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Abstract: My purpose with this paper was to examine how four of the 

administrative managers at health and care, at the municipality 
perceive their communicative roles and how that affects the 
municipality. I also wanted to examine how a communicative 
leadership can be expressed and what kind of support a 
communicative leader needs. I used a qualitative method and 
semi structured interview to perform my study. I have chosen 
to analyze my results from the study with the help of theories 
about the difference between information and communication, 
how the perception of communication and information has 
changed over time, how different ideal types of communicative 
leadership is experienced and what the requirements are for a 
good communicative leadership. 
The results of the study show that the perception  
communication in relation to information differs between the 
administrative managers. The managers mainly communicate 
with the employees in group.  If the communication concerns 
the daily job, the managers choose to handle it themselves.  
They all think that a consistent and professional 
communication favors the municipality in whole.  
The budget and annual report are mentioned as fundamenta  
tools to communicate goals and visions to employees. 
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Sammanfattning av resultat 

 

Vad begreppen kommunikation, information och dialog betyder skiljer sig 
åt mellan cheferna  
 
Synen på kommunikation i förhållande till information skiljer sig åt mellan 
cheferna och är inte alltid självklart för dem. Exempelvis skiljer en av dem på 
begreppet dialog och kommunikation samtidigt som de övriga menar att dessa 
begrepp är desamma. Att chefernas syn varierar när det kommer till 
kommunikation visar sig också när de gör en bedömning på hur många timmar 
de utför kommunikationsuppgifter under en vecka. En person gissar på fem 
timmar samtidigt som en annan av cheferna svarar 40 timmar, det vill säga att 
allt personen gör handlar om kommunikation. 

 
Tid och geografiskt läge påverkar det kommunikativa ledarskapet 

Hos minst en av cheferna finns en frustration över att inte kunna vara den 
kommunikativa ledaren han vill vara. Att detta inte går beror på att det inte finns 
utrymme i tid för detta. Chefen sitter inte heller geografiskt på samma ställe som 
medarbetarna vilket också försämrar möjligheterna till regelbunden 
kommunikation. 

 
Vissa chefer anser att deras arbetsgrupp behöver kommunikation mer än 
andra i verksamheten 

Hos framförallt två av de intervjuade cheferna framförs åsikten att deras 
arbetsgrupp är i större behov av en kommunikativ chef än övriga anställda på 
förvaltningen.  Utan omfattande kommunikativa insatser kan de anställda inte 
utföra sina arbetsuppgiter, menar respektive chef. De räknar inte in övriga 
värden som uppstår i och med  ett kommunikativt ledarskap och som kan vara 
minst lika viktiga även för andra grupper. Dessa värden handlar då om lojalitet, 
ökad kvalitet på utförda arbetsuppgifter samt ökad förståelse för verksamheten. 

 
Cheferna utövar till stor del det kommunikativa ledarskapet i grupp  

De intervjuade cheferna lägger samtliga tyngdpunkten på att kommunicera 
och/eller informera till medarbetarna i grupp. I gruppen diskuterar cheferna 
mål, visioner och verksamhetsutveckling. De delar också med sig av information 
de har fått via omvärldsbevakning. Till viss del uttrycks frustration över att inte 
ha mer möjlighet att kommunicera enskilt med varje individ i arbetsgruppen. 



 

 
 
 
 
I det dagliga arbetet tar cheferna självständigt ansvar för de 
kommunikativa insatserna  
 
Cheferna tar självständigt ansvar för de kommunikativa insatserna i det dagliga 
arbetet. När det handlar om större frågor tar de en kommunikatör till hjälp. 
Samtidigt är cheferna inte eniga kring hur väl lämpade de är att sköta 
kommunikationen på egen hand.  En av cheferna uttrycker osäkerhet i att 
hantera kommunikationen, en annan menar att professionell kommunikation 
måste skötas av en expert. Samtidigt menar en tredje att den som har en 
chefsposition också kan kommunicera professionellt.   
 
 
För att utöva ett kommunikativt ledarskap tar cheferna hjälp av en 
kommunikatör  
 
Några av cheferna uttrycker att det är skönt att bli stöttad i det kommunikativa 
arbetet. De menar att det underlättar chefens arbete och är till fördel för 
kommunen som utåt sett kommunicerar enhetligt och professionellt. Det ses som 
positivt att ha med kommunikatören i ledningsgruppen.  En av cheferna menar 
att det leder till fler diskussioner om kommunikation cheferna emellan.  

 
Cheferna vill ha medvetna och delaktiga medarbetare. Därför är de noga 
med att informera och kommunicera om verksamhetens mål och vision 
 
Minst en av cheferna menar att kommunikation kring mål och visioner är den 
viktigaste arbetsuppgiften. Samma chef menar att det inte bara handlar om att 
sätta upp mål och vision utan att också förklara för medarbetarna vad detta 
innebär och hur vägen dit ser ut. Alla chefer är överens om att medarbetarna 
måste känna till målen, de övergripande för kommunen såväl som de mål som 
gäller för den egna verksamheten. Cheferna ansvarar för att deras anställda 
kontinuerligt arbetar med och diskuterar mål och vision. Det har de också gjort 
under en längre tidsperiod. På frågan om kunskaper kring mål och vision hjälper 
medarbetarna i deras dagliga arbete varierar svaret. En av cheferna tror att mål 
och vision är för abstrakt för att kunna översättas i de dagliga arbetsuppgifterna. 
De övriga håller inte med utan tror att kunskap kring mål och vision genomsyrar 
också det dagliga arbetet. Förvaltningsbudget och årsberättelse nämns som 
grundläggande verktyg för att kommunicera mål och vision till medarbetarna.
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1. Inledning 
 
Idag blir det allt viktigare för företag och organisationer att ha en fungerande 
kommunikation både externt och internt.  Det finns ett flertal faktorer som 
påverkar verksamhetens kommunikativa arbete. Dessutom är det moderna 
samhället komplext, det är en omvärld som är föränderlig i snabb takt och som 
för en verksamhet kräver ett förhållningssätt gentemot många olika aktörer. Om 
verksamheten inte svarar upp till kraven kan dessutom stora interna 
omorganisationer vara nödvändiga. När det gäller misslyckade 
förändringsarbeten menar konsultföretaget Nordisk kommunikation AB (2009) 
att bristande kommunikation är den främsta orsaken. Företaget har undersökt 
ett antal verksamheter och utifrån det arbetat fram en lista på var 
kommunikationen fallerar. Faktorer som tas upp är: 
 

• Dialog och återkoppling 
 

• Relevans  
 

• Kommunikation som möter allas behov 
 

• Kommunikation i kritiska skeden 
 

• Samordning och samverkan av budskap, innehåll i informationen och 
kanaler 

 
• Kvalitetssäkring (Nordisk kommunikation AB 2009) 

 
Enligt Nordisk kommunikation (2009)måste kommunikationen finnas nära 
medarbetaren.  Det är också ett perspektiv som understödjs av Johansson, Miller 
och Hamrin (2011, s 6). De menar att en kommunikativ chef ska vara 
närvarande, öppen och stöttande. 
Om så inte är fallet riskerar chefen att tappa både förtroende och tillit bland 
medarbetarna.  Ett exempel på hur närhet spelar roll visar sig också i vilken typ 
av kanaler ledningen använder. En verksamhetstidning kan kännas avlägsen för 
medarbetarna samtidigt som ett lokalt informationsblad är relevant. (Nordisk 
kommunikation AB 2009). 
 
Men det är inte alltid lätt att skapa fungerande kommunikation i en verksamhet.   
Den tanken grundar jag i resultatet av Chefios – projektet (2013, s 49). Här 
beskriver författarna hur alla anställda har sin subjektiva bild av verksamheten. 
Inget är rätt eller fel av dessa åsikter utan helt enkelt åsikter sedda ur olika 
perspektiv.  
Jag tänker mig att kommunikationen blir svårare att hantera ju fler som ska 
involveras. När det gäller en kommun är det en stor och komplex verksamhet 
med många medarbetare. Då blir det desto viktigare med fungerande 
kommunikation. Dessutom måste det finnas en ledning som är medveten om 
vikten av god kommunikation, enligt mig. 
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I min studie undersöker jag en av Sveriges kommuner där kommunikationen 
inte har fungerat som den borde. Interna rapporter pekar på att viktig 
information har fastnat på chefsnivå och inte nått ut till medarbetarna. Det gäller 
då inte hela kommunen utan främst två förvaltningar där medarbetarna har 
sämre kunskap om det pågående utvecklingsarbetet än personalen på övriga 
förvaltningar. 
Enligt Johansson, Miller och Hamrin (2011, s 7) är ett mått på en välfungerande 
kommunikation om medarbetarna har förståelse för mål och visioner, något de 
alltså inte har i den kommun studien baseras på.   
Jag vill veta vad detta beror på och vilken roll cheferna spelar i sammanhanget.  
Jag tror jag kan ta reda på det genom att förstå hur ett kommunikativt ledarskap 
ska utövas, hur cheferna ser på kommunikation och hur det i sin tur påverkar 
verksamheten. Dessutom ser jag chefernas önskan om stöd i kommunikationen 
som en viktig faktor att besvara. 
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2. Disposition 
 
Jag inleder uppsatsen med en sammanfattning, också kallat abstract. På så sätt 
kan de som har bråttom skumma igenom sammanfattningen och snabbt avgöra 
om det är intressant att läsa vidare. Därefter fortsätter jag med en inledning där 
jag berättar om chefens roll idag, hur ledarrollen har förändrats genom åren och 
varför dess kommunikativa roll har blivit allt viktigare.   
 
