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Sammanfattning 
Bakgrunden till varför vi valde att undersöka ledares kommunikation är att vi fått 
uppfattningen att kommunikationen på arbetsplatsen är en avgörande faktor för att 
organisationen ska fungera tillfredställande. Syftet med denna uppsats är att belysa, beskriva 
och förstå eventuella likheter eller skillnader mellan de intervjuade medarbetarnas och 
ledarnas uppfattningar vad gäller ledarnas kommunikation på ett mellanstort IT-företag. 
Genom tio stycken kvalitativa intervjuer har det empiriska materialet samlats in. Det är fyra 
ledare och sex medarbetare som har intervjuats. För att få ut bästa resultat av intervjuerna 
användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Materialet har bearbetats utifrån fyra kategorier; öppenhet och ärlighet, tydlighet och 
information, ledarnas fysiska beteende och intresse från ledarna. Överlag har det visat sig att 
medarbetarna och ledarna anser att Företagets ledare kommunicerar öppet och vill ha en ärlig 
dialog. Det finns dock några uppfattningar som skiljer sig och detta är att ledarnas fysiska 
beteende visar att de inte har tid att samtala med medarbetarna. Detta gör att medarbetarna 
inte alltid framför sina synpunkter och åsikter. Det tror vi kan leda till att idéer gällande 
organisationens utveckling uteblir. Ledarna tar sig inte tid att samtala med sina medarbetare i 
den vardagliga kommunikationen. Medarbetarna önskar också mer feedback på sitt arbete 
från ledarna. Insynen i Företaget anser båda parter är god vilket gör att medarbetarna känner 
sig delaktiga i arbetet. Dock anser medarbetarna att informationen skulle kunna framföras på 
ett bättre sätt då den ibland är tråkig och enformig. Ledarna är medvetna om medarbetarnas 
åsikter. Alla intervjupersoner är öppna för en utveckling och förbättring av ledarnas 
kommunikation inom organisationen. 
 
Nyckelord: Kommunikation, ledarskap, organisation, kommunikativt ledarskap, feedback.  
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1. Bakgrund 
 
Kommunikation är ett begrepp som påverkar oss både i vår vardag och i arbetslivet och som 
berör oss på många olika plan och former. Kommunikation har fått en allt större betydelse 
inom organisationer och företag. Då den interna kommunikationen fungerar och medarbetarna 
i organisationen vet hur kommunikationen bör användas ger detta goda resultat.1  
   I denna uppsats är kommunikation ett viktigt begrepp och vi kopplar ihop begreppet 
kommunikation med begreppet ledarskapet där vårt eget intresse ligger. När vi valde ämne till 
C-uppsatsen var ledarskapet ett gemensamt beslut då vi under vår studietid har utvecklat ett 
intresse för ledarskap och dess komplexitet. Genom att undersöka ledarskapet i praktiken 
hoppas vi utveckla vår egen förståelse och få en större kunskap inför våra framtida yrkesroller 
inom personalfrågor.  
   Företag behöver i dagens samhälle vara i ständig utveckling för att tillgodose den ökade 
konkurrensen. Vid misslyckanden av förändringsarbeten har bristande kommunikation ofta 
varit en av de främsta orsakerna.2 Undersökningar visar att åttio procent av alla konflikter på 
ett företag orsakas på grund av kommunikationsbrister.3 
   Ledaren har i dagens moderna organisationer fått en allt viktigare roll. I den traditionella 
organisationen handlade ledarens kommunikation i första hand om att instruera vad för arbete 
som skulle utföras och sprida information.4 I dag är ledarens främsta roll att motivera, 
delegera ansvar, konflikthantering, vara en god pedagog och vägvisare.5 Kommunikation är 
ett bra verktyg för ledaren då denne ska styra, kontrollera och samordna arbetets gång. När 
kommunikationen fungerar får ledaren större inblick i organisationen och kan då vara mer 
aktiv och stödja medarbetarna. Då ledaren kan kommunicera ut organisationens mål och 
visioner bidrar det till att de anställda blir mer aktiva i arbetet. När kommunikationen brister 
på ett företag påverkas hela organisationen negativt och ledaren får problem att styra arbetet. 
Medarbetarna blir osäkra på sin uppgift då ledaren inte når ut med sin information.6  
   Vi har i denna uppsats valt att arbeta mot ett mellanstort IT-företag i södra Sverige. 
Företaget har ca 40 anställda och är uppdelat i tre avdelningar, en sälj; en konsult, och en 
supportavdelning. Ledningsgruppen består av en VD samt en ledare för varje avdelning. 
Företaget som vi ska undersöka är likt ett kunskapsföretag uppbyggt som en lök med olika 
lager. I mitten har vi affärsidén och personalidén. Företaget som vi ska undersöka har 
ambitionen att vara en attraktiv arbetsplats där alla kan utvecklas, känna sig delaktiga, 
samtliga känner till företagets mål och värderingar och vill utveckla ledarskapet.  Utanpå 
finns marknadsfunktionen som utgörs av säljarna vars kunskaper knyter nya kontakter. De är 
Företagets ansikte utåt. Företaget har satt upp värdegrunder som är det osynliga skalet på 
löken, verksamheten, och dessa är kamratskap då det är viktigt att alla ställer upp och kan lita 
på varandra. Öppet och ärligt vilket menas att alla ska dela med sig av sina åsikter samt 
lyssna. Initiativ och ansvar som innebär att samtliga tar ansvar och kommunicerar. Detta skal 
av värderingar är det som håller ihop företaget och dess olika funktioner.7 
En medarbetarundersökning som företaget genomför två gånger per år tar upp ämnena miljö 
och kultur, samarbete, kommunikation, ledarskap koncern, ledarskap landsbolag, ledarskap 
                                                
1 Ekstam, K. (2002). Ledarskapets hörnstenar – fyra framgångsfaktorer. Malmö: Liber AB. 
2 Högström, A., Bark, M., Bernstrup, S., Heide, M., & Skoog, A. (1999). Kommunikativt ledarskap – en bok om 
organisationskommunikation. Stockholm: Industrilitteratur AB. 
3 Jacobsen, D-I., & Thorsvik, J. (2002) Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. 
4 Simonsson, C. (2002). Den kommunikativa utmaningen. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds Universitet. 
5 Högström, m.fl. (1999) och Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 
6 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
7 Sveiby, K-E.& Risling, A. (1986). Kunskapsföretaget – Seklets viktigaste ledarutmaning?. Malmö: Liber 
Förlag. 
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närmaste chef, kompetens och arbetsuppgifter och strategi och helhet. Alla frågor besvaras av 
de anställda genom att bedöma varje fråga mellan ett och tio. De olika avdelningarnas 
sammanställda resultat är separerade i medarbetarundersökningen. Ett mål som 
ledningsgruppen har satt upp är att alla frågor skall minst få värdet åtta då de anser att det är 
ett uppnåeligt mål som visar att de anställda är nöjda med sin arbetssituation. Majoriteten av 
frågorna fick ett medelvärde runt sju på senaste undersökningen.  
   En av de frågor som vi kunde utläsa fick lägst resultat av de anställda var frågorna som 
rörde kommunikationen och kommunikationen med närmaste chef. Detta väckte vårt intresse 
då vi har läst om hur viktig kommunikationen är för företaget och dess överlevnad.    
   Genom att undersöka ledarnas kommunikation i praktiken på Företaget hoppas vi kunna ge 
ett bidrag till forskningen. Genom att analysera Företagets ledares kommunikation med hjälp 
av teorier som behandlar organisationsstruktur, kommunikation och ledarskap kan detta 
förklara varför det skulle kunna finnas meningsskiljaktigheter hur kommunikationen 
uppfattas. 
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2. Litteratur och forskningsöversikt 
 

2.1 Begreppsdefinition 
Begreppet chef definieras som en person som utnämns till att sitta på en viss position inom 
organisationen. Ledare är däremot någon som utnämns av gruppen.8 I denna uppsats kommer 
vi använda begreppet ledare när vi benämner cheferna på Företaget.  
 

2.2 Tidigare forskning 

Charlotte Simonssons avhandling Den kommunikativa utmaningen - en studie av 
kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation tar upp ett antal 
frågeställningar som kretsar kring tre nyckelord: syn, praktik och villkor. Simonssons 
ambitioner är att undersöka hur medarbetarna respektive ledarna uppfattar sin roll och 
varandras. Hur den kommunikativa processen kan förstås och beskrivas mellan chef och 
dennes medarbetare är också något som undersöks i avhandlingen. Hon fokuserar även på den 
komplexitet som skapas i företag där medarbetarna inte bara har en chef utan två eller flera 
chefer och vad detta får för betydelse för kommunikationen. Det Simonsson kom fram till 
genom kvalitativa intervjuer och observationer var att både ledarna och medarbetarna ofta 
försummade eller missförstod sin egen roll gällande kommunikationen. Kommunikationen 
uppfattades som viktig men på grund av tidsbrist fanns det ingen tid att diskutera eventuella 
kommunikationsproblem. Kommunikationen sågs som en spridning av information utan 
någon djupare betydelse. Informationen uppfattades som otydlig och i många fall irrelevant. 
Observationerna av mötena åskådliggjorde också att i stor utsträckning betedde sig cheferna 
sig inte som styrande ledare utan som informatörer. Ledarna uppfattade att en bra ledare skall 
kunna ge råd och tips vid eventuella problem, vara ett bollplank och vara synlig medan 
medarbetare ansåg att en bra ledare skall vara stark, synlig och vara en stödjande chef.  
Många av de intervjuade ansåg inte att deras chef var tillräckligt synlig. I denna fråga var 
cheferna medvetna om medarbetarnas uppfattningar men på grund av tidsbrist fanns inte de 
möjligheterna. När det gällde en öppen dialog så ansåg många medarbetare att deras chef var 
mycket bra på denna punkt medan andra inte ansåg att chefen i handling tog till sig det som 
sades. Med detta ansåg de att öppenheten förlorade sitt värde.9 
 

Jenny Axälls har i sin magisteruppsats Kommunikativt ledarskap skrivit om den 
kommunikativa ledaren. Syftet med uppsatsen var att beskriva och försöka förstå begreppet 
kommunikativt ledarskap. Axäll utgick från nio stycken kategorier som kom fram ur det 
empiriska materialet. 1) Definition av kommunikativt ledarskap, 2) innebörd för cheferna, 3) 
tillämpande och verktyg, 4) innebörd för medarbetarna, 5) träning, reflektion, utveckling och 
rekrytering, 6) resultat och verkan, 7) organisering och lokaler. De två mindre områdena är 
8) oro för informationsteknologin och 9) informationsavdelningens roll. Resultatet visade att 
den kommunikativa ledarens ambitioner med kommunikationen var att genom att skapa 
enighet bland de anställda skulle företaget kunna förbättra sitt resultat. Ledarskapet baseras på 
en öppen och ärlig kommunikation vilket leder till ökad förståelse och samhörighet bland de 
anställda. Det kommunikativa ledarskapet praktiserar ständigt den formella och informella 
konversationen. Denne tycker att medarbetarna är de mest värdefulla resurserna i 

                                                
8 Högström m.fl. (1999) 
9 Simonsson (2002) 



 7 

organisationen. Den kommunikativa ledaren vill inspirera, förmedla glädje och trygghet och 
med det inbringa förtroende. En öppen kommunikation bidrar till en bättre arbetsmiljö och 
ökad effektivitet.10 

