgestalter. De håller fast vid sina olika 

poseranden och ageranden och bidrar därmed till olika rollgestalter som spelar teater för varandra 

(Goffman 2009) eftersom de inte insett att de är i samma team. Som en av respondenterna uttryckte 

det: "Ett gift som är det farligaste, både för en själv och för en organisation, och det heter prestige" 

(R1). 

 

5.4.3 Tystnad som något positivt - i vissa lägen 

Studiens resultat visar att även om tystnad för respondenterna i huvudsak upplevs som negativt, finns 

det ändå i vissa situationer något positivt eller rent ut av nödvändigt med tystnad. Fyra av 

respondenterna är exempelvis vd:ar för börsnoterade företag och i vissa lägen kan inte information 

komma ut, det vore till och med olagligt, exempelvis kan man som vd hamna i situationer då man är 

insider. Ett annat exempel är att man väljer att vara tyst av respekt för sina medmänniskor: "Det är 

bättre att få jobbig information den 8 januari än den 23 december" (R6). Ett annat skäl till tystnad är 

rätt timing eller att frågan inte är prioriterad just vid det tillfället. Det kan även röra att man inför 

större förändringar måste hålla tyst för att inte skapa oro och att man i chefsleden måste förbereda 

material, budskap etc, innan man går ut med information. Resultat visar på att cheferna reflekterar 

över hur och när ett budskap på bästa sätt ska presenteras. Detta är en del i framträdandet, att fasaden 

och inramningen ska var rätt för att framträdandet ska kunna ske (Goffman 2009).  

 

Det finns även andra situationer när respondenterna säger sig föredra tystnad och är beredda att 

begränsa öppenheten. Det är när gränser för etik och moral riskerar att passeras. Högt i tak i sakfrågor 

- ja självklart! - men aldrig i namn av kränkning av kollegor, diskriminering eller illojalitet. 

Ytterligare exempel är när öppenheten kan bli till "polsk riksdag" (R6) som en respondent uttryckte 

det. Detta synsätt bekräftar teorin som säger att "... anställda inte bör tala om allt alltid /.../ Sådana 

organisationer kommer att bli oordnade och kaotiska" (Greenberg & Edswards, 2009, s. 289).  
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5.4.4 Ledningsgrupp i tyst klimat  

En tendens i studiens resultat är att en ledningsgrupp som inte har ett öppet kommunikationsklimat 

ses av respondenterna som "djupt problematiskt". De säger sig då utifrån sina erfarenheter se ansatser 

till personliga agendor och att man vill framställa sig själv i bättre dager snarare än arbeta för 

organisationens bästa. Tystnaden ses även som möjliga tecken på rädslor för personliga konsekvenser 

exempelvis vid en förändring, eller som motstånd mot ett beslut och att det då sannolikt är "mycket 

korridorsnack" (R8) utanför ledningsgruppen. Det kan även handla om en upplevelse av att vissa 

ledamöters frågor inte anses vara lika viktiga som andras. "Frågan som jag hade var alltid sist på 

agendan. /.../ och då tystnade jag till slut." (R4). Ett annat perspektiv på tystnad, utifrån 

respondenternas erfarenheter, är att den kan bero på rädsla i ledningsgruppen. Rädslan kan bli så stark 

visar studiens resultat att chefer kan lämna organisationen: 

 
“Det var rädda människor... Många har slutat... Många har slutat tidigare på ett väldigt dåligt sätt. Det var en 
förvirring kring vad som rådde och det var NOLL tillit." (R10) 

 

Resultatet visar även på att ett team med beteckningen ledningsgrupp inte automatiskt ses som en 

grupp som fungerar som en ledningsgrupp.  

 
"Asså, det var ingen ledningsgrupp. Det var en samling med ett par chefer... Amen, vi kände inte ansvar för 
varandra. Vi kämpade ju inte för varandra eller för avdelningen i stort. Utan vi... jag skötte min lilla plutt, så 
skötte du din, och så skötte någon annan sin." (R7)  

 

Samtidigt talar flera respondenter om att man inte helt kan förlita sig till sin ledningsgrupp "då det 

finns ett filter" (R9) i linjekommunikationen. Samtal utanför ledningsrummet kan också upplevas 

som destruktiva när man misstänker att frågor redan är avgjorda när mötet börjar. Resultatet visar att 

sådana samtal mellan enskilda ledamöter kan kännas som ett slags maktutövning som påverkar övriga 

ledamöter till tystnad. "Man sa att man skulle vara rak, men det pågick lite andra agendor också. Man 

skapade egna subgrupper och egna lojaliteter ibland." (R8) Ett annat perspektiv är när högste chefen 

upplevs undanhålla information, medvetet eller omedvetet, och sedan direkt efter ledningsmötet 

informerar hela avdelningen om något som inte alls nämnts under själva mötet "Det har skett sådana 

grejer utanför rummet som blir förkastligt för oss andra i ledningen som försöker förmedla vad vi har 

gjort och sagt" (R7).  