Jag går sedan vidare till en presentation av forskningsproblemet där jag 
presenterar bakgrunden till mitt valda forskningsområde. Jag fortsätter med att 
ta upp syfte och frågeställningar. Därefter kommer tidigare forskning där jag 
tycker det är viktigt att presentera definitioner av ett kommunikativt ledarskap, 
att titta på vad som ingår i begreppet intern kommunikation och att koppla det 
till offentliga verksamheter.  Jag går vidare med teorianknytning och metodval.  
Vidare kommer resultatredovisningen och analys. Uppsatsen fortsätter därefter 
med mina slutsatser utifrån forskningsfrågor och baserade på empirin. Därefter 
kommer ett kapitel där jag diskuterar studien utifrån forskningsfrågor, min 
empiri och annan tidigare forskning inom ämnesområdet. Jag avslutar med 
förslag till vidare forskning, 
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3. Presentation av forskningsproblemet 
 
Kommunen jag väljer att basera min studie på, Kungsbacka kommun, har sedan 
2013 inlett utvecklingsarbetet Kungsbacka kommun 2020. Arbetet har som syfte 
att skapa en digitaliserad kommun och på så sätt vara i fas med samhällets 
utveckling. Utvecklingsarbetet består av ett huvudprojekt och fem delprojekt. 
Enligt den kommunikationsplan som upprättats för utvecklingsarbetet finns ett 
antal övergripande mål för kommunikationen kring arbetet. Målen tar bland 
annat upp att kännedom om Kungsbacka 2020 och dess delprojekt ska spridas 
och skapa ett engagemang hos chefer och medarbetare. Enligt 
kommunikationsplanen ska det också finnas en förståelse hos chefer och 
medarbetare för varför Kungsbacka 2020 drivs och på vilket sätt 
utvecklingsarbetet ökar kommunens tillgänglighet och bemötande. De 
kommunikativa målen strävar efter att visa på hur utvecklingsarbetet ökar 
invånarnas inflytande och insyn. Utvecklingsarbetets mål nämns också i 
dokumentet e-Målbild för Kungsbacka 2020. Här förklarar man att syftet med 
utvecklingsarbetet är att:  
 
Med hjälp av digitaliseringen skapa en E-förvaltning som möjliggör ett funktionellt 
arbetssätt som ökar nyttan för dem vi är till för och bidrar till en hållbar tillväxt 
med minskad miljöpåverkan.  
 
Om man ser till kommunens kommunikationspolicy pekas ledningen tydligt ut 
som kommunikationsansvariga. I dokumentet går det att läsa: 
 
Varje chef är ansvarig för att kommunikationsaspekten finns med i 
verksamhetsplaneringen och i det dagliga arbetet, att information till och 
kommunikation med invånare och medarbetare sker professionellt och med gott 
bemötande. 
 
Men vad innebär det i praktiken? 
Kommunikationspolicyns text pekar ut chefen som kommunikativt ansvarig men 
säger inte specifikt hur det ska gå till. Det blir med andra ord en tolkningsfråga 
för respektive chef vad som är just deras kommunikativa uppgifter.  Som jag ser 
det är risken då att det kommunikativa ansvaret lämnas åt slumpen och varje 
chefs kompetens eller oförmåga att utöva ett kommunikativt ledarskap.  Med en 
tydligare förståelse för hur cheferna tolkar ett kommunikativt ansvar kan det 
också bli lättare att förstå varför kommunikationen fungerar eller inte fungerar i 
verksamheten.  
Med min undersökning vill jag mer konkret veta hur de praktiskt omvandlar det 
kommunikationsansvar som åläggs dem i kommunikationsplanen, om de har det 
stöd de behöver och hur chefernas sätt att kommunicera påverkar 
verksamheten.  
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4. Syfte 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur fyra av verksamhetscheferna 
inom förvaltningen Vård och omsorg utövar sitt ledarskap och om detta faller 
inom ramen för det kommunikativa ledarskapet. Jag vill också se hur chefernas 
syn på ett kommunikativt ledarskap påverkar verksamhetens arbete och vilket 
stöd ledningen behöver för att vara kommunikativa i sin yrkesroll. 

 
4.1. Frågeställningar 
 

• Hur kan ett kommunikativt ledarskap utövas? 
 

• Hur påverkar chefernas syn på ett kommunikativt ledarskap 
verksamhetens arbete? 

 
• Vilket stöd behöver respektive chef för att utöva ett kommunikativt 

ledarskap? 
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5. Orientering om tidigare forskning 
 
För att undersöka hur chefer kommunicerar med de anställda tycker jag det är 
viktigt att studera hur organisationer har sett ut tidigare och hur de ser ut idag. 
Även normer, värderingar och förväntningar på de anställda styr chefens roll.  
 
Därför väljer jag att granska tidigare forskning om organisationskommunikation. 
Under uppsatsens gång har jag som utgångspunkt att ett kommunikativt 
ledarskap är viktigt och vill undersöka hur det ser ut, utifrån min avgränsning, 
enhetschefer inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Eftersom det ligger 
inbakat i mitt syfte blir det viktigt att definiera och tydligt lyfta fram vad ett 
kommunikativt ledarskap egentligen är. Jag tar därför upp tidigare forskning 
inom ämnesområdet. 
 

5.1 Utvärdering av kommunikationen kring ”Kungsbacka kommun 
2020” 
 
Under hösten 2015 genomförde praktikanten Viktor Dahlberg(2015) en 
undersökning för att se hur väl de anställda inom kommunen kände till 
utvecklingsarbetet. Dahlberg var under en termin praktikant vid kommunen. 
Praktiken ingick i hans treåriga utbildning till kommunikatör och inföll under 
hans näst sista termin. Undersökningen Dahlberg(2015) genomförde var den 
första uppföljning som har gjorts av kommunikationsinsatserna för 
utvecklingsarbetet ”Kungsbacka kommun 2020”. Undersökningen omfattade 
2348 chefer och medarbetare som genom enkäter utskickade via mail 
omfattades av undersökningen. Enkäterna skickades ut till anställda i samtliga 
förvaltningar inom kommunen. Efter två veckor avslutades möjligheten att 
besvara enkäterna. Då hade 1157 svar kommit in, vilket blir en svarsfrekvens på 
48 procent.  
 
Studien visade att medarbetarna generellt kände till arbetet. Men två 
förvaltningar stack ut.  I förvaltningarna Vård och omsorg och Förskola och 
grundskola kände inte mer än hälften av medarbetarna till utvecklingsarbetet. 
Studien visade också på tydliga skillnader i kunskap mellan chefer och 
medarbetare. Hos cheferna fanns en hög medvetenhet om utvecklingsarbetet. 
Det stod i kontrast till medarbetarna, en stor grupp i sammanhanget men med 
liten kunskap. I Dahlbergs(2015) studie nämner han detta som ett 
kommunikativt problem, frågar sig vad den stora skillnaden ligger i och ger ett 
hypotetiskt svar i resultatdelen.  
 
Enligt honom är ledarskapets kommunikation med de anställda en viktig faktor 
för hur det fungerar på arbetsplatsen. Han presenterar ett perspektiv på 
ledarens kommunikation som kallas ”det nya perspektivet” på arbetsplatsen. 
Detta perspektiv fokuserar på ledaren och budskapet. Det nya perspektivet lyfter 
fram den karismatiske ledaren med en stark förmåga att entusiasmera de 
anställda. Här skapar ledaren mening åt medarbetarna istället för med dem. 
Dahlberg(2015) menar att utvecklingsarbetet ”Kungsbacka kommun2020” i 
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dagsläget kommuniceras utifrån det nya perspektivet.  
 
Som underlag för detta tar han bland annat upp kommunikationsplanen för 
”Kungsbacka 2020”. Under rubriken kommuninterna målgrupper med 
underrubrik budbärarna står det att budbärarna är ”personer i vars 
arbetsuppgifter det ingår att presentera förändringar för medarbetare. 
Målgruppskategorin kan bestå av: verksamhetschefer, förvaltningschefer, 
enhetschefer, fackligt förtroendevalda, politiker, kontaktpersoner på 
förvaltningarna och kommunikatörer. 
 
Det övergripande kommunikationsmålet enligt planen är att skapa delaktighet 
hos chefer och medarbetare och skapa kännedom om ”Kungsbacka kommun 
2020” och dess delprojekt. Ett annat mål är att skapa förståelse för varför 
utvecklingsarbetet har satts igång. Målet uppfylls delvis genom att de så kallade 
budbärarna (cheferna) vidarebefordrar information till de anställda. Det sker 
genom interna kanaler som intranätet, kommundirektionens möten, 
arbetsplatsträffar, kommundirektörens blogg och projektgruppens blogg. 
 
Men, det som trots det är problematiskt, enligt Dahlberg (2015) är att man 
skapar mening åt medarbetarna och inte tillsammans med dem. Istället för 
dialog är kommunikationen i kommunen som ett transmissionssystem där det 
finns en avsändare(chefen) och en mottagare(medarbetaren), menar 
Dahlberg(2015). Här får chefen en aktiv roll och medarbetaren en passiv roll i 
kommunikationsprocessen. Frågan är hur cheferna själva ser på detta och om 
det är en bild de ställer upp på. Här kan det vara viktigt att få deras syn på hur 
kommunikation mellan medarbetare och chef har sett ut och vilken roll de själva 
har haft i detta.  
 
Utifrån det här resultatet tycker jag att det är intressant att studera ledningens 
kommunikativa beteende och deras kunskaper, medvetenhet, attityd och 
förmåga kopplat till kommunikation.  Jag ser Dahlbergs(2015) resultat av 
studien som relevant och värt att ta på allvar. Dels har han gjort en större studie 
där ett stort antal människor har deltagit. Dahlberg(2015) hade också när 
studien gjordes varit praktikant under fem månader i den kommun som 
undersöks. Dahlberg var dessutom i slutfasen av en treårig 
kommunikatörsutbildning. Med andra ord hade han god kännedom om både 
kommun och kommunikation.  
Samtidigt tycker jag att det är viktigt att veta hur cheferna själva ser på sin 
kommunikativa roll, hur de tycker att kommunikationen mellan dem och 
medarbetarna fungerar och vilka möjligheter de har att kommunicera.   
Med hjälp av min uppsats vill jag besvara dessa frågor.  För att få reda på hur 
chefsrollen har sett ut genom historien och fram tills idag kommer jag utöver 
Dahlbergs studie titta på annan forskning som har gjorts inom ämnet. 
 
 



 8 

5.2 Kommunikativt ledarskap 

För att förstå chefens kommunikationsansvar har jag bland annat valt att utgå 
från Anders Högström, Mats Bark, Sofia Bernstrup, Mats Heide & Anneli Skoog 
(1999).  