2.3 Organisationsstruktur 

Dagens organisationer ses som sociala system som hålls samman av normer, värderingar och 
kultur. Organisationen förenas och utvecklas genom att gruppens medlemmar ständigt 
kommunicerar och diskuterar.11 Jacobsen och Thorsvik skriver att det är egendomligt att så 
många accepterar och agerar utifrån organisationen med tanke på hur olika människor är. Det 
beskrivs som att organisationer har en förmåga att få individuella skillnader att försvinna och 
alla faller inom samma ramar. Det kan sammanfattas som att beteendet regleras efter den 
formella organisationen och detta bidrar till stabilitet. Individerna i en organisation samordnas 
för att tillsammans åstadkomma ett bättre resultat än vad de enskilt skulle ha bidragit till. För 
att få individerna till att samarbeta inom organisationen används regler, rutiner, 
belöningssystem och formella strukturer. En stabilitet upplever många som en trygghet men 
det kan också leda till att utvecklingen förhindras då nytänkande och flexibilitet hindras av 
organisationen.12 
   Det finns olika organisationsstrukturer och en av dessa är funktionsbaserad indelning. Detta 
innebär att organisationen delas in i grupper där varje grupp arbetar med varsin uppgift. Detta 
gör att grupperna besitter olika kunskaper och varje grupp specialiserar sig på sitt område. 
Risken för att flera i organisationen gör samma sak minskar också då likartade uppgifter är 
samlade på samma ställe. Funktionsbaserad indelning kan dock leda till att varje grupp ser till 
sig själva och bildar en egen kultur. Intresset och förståelsen för den övriga organisationen 
minskar. Indelningen kan också resultera i att de grupper som inte arbetar mot kunderna 
mister intresset för kunden och det kan uppstå konflikter mellan grupperna vad gäller priser 
och kvalitet.13  
   En marknadsbaserad indelning gör däremot att hela organisationen är mer utåtriktad mot 
kunder. Organisationen är uppdelad utifrån produkten, tjänsten eller verksamhetsområdet. Det 
är inte uppgiften som styr vilken grupp individen tillhör utan vart den anställda arbetar och 
mot vilket område. Samtliga grupper innehåller alla kompetenser vilket ger ökad flexibilitet 
och ett gemensamt tänkande då det både finns de med produkttänkande och kundtänkande. 
Det negativa med marknadsbaserade indelningen är att den kan hindra spetskompetens och 
leda till att flera grupper göra samma sak.14  
   Beslutsfattandet i en organisation kan vara centraliserat eller decentraliserat. I en 
centraliserad organisation är det enbart ledarna som fattar beslut. I en decentraliserad 
organisation är däremot beslutsfattandet fördelat över hela organisationen till exempelvis 
mellanchefer. Den centraliserade organisationen innebär att styrningen blir tydlig och besluten 
blir likartade över hela organisationen. Motivationen bland de anställda minskar då de känner 
att de inte kan vara med och påverka. I den decentraliserade organisationen kan all kunskap 
utnyttjas då beslutsfattande har bättre lokal kännedom. Organisationen blir också flexibel och 
kan snabbt anpassa sig efter förändringar och de anställda blir motiverade då de kan vara med 
och påverka sin arbetssituation. Organisationens övergripande mål kan däremot bli lidande då 
de lokala beslutsfattande inte ser till hela organisationen utan endast till sina egna delmål.15 

                                                
10 Axäll, J. (2004). Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationer. Uppsala: Institutionen 
för Informationsvetenskap. 
11 Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2005). Kommunikation & organisation. Malmö: Liber AB. 
12 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
13 Ibid  
14 Ibid 
15 Ibid 
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Genom att använda sig av kompetens, information och kommunikation stärks organisationen. 
Graden av kontroll beror på organisationen och dess uppbyggnad. Ledare har lätt för att bli 
politiker då de ser till organisationens förhållande till utomstående och på den strategiska 
planeringen. Strukturer inom organisationen blir demokratisk då den blir synlig och alla vet 
vart de ska vända sig.16 

 

2.4 Kommunikation 
Det finns ingen klar definition av vad kommunikation betyder men Dahlkwist definierar 
kommunikation som ”att göra gemensamt”.17 Det som oftast förknippas med kommunikation 
är det språkliga, det verbala. Enquist menar att kommunikation är ett samspel mellan två eller 
flera personer.18 I en tvåvägskommunikation består samtalet av en sändare och en mottagare. 

Kommunikationsprocessen.19 
    
En kommunikationsprocess uppstår då en sändare och en mottagare möts och sändaren genom 
muntlig, skriftlig eller kroppslig kommunikation framför ett budskap.20 Innebörden av 
kommunikation är de kommunicerande personernas olika uppfattningar av samtalet. Samtalet 
har ett ämne och sen är det hur de kommunicerande tydliggör och förstår varandra.21 När 
avsändaren delger sitt budskap kodas detta utifrån avsändarens erfarenhet och mottagaren 
avkodar budskap utifrån dennes erfarenheter. När mottagaren uppfattar meddelandet så som 
sändaren menat sker effektiv kommunikation.22    
   Information, påverkan och bekräftelse är olika varianter av kommunikation.23 Då sändaren 
har kommunicerat med mottagaren är det mottagarens tur att svara och visa att denne har 
förstått meddelandet.24 Fördelen med tvåvägskommunikation är att mottagaren kan ställa 
frågor då budskapet är otydligt för att undvika missförstånd.25 Denna process kallas 

                                                
16 Abrahamson, B. (1992). Varför finns organisationer? – Kollektiv handling, yttre krafter och inre logik. Lund: 
Studentlitteratur. 
17 Dahlkwist, M. (2007). Kommunikation. Stockholm: Liber. s. 9 
18 Enquist, A. (1994). Kommunikation på arbetsplatsen. Stockholm: Raben Prisma. 
19 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 335 
20 Dahlkwist (2007) 
21 Enquist (1994) 
22 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
23 Nilsson & Waldemarson (2005) 
24 Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.    
25 Dahlkwist (2007) 
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feedback.26 Feedback kan också ske icke-verbalt. Genom att mottagaren lyssnar aktivt visar 
denne genom nickningar, ögonkontakt och kroppshållning om den förstår budskapet.27  
När man då pratar om envägskommunikation bör det ersättas med information då det inte sker 
någon interaktion eller återkoppling mellan parterna.28 När sändaren sänder ut information är 
det svårt att veta om mottagaren tagit del och förstått informationen då det inte sker någon 
feedback, ”det är skillnad mellan att ha fått information och att vara informerad”.29  Vid 
snabba beslut är dock envägskommunikation den mest effektiva.30    
   Den kroppsliga kommunikationen, den icke-verbala, är minst lika viktig då den ger uttryck 
för mer än vad orden säger. Oavsett vad som sägs i kommunikationen är det vårt kroppsspråk 
som tydliggör vad vi menar.31 Man kan genom kroppsliga rörelser signalera känslor och 
tankar som samhörighet, acceptans eller avståndstagande.32 De saker som påverkar den icke-
verbala kommunikationen är vart den äger rum och hur kommunikatörens fysiska beteende så 
som ansiktsuttryck gester, vidrörelser och röstläge uttrycks. 
   Den icke – verbala kommunikationen är viktig på arbetsplatsen då ledaren genom att 
signalera tolerans och förtroende bidrar till en öppen och produktiv atmosfär. En ledare bör 
öva på sina icke-verbala kommunikationsfärdigheter i olika situationer.33 
   I en organisation använder man sig av olika kanaler för den interna kommunikationen. Den 
formella och informella kommunikationen som innefattar det personliga mötet där dialogen 
och möten är de viktigaste kommunikationskanalerna. Det formella mötet kan vara 
avdelnings, projekt eller drivningsmötet och det informella mötet innefattar det som sker på 
daglig basis i fikarummet och i korridoren. Det positiva med dessa möten är att det finns 
utrymme för diskussion, frågor och synpunkter vilket inte kan jämföras med 
kommunikationskanaler som elektroniska medier.34 Det traditionella sättet att se 
kommunikation på är att den börjar i toppen och arbetar sig ner i organisationen. Här ses 
ledningskommunikationen som mycket viktigt. Verkligheten är dock annorlunda där 
kommunikationen strömmar i olika leder både vertikalt som horisontellt i ett företag.  Det är 
här lätt att kommunikationen försummas.35  
   Som ledare är det viktigt att lyssna och vara flexibel då det gynnar organisationens 
utveckling när samtliga får framföra sina åsikter. Då ledaren lyssnar aktivt inspirerar det 
medarbetarna och de känner sig delaktiga.36 Öppna diskussioner om hur organisationen 
fungerar och bör fungera är viktigt för att alla ska sträva mot samma mål. Genom att 
respektera och lyssna på varandra undviker vi klyftor inom organisationen och medarbetarna 
kommer varandra närmre. Problem med dialogen kan uppstå då det finns olika intressen inom 
organisationen. Ett annat problem kan uppstå då de anställda inte vågar ta en diskussion. I 
praktiken så brukar det inte vara det ena eller det andra utan det beror på frågan och de 
anställda. Det är viktigt att ledaren känner av klimatet i gruppen för att det skall kunna skapas 
en bra dialog. Om problem uppstår bör ledaren bjuda in till diskussion där alla får komma till 
tals och ge feedback till varandra.37  
                                                
26 Maltén (1998) 
27 Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2005). Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur. 
28 Enquist (1994) 
29 Segerfeldt, C-H. (2002). Ledarskap stavas kommunikation. Malmö: Liber ekonomi s. 40 
30 Dahlkwist (2007) 
31 Ibid 
32 Nilsson & Waldemarson (2005) 
33 Knapp, M-L.& Hall, J-A. (2006). Nonverbal communication in human interaction. Belmont: Thomson 
corporation. 
34 Högström m.fl. (1999) 
35 Ibid 
36 Harris, R-M. (2006). The listening leader. Westport: Greenwood Publishing group, Inc. 
37 Isaacs, W. (1999). Dialogue and the art of thinking together: a pioneering approach to communicating in 
buisness and in life. New York: Currency coporation. 
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2.5 Ledarstilar 

Enligt Svedberg är ledarens förmåga att skapa god anda i gruppen viktigare än några 
teoretiska kunskaper.38 Ledaren bör kunna klargöra företagets mål, ge stöd och feedback samt 
kunna ta beslut.39  
   Scientific management är Frederick Taylors ledarskapsteori som kom runt 1900 och 
behandlar vetenskaplig företagsledning. En arbetsledare skulle föra arbetet och ge klara och 
tydliga mål. Genom att ha översikt över hela organisationen utarbetades varje enskilds 
arbetsuppgift så att den blev så effektivt som möjligt. Här var ledarens roll viktig då denne 
skulle kontrollera och styra organisationen. Även Henri Fayols ledarskapsteori den 
administrativa ledningen kom runt 1900 och enligt Fayol var inte produktionen det viktigaste 
utan den övergripande administrativa delen. Individens kunskaper var här betydelsefulla för 
att se organisationens helhet och mål. Ledarens roll var att planera arbetet för att förhindra 
framtida konsekvenser. Enligt Fayol är kommunikationen viktig då information måste vandra 
genom hel organisationens hierarki för att alla skall få del av den.40  
   Human relationsrörelsen som Elton Mayo och Kurt Lewin grundade är en motreaktion på 
Taylors och Fayols teorier. I denna teori är det psykologin som ligger till grund och human 
relationsrörelsen menar att människor har känslor som styr hur de agerar. Efter studier kunde 
Mayo och Lewin konstatera att psykiska faktorer har betydelse och psykologiska belöningar 
så som uppmuntran och feedback påverkar mer än materiella belöningar. 41  
   I Blake och Moutons ledarraster är det två punkter som beskriver hur en ledare agerar. 
Figuren 1 visar om ledaren lägger störst vikt vid produktionen eller människorna.42  
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Blake och Moutons ledarraster.43 
 
Beroende på vart en ledare hamnar i diagrammet anser denne att det är produktionen eller 
människorna som är viktigast i organisationen. Då en ledare anser att relationerna är viktigast 
blir produktionen lidande medan en ledare som lägger störst vikt vid produktionen försakar de 
mänskliga relationerna. Den optimale ledaren hamnar på punkten 9.9 då denne anser att 
relationerna har stor betydelse och även produktionen.44  

                                                
38 Svedberg, L. (2003). Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
39 West, M. (1998). Effektiva team. Stockholm: Svenska förlag. 
40 Svedberg (2003) 
41 Svedberg (2003) 
42 Jacobsen & Thorsvik (2002)  
43 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 492 
44 Jacobsen & Thorsvik (2002)  
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Med det situationsbetingade ledarskapet menar Fiedler att det är organisationen och 
situationen som avgör vilken ledarstil som är den bästa. För att ledaren ska kunna leda 
gruppen krävs det att ledaren besitter en social status vilket gör att denne kan påverka 
arbetsgruppen. Ledaren har lyckats då denne har blivit accepterad av gruppen och kan styra 
produktionen. Hersey och Blanchards situationsbetingade ledningsteori anser att det är den 
anställdes mognad och motivation inför uppgiften som avgör vilken ledarstil som är den mest 
effektiva. Ledarens grad av styrning regleras efter arbetstagarens kunskaper och inställning.45          
   Den symbolrelaterade ledarskapsteorin menar att ledare innehar ett antal skickligheter. En 
ledare bör ha visionell förmåga som gör att ledaren ser en vision inför framtiden. 
Kommunikativ förmåga innebär att ledaren måste kunna sprida sin vision inom 
organisationen. Ledaren ska kunna leda organisationen genom kriser då denne besitter en 
fokuseringsförmåga. Den sista förmågan som en ledare bör ha är en inlärningsförmåga då 
organisationen ständigt förändras. En ledare som kan ta ner visionen till organisationen och 
motivera sina medarbetare genom att vara öppen för kritik och diskussion är en transformativ 
ledare.46  
 