Tystnaden kan också handla om att man är ny för varandra, till exempel att ordföranden är ny. 

Respondenter anser också att man kan tolka tystnad i en ledningsgrupp som ett tecken på 

ansvarstagande från ledamöterna i ett skede då de inte har tillräckligt med kunskap.  

 
"Man har ett uppdrag och det är man väl medveten om. Man är arbetsgivarens representant och förväntas driva 
förändringen, men man är inte motiverad för man förstår inte. Vi talar om ett första skede när man inte insett 
än vad det handlar om." (R9)  
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"Man vill inte blottlägga sig själv i vissa lägen om man inte är med eller inte förstår eller inte har samma 
resultat. /.../ Det gäller att våga väldigt mycket där och gå utanför sin komfortzon.” (R3) 

 

Studien likställer ledningsgruppen med Goffmans (2009) begrepp team som är en ”samling av 

individer som samarbetar i en framställning av en rutin” (ibid, s.75). Utöver rutinen så ingår 

förtroligheten som en komponent i teamet. När individer i team överskrider teamets gränser uppstår 

informella sanktioner. Om dessa är tydliga för individerna kan det göra att ingen är villig att utmana 

en given definition för teamet, vilket skulle kunna bidra till tystnad i ledningsgruppen.  

 

Studiens resultat är att ett teams målsättning är att upprätthålla den definition av situationen som 

framträdandet uppmanar. Ett konkret exempelvis på detta är i en förändringsfas när det finns olika 

åsikter i en ledningsgrupp men att ledningen utåt måste framträda på ett enhetligt sätt för att inte skapa 

oro i organisationen. För att klara detta förutsätter det att teamet överkommunicerar i vissa ämnen, 

exempelvis målet med förändringen, och underkommunicerar i andra, till exempel om oenigheten 

och förvirringen i ledningsgruppen. Om de senare förhållandena kommer fram under ett framträdande 

riskerar det att väcka misstro hos publiken. Händer det förlorar framträdandet även sitt syfte. Denna 

typ av information benämns som destruktiv. En publik bör undanhållas så mycket destruktiv 

information som möjligt. Ett team måste kunna behålla sina hemligheter, även de strategiska. Om de 

kommer till publikens kännedom gör det att publiken kan anpassa sig till situationen som teamet har 

egna, dolda planer för. Exempelvis kan olika aktörer smida egna planer så som att gå ut i media för 

att väcka opinion för sina ståndpunkter utifrån att ledningen är splittrad (Goffman 2009).   

 

5.5 Makt - för att skapa tystnad eller öppenhet 

I detta avsnitt redovisas maktens påverkan på de kommunikativa beteendena som i sin tur påverkar 

kommunikationsklimatet i en organisation. Resultat pekar på att strategiska chefer med stor formell 

makt upplevs påverka klimatet, både på organisations-, ledningsgrupps- och individnivå. Genom 

höga chefers agerande kan klimatet bli mer öppet eller tyst. Har man varit med om ett tyst klimat 

glömmer man det inte.  

 
"Det var tystnad. Det var maktstruktur. /.../ Det var motsatsen till glädje, sjukskrivningar och dålig produkt. 
Kundnöjdheten blev lidande. Det var ett väldigt destruktivt kommunikationsklimat". (R4)  

 
En tydlig tendens är att respondenterna ser det som riskabelt att blanda in överordnad chef med mer 

makt då det exempelvis kan leda till att man förlorar mandat i situationen. Flera respondenter uppger 

att de "inte gärna delegerar uppåt" (R11) utan att man löser uppgiften själv utan att blanda in chefen. 

En möjlig tolkning skulle kunna vara att respondenterna inte litar på att överordnad chef känner 

rutinen i teamet och inte heller har teamets förtrolighet. En vidare tolkning är att den makt som 
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används till att förändra rutinen i teamet (Goffman 2009) också riskerar att skada förtroligheten (ibid) 

i teamet, vilket i sin tur kan bli startskottet för en tystnadsspiral. Att förändra en rutin behöver därför 

göras med hög medvetenhet och i samarbete med övriga individer i teamet.  

 

Makt är något som cheferna löpande förhåller sig till. Ett tydligt resultat är att respondenterna säger 

sig erkänna hierarkin, men att det inte alltid är självklart att de respekterar den. Utövas makten på ett 

sätt som går emot deras personliga värdegrund så ställs anställningen på sin spets. I sådana 

interaktioner då säger de sig öppet språksätta spänningsfältet, om inte genast, så efter viss inre 

bearbetning. De säger sig också göra det oavsett om de har mer eller mindre makt än övriga i den 

aktuella situationen. "Jag kan ha hållit tyst ett tag, men har svårt att bära med mig saker. Det här känns 

inte ok utifrån min värdegrund och då har jag tagit tag i det" (R8). En annan respondent berättar om 

hur hen öppet och klart uppmanat sin överordnade chef att avgå "Hade ett samtal på mitt initiativ där 

jag tyckte att hen borde avgå, och det hade man normalt inte sagt till sin chef om man inte var väldigt 

ärliga mot varandra" (R9). I interaktioner när respondenterna själva är underställda är studiens analys 

att de kan hamna i situationer där den personliga övertygelsen utmanas och integriteten står på spel. 