När det gäller Högström et al (1999) har författarna skrivit boken 
Kommunikativt ledarskap – en bok om organisationskommunikation. Eftersom 
författarna är flera väljer jag att inte beskriva bakgrunden för dem alla. Men för 
att förtydliga bokens forskningsanknytning nämner jag att Heide är professor vid 
Lunds universitet, vid institutionen för strategisk kommunikation.  
Högström et al(1999) blir relevant litteratur att använda i min uppsats eftersom 
den på ett tydligt och lättförståeligt sätt konkretiserar den kommunikativa 
ledarens egenskaper. Den knyter också ett sådant ledarskap till verksamhetens 
funktioner. På så sätt hjälper litteraturen mig att besvara hur ett kommunikativt 
ledarskap utövas samt hur det påverkar verksamhetens arbete. 
 Författarna erbjuder mig konkreta definitioner som jag använder mig av för att 
förstå när ett kommunikativt ledarskap utövas och när det brister.   

Inom den valda studien beskriver författarna vad som bör ingå i en chefs 
kommunikativa ansvar. Jag har valt att lyfta fram några av de punkter som 
författarna anser utgör ett kommunikativt ledarskap och som jag tycker är 
intressant att titta närmare på utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 
Dessa punkter som definierar ett kommunikativt ledarskap är att: 

 
• Chefen ska översätta mål och vision från abstrakta formuleringar till mer 

konkreta budskap och koppla det till den anställdes vardag.  
 

• Chefen ska bjuda in till dialog 
 

• Chefen motiverar de anställda. 
              
 

• Chefen stöttar de anställda (Högström et al, 1999, s 16). 
 
 
Eftersom min uppsats i både syfte och frågeställningar utgår från och vill 
undersöka det kommunikativa ledarskapet vill jag lyfta fram flera aspekter av 
hur det kan se ut. Därför presenterar jag Sven Hamrefors, ytterligare en forskare 
inom ämnesområdet.  
 
Hamrefors (2009) är en svensk vetenskapsman inom innovation, 
kommunikation och affärsskapande. Hamrefors forskar på Handelshögskolan i 
Stockholm och doktorerade 1999 inom organisationsteori.  
 
År 2007 blev han utsedd till professor inom innovation vid Mälardalens 
högskola. Hamrefors (2009) skriver i sin bok Kommunikativt ledarskap: den nya 
tidens ledarskap i värdeskapande organisationer om hur det kommunikativa 
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ledarskapet måste profilera organisationen och agera i relation till en 
verksamhets mångfald av aktörer.  
 
Enligt Hamrefors(2009, s 154)är definitionen av en kommunikativ ledare 
beroende av sammanhanget. Därför måste varje chef anpassa sin 
kommunikation efter den kontext de befinner sig i, annars blir det lätt fel, enligt 
Hamrefors (2009, s 154). Författaren tar upp hur det kommunikativa 
ledarskapet kan förstärka verksamhetens övergripande kommunikativa 
förmåga. Utifrån detta är Hamrefors (2009) forskning relevant att ta upp under 
stycket tidigare forskning. 
 
Eftersom Hamrefors (2009) har mycket erfarenhet, både praktisk och teoretisk, 
av det kommunikativa ledarskapet och hur det tar sig uttryck i en verksamhet 
har jag valt att titta närmare på de forskningsresultat som han har publicerat.   
Hamrefors (2009, s 96) uppmärksammar dessutom vilka faktorer som påverkar 
och spelar in i den moderna organisationen, såsom kunskapsproduktion och 
teknologi.  Jag anser att detta är viktigt att förstå för att i nästa led koppla ihop 
detta med hur och varför kommunikation fungerar i en organisation.  
 
Jag kommer också att ta upp Chefios – projektet i kapitlet tidigare forskning samt 
använda det för att analysera mitt empiriska material. 
Chefios – projektet är relevant att använda i min uppsats eftersom det beskriver 
hur alla på en verksamhet behöver kommunikation, oavsett var i verksamheten 
de arbetar eller vilka arbetsuppgifter de har.  Med hjälp av det vill jag förstå hur 
cheferna ser på kommunikationen i sin arbetsgrupp i relation till övriga 
anställda i verksamheten. Chefios – projektet hjälper mig att få en övergripande 
bild av det kommunikativa ledarskapet där både relationer mellan chefer och 
medarbetare tas upp samt även vilken arbetskultur som råder och hur det i sin 
tur inverkar på kommunikationen. Dessutom utgår projektet från en offentlig 
verksamhet vilket är användbart, eftersom det kommunikativa ledarskapet sätts 
i ett sammanhang som stämmer överens med verksamheten i min studie.  

5.3  Äldre organisationsformer 
 
Högström et al(1999) konkretiserar den kommunikativa ledarens egenskaper 
samtidigt som författarna knyter ett sådant ledarskap till verksamhetens 
kontext. 
Enligt Högström et al (1999) var ledarens kommunikativa förmåga inget som 
diskuterades eller uppmärksammades om man blickar bakåt i historien.  Under 
tidigt 1900-tal utfördes arbetet i mindre grupper som underlättade 
kommunikation mellan medarbetarna.  Varje anställd hade sitt område att 
ansvara för och chefsrollen sågs främst som en funktion som fördelade 
arbetsuppgifter och såg till att de utfördes.  Denna typ av organisationsstruktur 
kallas enligt forskning för scientific management (Högström et al 1999, s 13).  
Med denna struktur fanns inte möjligheten att diskutera eller kritisera ledarens 
kommunikativa förmåga.  
Enligt Högström et al (1999, s 14) var detta synsätt något som så småningom 
förändrades. Förändringen berodde på upptäckten att människor presterade 
bättre om de mådde bra. I och med detta började kommunikation ses som något 



 10 

positivt. Högström et al (1999) menar att det i sin tur ledde till 
organisationsfilosofin human resources där ledningen insåg vikten av 
tvåvägskommunikation. Enligt Högström et al (1999, s 14)bytte ledningen fokus 
från struktur och hierarki till att skapa medvetenhet om mål och vision hos 
medarbetarna. Dessutom skulle alla arbetsuppgifter inkluderas i ett helhetstänk.    
Där är vi också idag där de flesta verksamheter arbetar i så kallade processer. 
När det gäller de anställda ligger fokus på att de ska känna sig engagerade, 
motiverade och helst vara självgående (Högström et al 1999, s 16). 
 
Att ledarens kommunikativa förmåga tidigare inte diskuterades kan vara ett 
resultat av att behovet inte fanns eller var lika stort som idag. Om man ser på 
dagens moderna verksamheter är de ofta stora och komplexa med en ledare som 
inte alltid geografiskt finns på plats. Förr var verksamheterna mindre, hade färre 
anställda, kortare beslutsvägar och med chefen närmare till hands. Detta nämns i 
förbifarten av Högström et al (1999) men tas inte närmare upp.   

5.4 Organisationer idag 
 
Som jag tidigare nämnde forskar Hamrefors (2009) kring begreppet 
kommunikativ ledare och kopplar det dessutom till dagens moderna 
organisation.   
Om jag ska förstå hur dagens chefer arbetar utifrån ett kommunikativt ledarskap 
och hur det påverkar verksamheten måste jag också förstå de förutsättningar 
som råder på dagens arbetsplatser. Utifrån detta är det viktigt att lyfta upp 
organisationer idag och vilka arbetssätt som understödjs.  
 
Dagens moderna organisationer arbetar till stor del utifrån något som kallas för 
värdenätverk. Nätverken har uppstått genom två olika faktorer. Det ena är 
informations – och kommunikationsteknologin, ICT, och det andra är kunskapen 
som en viktig produktionsfaktor. ICT har blivit allt viktigare genom att det har 
gjort information och kunskap tillgängligare. Allt sprids snabbt via nätet och på 
så sätt har information blivit en färskvara. Genom att kunskapen är lättare att få 
tag på blir det i dagens verksamheter viktigt att vara innovativ. Många initiativ 
till nya projekt görs inte för att man måste utan för att det går (Hamrefors 2009). 
 
I denna teori generaliserar Hamrefors (2009) till viss del kring vad dagens 
moderna organisationer behöver. Det behöver inte vara självklart att alla strävar 
efter den senaste teknologin.  Hamrefors (2009) verkar beskriva och tänka sig 
främst de verksamheter som existerar för vinnings skull och där någon form av 
produktion pågår. Men exempelvis kommunala verksamheter verkar inte vara i 
samma fokus. Dock finns det också i denna typ av verksamhet behov av IT – 
utveckling och lättillgänglig kunskap och därför blir Hamrefors (2009) relevant 
att använda i min uppsats.  
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5.5 Chefiosprojektet-en studie i den offentliga sektorn 
 
Eftersom min studie utförs inom den offentliga sektorn blir det viktigt för mig att 
förstå hur en sådan typ av verksamhet fungerar. Genom att ta del av det så 
kallade Chefios – projektet hjälper det mig att få dessa kunskaper. 
 
Projektet är ett tvärvetenskapligt forsknings – och utvecklingsprojekt där 
forskare, lokala projektledare från olika kommuner samt tjänstemän på olika 
nivåer och i olika organisationer har varit inblandade. Även arbetsmarknadens 
parter har varit representerade i projektet. Ansvarig projektledare för Chefios 
har varit Annika Härenstam, professor vid psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet.  Härenstams forskning handlar om 
organisationsförändringar och förändrade arbetsförhållanden för kvinnor och 
män och om styrning, ledarskap och arbetsvillkor, särskilt i offentliga 
organisationer. 
 
I Chefios – projektet (2013, s 49) beskriver författarna hur alla de anställda inom 
en organisation har sin bild av verkligheten. Någon är nöjd samtidigt som någon 
annan tycker att det fungerar sämre. Inget är rätt eller fel, bara subjektiva 
uppfattningar sedda ur olika perspektiv. Ofta är det så att de olika individerna 
har stora kunskaper inom sitt eget område men inte vet så mycket om 
kollegornas arbetsuppgifter. För att förstå den offentliga sektorn finns det både 
ett strategiskt och ett operativt perspektiv (Chefios – projektet 2013, s 8).  
 