2.6 Transformativt - och kommunikativt ledarskap 
Ledarskapet har förändrats gällande relationen mellan ledare och medarbetare. Tidigare skulle 
ledaren agera som en auktoritet medan det nu är mänskliga faktorer och situationen som 
ledarskapet måste anpassas efter.47 
   En ledarstil som är uppgiftsorienterad som utifrån planering, organisation och 
administration har organisationens mål i fokus kallas för den transformativa ledaren.  Maltén 
beskriver att det transformativa ledarskapets viktigaste funktioner är att förklara, förstå och 
förbättra organisationen.48 Ledaren ser långsiktigt på både organisationen och de anställda.49 
Den transformativa ledaren har en vision, ett självförtroende och känsla för organisationen 
och vad som påverkar organisationen på bästa sätt. Genom att sprida inspiration till 
medarbetarna leder detta till en ökad motivation och insats.50 Genom att medarbetarna känner 
sig respekterade och personligt delaktiga i arbetet gör det att de vill uppnå organisationens 
mål och det skapar lojalitet, tillit och respekt mot ledaren.51 Det transformativa ledarskapet 
anses vara ett viktigt bidrag för att effektivisera organisationen. Då ledaren har karisma som 
påverkar övriga i organisationen inspirerar det de anställda till att engagera sig i 
organisationen ur ett större perspektiv.52 Den ledare som lyckas bäst är den som 
kommunicerar öppet och ärligt med respekt.53 
   Ledarens kommunikation har fått allt större betydelse i organisationer idag som är i ständigt 
behov av förändring och effektivisering för att kunna konkurrera.54 Det kommunikativa 
ledarskapet påverkar medarbetares uppfattning och då också deras beteende.55  
Eriksen har bidragit till framväxten av det kommunikativa ledarskapet som inte enbart handlar 
om att skapa gemenskap i organisationen utan också att ta hänsyn till vad som tidigare har 
diskuterat inom organisationen. Ledarna är ansvariga för att kommunikationen fungerar på 

                                                
45 Ibid 
46 Maltén (2000) 
47 Anderson, T-D. (1992). Transformativt ledarskap. Göteborg: ISL Förlag. 
48 Jacobsen & Thorsvik (2002)  
49 Anderson (1992) 
50 Bass, B-M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The free press. 
51 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
52 Bass (1985) 
53 Anderson (1992) 
54 Högström m.fl. (1999) 
55 Hansson, H-I. (2007). 12 principer för kommunikation. Malmö: Liber AB. 
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företaget så som feedback och konstruktiv kritik vilket kan vara avgörande för framgången i 
ett företag.56. 
   ”Ett effektivt ledarskap rymmer förmågan att skapa gemensamma idéer och värderingar, 
som är lika handlingsutlösande som order och instruktioner”.57  
   Kommunikationen med den närmaste chefen blir allt viktigare eftersom medarbetare är mer 
inriktat på närkommunikation. Medarbetarna har svårt att känna förtroende och förståelse då 
ledningen är långt bort.58  
   Enligt Eriksson betraktas den kommunikativa ledaren vara den mest effektiva och det mest 
etiska ledarskapet. Vid eventuella konflikter kan de bäst lösas genom öppen och ärlig 
kommunikation och inte med maktmedel.59 Ledarskap har resulterat i högre kompetens 
gällande problemlösning, högre effektivitet, större känsla av delaktighet och samhörighet.60 
Ledaren måste kunna få medarbetarna att känna sig som en del i helheten.61 

                                                
56 Högström m.fl. (1999) 
57 Simonsson (2002) s 24 
58 Högström m.fl. (1999) 
59 Hansson (2007) 
60 Eriksen, E-O. (1997). Kommunikativt  ledarskap – Om styrning av offentliga institutioner. Göteborg: Daidalos 
AB.  
61 Högström m.fl. (1999) 
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3. Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa, beskriva och förstå ledarens kommunikation gentemot 
medarbetarna på ett mellanstort IT-företag i södra Sverige. Vi vill också belysa om det finns 
några likheter/skillnader mellan medarbetarnas uppfattningar respektive ledarens 
uppfattningar vad gäller ledarens kommunikation. 
 
Problemformulering: 
 
- Hur uppfattar ledaren sin kommunikation gentemot medarbetarna? 
- Hur uppfattar medarbetarna ledarnas kommunikation gentemot dem? 
- Vilka likheter/skillnader finns det i medarbetarnas och ledarnas uppfattningar vad gäller       
   ledarens kommunikation och vad kan detta bero på? 
- Hur kan ledarens kommunikation utvecklas gentemot medarbetarna? 
 

3.1 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till verbal och icke-verbalkommunikation (jfr. s. 7). Det som ska 
undersökas är kommunikationen från ledarna på det studerade IT-företaget gentemot deras 
medarbetare. Vi har även valt att avgränsa oss till ledarnas och de intervjuade medarbetarnas 
uppfattningar om ledarens kommunikation.  
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4. Metod 
 
I metodavsnittet presenteras de metoder vi använt oss utav och hur vi bearbetat materialet av 
undersökningen. Vi motiverar och diskuterar de val vi gjort. 
 

4.1 Metodval 
Eftersom syftet med undersökningen var att belysa och beskriva medarbetares och ledares 
olika uppfattningar av ledarnas kommunikation så valde vi att använda oss av en kvalitativ 
metod.62 Vi valde en kvalitativ intervjumetod för att samla in det empiriska materialet i denna 
uppsats. Kvale presenterar ett antal perspektiv på den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet 
med en kvalitativ intervju är att undersöka intervjupersonens livsvärld och dennes relation till 
den. Det är meningen av vad som sägs i intervjun som är relevant. Det är viktigt att vi som 
intervjuare har en öppen inställning till intervjupersonens utsaga och inte låter vår 
förförståelse påverka hur vi uppfattar det som intervjupersonerna uttrycker. Intervjun är riktad 
mot vissa teman, i detta fall ledarens kommunikation, och det är utifrån detta som intervjun 
formas. 63  
   Genom att vi använt oss av kvalitativa intervjuer anser vi att vi fick de mest uttömmande 
svaren då vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och be intervjupersonen ytterligare förklara 
vad denne menade. Då syftet med uppsatsen var att ställa medarbetarnas uppfattningar mot 
ledarnas uppfattningar om ledarens kommunikation var det hur dessa båda grupper tolkade sin 
sociala verklighet som var av intresse. Vi tror inte svaren hade blivit lika uttömmande genom 
kvantitativa enkäter eftersom enkäter skulle ha tvingat intervjupersonerna att svara utifrån en 
redan given ram.  
 

4.2 Semistrukturerad intervjumetod 

Vid intervjuerna användes en kvalitativ semi-strukturerad intervjuguide. Intervjuguiderna var 
utformade med ett antal teman med sammanhängande underfrågor.  Under intervjuperiodens 
början kompletterades även intervjuguiden med några ytterliggare frågor som väcktes under 
intervjuernas gång. Intervjuerna var flexibla då vi som intervjupersoner formade 
intervjufrågor efter intervjupersonens svar och ställde följdfrågor.  
   Enligt Bryman ska en semi-strukturerad intervjuguide formas så att intervjupersonen får 
berätta om hur denne upplever sin värld. Frågorna som ska ställas görs för att kunna besvara 
uppsatsens frågeställningar. Vid intervjun är det viktigt att tänka på att anpassa språket efter 
intervjupersonen och inte ställa några ledande frågor.64 I intervjuguiderna, en för ledarna (se 
bilaga 1) och en för medarbetarna (se bilaga 2), använde vi oss av två teman kommunikation 
och ledarens kommunikation. Under kommunikation var frågorna mer allmänt riktade mot 
Företagets kommunikation. Temat ledarens kommunikation var mer inriktat mot 
medarbetarens uppfattningar om sin/sina ledare och hur dessa agerade i sin kommunikation 
och hur ledaren uppfattade sin egen kommunikation. 
 

                                                
62 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 
63 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
64 Bryman (2002) 
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4.3 Urval 

Företaget som vi valde att arbeta med kom vi i kontakt med genom ett annat företag som 
arbetar med att hjälpa olika företag att utveckla deras organisationer. Företaget som vi valde 
att arbeta med ingår dock inte i denna gruppering men de hade god kännedom om IT-
företaget. Vi hade ingen tidigare kunskap om förtaget när vi kontaktade det. Det som väckte 
vårt intresse var att detta var ett företag som utvecklats mycket de senaste åren.  
   När intervjupersonerna skulle väljas föreslog Företagets ledningsgrupp att ledningsgruppen 
skulle välja ut ett antal namn på personer som arbetat en längre tid på Företaget och som de 
ansåg skulle kunna bidra till undersökningen. Vi är medvetna om att det är Företaget som 
gjort ett första urval av medarbetarna och vilka som ska medverka vid en intervju. Då vi inte 
var insatta i organisationen och visste vilka de anställda var kunde detta leda till att 
intervjuerna blev mer uttömmande. VD:n på Företaget skickade oss en lista med 11 
medarbetare och vi lottade sedan ut 6 stycken som blev tillfrågade om att ställa upp på en 
intervju. En tilltänkt intervjuperson tackade nej vilket gjorde att vi drog ett nytt namn och 
denna tackade ja. En annan tillfrågad medarbetare som först tackade ja kunde sedan inte 
närvara under den tid som vi avsatt för intervjuerna och då lottades ytterligare ett namn och 
den nya intervjupersonen ersatte den första.  
   Ledarna som är fyra stycken, en VD och tre avdelningschefer, hade i och med sitt samtycke 
till att vi genomförde undersökningen på Företaget även tackat ja till att bli intervjuade då 
detta var förutsättningen för att kunna undersöka ledarnas kommunikation.  
 

4.4 Genomförande av intervjuerna 

Vi diskuterade hur vi praktiskt skulle kunna genomföra våra intervjuer med tanke på etiken, 
såsom anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. VD:n. Innan medarbetarna valdes ut skrev 
vi ett dokument som skickades till samtliga anställda på företaget genom VD:n där vi 
presenterade oss och vårt ämne. Vi beskrev hur vi skulle gå tillväga och redogjorde för de 
etiska övervägandena som vi utgått ifrån. Medarbetarna blev informerade om att intervjuerna 
skulle spelas in, materialet skulle behandlas konfidentiellt och att de skulle förbli anonyma. 
Att det var frivilligt att ställa upp på en intervju och att även ångra sitt beslut var vi tydliga 
med. 
    Frågorna ställdes i talspråk och var enkelt utformade. Intervjun genomfördes på Företaget i 
ett stängt rum där ingen obehörig kunde höra vad som sades. Innan intervjun påbörjades 
presenterade vi vårt syfte och hur vi definierade begreppet kommunikation för att undvika 
missförstånd.  
   Intervjupersonen fick tid på sig att fundera på svaren och vi försökte undvika att bryta innan 
intervjupersonen besvarat frågan färdigt. Genom att visa att vi lyssnade aktivt och lät 
intervjupersonen tala fritt, vara flexibla men även styra intervjun samt ifrågasätta svaren tror 
vi att detta ledde till att frågorna besvarades så ingående som möjligt. 
   Innan intervjun genomfördes berättade vi att ingen annan än vi forskare skulle lyssna på 
inspelningsbandet eller läsa transkriptionen. Intervjuerna varade mellan 30 min och drygt en 
timme.  
 