Studiens resultat visar att respondenterna då tenderar uppleva att de hamnar i ett vägval; att lämna 

organisationen eller stanna kvar. Vill man stanna fordras tydlig och rak kommunikation, men det är 

svårt:   

 
"Mötet med den makt som man inte är överens med är mycket svårare än alla teorier... Det har stor impact på 
mig. Det påverkar min motivation och arbetsglädje, men jag kan inte hålla tyst."(R8) 

 

Samtidigt säger merparten sig vara opåverkade av en överordnad chefs makt när det är skarpt läge. 

 
"Det kanske låter kaxigt /.../ det är en personlig egenskap jag har... jag har lätt att respektera överordnad   till 
en viss gräns - då jag inte har den respekten längre då seglar jag bort." (R6)  

 
När situationen ställs på sin spets infinner sig frågan om att lämna eller stanna kvar. Flera av 

respondenterna har gjort bådadera och analysen pekar på tendenser till att bekräfta teorin om 

lojalitetens betydelse för att göra sorti eller stanna kvar och protestera (Hirschman 2008), men inte 

till priset av förlorad integritet. Då säger man ifrån eller lämnar om inte protesterna hjälper. 

 

Den assymetriska relationen, när respondenterna själva är underställda en överordnad chef, kan också 

få dem att tystna och även lämna organisationen utan att personligen vara öppen med varför.  

 
"Att kommunicera med vd:n för ett så stort bolag? Han hade sin lojalitet hos sin chef. Jag upplevde också att han 
visste hur det låg till. Han var med på möten och upplevde situationen, så det var jag inte intresserad av.” (R11) 
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Högsta chefens påverkan upplevs se ut på olika sätt. En tendens i materialet är att respondenterna inte 

generellt talar om att högste chefens kommunikativa beteende har att göra med illvilja och 

maktutövning även om det förekommer. Någon talar exempelvis om högste chefen som "psykopat". 

Exempelvis talar respondenterna om att överordnade ledare kanske ser på kommunikation och 

ledarskap på ett annat sätt, är skolade i en annan kultur eller tid och att de inte förstår att viss 

information är viktig att föra vidare. Oavsett förklaringsmodell får det konsekvenser. En respondent 

talar om hur organisationen växer och att "komplexiteten ökar för varje dag som går"(R3) samtidigt 

som hen ibland saknar svar på centrala frågeställningar kring strategisk inriktning "som gör att jag 

leder mitt eget företag i blindo... hen är den största mussla jag någonsin har träffat, liksom… hen 

använder information som makt"(R2). En annan respondent berättar om sin vd som kommunicerade 

olika budskap till underställda chefer och medarbetare, vilket upplevdes skapa förvirring och 

ineffektivitet. Cheferna tog då stöd hos varandra för att förstå vad som hände. De kommunikativa 

beteendena ledde till produktionsbortfall, exempelvis skickades mejl snarare för att ha bevis för att 

man tagit ansvar, än för att driva riktning och åstadkomma resultat.  

 

Studiens analys är att när lojaliteten mellan vd och underställda chefer försvagas i den vertikala 

chefslinjen, tenderar lojaliteten att öka horisontellt bland chefskollegor som finner stöd hos varandra 

i stället för att jobba mot resultat. En respondent berättar om att vd kallade till ett större chefsmöte 

inför en större förändringsprocess med sparkrav där cheferna fick  

 
"den oslipade versionen... /.../ nu är det sense of emergency /.../ och alla darrar och tänker hjälp, nu är det riktigt 
viktigt, jätteviktigt att vi levererar det här.” (R2) 

 

När sedan VD:n gick ut med information till organisationen i sin helhet och besökte olika grupper i 

verksamheten var budskapet mer inlindat och mjukt, vilket försvårade förändringsarbetet för 

närmaste chefer som uppfattades som väldigt hårda, medan vd:n uppfattades som mer mjuk. 

Respondenten berättar att cheferna då blev  

 
"lite rädda. /.../ För det är inte säkert detta. Man backar lite för man vill inte heller ta skit. /.../ Vd blir irriterad 
och undrar varför det inte händer något. Och man tappar ju fart." (R8) 

 

Vi ser visst stöd i materialet för att när chefer har tillträde till både den främre och bakre regionen 

(Goffman, 2009) och informationen inte överensstämmer blir det problematiskt för cheferna. Det 

skapar en osäkerhet om vad det är som gäller, vilket påverkar deras förmåga att vara effektiva i sina 

framträdanden inför sin arbetsgrupp. Därför söker de stöd hos chefskollegor.   
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En annan tendens i empirin är att chefernas upplevda livsvärld (Kvale & Brinkmann 2014) skiljer sig 

åt beroende på om de kommunicerar uppåt med överordnad chef eller nedåt med underlydande chefer. 