I det strategiska perspektivet gäller det att veta hur organisationen fungerar nu 
men också förstå vart den är på väg framöver, både på kort och på lång sikt. Här 
krävs det att information från lägre nivåer tar sig upp till den strategiska nivån. 
Ur ett operativt perspektiv krävs en balansgång mellan krav på verksamheten 
och befintliga resurser. På det operativa planet ska verksamheten utvecklas i 
önskad riktning. För att det ska ske måste den strategiska planeringen vara 
välkänd av alla inom organisationen, också av de som inte arbetar strategiskt. 
Nyckelpersonen för att verksamheten ska utvecklas både strategiskt och 
operativt är första linjens chef. Denna person ska se till att de resurser som finns 
används på ett klokt sätt. Han eller hon ska också se till att de strategiska 
besluten kommuniceras neråt i organisationen och ansvarar för att beslutade 
uppdrag genomförs (Chefios - projektet, 2013, s 8). 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
 
I mitt teoretiska ramverk kommer jag framförallt att använda mig av tre teorier. 
Dessa är Richard J Varey (2002), Catrin Johansson, Vernon Miller och Solange 
Hamrin (2011) samt Charlotte Simonsson (2002). Till viss del kommer jag också 
att bearbeta empirin med hjälp av Claes – Henry Segerfeldt och den teori han 
presenterar i form av kommunikationstrappan (2002). Med detta val av teorier 
hoppas jag få en bättre förståelse för hur ett kommunikativt ledarskap kan 
utövas, hur detta påverkar verksamhetens arbete samt vilken typ av stöttning 
cheferna behöver från en kommunikatör.  
Johansson, Miller och Hamrin, Segerfeldt och Simonsson hjälper mig att besvara 
forskningsfråga ett – hur ett kommunikativt ledarskap kan utövas. Vareys teori 
ger mig vägledning för att svara på forskningsfråga två, det vill säga hur synen på 
ett kommunikativt ledarskap påverkar organisationen. Till viss del hjälper mig 
också Simonsson att besvara detta. 
När det gäller forskningsfråga tre – vilket stöd behöver cheferna för att utöva ett 
kommunikativt ledarskap är det framförallt Johansson, Miller och Hamrin jag 
stödjer mig mot. Eftersom de tar upp den komplexa helhetsbilden ett ledarskap 
utövas i är deras teori bäst lämpad för att besvara denna fråga. 
 

6.1 Idealtyper av kommunikativt ledarskap 
 
Simonsson har forskat på idealtyper av ett kommunikativt ledarskap. För att 
besvara uppsatsens forskningsfrågor använder jag mig av Simonssons teoretiska 
ramverk. 
Simonsson är fil dr och konsult samt forskare och universitetslärare.  Hon 
disputerade 2002 på studien Den kommunikativa utmaningen. Studien handlar 
om kommunikation mellan chefer och medarbetare på Volvo personvagnar och 
ligger inom området organisationskommunikation. Traditionellt avser detta 
muntlig kommunikation men idag har begreppet utvidgats till att gälla all typ av 
kommunikation samt kommunikation inom, från och till organisationen. 
Simonssons avhandling ligger inom ett område som sällan uppmärksammas i 
Sverige. Därför är den mer än välkommen. Simonsson har mycket kunskap om 
hur kommunikationen mellan medarbetare och chef kan och bör fungera. 
Simonssons kunskaper blir därmed relevanta att använda i min studie.  

För att förstå det kommunikativa ledarskapet behöver det sättas i relation till 
medarbetaren. Detta tar Simonssons (2002) litteratur upp. Den erbjuder 
dessutom olika varianter av ett kommunikativt ledarskap. På så sätt får jag en 
bred tolkningsram för att förstå hur cheferna ser på och agerar utifrån ett 
kommunikativt ledarskap eller inte samt hur det ser ut i förhållande till 
medarbetare och verksamhet. Dessutom tar Simonsson upp hur det 
kommunikativa ledarskapet påverkas av relationer med övriga chefer i 
verksamheten. Detta blir också relevant att använda i analysen av det empiriska 
materialet. 

Simonsson (2002, s 155) lyfter fram fyra idealtyper av kommunikativt ledarskap. 
Till att börja med beskriver hon den så kallade verkmästaren. Verkmästaren står 
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för det traditionella auktoritära ledarskapet. I studien finns relativt få exempel 
på denna typ av ledarskap. Simonsson (2002, s 159) gissar att det beror på att en 
sådan chef är omodern i dagens samhälle. Ett annat alternativ enligt Simonsson 
(2002, s 159) är att cheferna tonar ner dessa drag eftersom de är medvetna om 
att det inte passar i en nutida verksamhet. 
 
Verkmästaren vill ha ordning och reda, vill helst inte delegera arbetsuppgifter 
och tolererar inte kritik av medarbetarna. Verkmästaren har en 
transmissionssyn på kommunikation. Denna idealtyp ser kommunikation som 
ett sätt att informera och tala om för medarbetarna vad som ska göras. 
Nästa idealtyp är domptören. Denna ledare fokuserar i högre grad än 
verkmästaren på taktiska och generella frågor. Domptören ger respektive 
medarbetare relativt stort ansvar att sköta arbetsuppgifterna på sitt eget sätt. 
Men domptören är den som banar väg för medarbetarna i organisationen. 
Domptören ser verksamheten som ett politiskt spel och en konflikt mellan olika 
intressen. Därför vill domptören använda kommunikation för att övertala eller 
manipulera omgivningen. 
Domptören kan inspirera sina medarbetare men också skapa utbrändhet och få 
de anställda att inte känna sig delaktiga i besluten(Simonsson 2002, s 160). 
 
Ytterligare en idealtyp är kompisen. Kompisen liknar verkmästaren på så sätt att 
denna person förvaltar mer än utvecklar verksamheten. Kompisen ser det som 
sin uppgift att skapa trivsel och planera arbetet. Han eller hon vill ha öppenhet, 
att information ska spridas och att detta ska göras enligt transmissionsmodellen. 
Anledningen till att kompisen vill använda denna modell är en rädsla för att 
informationen annars blir färgad och förvrängd. Kompisen vill ha 
samstämmighet i alla frågor. Det kan i sin tur leda till att medarbetarna känner 
sig oengagerade i att tycka till i stort som smått. Strävan efter samstämmighet 
kan eventuellt bero på konflikträdsla hos kompisen (Simonsson 2002, s 161). 
 
Slutligen lyfter Simonsson (2002, s 163) upp den demokratiska idealtypen. 
Denna ledare är mer framåtriktad och visionär än vad kompisen är. Enligt denna 
idealtyp är inte det viktigaste att följa regelverket utan att utföra arbetsuppgifter 
som utvecklar verksamheten. Denna ledare vill skapa delaktighet och ge 
medarbetarna möjlighet att påverka. Den demokratiske idealtypen vill vara en 
synlig ledare och ha kunskap om de anställdas vardag. Den demokratiska 
ledaren vill precis som kompisen ha öppenhet. Men den demokratiske idealtypen 
anser att informationen som förmedlas också måste följas upp, för att säkerställa 
att den har förståtts och att den skapar förutsättningar för handling (Simonsson 
2002, s 162). 
 
I samband med dessa idealtyper lyfter Simonsson (2002, s 163) upp att dessa 
självklart är en förenklad bild av verkligheten. Människor är mer komplexa än så 
och kan ha drag från flera idealtyper, beroende på individ och situation. Dock 
kan man som chef ha ett grundläggande förhållningssätt till sina medarbetare 
och kommunikation. Detta kan identifieras med hjälp av idealtyperna 
(Simonsson 2002, s 163). 
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6.2 Informera eller kommunicera – ett perspektiv som har förändrats 
över tid 
 
För att förstå hur ett kommunikativt ledarskap kan utövas, hur synen på det 
påverkar verksamheten och vilken stöttning chefer kan behöva för att 
kommunicera tar jag hjälp av det kulturorienterade perspektivet. Det 
kulturorienterade perspektivet behandlas av Varey (2002). För att få en djupare 
förståelse av perspektivet väljer jag att granska hans studie i boken 
”Marketing Communication”. Författaren är professor i marknadsföring vid 
universitetet Waikato på Nya Zeeland sedan 2003. 
Detta perspektiv är ett relativt nytt sätt att se på kommunikation och 
dessförinnan var transmissionsmodellen den förhärskande synen på 
informationsöverföring. Transmissionsmodellen, utformad av Claude Shannon 
och Warren Weaver och kallas också för Mathematical Theory of Communication” 
– (Fiske, 1997, s 19). Modellen presenterar en så kallad transmissionssyn på 
kommunikation.  
 
Enligt transmissionssynen handlar kommunikation bara om att föra över ett 
budskap från sändare till mottagare för att få en viss önskad effekt på 
mottagaren(Fiske 1997, s 19). Enligt denna modell kan det uppstå ett visst brus i 
överföringen av kommunikation till mottagaren. Brus har utifrån detta 
perspektiv två betydelser – det kan vara antingen semantiskt eller tekniskt.  Ett 
tekniskt brus betyder att krångel med tekniken hindrar kommunikationen från 
att nå fram. Ett semantiskt brus innebär i sin tur att kommunikationens 
betydelse har förvrängts på sin väg till mottagaren (Fiske 1997). 
 
Under 1980 – talet ersattes transmissionssynen av det kulturorienterade 
perspektivet(Varey 2002, s 19).  Detta synsätt fokuserade på innehållet och 
menade att information är något som hela tiden skapas och omförhandlas. Det är 
alltså inte en enkelriktad process där ett budskap med givna betydelser överförs 
utan en ömsesidig process där mottagarna tillsammans med sändarna skapar 
mening. Det kulturorienterade perspektivet lyfter fram betydelsen av 
människors samspel samt hur informationen de får tolkas och används(Varey 
2002, s 25). 
 
I det kulturorienterade perspektivet är mottagaren en aktiv deltagare.  Detta 
perspektiv visar på ett bättre sätt hur kommunikationsprocessen går till. 
Samtidigt har det kulturteoretiska perspektivet sina svagheter.   
 
“The context within which communicating is pursued as an activity is not 
accounted for, and so a relational approach is needed”(Varey 2002, s 19). 
 
Varey (2002, s 19) uppmärksammar att det kulturteoretiska perspektivet i 
alltför låg grad tar upp kontexten och dess betydelse för kommunikation. 
Trots det anser Varey att denna modell är att föredra i jämförelse med 
transmissionsmodellen. 
 
Transmissionsmodellen gynnar de dominanta grupperna på arbetsplatsen som 
får kontroll över de arbetare som står under dem. Samtidigt är en ensidig form 
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av kommunikation inte alltid ett verktyg för att kontrollera andra grupper. Det 
kan också vara resultatet av en dysfunktionell ledning som förbehållslöst stöttar 
varandra och fokuserar på fel strategier för en kommunikativ verksamhet (Varey 
2002, s 26).   
Många organisationer sätter alltför stor tilltro till tekniska verktyg för att nå ut 
till de anställda.  Men detta är information och inte kommunikation. Och 
information fungerar bara i en kontext där samstämmighet kring värderingar, 
normer och kunskap kan tas för given. Denna samstämmighet är sällsynt menar 
Varey (2002, s 26) som också lyfter upp farorna med en verksamhet som enbart 
väljer att informera: 
 
”If we control through information systems, we are in danger of non-responsive self 
-referentiality. Hayek (1990) called this the”fatal deceit”: we don´t ask questions 
because we think we have the answers. Some crucial questions are never asked. 
Imaginary worlds are misrecognized as real. Management practice distorts, 
manufactures consent, exclude and suppresses differences- asymmetric power 
relations suppresses natural conflicts.” 
 