4.5 Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Att transkribera är tidsödande men vi 
ansåg detta nödvändigt då vi i resultatet skulle sammanställa intervjuerna efter kategorier.  
   Vi har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen vilket gör att intervjupersonens 
bakgrund inte är intressant för uppsatsen. Fenomenografi är en ansats vars syfte är att beskriva 
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människors uppfattning av ett fenomen i omvärlden. I framställningen av resultatet 
sammanställde vi intervjuerna med hjälp av beskrivningskategorier. Kategoriernas syfte är att 
symbolisera personers olika uppfattning av samma företeelse. Individens personliga 
uppfattning är inte intressant utan det är den sammantagna utsagorna som skapar relevans.65       
   I resultatet benämndes om det var en eller flera medarbetare eller ledare som hade samma 
uppfattning av samma företeelse. 
   Vi har inte använt oss utav respondentvalidering vilket innebär att vi låter 
intervjupersonerna ta del av den insamlade datan och läsa igenom transkriberingarna. Detta 
kan enligt Bryman leda till att de intervjuade vill censurera bitar i efterhand.66 
 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet handlar om forskningens tillvägagångssätt och dess trovärdighet och hur väl 
begreppet undersöks. Validitet innebär att de begrepp som ska undersökas är just de som 
undersöks.  
   Genom att ha läst teorier och att vi i ett tidigt stadium definierade vad vi menade med 
kommunikation försökt att undvika att icke relevant data samlades in. Då vi gjorde tio 
kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna var medvetna om undersökningssyftet ansåg vi 
att det material vi samlade in var tillräckligt för denna uppsats storlek.  
   Då vi var medvetna om att det inte gick att generalisera våra slutsatser eftersom det var en 
liten studie med intervjupersoner ur en miljö som är svår att jämföra med andra kunde vi bara 
dra slutsatser utifrån de tio intervjuerna tillsammans med den insamlade teorin.67 
 

4.7 Etiska ställningstagande  

Kvale presenterar tre olika etiska riktlinjer som bör följas i en kvalitativ forskning. Dessa är 
informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.  
   Informerat samtycke innebär att vi som forskare informerade den tilltänkta intervjupersonen 
om undersökningens syfte och hur intervjun skulle genomföras. Intervjupersonen skulle även 
informeras om att deltagandet var frivilligt och att denne kunde tacka ja eller nej och även 
ändra sitt beslut i ett senare skede. Intervjupersonen skulle sedan ge sitt samtycke till att delta 
innan intervjun genomfördes. Problem kan uppstå då intervjupersonen får för mycket 
information och de då styrs in på de svar som forskarna vill ha. Vi hade inför denna uppsats 
informerat samtliga som kunde tänkas tillfrågas till en intervju om deras rättigheter och vad 
uppsatsen skulle handla om. Inför intervjuerna hade vi dock delgivit dem vår definition av 
kommunikation för att på så sätt få spontana och uppriktiga svar.68  
   Konfidentialitet innebär att de data som kan röja vilken intervjuperson som deltagit ska 
undanhållas. Om det skulle bli aktuellt att för studiens bästa redovisa vem som sagt vad ska 
detta först godkännas av den intervjuade. Detta har dock inte uppstått i vår undersökning utan 
det var icke relevant vem som sade vad och vi har även undvikit att presentera sådana citat 
som kunde avslöja intervjupersonens identitet.69  
   Vi som forskare måste ta hänsyn till konsekvenserna vad gäller de intervjuades situation och 
om intervjupersonen kan råka illa ut efter intervjun. Detta gäller inte bara intervjupersonen 

                                                
65 Uljens, M. (1989). Fenomenografi – forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 
66 Bryman (2002) 
67 Ibid 
68 Kvale (1997) 
69 Ibid (1997) 
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utan även hela gruppen. Detta anser vi har tagit hänsyn till då citat och utsagor som inte hade 
någon betydelse utan bara hade skadat undersökningsgruppen uteslutits.70  
 

4.8 Metodkritik  

I metodkritiken görs en evaluering då vi som forskare ifrågasätter vårt empiriska författande 
och framför våra synpunkter på vald metod och vår problemformulering.71  
   Vi anser att vi har på ett bra sätt utformade intervjufrågorna för att vi på bästa sätt skulle 
kunna besvara våra frågeställningar. Då vi inte hade någon större erfarenhet av skapande av 
intervjuguider upptäckte vi efter hand att vi hade med frågor som för uppsatsen inte var 
relevanta. Kvalitén på intervjufrågorna förbättrades efter hand.  
   Det var Företagets ledningsgrupp som gjorde det första urvalet av intervjupersonerna. Vi 
var medvetna om att ledarna kunde ha valt intervjupersoner som gynnade Företagets 
framställning. Vi ansåg dock att om vi själva hade valt helt förutsättningslöst bland 
personalen hade vi kanske inte fått så uttömmande intervjuer som denna lösning resulterade i.  
   Vi var medvetna om att vår oerfarenhet gjorde att intervjuerna kanske inte genomfördes 
exemplariskt men genom att vara väl förberedda tror vi intervjuerna genomfördes på bästa sätt 
i relation till situationen.  

                                                
70 Kvale (1997) 
71 Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
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5. Resultat 
 
I resultatdelen kommer medarbetarnas och ledarnas intervjuer sammanställas. Första delen 
består av medarbetarnas utsagor. Intervjupersonerna kommer inte att skiljas åt då det är deras 
gemensamma uppfattning av ledarnas kommunikation som är av intresse. Det framgår dock 
om det är en eller flera medarbetare som har samma uppfattning. I andra resultatdelen ska 
ledarnas intervjuer sammanställas. Vi skiljer inte på de fyra ledarna utan samtliga går under 
benämningen ledaren. Dock skiljer vi även här på om det gäller en eller flera ledare. 
 

5.1 Resultat medarbetare 

5.1.1 Öppenhet och ärlighet 
Överlag har medarbetarna en gemensam uppfattning av att det är relativt öppet och ärligt på 
Företaget. Detta innebär att de anser sig ha god insyn i Företagets ekonomi och kunskap om 
visioner inför framtiden. En intervjuperson förklarar att det är viktigt att ha vetskap om 
Företagets framtidsplaner och hur vida företaget vill utvecklas och satsa, då detta kan ha stor 
betydelse och fler väljer att stanna kvar. 
   Informationen om hur dagsläget ser ut för Företaget presenteras vid husmötena som hålls en 
gång i månaden. Då detta presenteras regelbundet behöver inte de anställda fundera över 
Företagets ekonomiska situation och de accepterar överlag den information som presenteras. 
En intervjuperson säger att den har förståelse för att ledningsgruppen inte kan sprida all den 
information som den innehar. Dock kan detta leda till ryktesspridningar och oro bland de 
anställda. Däremot anser en annan intervjuperson att det ibland kan vara positivt att inte ha all 
information då informationen inte kan lämnas till kunderna. Intervjupersonen behöver då inte 
vara oärlig inför kunden. En medarbetare tycker däremot att insynen i det detaljerade arbetet 
är sämre och behövs förbättras på Företaget. 
   Samtliga intervjupersoner tycker att det är relativt högt i tak på Företaget vad gäller allas 
möjlighet att framföra sina åsikter och synpunkter. Flera av de intervjuade tycker inte att de 
diskuterar kommunikationen inom organisationen tillräckligt.  
   Det finns också andra företeelser att arbeta med, särskilt när det gäller ledarnas förmåga att 
ge konstruktiv kritik. Någon nämner att det inte går att vara helt ärlig på en arbetsplats men är 
inte rädd för att ta upp saker. Det står i Företagets papper att det ska vara öppet och ärligt men 
en intervjuperson vill ha högre i tak och att det verkligen ska vara öppet och ärligt. Stora saker 
som har större betydelse som konflikter och andra negativa saker tas inte upp. Som en 
intervjuperson säger: 

 

”Det är ju att man kan vara öppen och ärlig om det gäller enkla grejer, då är det jättelätt 
att vara öppen och ärlig om allt är positiv. Men först när det är något som är jobbigt, 
kanske lite negativt, då är det mycket svårare att vara öppen och ärlig, att säga att det 
här funkar inte, varför gör vi så här?” 

 
Överlag tycker medarbetarna att ledarna är öppna men detta tror de kan skilja sig mellan 
avdelningarna, bland annat beroende på avdelningens storlek. Ledarnas dörrar är alltid öppna 
och det är bara att knacka på om medarbetarna har några funderingar. En del av medarbetarna 
säger sig känna ledarna så pass väl så de kan skämta med dem och det är en familjär stämning 
där de befinner sig på samma nivå. Medarbetarna tror att detta leder till en bättre stämning 
och ett bättre resultat.  
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Kommunikationen fungerar mycket väl och det är spontant och fritt i mötet med ledaren. Vid 
avdelningsmötet är det informellt och alla säger vad de tycker och tänker. En intervjuperson 
påpekar dock att alla ledarna inte är lika öppna som de andra ledarna. 
De flesta medarbetarna anser att de inte får tillräckligt med feedback från ledarna vad gäller 
deras arbetsinsatser utan att detta är mer något som kommer från kunderna. På frågan om 
intervjupersonen någon gång får en klapp på axeln från ledaren blir svaret:  
 

”Inte så där att jag känner att jag kan ta det personligt. Men det är inte så att de inte 
uppskattar mig heller eller att det är ett problem eller så”  
 

Bland de anställda finns det dem som anser att de får tillräckligt med uppskattning. Denna 
intervjuperson tycker också att det är fritt fram att säga vad man tycker, även om det är 
negativt och ledaren inbjuder till feedback En annan medarbetare påpekar att ledarna endast 
bjuder in till feedback vid medarbetarsamtalen. Vid andra tillfällen känns det inte naturligt 
och det känns som att man stör. Det skiljer sig också mellan ledarna hur mottagliga de är för 
feedback enligt de intervjuade. En intervjuperson tror att tidsbrist som är orsaken till att 
ledarna inte bjuder in till feedback. Ledaren försöker ta sig tid till att lyssna men det sker inget 
resultat. Medarbetaren väljer då istället att inte säga något alls. 
   En intervjuperson säger att dennes ledare visar att det ska vara öppet och ärligt då den vill 
att medarbetarna skall framföra sina åsikter för att motverka konflikter. Personen anser dock 
att denne måste boka tid för att få ledarens uppmärksamhet. Det leder i många fall till att man 
struntar i det eller går till en annan ledare. 

 
”Det blir det där vanliga, man har ett medarbetarsamtal och då kan man ta upp det men 
det är ju en eller två gånger om året. Resten av tiden känner man att det måste vara något 
rätt viktigt om jag ska ”störa” och riktigt så ska det ju inte kännas tycker inte jag och just 
det här att det är så mycket praktiska saker och inte de mjuka sakerna som tas upp 
tillräckligt.” 

 
Intervjupersonen beskriver det som att ledaren är stressad och vill vara mer öppen än vad den 
är. Ledaren försöker också ta till sig feedback och förbättra sig.  En annan intervjuperson 
beskriver det som att ledaren vill ha input från medarbetarna och på så sätt ta nytta av 
kompetensen som finns i gruppen.  
 

5.1.2 Tydlighet och information 
När det gäller tydligheten gällande kommunikationen och informationen så skiljer det sig 
mellan intervjupersonernas uppfattningar. En intervjuperson anser att informationen ibland 
kan vara rörig då ledaren inte ger en tydlig bakgrund vilket gör att de anställda måste ställa 
följdfrågor. Detta kan leda till osäkerhet och vem som ska göra vad, men det är inget stort 
problem påpekar intervjupersonen.  
    En annan intervjuperson beskriver sin ledare som en aning otydlig. Ledaren kan ibland vara 
ostrukturerad då denne missar att delge all informationen. Informationen finns i gruppen men 
den landar inte. När ledaren ger lösryckta bitar så får intervjupersonen själv tolka 
informationen vilket gör att det kan ske missförstånd och onödigt arbete. Detta tycker en av 
intervjupersonerna kan motverkas genom att ledaren är mer förberedd och ha en bättre 
struktur. Det behöver dock inte betyda att ledaren ska vara strikt utan bara rak i sin 
information. En medarbetare tror att otydligheten kan bero på tidsbrist och inte antalet 
anställda. Situationen blir otydlig då de inte har tid att fördjupa sig och detta beskriver en 
intervjuperson:  
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”Det är ju också situationer där man känner att det inte finns tid att fördjupa sig. Att det 
blir en lite pressad situation, äsch vi tar det en annan gång, lite den känslan. Att man går 
inte till botten, det löser sig, vi skiter i det nu.”  

    
En annan ledare är mer utförlig i sin information anser en av de intervjuade medarbetarna. 
Informationen är klockren och svår att misstolka. Som en av de intervjuade förklarade:  
    

”Ja, jättetydlig. Jag vet precis vad som förväntas av mig och vad vi bestämmer”. 
 
Ibland kan detta dock leda till att det blir för rakt och ärligt information så ledaren uppfattas 
som lite klumpig till skillnad från de andra cheferna som är mer ödmjuka i sitt framförande.  
    Flera av de intervjuade påpekar att en ledare är väldigt klar och tydlig i sin information. 
Detta tror medarbetarna beror på att ledaren har mycket erfarenhet och har mer underbyggd 
information.  
   En intervjuperson anser att det beror på situationen vilken ledartyp som är bäst. Ibland 
måste ledaren vara tydlig i sin information och ibland mer luddig så alla medarbetare kan vara 
delaktiga från början så ledaren inte styr diskussionen och själv tar besluten.  
   En medarbetare anser att en av ledarnas information är för omfattande. Ledaren ger inga 
klara besked så man får i efterhand fundera på vad denne egentligen pratade om. Det är svårt 
att få ut kärnan av informationen. En av de intervjuade säger att det är viktigt att ledarna är 
tydliga eftersom medarbetarna har olika arbetsuppgifter och tolkar informationen utifrån sina 
referensramar. 
   När det gäller husmötena som äger rum en gång i månaden uppfattar de flesta av de 
intervjuade medarbetarna att det enbart är informativt. Informationen anses som bra och tydlig 
men mötena ses som ganska tråkiga eftersom de är utformade på samma sätt varje månad. 
Medarbetarna efterfrågar mer diskussion och att ledarna försöker att lättar upp mötena lite. 
Intervjupersonen tror dock att ledarna är medvetna om att mötena är enformiga. En av de 
intervjuade poängterade att det skiljer sig i ledningsgruppen gällande tydlighet och hur stor 
plats de tar på mötena. Vissa ledare är väldigt förberedda och har all information på fötterna 
medan andra inte har lika tydlig information. Det skulle vara bra att få ut en agenda innan 
varje husmöte som gör att man på ett bättre sätt hänger med och kan planera eventuella frågor. 
 