Mönstret bekräftar därmed Goffman (2009) som talar om att i varje interaktion är den sociala faktan 

av vikt, det vill säga vem står framför mig? Har hen mer eller mindre makt än vad jag har? Svaret på 

frågorna avgör hur man agerar i den aktuella situationen. Studiens resultat visar på tendenser hos 

respondenterna att använda olika beskrivningar beroende på om de beskriver relationen till 

överordnad chef eller underordnade chefer. I det första fallet är det mer av timing, taktik och politik, 

vilket innebär att "/.../ framstå i bra dager och att din egen agenda är den som gäller" (R11) som en 

av respondenterna utrycker det. I det andra är det mer av öppenhet, tillåtande klimat och uppmuntran 

att komma med tankar och idéer och att det är "dom som gör jobbet" (R9). Resultatet ska inte 

förväxlas med att respondenterna upplever sig tala med dubbla tungor när de interagerar uppåt eller 

nedåt i organisationen. Snarare beskriver de en livsvärld där de upplever sig sträva efter att 

kommunicera på mottagarens villkor, det vill säga att kommunikationen avgörs av vem man har 

framför sig.  
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6 SLUTSATSER   
Syftet med vår studie var att öka kunskapen om strategiska chefers syn på fenomenet 

kommunikationsklimat i en organisationskontext. Studiens huvudfråga var: Hur beskriver 

strategiska chefer kommunikationsklimat?   

  

Ur respondenternas livsvärldar utkristalliserar sig ett mönster som rör sig mellan två poler; 

öppenhet och tystnad. Det ska dock inte förstås som något statiskt där klimatet antingen är tyst eller 

öppet. Klimatet kan snarare beskrivas som ett svårfångat fenomen i ständig rörelse mellan öppenhet 

och tystnad. En tydlig slutsats i studien är att det i chefernas värld så är det öppna 

kommunikationsklimatet som eftersträvas. Respondenterna beskriver det öppna klimatet på ett 

enhetligt sätt, ett klimat som de upplever präglas av snabba, kreativa interaktioner där de 

underlydande vill göra ett bra arbete för organisationen. En annan slutsats är att ett tyst klimat 

beskrivs som negativt och djupt problematiskt för organisationen. Det tysta klimatet beskrivs av 

respondenterna som genomsyrat av taktik, prestige, förvirring och rädsla.  

 

Studiens slutsatser visar även på tendenser som skulle kunna tyda på att makten har betydelse för 

hur respondenterna ser på kommunikationsklimatet. Tendenserna visar på en skillnad i hur cheferna 

beskriver klimatet uppåt och nedåt i hierarkin. När respondenterna reflekterar kring sina 

underställda chefer med mindre formell makt, används begrepp som öppenhet, tillåtelse, förståelse, 

feedback och att blotta svagheter. Uppåt i relation till överordnad chef med mer formell makt 

framkommer beskrivningar som handlar om timing, taktik och politik. När respondenterna 

beskriver klimatet i förhållande till sin egen chef finns tendenser i materialet som skulle kunna tyda 

på att de upplever sig mer reaktiva och drabbade av klimatet. Den yttersta konsekvensen av ett 

klimat som upplevs som mycket negativt kan bli att respondenten väljer att lämna organisationen. 

När respondenterna beskriver klimatet i förhållande till sina underlydande framträder ett mönster 

som tyder på en upplevelse av egen makt och att respondenterna använder sig av sin makt för att 

försöka åstadkomma ett öppet klimat, bland annat genom metakommunikation. De säger sig även 

använda makten till att kalla till enskilda möten med underlydande för att ge förhandsinformation 

och korrigera beteende för att påverka klimatet. Kommunikationsklimat är dock inte ett etablerat 

begrepp hos cheferna. Merparten har heller inte varit i organisationer där ledningen med en 

medveten strategi arbetat systematiskt med att utveckla kommunikationsklimatet.   

  

En slutsats är att respondenterna beskriver att chefer på institutionell nivå behöver besitta förmågan 

att kommunicera med överordnad och underlydande. Denna förmåga är också något som de anser 

som avgörande för att kunna skapa ett öppet kommunikationsklimat. De beskriver också en 
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upplevelse av att man som chef genom olika kommunikativa beteenden, kan bidra till ett öppet eller 

tyst klimat. Har inte chefen den kommunikativa förmågan bör hen heller inte vara chef. Det finns 

även en upplevelse hos respondenterna att en hög chef som enligt dem saknar förmågan kan få 

underlydande chefer att lämna organisationen. 

. 
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7 SLUTDISKUSSION  

Som vi skrev i inledningen är kommunikationsklimat en verksamhetskritisk resurs (von Platen, 

2017). Det är också centralt för en organisations effektivitet och framgång (Nordin et al. 2013). 