Begreppet kommunikation förstås bäst som ett uttryck för interaktion. Vi 
kommunicerar när vi interagerar. Om vi interagerar kan vi också nå konsensus 
Samtidigt blir interaktion många gånger ett tillfälle när människor pratar förbi 
varandra eller i monologform. Det kan inte räknas som dialog eller 
kommunikation.  
Kommunikation ska istället ses som interaktion som skapar mening genom att 
lyfta upp kontexter som skiljer sig åt. För att räknas som kommunikation ska 
interaktionen leda till att de inblandade personerna tillsammans tolkar och till 
slut delar en gemensam förståelse för det diskuterade ämnet(Varey 2002, s 26). 
 
Varey (2002, s 26) menar att transmissionsmodellen ofta används i 
verksamheter trots att den enligt honom är föråldrad.   
Detta är också modellen som Simonsson (2002) tycker se sig i sin studie ”Den 
kommunikativa utmaningen”.  
Han beskriver hur den studerade arbetsplatsen betonar att alla anställda ska ha 
tillgång till så mycket information som möjligt. Därför har verksamheten skaffat 
sig moderna tekniska hjälpmedel och ett antal kanaler och medier för 
informationsspridning.  
Också dialogen framhålls som viktig trots att inga försök görs för att underlätta 
eller förbättra denna form av kommunikation. De anställda kan visserligen 
kommunicera till ledningen via intranät och webb. Men främst är 
kommunikationen enkelriktad enligt transmissionsmodellen. Detta 
kommunikationsproblem är kopplat till den teknik som finns idag samt att fokus 
ligger på mängden av information och inte på komplexiteten i den.   
Dessutom visar sig transmissionssynen på det som sägs och inte det som syns. 
Det visar sig exempelvis genom att ingen av de intervjuade tar upp begrepp som 
tolkning, mening och förståelse i Simonssons (2002) studie.   
 
När det gäller det kulturorienterade synsättet anlägger Simonsson (2002) ett 
ledarskapsperspektiv på detta. Enligt Simonsson (2002, s 24) är denna syn på 
kommunikation - där mening, innehåll och samspel betonas – något som ligger i 
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linje med ett ledarskap som släpper in medarbetarna i den verklighet som 
skapas på arbetsplatsen. I det kulturorienterade perspektivet är det 
kommunikationen som utgör ledarskapet och på så sätt blir det 
kulturorienterade perspektivet intressant utifrån ett 
kommunikationsvetenskapligt förhållningssätt (Simonsson 2002). 
 
Enligt Vareys (2002) och Simonssons (2002)teorier, är transmissionsmodellen 
information och det kulturteoretiska synsättet kommunikation.   
 
Varey(2002) och Simonsson (2002, s 25) hjälper mig att förstå hur begreppen 
information och kommunikation kan definieras. Under analysarbetet kommer 
dessa begrepp att dyka upp otaliga gånger, både i mina egna reflektioner och i 
chefernas intervjusvar. Därför är det viktigt att jag har en utgångspunkt i hur jag 
vill förstå och använda mig av begreppen i min uppsats och i mitt analysarbete.  
Både transmissionsmodellen och det kulturteoretiska synsättet är 
grundläggande inom ämnesområdet kommunikation. Det blir då naturligt att de 
får ta plats i uppsatsen, under teoretiska utgångspunkter och i min analys.  
 

6.3 Centrala begrepp för en kommunikativ chef 
 
Genom att ta hjälp av Johansson, Miller och Hamrin (2011) i det teoretiska 
ramverket hjälper det mig att skapa en helhetsbild av hur kommunikation 
påverkas av medarbetare, chefernas relation sinsemellan samt vilka normer och 
värderingar som råder på arbetsplatsen.  
Enligt Johansson, Miller och Hamrin (2011) är en definition av ett 
kommunikativt ledarskap att: 

”En kommunikativ ledare engagerar medarbetaren i dialog, ger och söker 
återkoppling, involverar medarbetaren i beslutsfattandet och uppfattas som öppen 
och närvarande”. Denna definition har formulerats av Johansson, Miller och 
Hamrin (2011, s 6) i en första rapport från forskningsprojektet Kommunikativt 
ledarskap - analys och utveckling av kärnkompetens vid Mittuniversitetet. 
Projektet pågick från 2011 – 2013. Det leddes av Johansson och rapporten är 
författad av henne samt Miller och Hamrin. Johansson är professor och 
forskningsledare vid avdelningen för medie – och kommunikationsvetenskap, 
Mittuniversitetet. Hennes forskning handlar om organisationers kommunikation. 
Hon är specialiserad inom kommunikation och ledarskap och leder även projekt 
om bland annat förändringsprocesser, kriskommunikation och sociala medier. 
Miller arbetar som forskare vid avdelningen för Marknadsföring och 
kommunikation vid universitetet i Michigan. Hamrin är anställd som lektor i 
medie – och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.  Hans forskning 
fokuserar på konstruktionen av ledarskap och de kontexter de formas i. 
Begreppet kommunikativt ledarskap är centralt i Hamrins forskning.  

Projektet finansierades av KK-stiftelsen samt företagen: Norrmejerier, Saab, 
Sandvik, Spendrups, Volvo och Nordisk kommunikation. Projektet stöddes 
dessutom av Sveriges informationsförening.  
Det har haft en nära koppling till näringslivet. Detta faktum ser jag delvis som en 
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tillgång då det ger praktisk insikt i hur det kommunikativa ledarskapet tar sig 
uttryck och definieras. Mängden av involverade företag ger dessutom en 
mångfacetterad bild av det kommunikativa ledarskapet på flera olika 
arbetsplatser. 
Samtidigt uppstår självklart risker i ett tätt samarbete med näringslivet.  
Forskarna i projektet har förmodligen lärt känna de personer som de samtidigt 
studerar. Det kan påverka forskarnas objektivitet. Detta är något jag är medveten 
om och har i åtanke på då jag använder forskningsresultaten. Dock tycker jag att 
fördelarna överväger nackdelarna. 

Definitionen av det kommunikativa ledarskapet som Johansson, Miller och 
Hamrin (2011, s 6) presenterar har stora likheter med forskning om effektiva 
chefer som utfördes av Redding på 70-talet. Redding ansåg att bra chefer var 
medvetna om kommunikation. Samtidigt skulle de också vara verbalt och socialt 
kompetenta. En kommunikativ ledare skulle enligt Redding förankra 
verksamhetens mål och visioner tillsammans med medarbetaren. På så sätt 
skulle det bli tydligare för den anställde ”varför” och medarbetarnas motivation 
skulle öka. 
Kommunikationen mellan chef och medarbetare är inget fristående fenomen 
utan påverkar och påverkas av organisationens miljö. Omgivningen kan 
underlätta eller försvåra för budskap att nå fram samt hur de tolkas (Johansson, 
Miller & Hamrin 2011, s 10). För en person i ledande position har det stor 
betydelse hur de övriga cheferna i verksamheten kommunicerar. En 
”kommunikativ” chef blir negativt påverkad om den övriga ledningen inte är det 
och på samma sätt kan en chef som inte kommunicerar bli bättre om 
omgivningen är kommunikativ. Kommunikationsmiljön i en verksamhet 
påverkas av olika spelregler, ramverk och förutsättningar för hur och när 
information ges. Miljön skapar alltså ett klimat där medarbetare och chef i högre 
eller lägre grad delar med sig av information, ger feedback och löser konflikter 
(Johansson, Miller & Hamrin 2011, s 10). 
 
Om kommunikationen i en verksamhet är välfungerande överlag upplevs 
kommunikationen från chefen som väl tilltagen och förståelsen för mål och 
visioner stärks. Samtidigt blir medarbetaren i större utsträckning lojal mot 
ledningen(Johansson, Miller & Hamrin 2011, s 8). De identifierar sig också i 
högre grad med sin arbetsplats. Medarbetarens lojalitet påverkar i förlängningen 
deras arbete som blir mer effektivt och kvalitativt (Johansson, Miller & Hamrin 
2011, s 5). 
 
Enligt Johansson, Miller och Hamrin (2011, s 4) ska en kommunikativ chef följa 
fyra principer. De ska vara strukturerade, utvecklande, interagerande och 
representerande. Enligt Johansson, Miller och Hamrin (2011, s 3) kan dessa 
begrepp sedan delas upp på individ och grupp/enhet samt ger effekter och 
påverkar resultat i verksamheten. I modellen nedan visas hur dessa begrepp kan 
förklaras och kopplas till grupp eller individ. 
 
Resultatet från denna studie hjälper mig att få en helhetsbild av hur 
kommunikation påverkas av medarbetare, chefernas relation sinsemellan samt 
vilka normer och värderingar som råder på arbetsplatsen. Därför blir materialet 



 18 

intressant och relevant att använda i min uppsats. Eftersom så många aktörer 
har varit inblandade i forskningsprojektet anser jag dessutom att jag får en 
breddad och nyanserad bild av det kommunikativa ledarskapet och vilken effekt 
det ger i verksamheten. Därför väljer jag att använda mig av Johansson, Miller 
och Hamrin (2011).  
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6.4  Definitioner av kommunikativt ledarskap fördelat utifrån individ 
och grupp  
 
Johansson, Miller och Hamrin (2011, s 9) spaltar på ett tydligt och pedagogiskt 
sätt upp vilka definitioner de anser passar in på en kommunikativ chef och delar 
också upp det i grupp och individtillhörighet. Fördelningen kan ses i figuren 
nedan.  
 