5.1.3 Ledarna fysiska beteende 
Den icke-verbala kommunikationen var något som medarbetarna inte ansåg de hade funderat 
över. När de fick frågan om hur deras ledare agerar i den icke-verbala kommunikationen så 
råder det delade meningar. Somliga tyckte att ledarna är tydliga i sitt kroppsspråk medan 
andra tyckte motsatsen. Några av medarbetarna anser att ledaren signalerar att den vill prata 
och är öppen med sitt kroppsspråk och visar att den är avslappnad genom hur den uttrycker 
sig. Ledaren visar sina känslor, både positiva och negativa. 
   En annan ledare visar tydligt att denne är stressad. En medarbetare beskriver hur ledaren 
agerar i fikarummet: 
    

”Ledaren sitter på väg, jag har egentligen inte tid att sitta här, det ringer i telefonen och 
går i väg så du är inte med i samtalet, du sitter där men är inte mentalt med.” 

 
En annan medarbetare uppfattar sig kunna läsa vad ledaren känner eller om den är stressad. 
Allt går snabbare och en av intervjupersonerna säger att när ledaren är stressad är det inte 
irriterat men ledaren ger kortare frågor och svar.  
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När det är allvar säger intervjupersonen att en ledare markerar det med rösten, det blir kortare 
och annat tonfall men ledaren talar inte högre. Det finns också de ledare som försöker dölja att 
de är stressade men medarbetarna märker detta ändå. 
  Andra saker som medarbetarna tar upp vid intervjuerna är att en ledare är mer stel, väldigt 
förberedd och lite tråkig och rak i sin information. Ledaren är strikt och välplanerad och har 
svårt att improvisera beskriver intervjupersonen.  
   En annan intervjuperson säger att denne märker på ledaren när denne inte delger all 
information. Detta tror medarbetaren kan leda till ryktesspridningar. Det finns också en ledare 
som agerar olika vid olika tillfällen. Intervjupersonen säger att de märker att ledaren inte är 
lika bekväm i de stora mötena som när det bara är den lilla gruppen.  
 

5.1.4 Intresse från ledarna 
Intresset från ledarna varierar enligt intervjupersonerna. Bland annat varierar det hur mycket 
ledarna visar sig ute i organisationen. En intervjuperson beskriver att ledarna hälsar och frågar 
hur det är och om allt känns bra. Det tycket medarbetarens känns bra men förklarade det som: 
 

”Det får inte bli åt andra hållet, hej vad har du gjort i helgen? Så det blir någon slags 
pricka av en lista, det är ju inte heller riktigt bra, då blir det så konstlat.” 

 
Då ledaren bryr sig känner intervjupersonen sig sedd och viktig för företaget då denne ibland 
kan känna att dennes avdelning hamnar lite utanför Företaget och att de inte har så stor 
kontakt med de övriga avdelningarna. En annan intervjuperson säger däremot att denne tycker 
att ledarna är för lite synliga, för lite på plats och för lite tillgängliga.  
   Flera av intervjupersonerna säger att de skulle uppskatta om ledarna tog sig tid att sitta ner i 
fikarummet medan andra inte ser det som något problem. Intervjupersonerna beskriver att 
ledarnas telefoner ringer och de går i väg från samtalet.  Detta leder till att ledaren tappar en 
del av den vardagliga kommunikationen med medarbetarna.  
   Några intervjupersoner anser att ledaren är en i gruppen medan andra menar att ledaren står 
i utkanten och är inte den givna samlingspunkten. 
   I stressade situationer uppfattas en del ledare som okoncentrerade säger de intervjuade. Här 
råder det dock meningsskiljaktigheter då en medarbetare beskriver att ledaren lyssnar och 
visar sig intresserad. 
    

”Ledaren visar sig intresserad på så sätt att den verkligen lyssnar och sedan tar till sig 
och försöker komma med åtgärder och rätta till saker och ting.” 

 
Flera andra av de intervjuade anser dock att en ledare gör annat samtidigt som de pratar med 
ledaren och de får ingen uppmärksamhet. Ledaren visar att den inte har tid genom att titta på 
klockan och försvinner sedan i andra tankar. En del ser det som ett problem medan andra inte 
har reflekterat över det. Medarbetarna tror att detta beror på att ledaren är splittrad och har 
stor arbetsbelastning och detta leder till att ledaren då inte har full koll på sina medarbetare. 
   Någon intervjuperson tycker att ledarna ska lyssna mer på medarbetarnas idéer och komma 
med svar. En intervjuperson beskriver att ledaren har ett lugn som påverkar gruppen positivt 
och ledaren vill ha med alla vid beslut och ta hänsyn till andras åsikter, förslag och frågor. Då 
ledaren visar att denne har förtroende för medarbetarna minskar det barriärerna inom gruppen. 
På frågan vad ledaren gör för att få ihop gruppen svarar intervjupersonen: 
    

”Ledaren fokuserar mer på individen så att individen trivs och då får man gruppen på 
köpet på något sätt.” 
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Det finns dock andra åsikter vad gäller ledarens förmåga att få ihop gruppen. Intervjupersonen 
anser sig inte få något stöd från ledarens sida. Ledaren brister då denne inte tar tag i 
konflikter. Intervjupersonen anser sig ha framfört sina åsikter men ledaren har inte tagit tag i 
problemet. 

 
”Jag tycker till exempel om det är dålig stämning i en grupp, folk mår inte riktigt bra, 
arbetsglädjen finns inte riktigt, alltså någonstans behöver man ju jobba med konflikter 
som finns i en grupp och dem tar man liksom inte i utan de får vara där och ligga och sen 
får väl den medarbetaren lösa det så bäst den kan.” 

 
En medarbetare säger att denne inte går till ledaren och berättar om den har något problem då 
ledaren inte visar intresse eller förståelse. Vid planerade möten beter sig dock ledaren 
annorlunda då denne verkligen lyssnar och ställer motfrågor. 
     De flesta medarbetarna uppfattar att ledarna kommunicerar med dem på samma språkliga 
nivå och inte till dem uppifrån. Någon intervjuperson påpekar dock att en av ledarna har en 
högre språklig nivå än medarbetarna vilket gör att de inte alltid förstår informationen. 
   Intervjupersonerna har olika synpunkter vad det gäller ledarna och deras intresse för 
kommunikation. Några tror att ledarna har ambitioner att utveckla en bra kommunikation.  
 

5.2 Resultat ledare 

5.2.1 Öppenhet och ärlighet 
En ledare berättar att värdegrunden öppet och ärligt skall finnas med i Företagets vardagliga 
arbete. En annan ledare tycker att öppet och ärligt är ett begrepp som har satt sig i ryggraden 
och försöker eftersträva detta. En annan av de intervjuade ledarna anser dock att begreppet är 
mest tomma ord då det har utnyttjats och tappat sin betydelse. En ledare anser att det är så 
öppet som det kan. En ledare kan inte delge all information.  
   Det är högt i tak och alla säger vad de tycker och tänker men det måste ju också ha relevans 
till arbetet. Ledaren beskriver att denne brukar uppmana till öppna och ärliga diskussioner och 
försöker göra det roligt och levande. En av de intervjuade säger att det har blivit mer öppet 
och ärligt vilket denne tror uppskattas av medarbetarna.  
  Flera av ledarna försöker vara så öppna som det går med att informera medarbetarna. Någon 
säger att informationen filtreras då allt inte är till medarbetarnas nytta. Det skiljer sig mellan 
avdelningarna hur beroende de är av information. När medarbetarna har god insyn i Företaget 
tror ledaren att det leder till ett ökat förtroende, respekt och ökad kreativitet då inget hålls 
bakom ryggen. När det gäller öppenheten gällande Företagets ekonomi så ligger det i ledarens 
grundvärdering att vara ärlig.  
   En i ledningen önskade att det var mer öppet och att medarbetarna kom mer till tals. 
Ledarna själva anser att de bjuder in till samtal. 
 

”Medarbetarna har nära till sina chefer. Om man vill säga något eller framföra något så 
upplever jag som ansvarig att jag försöker sätta en prägel som innebär att man är 
välkommen att komma till mig, det är inga stängda dörrar.” 

    
En i ledningsgruppen tror att den hierarkiska ordning som finns gör att medarbetarna inte 
alltid säger vad de tycker. Det är en ohälsosam respekt för ledarna. Det har funnits tillfällen då 
ledaren förstått att medarbetarna har varit missnöjda med ledarens kommunikation men detta 
tror ledaren har berott på situationen. En av ledarna säger att samtliga ledare försöker köra 
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med öppna kort men att alla inte har den egenskapen som människa. Kommunikationen anses 
ibland som tvetydig och ledaren uppfattar inte i alla lägen att kommunikationen är ärlig.  
   Flera av ledarna anser att de inte diskuterar kommunikationen tillräckligt på Företaget. Vid 
medarbetarsamtal så frågar ledarna hur medarbetarna uppfattar olika företeelser. I dessa 
situationer tycker inte ledaren att medarbetarna tar tillfälle i akt att uttrycka sina åsikter. Detta 
kan bero på att medarbetaren inte vill avslöja allt för sin chef.  
   Ledaren däremot anser sig själv som öppen och detta är inget denne kan påverka. En av 
ledarna signalerar öppenhet genom att involvera medarbetarna i diskussioner och 
beslutstagande. 
   Ledaren tror att sitt öppna och ärliga sätt gör att medarbetarna ger feedback. Några av 
ledarna anser att de bjuder in till feedback och synpunkter men att det finns undantag i 
stressiga situationer då detta inte hinns med. En av de intervjuade sa följande:  
    

”Jag tycker att man alltid kan bli mycket bättre på att ge feedback och beröm och lyfta 
medarbetarna. Det kan man aldrig bli tillräckligt bra på men tyvärr är det inte svenskt på 
så sätt.” 

    
Det finns även ledare som tror att de inte bjuder in tillräckligt till feedback. 
 

5.2.2 Tydlighet och information 
Vad det gäller ledarnas uppfattningar om hur tydliga de är i sin kommunikation och 
information råder det skilda meningar. En ledare säger att denne ständigt försöker 
kommunicera och informera sina medarbetare. En annan beskriver däremot att det kan bli 
otydligt då ledaren själv inte har tillräckligt med kunskaper om arbetsuppgifterna. Detta kan 
leda till att diskussionerna blir ytliga och ledarskapet blir otydligt. Ledaren är rädd för att gå 
in i diskussioner då det kan skapa negativa vibbar men detta är något som ledaren försöker att 
arbeta med. 
   Vid informella möten är det främst ledarna som informerar om viktiga och aktuella ämnen. 
Genom att ha fler möten tror en av de intervjuade att informationen skulle kunna bli mer 
tydlig. Dilemmat är dock att ingen av medarbetarna har påpekat om ledarna är tydliga eller 
inte vilket gör att de inte vet med säkerhet. 
 

”Som chef har du alltid talutrymme och det är ju en fördel per automatik och därför om 
man lyssnar in och förstår och har begripit det, det kan jag inte svara på. Sen kan det ju 
vara så att man är otydlig i sin kommunikation och medarbetarna agerar utifrån vad de 
har uppfattat.” 

 
Som ledaren beskriver ovan behöver det inte alltid betyda att informationen är otydlig utan 
hur mottaglig medarbetaren är. Ledaren måste i dessa fall vara flexibel så att 
kommunikationen passa alla eftersom information tolkas olika. En ledare förklarar:  
   

 ”Det kan vara allt ifrån att man inte har förstått den och då tar man till sig den på ett 
felaktigt sätt. Det kan också vara att man inte vill ta till sig den. Det kan innebära mer 
jobb, det blir obekvämt för att man behöver göra si eller så.” 

    
En av ledarna beskriver att denne försöker göra vissa saker underförstådda så att 
medarbetarna får tänka själva. Detta för att medarbetarna skall bli mer kreativa. En annan 
ledare uppfattar dock att medarbetarna vill ha mer omfattande och tydligare information och 
detta framkommer också av medarbetarundersökningen som gjorts på Företaget. Att 
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informationen ibland är otydlig påpekar en ledare kan bero på att ledningsgruppen får otydlig 
information från högre ledning. 
   Vid informella möten på avdelningen kan det uppstå problem då ledaren inte reflekterat 
över om samtliga medarbetare var närvarande och de som är frånvarande missar då 
informationen. 
    