Vikten av studien har känts alltmer angelägen under arbetets gång. Dels för att vi tyckt oss se i 

media hur ett tyst kommunikationsklimat bidragit till förtroendeskador för organisationer, 

exempelvis Svenska Akademien och Transportstyrelsen, dels för att vi fått en djupare förståelse för 

kommunikationsklimatets potentiella betydelse för organisationers interna liv. Genom att skapa ett 

öppet klimat kan man som chef skapa förutsättningar för att fler uppgifter blir lösta snabbt och 

kreativt. Det är därför viktigt för chefer att förstå hur man skapar ett öppet klimat. 

Studien pekar på interaktionens betydelse för att förstå öppenhet och tystnad där maktförhållandet i 

interaktionen är central. Därför torde det även vara viktigt för chefer att kunna läsa av samspelet 

och förstå vad som händer i mötet och i teamet för att kunna stärka öppenhet och bryta en 

begynnande tystnadsspiral. Att ha kunskap om hur en tystnadsspiral startar och fördjupas (Wolfe 

Morrison & Rothman 2009) och även se och förstå sin egen del i processen, är centralt för chefer 

som vill arbeta med kommunikationsklimatet. Det är också viktigt för chefer att ha mod att föra 

fram feedback, både uppåt för att påverka institutionella faktorer som kan påverka klimatet åt 

negativt håll, och nedåt för att korrigera kommunikativa beteenden som riskerar att leda till tystnad.   

  

Kommunikationsklimatet kan ses som en temperaturmätare på läget i en organisation. Det säger 

något om sakernas tillstånd och är en feedback till både chefer och medarbetare. Vi menar att 

cheferna behöver stöd för att utveckla en förmåga att både kunna läsa av och att arbeta med 

kommunikationsklimatet i sin grupp, avdelning eller organisation. Det bör vara en viktig del i 

ledarskapsutbildningen, precis som budget- och verksamhetsplanering. Detta skulle kunna vara ett 

ledarskapsstöd som kommunikationsavdelningarna utvecklar i samarbete med HR-avdelningarna. 

Vi lägger dock inte ansvaret på cheferna fullt ut. Även medarbetare har ett stort ansvar för sina egna 

kommunikativa beteenden och ett ansvar att lyfta frågor för verksamhetens bästa. Sist, men inte 

minst, har högsta ledningen på institutionell nivå, där de centrala symbolfaktorerna finns, ett ansvar 

att förmedla normer som ska vara vägledande (Jacobsen & Thorsvik 2008). Om det exempelvis är 

öppenhet som ska eftersträvas i organisationen, behöver ledningen gå före och visa vägen genom 

egen öppenhet och även bygga in öppenheten i de institutionella faktorerna såsom styrdokument, 

kommunikationssystemen och i de formella funktionerna i organisationen.    

 

Utifrån studiens huvudfråga hade ytterligare en kvalitativ metod såsom deltagande observation varit 

värdefull. Ett så komplext fenomen som kommunikationsklimat hade behövt en djupare empiri 

eftersom det inte alls är säkert att cheferna gör det de säger sig göra. Vi kan alltså inte vara säkra på 
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att studiens resultat visar på en verklighetsförankring. Genom deltagande observation är det troligt 

att respondenternas interaktioner med överordnad och underordnade chefer kastat nytt ljus över 

problemområdet.   

  

7.1 Framtida forskning  

Det behövs mer forskning kring chefers ledarskapsbeteenden, exempelvis gör cheferna i verkligheten 

det de uppger sig göra för att utveckla kommunikationsklimatet? Chefens personliga egenskaper torde 

också vara av vikt för kommunikationsklimatet. Det är inget vi har studerat, men det är tankar vi 

diskuterat under arbetets gång. Vi har även reflekterat kring den icke-verbala kommunikationens 

betydelse för kommunikationsklimatet och det skulle vara intressant att se en större kvalitativ 

observationsstudie med detta fokus. Vi ser ett behov att fördjupa vår studie för att se om resultaten 

(Rennstam & Wästerfors, s. 31) håller. Vår studie är begränsad då den endast innehåller chefens egna 

utsagor. Anställdas val av öppenhet eller tystnad kräver mer forskning, särskilt öppenhetsklimatet i 

organisationer (Willam, Bryson & Gomez 2006). Slutligen hade det varit intressant att se studier om 

kommunikationsklimatet utifrån olika kulturers perspektiv med tanke på globalisering, migration och 

teknikutvecklingen som knyter samman världen (Ahrne & Papakostas, 2014). Sticker exempelvis 

svenska organisationer ut i förhållande till andra länders organisationer? I Sverige accepteras kanske 

inte hierarkier på samma sätt. Här finns även en lång tradition av samverkansavtal mellan fack och 