 
 Ledare/medarbetare Ledare/grupp/enhet 
Strukturerad Verbalisera mål och 

förväntningar 
Verbalisera mål och 
förväntningar 
Tydliggöra uppgifter 
Planera och fördela 
uppgifter 
Rekrytera och skapa 
arbetsgrupper 
Skapa mening 

Utvecklande Coacha och träna 
Återkoppla hur 
utförda 
arbetsuppgifter har 
gått 

Coacha och träna 
Återkoppla hur utförda 
arbetsuppgifter har gått 
Lösa problem 
Uppmuntra till 
självständighet 

Interagerande Öppen 
Stöd 
Lösa tvister 

Öppen 
Stöd 
Lösa tvister 

Representerande 

Påverka uppåt 

Omvärldsbevaka 
Nätverka 
Se till att nödvändiga 
resurser finns 
Samarbeta och ge skydd 

   
 Tydliga roller 

Lojalitet 
Engagemang 

Gemenskap 
Självtillit 
Produktiva grupprocesser 

   
 Resultat Resultat 
      Figur 1. Definitioner av ett kommunikativt ledarskap.  Johansson, Miller och 
Hamrin (2011) presenterar sin definition av ett kommunikativt ledarskap 
uppdelat i grupp respektive individ. 
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6.3 Kommunikationstrappan 
 
I mitt teoretiska ramverk väljer jag även att till viss del använda mig av 
Segerfeldt (2002). 
 
Segerfeldt arbetat med internkommunikation, bland annat som chefredaktör för 
Volvos koncerntidning. Därefter har han varit anställd som informationschef i 
Statshälsan (nuvarande Previa). Idag utbildar han som konsult och coachar 
chefer i att bli kommunikativa ledare och företag att satsa på kommunikation. 
 
Till skillnad från Simonsson (2002) samt Johansson, Miller och Hamrin (2002) 
beskriver Segerfeldt en utveckling av det kommunikativa ledarskapet. Han 
konkretiserar detta genom en så kallad kommunikationstrappa där en person 
som uppfyller alla dessa steg går från att vara chef till ledare och där det mest 
eftersträvansvärda är att uppnå steg sju.  Eftersom detta skiljer sig något från de 
övriga – Simonsson, Varey samt Johansson, Miller och Hamrin tycker jag att 
Segerfeldt är intressant att ha med och tänker att detta kommer tillföra 
ytterligare en dimension i studiens analysdel.   
 
För att bli en kommunikativ ledare måste trappstegen inte följas i slavisk 
ordning (Segerfeldt 2002). Däremot finns det bland de nedersta trappstegen 
grunder som krävs för att klara av färdigheter högre upp i trappan.  Vissa steg 
kan upplevas som svårare eller enklare, det beror på vilken typ av personlighet 
chefen har.  Kommunikationstrappan innehåller följande steg:  
 
Steg 1 – Chef 
 
Steg 2 – Vardagssamtal – berömmer och belönar/lyhörd och lyssnande/ 
genomför svåra samtal/ har informella samtal/ ger, får och kan ta kritik, synlig 
och öppen/bra utvecklingssamtal 
 
Steg 3 – Hanterar och sprider information/trygg i talarsituation/använder 
retoriska hjälpmedel 
 
Steg 4 – Kan informera skriftligt/genomför beslut som fokuserar på arbetets 
utförande/ka använda och använder digitala verktyg/ arbetar med 
verksamhetens mål genom dialog/arbetar för god arbetsmiljö/genomför 
uppskattade möten 
 
Steg 5 – Företagssamtal -/samarbetar med experter/kommunikation är ett 
arbetssätt/kommunicerar för att få igenom förändringar/ kan övertyga utanför 
den egna arbetsgruppen 
 
Steg 6 – Visionära samtal-/planerar och upprättar 
kommunikationsplan/kommunicerar för att förändra värderingar och kultur i 
verksamheten/ 
 
Steg 7 – Ledare 
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Visst går det att vara kritisk mot Segerfeldts kommunikationstrappa. Exempelvis 
diskuteras aldrig om och isåfall hur denna trappa går att applicera på chefer i alla 
verksamheter. Är de sju stegen i dess kronologiska ordning verkligen relevanta 
för chefer i alla typer av verksamheter. 
Vad som behövs och är viktigt måste ju också utgå ifrån respektive verksamhet 
och respektive chef. Segerfeldt (2002, s 140) sätter exempelvis visionären bland 
de egenskaper som toppar ett kommunikativt ledarskap. Men en arbetsgrupp 
kan också behöva något annat, exempelvis en stöttande, förstående och 
lyssnande chef. Kanske är det för denna arbetsgrupp just detta som toppar listan 
på en god kommunikativ ledare. 
Ännu en kritisk vinkling är om alla egenskaper som räknas upp i trappan 
verkligen behövs för att vara en kommunikativ ledare. I steg sex menar 
Segerfeldt (2002, s 140) exempelvis att den kommunikativa ledaren på egen 
hand upprättar kommunikationsplaner. Här tänker jag att det finns en tydlig 
yrkesroll för detta – kommunikatören- och att förståelsen ökar för att det 
behöver vara en utbildad person inom ämnesområdet, istället för ”vem som 
helst”.   
 
Att en chef oavsett utbildningsbakgrund ska upprätta kommunikationsplaner 
kan ses som ett sätt att nedgradera de kunskaper en kommunikatör besitter och 
sänder signalerna att ”vem som helst” förstår kommunikation eller i värsta fall 
att det inte är så noga. Punkt sex är därmed, enligt mig, ett föråldrat sätt att se på 
hanteringen av kommunikation eller en oförståelse för att dessa kunskaper 
alltmer professionaliseras och binds till en viss yrkesroll. 
 
Trots att jag tycker mig se vissa svagheter hos Segerfeldts teoretiska ramverk 
tror jag ändå att det kan tillföra intressanta perspektiv i min analys. Därför väljer 
jag att ha med också denna teori. 
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6.4 Sammanfattning av hur teoretisk ram och tidigare forskning ser 
ut och styr analysen av insamlad empiri 
 
Det teoretiska ramverk som framförallt kommer styra analysen av den 
insamlade empirin består till största del av Varey (2002), Johansson, Miller och 
Hamrin (2011) och Simonsson (2002).  
Eftersom Segerfeldt erbjuder ett något annorlunda perspektiv än övriga valda 
teorier låter jag också denna teori få en mindre plats i uppsatsen. 
Anledningen till att Varey får ta så stor plats är att han erbjuder en tydlig 
begreppsdefinition av information och kommunikation. För att få en bättre 
förståelse av chefernas resonemang och ta detta vidare till en analytisk nivå är 
det viktigt att ställa begreppen information och kommunikation mot en teori.  
Det får jag möjlighet att göra med hjälp av Varey (2002).  
 
Också Simonsson (2002) får dominera bland de teorier som styr analysen. Detta 
eftersom hon erbjuder en nyanserad bild av vad ett kommunikativt ledarskap 
innebär utan att väva in ett normativt ställningstagande kring vad som är bra 
eller dåligt i begreppet. För att förstå hur cheferna definierar ett kommunikativt 
ledarskap och vad de tycker är eftersträvansvärt i detta samt hur det i sin tur 
påverkar verksamheten använder jag mig därför av Simonsson (2002). Men jag 
tycker det är viktigt att Simonssons (2002) teori kring det kommunikativa 
ledarskapet nyanseras med andra perspektiv.  Därför använder jag mig i 
analysen också av Johansson, Miller och Hamrin (2011).  
Genom att använda mig av flera teoretiker kring ett kommunikativt ledarskap 
anser jag att det ger en fördjupning i tolkningen av det insamlade materialet.   
 
Johansson, Miller och Hamrin (2011) hjälper mig att analysera empirin i 
framförallt ett av analysens teman – vissa chefers åsikt om att deras arbetsgrupp 
behöver mer kommunikation än andra. 
I Johansson, Miller och Hamrin (2011) behandlas vikten av kommunikation på 
en arbetsplats och detta blir mycket användbart i analysen av chefernas ord 
kring vem eller vilka som är i behov av kommunikation. 
 
I mitt teoretiska ramverk har jag försökt att framförallt använda mig av aktuellt 
material som känns relevant.  Det i sig har inneburit att flera av de teoretiker 
som används har dubbla roller, som både konsulter i näringslivet och forskare i 
akademin. Som jag ser det har det både för – och nackdelar.  
 
Jag tänker att risken med forskare som sitter på dubbla stolar är att de blir alltför 
försiktiga i sin forskning, exempelvis av rädsla för att inte få fler konsultjobb.  
Dessutom kan det vara ett problem om forskningen också finansieras av 
näringslivet.  Det kan bli ett trovärdighetsproblem om den som forskar också har 
särintressen.  Då kanske det kan bli så att forskaren, medvetet eller omedvetet 
anpassar forskningen för att passa finansiären, för att inte bli utan ekonomiska 
medel. 
 
Men jag kan också se fördelar i samverkan mellan akademi och forskning. 
Erfarenheter av näringslivet kan ge forskningen en tydligare 
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verklighetsanknytning, mer förståelse för ämnet som det forskas kring samt att 
det blir lättare att applicera forskningen på en faktisk arbetsplats eller yrkesroll.  
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6.5 Analysmodell baserat på teoretiskt ramverk  
 
Utifrån min insamlade empiri har jag stämt av detta med de teorier jag har sett 
som lämpliga för att analysera materialet. Utifrån detta har vissa teorier fallit 
bort samtidigt som andra har tillkommit. Jag har kategoriserat min empiri 
utifrån ett antal teman för att lättare kunna analysera materialet. Därefter har jag 
kopplat mina teorier till respektive tema där jag ser att de bäst kan hjälpa mig att 
analysera materialet för att besvara mina frågeställningar. I nedan presenterade 
analysmodell går det under rubriken ”Tema” att se vilka kategorier jag har delat 
upp empirin i. Under rubriken ”Teoretiskt ramverk att utgå ifrån” visas vilken 
teori som är kopplad till vilket tema.  För att förtydliga vilka teman samt teorier 
som hör ihop har jag valt att förtydliga detta i färger.  
 
Det tema och den teori som hör ihop har samma färg. Det innebär exempelvis att 
tema ”Vad begreppen kommunikation, information och dialog betyder skiljer sig 
åt mellan cheferna” och teoretikerna ”Varey (2002)”, och ”Simonsson (2002)” 
hör ihop eftersom de båda har färgen rött. 
 