”Ja det finns många exempel på där kommunikationen har brustit och informationen inte 
kommit fram. Man har dragit felaktiga slutsatser och då är det ju ett tecken på att det inte 
har fungerat.”  

 
Ett problem när ledaren ska informera och kommunicera kan vara att all information eller 
bakgrunden till problemet eller förändringen inte presenteras. En av ledaren säger att detta 
kan leda till att medarbetarna känner sig överkörda. 
   

 ”Som chef räcker det inte att säga: dit ska vi och det här är våra strategiska mål. Det 
räcker inte att säga det en gång utan vi måste nöta det gång efter gång. Vi ledare tycker 
att vi är tydliga men det är bara att inse att vi inte är tydligare än hur medarbetarna 
uppfattar oss.”  

    
På husmötet säger ledarna att det är de som informerar och tillsammans vill de hitta en röd 
tråd i deras presentationer. En av ledarna skulle däremot vilja förändra detta möte. 
Informationen kunde komma ut på något annat sätt så tiden för mötet kan användas till 
diskussioner. Mötet är oflexibelt och en ledare tror inte att medarbetarna tycker mötet är 
givande. 
   De flesta ledarna säger att de pratar med sina medarbetare på samma nivå och inte till dem. 
Detta kan dock variera beroende på medarbetarens ålder och intresse. Det finns däremot en 
ledare som pratar ett annat språk än medarbetarna. En av ledarna beskriver att denne brukar 
”översätta” informationen från denne ledaren innan den går vidare till medarbetarna. 
    

”Ja mina medarbetare undrar ju ibland, de är ju därför som jag ibland, alltså när jag 
sitter med i ledningsgruppen då, den informationen som tas med där, den bakar jag ju om 
så att vi förstår, så att de förstår.” 

   

5.2.3 Ledarnas fysiska beteende 
Den icke – verbala kommunikationen ses som mycket viktig bland ledarna, men är inget de 
lägger något större fokus på. De flesta anser att de är öppna med hur de känner och visar det 
genom ett tydligt kroppsspråk. En ledare beskriver sig som en öppen bok. Ledaren har svårt 
att dölja sin osäkerhet och situationer där den är stressad. En annan ledare utrycker samma 
problem då denne visar att den är stressad genom att stirra in i datorn istället för att gå runt 
bland medarbetarna. 
   Ibland vet ledaren information som denne inte får sprida vidare och ofta märker 
medarbetarna det. 
  

”Från min position kan jag ju inte alltid säga alltid vad jag vet. Och det kan ju vara ett 
bekymmer att jag, ibland måste jag spela dum, för det jag vet får jag inte säga vidare till 
medarbetare för det är inte officiellt än. Då när de kommer måste en annan spela lite dum 
att, nej det har jag inte hört, men ändå så vet jag att det har jag hört men jag kan liksom 
inte verken bekräfta eller kommentera då.” 
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I vissa lägen behöver ledarna visa med kroppsspråket vem som är chef. Detta anser en av 
ledarna ha som svaghet och behöver arbeta med. Det behövs ibland att ledaren verkligen visar 
att denne menar allvar.  
En av de intervjuade ledarna beskriver att den visar öppenhet genom att sitta med öppna 
armar. Denne tror att de andra ledarna signalerar öppenhet på ett likartat sätt.  
   En ledare försöker att tänka både på hur den pratar och hur den rör sig. Om medarbetarna 
skall vilja kommunicera så är det viktigt hur cheferna beter sig. Ledaren anser att det är 
betydelsefullt hur man ser ut när denne pratar. Hur mungiporna är och ens ansiktsutryck. Det 
kan vara lite av ett teaterspel ibland.  
   En av ledarna ansåg att det är viktigt att inte visa oro eller trötthet bland medarbetarna då 
det kan smitta av sig. Man måste hela tiden bita ihop. 
    

”Du får inte visa att du är slut. Du får inte visa att du har tappat tro på någonting. 
Någonstans får man gå in till sin kammare och släppa ut saker som man inte vill.” 

    
Ledarna skall tillsammans jobba för att öka harmonin och energin på företaget. Som en ledare 
förklarade: 

 
”För att sprida energi och trygghet är det mycket kroppsspråk och signaler, hur man 
läser av. Munnen och budskapet kan köra en fåra och kroppen skrika något helt annat 
och är de att dehär dividerar så vet inte medarbetarna: vad är detta? Då känner man 
att det är lite påklistrat, antingen det man ser i ansiktet eller att budskapet är 
konstruerat. Det får inte sticka isär för mycket budskapet och kroppsspråket, då känns 
det inte ärligt.”  

 
Det var även en annan ledare som förklarade detta som: 
 

”En utmaning som ledare är ju faktiskt att få loss kraft och energi hos alla. För att få 
loss den kraften, den energin hos medarbetarna, då menar jag hos alla. Det är så man 
kan åstadkomma underverk, det är då man kan förflytta berg, det är då man klarar av 
kritiska situationer. Jag försöker. Det är viktigt som ledare att sprida energi och 
entusiasm.” 
 

En ledare tycker att ett sätt att utveckla den icke-verbala kommunikationen är genom att 
observera sig själva. Att ledningsgruppen hjälper varandra att se vad som varje person 
behöver utveckla och jobba med.  
 

5.2.4 Intresse från ledarna 
Samtliga ledare anser att de visar intresse för medarbetarna och kan kommunicera med dem. 
En ledare försöker vara flexibel i sin kommunikation beroende på personen den talar med. 
Om ledaren märker att personen inte förstår så försöker denne ändra på sig till nästa gång. 
   Ledarna försöker gå runt bland medarbetarna för att visa att den finns. En ledare tycker att 
det handlar om att verkligen gå runt och titta folk i ögonen och fråga hur de mår och känner. 
En av ledarna säger att denne försöker att ställa frågor som även rör det privata för att visa att 
den bryr sig. 
En av de intervjuade ledarna uppfattar sig själv som mycket social och har lätt för att prata 
med människor oberoende av vem personen är. När det gäller att sätta sig ner och fika bland 
medarbetarna så uppfattar de flesta ledarna att de skulle vilja göra det oftare men har sällan 
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tid. En ledare säger att denne är med i fikarummet så ofta som det går. Detta tror ledaren 
betyder mycket för gruppen och för att man ska bli en del i gemenskapen.   
   En ledare anser sig vara en i gänget där man har bra kamratskap i gruppen, där alla hjälper 
alla och där även ledaren gör samma arbete som medarbetarna. Ledaren förstår medarbetarnas 
situation och visar förståelse och vill ha ett ömsesidigt spel med medarbetarna. Detta tror 
ledaren fungerar bra. 
   Ledaren vill genom att ge medarbetarna underförstådda uppgifter ge dem en chans att tänka 
efter själva vilket gör att de känner sig delaktiga. Ledaren säger att de chefer som är duktiga 
på att få medarbetarna att känna delaktighet får också en närmare dialog än de som distanserar 
sig: 
 

”Jobbar du som chef med hög delaktighet, lämnar ifrån dig information och frågar om 
synpunkter. Då är jag rätt säker på att man får en kommunikation där man pratar med 
varandra istället för till varandra.”  

    
Ledaren tror att man kan få medarbetarna att prata och bli mer delaktiga genom 
gruppdiskussioner, grupparbeten och gruppövningar. Detta menar ledaren kan leda till ökad 
motivation, ökad förståelse för företagsverksamheten, ökad kreativitet, ökad vaksamhet för att 
se och engagera sig i frågor. En ledare ansåg det som mycket viktigt att plocka fram 
medarbetarnas synpunkter:  
 

”Det är ju de som gör jobbet, det är ju de som är kreativa, det är ju de som egentligen 
har lösningarna, det är inte jag i egenskap av chef. Det är ju jag som kan sakerna minst.” 

    
En av lederna anser att den inte har den närhet till sina medarbetare som denne hoppats. Detta 
tror ledaren skulle kunna förbättras av att den blir tydligare med att uppmuntra medarbetarna 
att verkligen höra av sig.  
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6. Diskussion 
 
I analysavsnittet kommer vi att analysera undersökningens resultat och knyta an till teorier. Vi 
kommer att gestalta hur medarbetarna respektive ledarna uppfattar ledarnas kommunikation. 
Likheter och skillnader dem emellan är också av intresse och vad dessa kan bero på. Slutligen 
är vår ambition att belysa hur vida ledarna och medarbetarna vill utveckla ledarnas 
kommunikation.  
 
Utav intervjuerna framkommer det att medarbetarnas och ledarnas uppfattningar i vissa fall 
skiljer sig åt vad gäller ledarnas kommunikation. Genom att belysa likheter och skillnader kan 
förståelsen för uppkomna problem öka och dessa kan vara svåra att upptäcka då du själv 
befinner dig inne i organisationen. 
   Både ledare och medarbetare är överens om att det ska vara öppet och ärligt. Dessa två 
begrepp finns med i Företagets värdegrunder. Hur detta sedan eftersträvas skiljer sig i de 
intervjuades uppfattningar. Ledarna anser sig försöka vara ärliga och involvera medarbetarna i 
arbetet. Medarbetarna är överens med ledarna om att det överlag fungerar bra men att det 
finns saker att utveckla. En av ledarna beskriver att begreppet öppet och ärligt mest är ett 
etablerat uttryck som ingen egentligen tar på allvar.  
   Ledarnas och medarbetarnas uppfattningar skiljer sig då medarbetarna anser att ledarna inte 
tar sig tid att lyssna när de vill framföra sina åsikter. Ledarna däremot säger att de försöker få 
medarbetarna att uttrycka sina synpunkter men att de inte tar tillfället i akt vid exempelvis 
medarbetarsamtalen.    
   En av ledarna beskriver hur denne upplever att medarbetarna undviker att yttra sig i sina 
åsikter då ledaren närvarar vid formella möten. Som tidigare berördes i teoriavsnittet kan en 
tydlig hierarkisk ordning hindra utvecklingen inom organisationen. En tydlig ledning kan 
bidra till trygghet men samtidigt förhindra att medarbetarnas idéer inte kommer upp till 
ytan.72 Det framkommer dock ur intervjuerna att medarbetarna i vissa fall önskar ett tydligare 
ledarskap vilket också ledarna är medvetna om. Genom en balans mellan tydligt ledarskap 
och medarbetarnas möjlighet att delta i planeringen av arbetet kan detta öka tryggheten på 
arbetsplatsen. 
   Utifrån ledarnas och medarbetarnas utsagor har Företaget en funktionsbaserad indelning. 
Företaget är grupperat i en sälj-, konsult- och supportavdelning. En av medarbetarna tror att 
det skiljer sig mellan avdelningarna vad gäller informationsflödet. Eftersom varje avdelning 
leds av en mellanchef bidrar det till differenser i kulturen då organisationen är 
decentraliserad.73 Somliga ledare beskrivs som öppna och familjära medan andra är mer 
stängda och osäkra.  
   Nackdelen med en funktionsbaserad indelning är att intresset och förståelsen för de övriga 
avdelningarna minskar då det är den egna gruppens mål som står i fokus.74 Detta bekräftas av 
en medarbetare då denne upplever att dennes funktion ibland åsidosätts och kontakten med de 
andra avdelningarna är liten. För att skapa stabilitet inom Företaget bör hela organisationen ha 
gemensamma regler, rutiner, belöningssystem och formell struktur. Då avdelningarna är 
självstyrda kan detta minska tryggheten för samtliga medarbetare och de känner sig då utanför 
som tidigare beskrivits.75  