arbetsgivare.   
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- Vad är det som gjort att du valt att arbeta som chef? (drivkrafter) 
- Fanns det någon i din närhet under din uppväxt som arbetade som chef? 
- Vad har du för utbildningsbakgrund? (Högst grundskola, gymnasie, högskoleexamen,  eller 
universitetsexamen - hur många år?) 
- Vad har du för arbetsbakgrund - vilka sektorer har du erfarenhet av? 
 - Hur länge har du arbetat som chef  
- På vilka nivåer gruppchef, mellanchef, strategisk, vd/gd? 
- Hur många ledningsgrupper - och på vilka nivåer - har du arbetat i?  
- Hur många chefer har du som mest haft under dig? 
- Hur stor har organisationen alt organisationerna varit som du varit chef i /för?  
< 50 anställda, < 100, < 500, < 1000, < 5000 
- Vad skulle du säga är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som chef ?  
- Hur skulle du vikta uppgifterna, vilka är de tre viktigaste chefsuppgifterna? 
Nedan följer ett dilemma. Läs igenom det och reflektera kring vilka tankar och känslor det väcker hos dig 
utifrån dina chefserfarenheter.  
 
Dilemma 
Tänk dig följande senario: Du rapporterar till högsta chefen. Du har en egen ledningsgrupp som du leder. Du 
är ansvarig chef för en omorganisering som berör inte enbart din egen avdelning utan är viktig för 
organisationen i sin helhet. Syftet med omorganisationen är att den ska leda till högre måluppfyllelse. Du har 
haft förändringen på agendan på flera av dina ledningsmöten. Du har förstått att det pratas mycket om den i 
korridorerna bland medarbetarna i organisationen och det  finns en stor oro också i chefsleden, men på dina 
ledningsmöten känns det mest som du håller monolog. Det blir inte den dialog och det engagemang som du 
förväntar dig - och som du behöver för att ni tillsammans ska klara förändringsprocessen på ett framgångsrikt 
sätt. 
 
Frågor kopplat till dilemmat 
-Har du varit med om något likande? Vad hände då ? 
-Hur förstår du det som händer i din ledningsgrupp och i samspelet mellan dig och dina chefer? 
-Hur tolkar du chefernas tystnad? 
- Varför är inte dina chefer villiga att gå in i en dialog med dig, tror du? 
- Hur ser du på situationen - å ena sidan en tystnad i ledningen och å andra sidan en öppenhet i de informella 
samtalen i korridoren? Vad beror det på tror du? 
- Skulle du agera? Hur i så fall?   
- Skulle du agera i förhållande till din överordnade chef? Hur i så fall?   
- Kan det finns något problematiskt med de tillvägagångssätt som du just har resonerat om? 
 
KOMMUNIKATIONSKLIMAT GENERELLA FRÅGOR: 
- Vad är kommunikationsklimat för dig?   
- Har du som chef varit i en organisation där man aktivt arbetat med att utveckla  kommunikationsklimatet?  
(Om ja på vilket sätt Om nej vad är dina tankar om att ni inte arbetade med frågan?) 
-Har du själv som chef aktivt arbetat med att utveckla kommunikationsklimatet? (Om ja, hur, om nej, vad är 
dina tankar om det?) 
- Har du mest arbetat i organisationer med ett öppet eller slutet kommunikationsklimat? (på vilket sätt var det 
öppet eller slutet, beroende på svaret. Kan du ge konkreta exempel) 
 