                                                                              TEMA 

Vad begreppen 
kommunikation, 
information och 
dialog betyder 
skiljer sig åt 
mellan cheferna 

Tid och 
geografiskt 
läge påverkar 
det 
kommunikativa 
ledarskapet 

Vissa chefer anser 
att deras 
arbetsgrupp 
behöver mer 
kommunikation än 
andra i 
verksamheten 

Cheferna 
utövar till stor 
del det 
kommunikativa 
ledarskapet i 
grupp 

I det dagliga 
arbetet tar 
cheferna 
självständigt 
ansvar för de 
kommunikativa 
insatserna 

För att utöva 
ett 
kommunikativt 
ledarskap tar 
cheferna hjälp 
av en 
kommunikatör 

Cheferna vill ha 
medvetna och 
delaktiga 
medarbetare. 
Därför är de 
noga med att 
informera och 
kommunicera 
om 
verksamhetens 
mål och vision 

                                                        TEORETISKT RAMVERK ATT UTGÅ IFRÅN 

Varey (2002) 
Simonsson 
(2002) 

Johansson, 
Miller och 
Hamrin (2011) 

 

Johansson, Miller 
och Hamrin (2011) 
Chefios – projektet 
(2013) 

Varey (2002) 
Simonsson 
(2002) 
Segerfeldt 
(2002) 

Segerfeldt 
(2002) 
Johansson, Miller 
och Hamrin 
(2011) 
Varey (2002) 
Simonsson 
(2002) 

Johansson, 
Miller och 
Hamrin (2011) 
Simonsson 
(2002) 
Högström et al 
(1999) 
Chefios – 
projektet 
(2013) 

Segerfeldt 
(2002) 
Simonsson 
(2002) 
Johansson, 
Miller och 
Hamrin (2002) 
Högström et al 
(1999) 

Figur 2. Analysmodell baserat på teoretiskt ramverk. Figuren förtydligar hur 
analys av insamlad empiri har kopplats till teoretiskt ramverk. 
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7 Metod 
 
I min studie kommer jag att använda mig av kvalitativ metod genom 
semistrukturerade intervjuer. 
 

7.1 Om kvalitativ metod 
 
För att få svar på mina frågeställningar tror jag att den kvalitativa metoden bäst 
hjälper mig i min studie.  Vilken forskningsmetod som passar bäst beror på vilka 
svar man vill ha. Handlar frågorna om människors syn på olika situationer eller 
deras åsikt i olika frågor är det en kvalitativ metod som bäst besvarar detta 
(Bryman 2012, s 20). I min studie anser jag att det är just chefernas åsikter som 
kan besvara mina frågeställningar. Därför väljer jag att intervjua dem. 
 
I den kvalitativa studien är utgångsläget att verkligheten kan uppfattas på flera 
olika sätt och att det därför inte finns någon objektiv sanning. Istället ligger 
intresset i att förklara, tolka och beskriva. Ordet kvalitet uppstod ursprungligen 
från det latinska ”qualitas” som betyder beskaffenhet, egenskap, sort, det vill 
säga det handlar om beskrivande egenskaper (Ahrne 2012, s 10).  Precis så tror 
jag också att det kommunikativa ledarskapet kan uppfattas, som en 
tolkningsfråga beroende på vilken chef som tillfrågas. Att uppmärksamma det 
tycker jag är viktigt och det är också en anledning till att mitt val av metod faller 
på den kvalitativa varianten. 
 
Den kvalitativa metoden omfattar ofta ett mindre antal personer vilket gör att 
studiens generaliserbarhet minskar. Däremot finns det istället större möjligheter 
att gå på djupet i de frågor man vill få svar på, i jämförelse med en kvantitativ 
studie (McCracken 1988). Detta gäller också för min kvalitativa studie som 
enbart har fyra intervjupersoner men vars svar jag får möjlighet att analysera på 
ett djupare plan tack vare den semistrukturerade intervju jag använder.   
 

7.2 Om semistrukturerad intervjumetod 
 
Den semistrukturerade intervjun innebär att intervjuaren har en så kallad 
intervjuguide eller en lista med ett antal teman som ska täckas upp under 
intervjun. Eftersom frågorna inte är specifikt formulerade ger det 
intervjupersonen relativt stor frihet i hur frågorna kan besvaras. Intervjuguiden 
innebär också att de teman intervjupersonen utgår ifrån inte måste användas i 
kronologisk ordning (Bryman 2012, s 477).   
 
Fördelen med upplägget är att det finns mycket utrymme att ställa följdfrågor 
anpassade efter hur den som intervjuas svarar. Samma intervjuguide ska sedan 
användas under alla de intervjuer som utförs i studien. Syftet i dessa intervjuer 
är att få den intervjuade personens syn på verkligheten. Därför vill man att den 
som intervjuas ska berätta så mycket som möjligt utan att styras av intervjuaren.  
Viktigt att tänka på under dessa intervjuer är att övergången från ett tema till ett 
annat ska bli så smidig som möjligt (Bryman 2012, s 472). 
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Under en semistrukturerad intervju ska frågorna vara öppna och man 
uppmuntrar den intervjuade att utveckla sina svar genom exempelvis 
uppföljningsfrågor, att förtydliga vad den som intervjuas menar eller be 
personen ge konkreta exempel (Bryman 2012, s 477). 
Det finns alltså flera fördelar med den semistrukturerade intervjun och därför 
använder jag mig av den. Men det finns också fallgropar som är viktiga att vara 
medveten om för att förhoppningsvis själv inte falla i dem. Så vilka är då dessa? 
 
De problem som kan uppstå med denna typ av intervju är att man inte har 
planerat följdfrågor som ställs och därför inte har full kontroll över dem. Det kan 
i sin tur leda till intervjuareffekt, det vill säga den som intervjuar påverkar 
intervjupersonen genom att exempelvis ställa ledande frågor (Backman 1995, s 
59). 
 
Dock tror jag ändå att fördelarna överväger nackdelarna med detta val av 
intervju. Jag hoppas på att det ska leda till ett levande samtal med 
intervjupersonerna, att det ska bli lättare att följa deras tankar och fånga upp 
sådant jag inte har tänkt på tidigare.  
 

7.3 Uppsatsens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
 
Som jag tidigare har nämnt kan en problematik i den kvalitativa studien vara 
dess generaliserbarhet. Detta på grund av att antalet intervjupersoner ofta är en 
mindre skara (McCracken 1988, s 25). Eftersom resultatet grundar sig på så få 
kan en nackdel vara att det är svårt att överföra detta också till andra 
verksamheter eller andra enheter inom samma verksamhet(Bryman 2012, s 
169). 
 
Jag är medveten om att generaliserbarheten är begränsad också för min studie. 
Gruppen av chefer som jag intervjuar är liten, vilket minskar möjligheterna att 
säga att detta är synsättet överlag för cheferna i kommunen. Dock är de chefer 
jag har intervjuat en relativt homogen grupp. De flesta är av samma kön, har 
jobbat en längre tid som chefer och har en akademisk samhällsvetenskaplig eller 
humanistisk utbildning i botten. Samtidigt försöker jag vara medveten om att de 
skillnader som finns kan påverka deras syn på tjänstens kommunikativa 
aspekter.  
 
Studiens validitet kan delas upp i extern och intern validitet. Den externa 
validiteten kopplas till hur generaliserbar studien är till andra situationer 
(Bryman 2012, s 170). Här tänker jag att min medföljande intervjuguide ökar 
den externa validiteten. 
 
Den interna validiteten säger något om hur resultatet verkligen motsvarar den 
verklighet den är sprungen ur (Bryman 2012, s 170). Här ser jag att något som 
kan påverka den interna validiteten är kvalitén på själva intervjun.  För att höja 
den hade jag kunnat göra en pilotintervju. Samtidigt har det varit en viss 
svårighet att utföra intervjuerna eftersom jag har befunnit mig utomlands när jag 
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har skrivit uppsatsen.  
Då har ekonomi varit en faktor som påverkat mitt beslut att inte utföra en 
pilotintervju (det vill säga, kostnaden för att intervjua cheferna över telefon). 
Men eftersom jag har vana av samtal och intervjuer i mitt yrkesliv har jag förlitat 
mig på att kunskaperna finns för att genomföra en bra intervju. 
 
När det gäller reliabilitet går det också att dela upp i en intern samt extern 
variant. Den externa reliabiliteten innebär att forskare kan upptäcka samma 
fenomen eller strukturer i liknande sammanhang som min studie (Bryman 2012, 
s 173). Här tänker jag, som jag nämnt tidigare, att min medföljande intervjuguide 
ökar möjligheten för att detta ska ske och att det därmed höjer reliabiliteten för 
min studie. 
 

7.4 Utformning av intervjuguide 
 
Jag väljer att använda mig av en semistrukturerad intervjuguide.  Utifrån detta 
ska ett antal teman utarbetas.  Dessa kan vara relativt öppna och ska framförallt 
ge möjlighet för intervjuaren att förstå hur intervjupersoner ser på olika 
situationer samt upplever sig själv i förhållande till omvärlden. För att få tillgång 
till detta handlar det lika mycket om hur intervjun utförs som hur intervjuguiden 
är utformad (Bryman 2012, s 473).  Intervjuguiden ska utarbetas utifrån 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
De teman som finns ska struktureras i en viss ordning utifrån uppsatsens 
ämnesområde. Samtidigt ska det finnas möjlighet att stuva om i dessa utifrån vad 
som sägs under intervjun. Språket som används i intervjuguiden ska vara 
kompatibelt med den som intervjuas. I intervjuguiden ska både generell och 
specifik information besvaras, exempelvis både namn och position i 
verksamheten (Bryman 2012, s 473).  
 
Utifrån dessa förhållningsregler har jag utarbetat en intervjuguide med fem 
stycken teman. Dessa är: 
 
Bakgrund: Här vill jag ta reda på hur länge personen har arbetat i verksamheten, 
hur länge personen har arbetat som chef och vilken utbildningsbakgrund hen 
har. 
 
Synen på kommunikation: Här vill jag veta vilken roll personen tycker att 
kommunikation har i verksamheten och hur intervjupersonen definierar 
kommunikation. Jag vill också veta mer om hur personen ser på kommunikation 
i förhållande till sin egen roll och hur detta spelar in både i utveckling av 
verksamheten, i förhållande till mål och vision samt hur detta kommuniceras till 
medarbetarna.  
 