                                                
72 Jacobsen och Thorsvik (2002) 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Ibid 
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Ledarna försöker vid vissa aktiviteter att blanda avdelningarna för att öka kunskapen av 
samtliga funktioner inom Företaget. Enligt Jacobsen och Thorsvik kan en marknadsbaserad 
indelning ibland vara mer effektiv då grupperingarna är formade efter verksamhetsområde 
och inte efter arbetsuppgift leder det till ökad flexibilitet inom organisationen. På detta 
Företag skulle det innebära att avdelningarna bestod av ett antal personer med varierande 
arbetsuppgift. Säljare, konsulter och supporter skulle då samlas för att arbeta mot en 
kundkrets. Den negativa konsekvensen av denna gruppering kan vara att spetskompetensen i 
Företaget minskar.76  
   Isaacs skriver att genom att respektera och lyssna på varandra undviks klyftor inom 
organisationen och medarbetarna kommer varandra närmre. Problem med dialogen kan uppstå 
då det finns olika intressen inom organisationen.77 Ledarna bör ha detta i åtanke då det har 
framkommit att det existerar kulturella skillnader och medarbetarna ser det som ett problem.    
   Då organisationen består av tre mellanchefer kan det skilja sig mellan avdelningarna vad 
gäller medarbetarnas inflytande. Företaget är decentraliserat då mellancheferna tillsammans 
med medarbetarna ska ta fram delmål för avdelningen.78 En decentraliserad organisation har 
lättare för att anpassa sig efter förändringar då det är mellanchefen som har den största 
kunskapen om sin verksamhet. Företagets övergripande visioner och mål kan dock bli lidande 
då högsta ledningen inte tar alla beslut.79 
   En av medarbetarna upplever att ledarna inte tar vara på medarbetarnas idéer tillräckligt 
mycket. Detta kan leda till att motivationen minskar bland medarbetarna då de inte känner sig 
delaktiga. Då det skiljer sig mellan avdelningarna kan även motivationen skilja sig däremellan 
vilket kan leda till klyftor inom organisationen.  
   En av ledarna poängterar att det är viktigt att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och 
lyssna på deras åsikter då det är dem som kan sitt arbete bäst. Detta anser även en av 
medarbetarna att ledarna gör på ett bra sätt. Abrahamsson styrker detta påstående då han 
skriver att organisationen stärks av att ta tillvara på alla kompetenser inom Företaget.80   
   Medarbetarna beskriver informationen från ledarna som tydlig men i vissa fall rak och 
tråkig. I envägskommunikationen som oftast äger rum vid stora möten då ledarna informerar 
anser en del av medarbetarna att informationen är överlag tydliga, informationsrika men 
tråkiga och enformiga. Ledarna påpekar att vid dessa informationsmöten är det ovisst om hur 
vida informationen kommer fram och om medarbetarna har förstått innebörden. Då 
medarbetarna inte har förstått informationen är kommunikationen ineffektiv.81 I de fall där 
medarbetarna ifrågasätter informationen anser ledarna att de försöker vara flexibla och 
förtydliga informationen. Medarbetarna bekräftar detta och anser att en åtgärd skulle kunna 
vara att i förtid skicka ut en agenda av vad som ska presenteras på mötet. Medarbetarna tror 
att de då skulle få en annan delaktighet och ett större intresse för mötet. Ledarna bör bjuda in 
till diskussion i detta forum då det är ett bra tillfälle för medarbetarna att framföra sina 
synpunkter. En del av ledarna är medvetna om att det stora mötet inte är utformat på bästa sätt 
utifrån medarbetarnas perspektiv och skulle liksom medarbetarna önska en förändring.  
   I de informella mötena på avdelningarna gällande arbetsuppgifterna sker dessa ofta spontant 
vilket gör att de medarbetare som inte deltar missar informationen och detta ser ledaren som 
ett problem. En av ledarna säger att denne vill ha högt i tak och att en dialog med 
medarbetarna är önskvärt men det bör ha med arbetsuppgiften att göra. Medarbetarna tycker 

                                                
76 Jacobsen och Thorsvik (2002) 
77 Isaacs (1999) 
78 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
79 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
80 Abrahamsson (1992) 
81 Jacobsen & Thorsvik (2002) 



 29 

att denna inställning från ledarna gör att om de vill framföra något så måste det vara viktigt 
för att de ska störa och detta gör att samtalet inte känns naturligt. 
   Det finns även de som uppfattar informationen som otydlig då ledarna inte ger hela 
bakgrunden till problemet. Ledarna beskriver att de är medvetna om detta problem men att det 
kan bero på att informationen från högre ledning är otydlig. Detta kan leda till att vid ledarnas 
beslutsfattande känner medarbetarna sig nonchalerade då de inte varit delaktiga i processen. 
En av medarbetarna anser att då ledaren inte framför all information är det lätt att de tolkar 
situationen utifrån sin personliga uppfattning. Detta kan i sin tur bidra till ryktesspridningar.  
   Då det sker missförstånd kan det leda till en ökad arbetsbelastning. En ledare förklarar att då 
informationen som de får från högre ledning kan vara otydlig blir det otydligt ända ner till 
medarbetarna och kunderna. Informationen inom en organisation är omfattande både uppåt 
och neråt i organisationsstrukturen så kommunikationen får en viktig roll då 
missuppfattningar ska undvikas.82  
   Utifrån intervjuerna har det framkommit att det skiljer sig mellan medarbetarnas 
uppfattningar vad gäller ledarens förmåga att bjuda in till feedback. Ledarna anser inte att 
medarbetarna tar tillfället i akt att även i denna fråga uttrycka sina synpunkter men menar att 
de visar att de vill ha feedback. En ledare tror att denne skulle bli mer delaktig i gruppen om 
denne öppnade sig mer mot medarbetarna så att dem känner större förtroende för att framföra 
sina åsikter.  
   Harris skriver att som ledare är det viktigt att lyssna och vara flexibel och låta medarbetarna 
vara delaktiga i arbetsprocessen. Då medarbetarna kommer till tals kan deras kunskaper bidra 
till en positiv utveckling av organisationen.83 En intervjuperson säger att dennes ledare vill ha 
åsikter och synpunkter då ledaren anser att detta kan motverka konflikter.     
   Knapp och Hall tar upp vikten av icke-verbala kommunikationen då sändarens kroppsspråk 
påverkar hur mottagaren uppfattar meddelandet. Detta begrepp är något som varken ledarna 
eller medarbetarna har lagt något större fokus på.  
   Några ledare är medvetna om att de signalerar när de är stressade men ser det inte som 
något problem. En ledare påpekar dock att denne ibland försöker dölja sin stress för att inte 
skapa oro bland medarbetarna. Somliga medarbetare har intryck av att deras ledare har ett 
tydligt kroppsspråk medan andra har svårt att utläsa vad ledarna känner. Om ledaren är 
stressad har medarbetarna noterat att ledarna kommunicerar och rör sig snabbare. De 
förtydligar att det inte får någon negativ påverkan.  
   En av ledarna är medveten om vikten av den icke-verbala kommunikationen och försöker 
att ha detta i åtanke i sitt arbete. Några av medarbetarna påpekar att en ledare visar tydligt 
med sitt kroppsspråk att denne inte lyssnar när de vill framföra synpunkter och åsikter. Detta 
ser de flesta som negativt men det är ingen som framfört denna kritik till ledaren. När ledaren 
har detta beteende kan det leda till att medarbetarna väljer att vända sig till någon annan. 
Däremot när medarbetarna har bokat ett möte med ledarna så visar de ett större intresse och 
lyssnar. Nilsson och Waldemarson anser att ledarens icke-verbala kommunikation är viktig 
och då ledaren signalerar tolerans och förtroende bidrar det till att medarbetarna blir mer 
kreativa.84 
   Ytterligare ett problem som framkom ur intervjuerna är att medarbetarna anser att det skiljer 
mellan hur stor plats ledarna tar på det stora mötet. Den ledare som tar minst plats framför 
ofta sin information otydligt. Denne ledares avdelning tror att detta bidrar till att övriga 
organisationen anser att de inte är lika viktiga för Företaget.  
   I det vardagliga mötet anser medarbetarna att ledarna skulle kunna vara mer synliga och 
visa sig mer ute i organisationen. En intervjuperson anser att ledarna är relativt bra på att röra 
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sig bland medarbetarna vilket gör att de känner sig sedda då de ibland känner sig åsidosatta av 
övriga organisationen.  
   De flesta av medarbetarna säger att de skulle uppskatta om ledarna tillbringade mer tid i 
fikarummet och deltog i den vardagliga kommunikationen. Vid de tillfällen då ledaren är med 
märker medarbetarna att ledaren är stressad och har inte tid att delta i konversationen. Detta 
skiljer dock då några intervjupersoner anser att ledarna tar sig tid. Ledarna förklarar att de har 
ambitioner att delta men anser sig sällan hinna. Då ledarna inte aktivt deltar i den vardagliga 
kommunikationen skriver Isaacs att medarbetarnas möjligheter att diskutera, fråga eller 
framföra synpunkter minskar.85 Medarbetarna önskade att ledarna var mer delaktiga i gruppen 
då ledarna på ett bättre sätt skulle känna av klimatet. Detta tar även Simonsson upp då 
medarbetarna inte ansåg att ledaren inte vara tillräckligt synlig och detta berodde på 
tidsbrist.86 
   Eriksen menar att medarbetarna har svårt att känna förtroende och förståelse då ledningen är 
långt borta.87 En av ledarna anser sig vara en i gruppen då de samarbetar och alla hjälps åt. En 
av de andra ledarna önskade att denne hade mer närhet till sin grupp. Detta tror ledaren skulle 
kunna förbättras genom ökad tydlighet och uppmuntran till medarbetarna att framföra sina 
åsikter. Detta kan vi jämföra med den transformativa ledaren som genom att vara personligt 
engagerad i arbetet inspirerar medarbetarna till att engagera sig i organisation. Ledaren bör 
utmana medarbetarna genom att göra dem delaktiga i beslut och låta dem komma med 
synpunkter. Detta kan leda till att medarbetarna motiveras till att gemensamt uppnå 
organisationens mål.88 Den ledare som lyckas bäst är den som kommunicerar öppet och ärligt 
med respekt för medarbetarna.89 Detta anser några intervjupersoner att deras ledare lyckas 
med och att det ligger i dennes ambitioner.  
   Enligt Harris är det viktigt att diskutera organisationen och hur den fungerar, i detta fallet 
kommunikationen. Detta anser varken ledarna eller medarbetarna att de gör tillräckligt. 
Genom att föra en dialog om hur kommunikationen fungerar skulle det öka motivationen då 
alla strävar mot samma mål och är medvetna om dessa.90  
   En ledare har svårt för att hålla ihop gruppen eftersom denne inte har förmågan att hantera 
konflikter. Isaacs poängterar att ledaren i organisationen bör kunna samla de anställda till en 
dialog och försöka bidra till att de kommer framåt. Ledaren bör bjuda in till diskussion där 
alla får komma till tals och uttrycka sina åsikter.91  
   En av medarbetarna uttrycker att denne har framfört att klimatet i gruppen ibland inte 
fungerar tillfredställande men att ledaren inte har tagit tag i problemet. En annan medarbetare 
styrker detta och anser att det inte är tillräckligt högt i tak då tyngre saker som konflikter och 
problem inte tas upp. Det finns dock andra medarbetare som anser att ledaren tar tag i 
problemen och bjuder in till diskussion vilket leder till att gruppen blir sammansvetsad. En 
ledare är medveten om att denne undviker diskussioner då det kan bidra till negativ stämning. 
Detta är något ledaren är medveten om och vill utveckla. 
   En ledare upplevs som strikt och borde utveckla sina kommunikativa färdigheter då denne 
ibland är rak och klumpig i sin information enligt medarbetarna. Flexibilitet i 
kommunikationen är viktig anser Svedberg då det bidrar till en god anda i gruppen.92 Den 
ledare som endast har informationen i fokus anser medarbetarna missar den personliga 
kontakten. Detta kan dras paralleller med Blake och Moutons ledarraster. Då ledaren har 
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produktionen i fokus och missar de mänskliga relationerna blir även produktionen lidande. 
När medarbetarna inte känner sig välkomna att framföra sina åsikter och synpunkter påverkar 
detta arbetsklimatet och även effektiviteten.93 Medarbetarna efterfrågar en ledare som är 
tydlig i sin information men har en mindre styrande roll i diskussioner. Denna förmåga 
varierar bland ledarna men överlag så är medarbetarna involverade i beslutsfattandet inom 
Företaget.  
   Ledarna är medvetna om att medarbetarna tolkar informationen olika vilket innebär att 
denne måste vara flexibel i sin kommunikation så samtliga förstår. Flera ledare försöker 
eftersträva ett situationsanpassat ledarskap som innebär att det är arbetsgruppen och 
situationen som avgör vilken roll ledaren bör inta. Hersey och Blanchards situationsbetingade 
ledningsteori innebär att det är medarbetarens mognad som avgör hur mycket ledaren bör 
styra arbetet.94 En ledare säger att denne tror att det varierar bland medarbetarna hur de önskar 
att ledaren ska agera och att detta även skiljer sig i olika situationer. 
   Enligt den symbolrelaterade ledarskapsteorin bör ledaren ha en kommunikativ förmåga som 
gör att de kan ta ner organisationens vision till medarbetarna.95 Detta tycker medarbetarna att 
ledarna gör och anser att de har en god insyn i Företaget. Ledarna, har som tidigare nämnts, 
en ambition att låta medarbetarna vara delaktiga och ha insyn.  
   Den kommunikativa ledaren bör använda sig av en öppen och ärlig kommunikation och 
agerar professionellt med de mänskliga relationerna i fokus.96 En ledare beskriver att denne 
vill se sig mer som en coach än en chef. De flesta av de intervjuade medarbetarna uppfattar 
sin ledare som kommunikativ men några önskar en större öppenhet och större delaktighet. 
 