MER SPECIFIKA FRÅGOR OM DINA ERFARNHETER 
-Tänk på en av de organisationer du arbetat i - hur var kommunikationsklimatet där? 
- Fanns det möjligheter att föra fram synpunkter till ledning och chefer? 
Om ja, tog ledningen och chefer till sig synpunkterna? Hur märktes det i så fall? 
- Litade medarbetarna på informationen som kom från ledningen? 
- Var det högt i tak, dvs kunde medarbetarna fritt uttrycka sin åsikt? 
- Var det högt i tak, dvs kunde du som chef fritt uttrycka din åsikt? 
-Hur upplevde du att den vertikala kommunikationen var - från vd till medarbetare via underställda chefer och 
vice versa? 
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-Hur har du upplevt kommunikationen som sker på horisontellt i organisationen (d.v.s. mellan dig och dina 
chefskollegor på samma nivå? Eller mellan medarbetare som jobbar på olika avdelningar, t.ex. mellan din och 
andras avdelningar? Motsats:kommunikation i stuprör) 
MER SPECIFIKA FRÅGOR OM DINA ERFARENHETER AV LEDNINGSGRUPPER 
- Hur var kommunikationsklimatet den senaste ledningsgrupp du deltog i/alternativt ledde? 
Arbetade du/ni aktivt med kommunikationsklimatet? Om ja, hur då? Om nej, vad har du för tankar kring det? 
- Givet klimatet du beskrivit nyss i din ledningsgrupp, hur skulle du gå tillväga när du ska informera din 
ledningsgrupp om en fråga du vet det finns mycket åsikter om? 
- Hur hanterar du diskussioner/situationer där ledningsgruppen inte är/varit överens? 
- Har du som chef haft tillgång till den information du behövt för att kunna sköta dina arbetsuppgifter i 
ledningsgruppen? (Om nej, vad har det berott på? Om ja, vad har det berott på?) 
FRÅGOR OM TYSTNADSKULTUR 
- Har du som chef upplevt att det blivit tyst bland dina chefer och att ingen gjort sin röst hörd? I relation till 
vad/område eller över tid eller tabufrågor .   
- Berätta om tystnadskulturen, hur tog den sig uttryck? (Har tystnaden kretsat kring enskilda frågor tabufrågor 
- eller har det rått tystnad generellt i organisationen?) 
- Hur har du hanterat den situationen?  
- Vad var det som gjorde att det blev så i organisationen eller arbetsgruppen? 
- Hur skulle du vilja beskriva den organisationens kultur? 
- Har du varit med om att du upplevt att medarbetare har hållit tyst i en viktig fråga? (Vad berodde det på? Hur 
hanterade du det?) 
- Kan du ge ett exempel på när du själv valde att hålla tyst om en synpunkt till dina (underlydande) chefer som 
du visste var verksamhetskritiskt att den kom fram? (När, var, vad, vem, hur?)  
- Har du undanhållet viktig information för din överordnade chef/er? 
-Vad har syftet varit? 
- Upplever du att dina överordnade chefer har undanhållit viktig information för dig? 
- Vilka skäl upplevde du till att de agerade på det sättet? 
- Upplever du att dina chefskollegor på samma nivå har undanhållit viktig information för dig? 
- Vilka skäl upplevde du till att de agerade på det sättet? 
FRÅGOR OM ÖPPENHETSKULTUR 
- Har du som chef upplevt en öppen kultur bland dina chefer? (Öppenhet kring vissa frågor - eller generellt i 
organisationen?) 
- Kan du beskriva den öppna kulturen? 
- Hur har du hanterat den situationen? 
-Vad var det som gjorde att det var en öppen kultur i den organisationen eller arbetsgruppen? 
- Kan du ge ett exempel på när du själv öppet fört fram en synpunkt som du visste var kritisk, men viktig för 
verksamheten att den kom fram? (När, var, vad, vem, hur?) 
- Vilket kommunikationsklimat strävar du efter som chef  (varför?) 
FRÅGOR OM RELATION TILL MEDARBETARE (både dina chefer o dina chefers meda) 
- Hur ser du på medarbetares synpunkter? 
- Hur ser du på när medarbetare kommer med idéer om verksamheten  
- Hur ser du på när medarbetare kommer med kritiska synpunkter om verksamheten  
- Vad gör ni i organisationen för att ta tillvara på medarbetares synpunkter? 
- Vad gör du i din chefsposition för att medarbetare ska kunna ge utryck för synpunkter? 
- Vad är din syn på delaktighet för medarbetare inför beslutsfattande? Kan du ge exempel  
FRÅGOR OM MAKT  
- Finns det gränser för högt i tak, tycker du? (uttalanden som inte bör accepteras?, kommunikativa beteenden 
som inte bör accepteras) 
- Påverkas din syn på kommunikationsklimatet av din position som underordnad chef ? (Om ja, hur då, ge 
konkret exempel. Om nej, varför, ge konkret exempel) 
- Har du som chef kunnat tala fritt och öppet med din chef? Om ja - berätta, om nej berätta 
- Påverkas din syn på kommunikationsklimatet av din position som överordnad chef ? (Om ja, hur då, ge 
konkret exempel. Om nej, varför, ge konkret exempel) 
- Kan du använda din chefsposition för att skapa öppenhet? Hur? 
- Kan du ge exempel på hur du agerat? 
- Kan du använda din chefsposition för att skapa tystnad? Kan du ge exempel på hur du agerat? 
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- Vilka förutsättningar behöver finnas för att du som chef ska kunna göra ett så bra jobba som möjligt med 
kommunikationen i organisationen?   
AVSLUTNINGSVIS  
- Något annat du tänkt på om kommunikationsklimatet som du vill prata om? 
- I början av intervjun bad jag dig att vikta de tre viktigaste uppgifterna Du svarade då:................................  
Håller du fast vid dessa tre chefsuppgifter? (Om nej, vad beror det på att du ändrat din syn?) 
GLÖM EJ ATT FRÅGA EFTER NYA CHEFER TILL STUDIEN   
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Texten som publicerades på sociala medier  
 
Är du den som jag och Sofie Rolf söker till vår studie: 

Är du den som jag och Joel Lundin Jönsson söker till vår studie: 

 

Erfarna chefer sökes till studie om kommunikationsklimat 

Forskning visar att kommunikationsklimat är en verksamhetskritisk resurs för organisationer (von Platen 

2017). Vi söker Dig som erfaren chef för att få Din syn på kommunikationsklimat. Är Du den vi söker eller 

känner Du honom eller henne? Vi garanterar anonymiteten både för din person och organisation. 

Du ska som chef ha: 

-minst fem års chefserfarenhet inklusive ledningsgruppserfarenhet i privata företag eller offentliga 

organisationer baserade i Sverige.  

-varit ledamot i minst två ledningsgrupper varav ordförande i en av dem.  

ha erfarenhet av att leda chefer. 

-varit chefer i organisationer med minst 100 anställda. Du behöver ej ha varit högsta chef. 

Du deltar med Dina personliga erfarenheter, och inte utifrån Din organisationstillhörighet. Intervjuerna 

kommer att göras främst under v 8, 9 och 10. De tar max 1,5 timmar. Du får självklart del av studien när den 

är klar och godkänd. 

Välkommen att höra av dig till någon av oss via messenger 

Vi som gör studien heter Sofie Rolf och Joel Lundin Jönsson. Sofie har mångårig chefserfarenhet, har 

specialiserat sig på internkommunikation däribland kommunikativt ledarskap. Har även arbetat som journalist 

i många år. Joel har arbetat som enhetschef, jobbar idag som samordnare med ett arbetsledande ansvar inom 

socialtjänsten med inrikting mot barn.  

Vi arbetar heltid samtidigt som vi studerar på halvtid och vi läser nu 6:e och sista året med en förväntad filosofie 

kandidatexamen (fil.kand.) om 180 högskolepoäng våren 2018.  

Programmets inriktning är ledarskap och organisation, huvudområde: sociologi. Vi har hittills läst bl.a. 

Strategisk ledning, Projektledning, Organisationsteori, Ledarskap och Arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete 

ur ett ledningsperspektiv. Programmet avslutas med en kandidatuppsats, för vår del om 

kommunikationsklimat. För mer information om utbildningen hänvisar vi till följande länk: 

https://lnu.se/…/ledarskap-och-organisat…/distans-deltid-ht/ 
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Informationsbrev till respondenter i vår C-uppsats  
 
Tack för att Du vill delta i vår studie! 
 
Vi heter Sofie Rolf och Joel Lundin Jönsson. Vi arbetar heltid samtidigt som vi studerar på halvtid 
och vi läser nu 6:e och sista året med en förväntad filosofie kandidatexamen (fil.kand.) om 180 
högskolepoäng våren 2018. Programmets inriktning är ledarskap och organisation, huvudområde: 
sociologi. Vi har hittills läst bl.a. Strategisk ledning, Projektledning, Organisationsteori, Ledarskap 
och Arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete ur ett ledningsperspektiv. Utbildningen avslutas med en 
c-uppsats och vi är glad för att du vill bidra i den. För mer information om 
utbildningen:https://lnu.se/program/ledarskap-och-organisation/distans-deltid-ht/ 
 
Ämnet för uppsatsen är kommunikationsklimat sett ur erfarna chefers perspektiv. Intervjun kommer 
att ta högst ta 1,5 timmar. Den kommer att spelas in och skrivas ut. Inspelningen raderas så fort 
uppsatsen är klar och godkänd. Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  och du är garanterad anonymitet, både du som person och 
den organisation du arbetar i och har arbetat i. Du kommer att få ta del av studien när den är godkänd.  
 
 
Sofie Rolf  (sofie.rolf@gmail.com, 0704-160608 ann-sofie.rolf@polisen.se, 072-589 70 09) 
Arbetar som sakkunnig på nationell nivå inom Polismyndighetens kommunikationsavdelning. 
Arbetar på uppdrag av kommunikationsdirektören med ledarskaps- och organisationsutveckling med 
kommunikationsfrågor i centrum. Arbetsuppgifter t.ex: utveckling av 
polisens interna kommunikation med särskilt fokus på ledningens kommunikation, 
kommunikationsavdelningens styrdokument, chefshandledning i grupp och individuellt, 
kommunikativt ledarskap, medarbetardrivet utvecklingsarbete i samarbete med HR. Sofie har jobbat 
ca åtta år som chef, åtta år som kommunikationsstrateg, ca 20 år som journalist. Är utbildad 
samtalsterapeut och har en Journalisthögskoleexamen vid Stockholms universitet. 
 
Joel Lundin Jönsson (kontakt: joellj@hotmail.com tel. 0733 307275) 
Utbildad socionom och arbetar i dag som socialsekreterare i Växjö kommun. Har arbetat som 
utredande socialsekreterare för barn mellan 0-20 år. Nuvarande tjänst är som samordnare i 
en mottagningsfunktion, vilket innebär att ta emot anmälningar och gör bedömningar 
gällande barns behov av skydd. I tjänsten ingår även ett nära samarbete med Polisen. Som 
samordnare har jag ett arbetsledande ansvar. Jag har även tidigare vikarierat som 
enhetschef i Växjö kommun under ca 1.5 år. Jag har även studerat flertalet kurser relaterat 
till mitt yrke via Linnéuniversitetet. 
 
Handledare för studien är Louise Löfqvist doktorand vid Linnéuniversistet: louise.lofqvist@lnu.se 
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Tabellen konstruerades som ett sätt att bearbeta och sortera i empirin. 
 
 
 

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Begrepp/Teman  

Intervjufråga  Ders svar  Ders svar  Ders svar   

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