6.1 Sammanfattning av diskussion 

Syftet med studien är att belysa, beskriva och förstå hur ledarna respektive medarbetarna 
uppfattar ledarnas kommunikation gentemot medarbetarna. Det är också av intresse att 
undersöka om det finns eventuella likheter eller skillnader mellan medarbetarnas och ledarnas 
uppfattningar. Vi vill också undersöka hur ledarna kan utveckla sin kommunikation gentemot 
medarbetarna.  
   Samtliga intervjuade anser att ledarna försöker ha en öppen och ärlig kommunikation med 
medarbetarna. Det skiljer sig dock vad det gäller inflytandet i arbetet då medarbetarna önskar 
större inflytande. Ledarna däremot anser att de bjuder in medarbetarna till delaktighet. 
   Medarbetarna uppfattar det som att informationsflödet skiljer sig mellan avdelningarna. 
Ledarna bör ha i åtanke att kommunikationen är viktig, framförallt då medarbetarna upplever 
att det finns kulturella skillnader mellan avdelningarna. Dessa skillnader mellan kan bero på 
att Företaget är decentraliserat och varje avdelning har sin chef som kommunicerar på sitt sätt. 
En decentraliserad organisation kan även leda till positiva effekter då varje ledare har bäst 
kunskap om sin avdelning. Detta gör också att organisationen lättare kan genomgå 
förändringar då den blir mer flexibel med en decentraliserad organisation. 
   Somliga medarbetare anser att informationen som ledarna kommunicerar oftast är tydlig 
men kan vara tråkig och enformig. Detta är något som ledarna är medvetna om och både 
ledare och medarbetare är överens om att de vill utveckla. I vissa situationer anser 
medarbetarna att ledarna inte informerar bakgrunden till ett beslut vilket gör att de känner sig 
åsidosatta. Ledarna är medvetna om detta men menar att de inte besitter eller kan delge mer 
information än det de informerar. Det kan också bero på att ledningsgruppen har fått otydliga 
besked från högre ledningsgrupp. Om ledarna skulle bli tydligare i sin kommunikation skulle 
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missförstånd i större utsträckning kunna undvikas då medarbetarna inte behöver tolka 
informationen utifrån sin uppfattning. Genom ökad tydlighet kan ryktesspridningar och 
onödig arbetsbelastning minska. Då ledarna inte har någon uppfattning av hur vida 
medarbetarna har tagit del av informationen finns det risk att det sker ineffektiv 
kommunikation. För att undvika detta önskar medarbetarna att det formella mötet förändrades 
för att öka intresset. Det säger en del ledare sig vara medvetna om och även de önskar en 
förändring. 
   Flera medarbetare upplever att ledarna genom sin icke-verbala kommunikation inte bjuder 
in till samtal. Detta leder till att medarbetarna avstår från att samtala med ledaren. Detta kan 
leda till att åsikter och synpunkter som kan vara utvecklande för organisationen som 
medarbetaren har aldrig kommer fram. Detta kan också leda till att medarbetarnas motivation 
minskar då de inte känner sig delaktiga. Medarbetarnas uppfattningar skiljer sig i detta fall 
från ledarnas uppfattningar då ledarna anser att de bjuder in till samtal men att det är 
medarbetarna som inte tar tillfället i akt att uttrycka sina åsikter vid exempelvis 
medarbetarsamtal. En ledare poängterar att det är viktigt att ta tillvara på medarbetarnas 
kunskaper eftersom de kan sitt arbete bäst. Detta anser en medarbetare att ledaren gör på ett 
tillfredställande sätt.  
   En annan del av den icke-verbala kommunikationen är hur ledarna agerar i exempelvis 
stressiga situationer. En ledare poängterar att denne försöker dölja sin stress för att inte skapa 
oro bland medarbetarna. Andra ledare är medvetna om att de signalerar om de är stressade 
men ser det inte som något problem. En del av medarbetarna säger sig kunna utläsa om 
ledaren är stressad men att det inte har någon negativ påverkan på arbetet. Andra medarbetare 
har svårt att läsa ledarnas kroppsspråk. 
   I den vardagliga kommunikationen anser medarbetarna överlag att de skulle uppskatta om 
ledarna visade sig mer ute i organisationen eller deltog vid fikarasten. Vid de tillfällen ledaren 
deltar upplever medarbetarna ledaren som stressad och okoncentrerad. Ledarna har en 
ambition att delta mer i det vardagliga samtalet men anser sig inte ha tid. Då ledarna skulle ta 
sig tid till att medverka i den vardagliga kommunikationen skulle ledaren kunna blir mer 
delaktig i gruppen. En ledare säger sig vilja vara mer delaktig i gruppen då detta skulle leda 
till att medarbetarna i högre grad skulle delge sina åsikter och synpunkter. 
   Några av de intervjuade medarbetarna anser att ledarna har svårt för att hantera konflikter 
och tar inte upp problem i gruppen. En ledare är medveten om detta och vill utveckla sitt 
ledarskap i dessa situationer. Det finns även de medarbetare som tycker att ledarna hanterar 
konflikter på ett bra sätt vilket leder till att gruppen blir sammanhållen. 
   Ledarna försöker vara flexibla i sin kommunikation beroende på vem de kommunicerar 
med. En av de intervjuade ledarna vill se sig själv mer som en coach än en chef. De flesta av 
de intervjuade medarbetarna uppfattar sin ledare som kommunikativ men önskar ett större 
inflytande i organisationen.  
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7. Avslutande reflektioner 
 
I diskussionen problematiserar vi begreppet kommunikation och hur arbetet har genomförts. 
Några generella slutsatser kommer inte att dras och analysresultatet kan bara sättas in i denna 
studies sammanhang. 

 
Kommunikativt ledarskap har fått en allt större och viktigare roll i dagens organisationer för 
att nå framgång. Genom denna studie har vi insett att ledarens kommunikation är komplext 
och teorierna presenterar en önskvärd situation som inte alltid stämmer överens med 
praktiken. Resultatet av studien kommer att bidra till en ökad förståelse för 
kommunikationens betydelse i våra framtida yrken inom personalområdet. 
   Att ledarna och medarbetarna i vissa frågor har skilda uppfattningar gällande ledarens 
kommunikation kan bero på deras olika funktioner inom organisationen. Det kan också bero 
på deras skilda referensramar där ledarna och medarbetarna besitter olika erfarenheter och 
kunskaper. Även mellan medarbetarna kan uppfattningarna skilja och detta tror vi kan bero på 
att organisationen är uppdelad i tre avdelningar och, som vi har uppfattat det, inte har någon 
större kontakt dem emellan.  
   Genom att belysa likheter och skillnader mellan ledarnas och medarbetarnas uppfattningar 
tror vi detta kan leda till att kommunikationen kan utvecklas. Samtliga anställda på Företaget 
blir medvetna om varandras tolkning av kommunikationen. Då dessa skillnader blir synliga 
kan de lättare arbeta mot samma mål. En annan orsak till skillnader tror vi kan vara att ledare 
ibland har tendenser att vara resultatinriktade och humankapitalet glöms bort. Ledare har en 
position där de bör kunna hantera båda delarna för att kunna uppnå ett önskvärt resultat. 
Medarbetarna däremot ser organisationen ur en annan synvinkel. Delaktighet och bekräftelse 
kan vara viktiga för medarbetarna vilket ledarna kanske inte är medvetna om i tillräckligt stor 
utsträckning.  
   Ur resultatet har det framkommit att både ledare och medarbetare vill utveckla sin 
kommunikation då de är öppna för förändring. Vi tror att detta kan bero på att IT-branschen är 
en föränderlig bransch där personalen är vana vid konstant utveckling vilket gör att 
förändringar kanske inte känns skrämmande.  
   Differenser mellan ledarnas och medarbetarnas uppfattningar framkom ur intervjuerna. För 
att förstå vad dessa differenser kan bero på har vi presenterat ett antal teorier som berör 
organisationsstruktur, kommunikation och ledarskap. Utifrån de teorier vi har valt har vi 
analyserat vårt resultat och vinklat ledarnas kommunikation utifrån våra avgränsningar. Vi är 
medvetna om att andra faktorer kan förklara varför ledaren agerar som den gör i sin 
kommunikation. Faktorer som också kan påverka kan vara de anställdas olika bakgrunder och 
organisationskultur. 
   När frågeställningarna utformades var det våra förkunskaper inom ämnena ledarskap och 
ledarens kommunikation som låg till grund. Då frågeställningarna formulerades i ett tidigt 
skede var vi medvetna om att dessa kanske inte skulle kunna besvaras utifrån det resultat som 
sedan framkom. Vi anser dock att frågeställningarna har visat sig vara relevanta under 
studiens gång då dessa har kunnat besvaras och våra slutsatser stämmer i stor utsträckning 
med teorierna. 
   Innan undersökningen påbörjades hade vi inga tidigare erfarenheter inom området ledarens 
kommunikation inom IT-branschen. Trots detta anser vi att frågeställningarna har resulterat i 
intressanta synvinklar inom ämnet ledarens kommunikation. 
   Syftet med frågeställningarna är att fånga de intervjuades uppfattningar av ledarens 
kommunikation. Det är ledarens kommunikation till medarbetarna som i detta fall är 
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intressant och inte kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Vi är medvetna om att 
detta är en hårfin linje som vi i vissa fall kan ha överstigit. Detta är dock ingenting som vi tror 
har påverkat vårt resultat eller analys.  
Ledares kommunikation är ett brett begrepp som kan innefatta flera definitioner. Redan innan 
studien påbörjades var vi medvetna om att ämnet kommunikation är svårt att generalisera. 
Alla människor är individuella och hur någon agerar eller reagerar på en kommunikation 
påverkas av dennes referensramar.  
Att samtliga intervjuade på Företaget skulle önska och är öppna för en utveckling av 
kommunikationen framgår ur resultatet. Ledningsgruppen har ambitioner och är medvetna om 
vad som bör förbättras men vi har uppfattningen att det inte sker någon handling. Det är också 
viktigt att ha i åtanke att organisationen består av olika individer och en förändring är inte lika 
enkel i praktiken som i teorin. Vi tror att det är viktigt att avsätta tid för reflektion av 
företeelser som kan utvecklas och förbättras.  
   Vi har också skapat oss uppfattningen att ledarna överlag har en självbild som i de flesta fall 
stämmer överens med medarbetarnas uppfattningar. Dock betyder inte det att de har samma 
synsätt på ett och samma fenomen. Detta anser vi visar hur diffust begreppet kommunikation 
kan vara och hur viktigt det är att vara medveten om sin egen kommunikativa kunskap.  
   En organisation består av olika led och kanaler vilket också komplicerar 
kommunikationsflödet. Detta tror vi spelar en stor roll och är viktigt att tänka på för att 
undvika missförstånd. När olika avdelningar har varsin ledare och det även finns en högre 
ledning kan detta bidra till otydlighet. Olika direktiv från olika ledare förmodar vi kan leda till 
en ökad arbetsbelastning vilket har negativ inverkan på organisationens effektivitet.    
   Vår uppfattning är att det råder ett visst hierarkiskt tankesätt bland medarbetarna på 
Företaget. Detta tror vi kan bero på hur ledarna kommunicerar med medarbetarna. Om ledarna 
kommunicerar på en högre språklig nivå än medarbetarna kan detta leda till att medarbetarna 
känner sig underlägsna.  
   Vi har under studiens gång tolkat det som att forskning kring kommunikativt ledarskap är 
ett relativt nytt begrepp. Det är få studier som gjorts och då kommunikation har stor betydelse 
för organisationen behövs forskningen kring ämnet utvecklas. 
   Studien har för oss bidragit till ett ökat intresse för kommunikativt ledarskap och vi skulle 
gärna fördjupa oss i ämnet då denna undersökning är relativt liten. Frågor som har väckts 
under arbetets gång som vi skulle tycka vara intressant att undersöka är bland annat vad ett 
bra respektive dåligt kommunikativt ledarskap har för positiva samt negativa effekter på 
organisationen. En annan intressant fråga är hur ett kommunikativt ledarskap, som fortfarande 
är i ett relativt tidigt utvecklingsstadium, får för effekter på organisationen över tid. Vi tror att 
en mer omfattande undersökning skulle kunna leda till en djupare förståelse av begreppet. 
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