Det kommunikativa ansvaret som ledare: Här vill jag veta vilket 
kommunikationsansvar intervjupersonen tycker att han eller hon har och jag vill 
också veta mer konkret hur personen hanterar det. 
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Kommunikation kring mål och visioner. Här vill jag veta hur chefen ser på 
medarbetarnas kunskap kring mål och visioner.  Vad de behöver känna till kring 
detta och hur det påverkar både verksamheten och det dagliga arbetet. Jag vill 
också veta hur ledningen ser att kommunikationen kring mål och visioner har 
fungerat tidigare, hur det ser ut idag och om något behöver utvecklas eller 
förändras framöver. 
 
Stöd för kommunikationen. Här vill jag veta hur intervjupersonen ser på resurser 
för att sköta ett kommunikationsansvar. Vad behöver chefen för att 
kommunicera på ett bra sätt? Är det tid, pengar eller någon att delegera ansvaret 
till som behövs. Existerar resurserna redan idag eller är det något man önskar 
sig? 

7.5 Urval och avgränsning av intervjupersoner 
 
Jag väljer att begränsa mina intervjuer till de fyra enhetschefer som arbetar inom 
förvaltningen Vård och Omsorg. Denna avgränsning görs utifrån uppsatsens 
omfång samt på grund av att det inte finns tid att intervjua fler.  Mitt val grundar 
sig också på en tidigare studie (Dahlberg 2015) som pekar mot att det här finns 
ett glapp mellan chefernas och medarbetarnas kunskap om verksamheten. 
 
I urvalet av chefer var min ursprungliga tanke också att intervjua 
förvaltningschefen. Men eftersom hon hade ont om tid och inte kunde hitta 
luckor för en intervju var jag tyvärr tvungen att utesluta denna person. Överlag 
har cheferna varit upptagna och svåra att få tag på, ett problem som jag räknade 
med redan innan jag kontaktade dem. Jag har till en början försökt nå dem via 
mail men så småningom gått över till att ringa, en metod som har visat sig mer 
effektiv för att få en intervju. Jag har också dragit ner på intervjutiden från en 
timme till en halvtimme för att det ska passa chefernas späckade schema och för 
att de ska ha möjlighet att delta i en intervju.  Dock har jag valt att behålla 
intervjuguiden i samma omfång som när jag planerade för en timmes intervju. 
Detta för att kunna täcka de områden jag vill besvara i min uppsats. Antalet 
intervjufrågor har inte heller varit något problem att få med under 
intervjutillfällena med respektive chef.  
 

7.6 Förberedelser och genomförande av intervjuer  
 
Till att börja med är det viktigt att förstå vilken omgivning intervjupersonen 
befinner sig i. Det kan hjälpa mig att förstå vad intervjupersonen talar om samt 
den jargong som används (Bryman 2012, s 473). Eftersom jag har praktiserat 
under fem månaders tid i kommunen det handlar om anser jag mig ha uppfyllt 
detta kriterium.   
 
Vidare är det bra att skaffa sig relevant teknik för att spela in intervjun. 
Dessutom är det viktigt att innan intervjun försäkra sig om att man är bekväm 
med och kan hantera intervjun (McCracken s 25 1999).  I min studie har jag 
intervjuat cheferna över telefon. Samtidigt har jag valt att spela in samtalet via 
den digitala applikationen “Tape A Call”. Genom att spela in har jag haft 
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möjligheten att koncentrera mig helt på vad intervjupersonerna har sagt istället 
för att anteckna. Det har också hjälpt mig att ställa relevanta följdfrågor.  Enligt 
Bryman (2012, s 473) hjälper mig inspelningen också genom att analysera inte 
bara vad intervjupersonerna säger utan också hur det sägs.  Samtidigt tar 
Bryman (2012, s 473) upp att inspelningen kan göra intervjupersonerna 
restriktiva i vad de berättar. För att minska denna effekt har jag innan inspelning 
stämt av med respektive intervjuperson innan jag har satt igång 
inspelningsfunktionen.  
 
En nackdel jag kan se med att ta samtalet över telefon är att ett fysiskt möte blir 
personligare och att det då också finns möjlighet att läsa av intervjupersonens 
kroppsspråk. Dock fanns det för tillfället ingen annan möjlighet än att ta 
intervjuerna över telefon eftersom jag inte befann mig i Sverige. 
 
Vidare ska intervjun utföras i en miljö som är stillsam och privat. Dessutom är 
det viktigt att den som intervjuas får vara i en omgivning som känns bekväm 
(Bryman, 2012, s 473). 
Eftersom mina intervjuer görs över telefon väljer intervjupersonerna själva var 
de vill sitta.  Intervjuerna sker under dagtid vilket innebär att den intervjuade 
förmodligen befinner sig på sitt arbetskontor eller liknande. Förhoppningsvis är 
detta en miljö där intervjupersonen känner sig avslappnad. 
 
Det är också viktigt att vara en god intervjuare.  Det innebär framförallt att vara 
lyhörd och flexibel på hur samtalet utvecklar sig. Dessutom är en viktig egenskap 
att inte vara dömande och varken indikera att man håller med eller inte håller 
med om åsikter som sägs(Bryman 2012, s 473). Eftersom jag i min yrkesroll 
arbetar dagligen med människor och individuella samtal tror jag att jag lyckas 
uppfylla dessa kriterier i intervjuerna. 
 
För att få intervjupersonen att känna sig bekväm i situationen har jag också 
förklarat för dem att de kommer att anonymiseras i texten, att de har möjlighet 
att se materialet om de vill och att den inspelning som sker är enbart för mitt 
minnes skull. 
Under intervjun ställer jag öppna frågor enligt modellen semistrukturerad 
intervju. Jag inleder med enklare frågor om intervjupersonens bakgrund för att 
”värma upp” och få en avslappnad ingång i intervjun.  
 
En möjlig brist i intervjuer och analyser av materialet kan vara att jag inte är 
specifikt insatt i vardera ledares arbetsuppgifter. Jag känner till förvaltningen 
efter att ha läst om den på kommunens hemsida. Jag känner också till kommunen 
efter att ha praktiserat där under nästan ett halvårs tid. Däremot är chefernas 
arbetsuppgifter på förvaltningen Vård och omsorg inte känt för mig. Under 
intervjuerna har jag förstått att det också påverkar deras syn på kommunikation. 
Med den insikten kan jag i efterhand se att det hade varit bra om jag hade varit 
mer insatt i chefernas specifika roll i verksamheten.   
 
En annan svaghet som jag kan se är att det i analysen blir svårt att hålla på deras 
anonymitet. Eftersom intervjupersonerna bara är fyra till antalet och de har 
ansvar för skilda områden där deras arbetsgrupper har sina specifika 
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arbetsuppgifter speglar det sig i deras svar. Jag försöker lösa frågan om 
anonymitet genom att kalla dem person A, B, C och D. Så långt det är möjligt 
försöker jag prata generellt om deras arbetsuppgifter.  

7.7 Transkribering av materialet 
 
När intervjun är avslutad transkriberar jag materialet. På så sätt blir det lättare 
att komma ihåg vad intervjupersonerna har berättat för mig. Det har också visat 
sig att intervjuerna har gett förvånansvärt mycket material trots att jag tvingats 
skära ner dem till en halvtimme.  Enligt Bryman (2012, s 576) är ett problem 
med transkribering att det tar tid samt att mycket papper går åt. Att det tar tid 
var också något jag märkte av samtidigt som jag anser att det i slutändan är värt 
det.  
 
När det gäller pappersmängd har det inte varit ett problem eftersom jag har 
överfört transkriberingen direkt till programmet Word. Däremot är det ju 
oavsett om texten hamnar på papper eller dator stora textmängder att bearbeta. 
Det har jag försökt lösa genom att arbeta med detta på ett strukturerat sätt. Hur 
det har sett ut tar jag upp i nedanstående stycke. Samtidigt som jag har 
transkriberat materialet har jag inlett en analys.  Enligt Bryman (2012, s 576) 
kan detta öka förståelsen av materialet. Dessutom kan det vara till hjälp för att 
inte känna sig överväldigad av all den text en transkribering ger (Bryman 2012, s 
576).  Jag har under transkriberingen varit uppmärksam på vad som har varit 
mina ord respektive intervjupersonens ord.  Jag har förtydligat detta för mig 
själv genom att göra ny rad när en ny person pratar. Jag har också valt att 
utelämna transkriberingen av vissa stycken där jag har tolkat det som uppenbart 
att intervjupersonen är inne på ett stickspår som inte kommer besvara studiens 
frågeställningar och syfte. 
Jag har också gjort transkriberingen kontinuerligt och direkt efter varje avslutad 
intervju. 
 

7.8 Analys av teman 
 
Till att börja med har jag valt att läsa igenom hela textmaterialet för att få en 
sammanhängande förståelse av det samt en helhetsbild. Samtidigt letar jag också 
teman i mitt material.  
Enligt Bryman (2012, s 577) rekommenderas att därefter göra en andra 
genomläsning och då skriva anteckningar i marginalen, notera sådant som 
sticker ut eller återkommande mönster. 
Jag har följt denna rekommendation och i marginalen av texten skrivit ner 
sådant som sticker ut, återkommer eller så kallade nyckelord. 
Därefter är det dags att börja leta teman.  Ett tema är en underliggande 
information i det intervjupersonen säger (Bryman 2012, s 577). 
För mig visar det sig exempelvis i att cheferna berättar om hur de sköter det 
dagliga kommunikativa arbetet på egen hand utan att ta hjälp av en 
kommunikatör. Dessa berättelser kategoriserar jag under temat självständighet. 
För att hitta teman kan man utgå ifrån de frågeställningar studien har. För att 
bättre förstå de teman jag hittar behöver jag också en teoretisk och 
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forskningsbaserad grund. Därför tar jag också hjälp av det jag uppfattar som 
relevanta teorier när jag letar teman. När jag har hittat ett antal teman väljer jag 
att markera dessa med varierade färgpennor där en viss färg signalerar ett visst 
tema. 

7.9 Teoretiskt ramverk och appliceringen av det i en systematisk 
analys 
 
För att bättre förstå de teman jag hittar behöver jag också ett teoretiskt ramverk 
och en forskningsbaserad grund. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 
har jag redan ett antal teorier som jag tror kan vara lämpliga för analys av den 
insamlade empirin.  När jag har empirin framför mig och kan utröna teman ur 
detta väljer jag att leta vidare, viss teori blir kvar, annan väljs bort och jag 
kompletterar också med ytterligare litteratur.  
Det teoretiska ramverket som jag framförallt ser som användbart blir slutligen 
Varey (2002), Johansson, Miller och Hamrin (2011) samt Simonsson (2002). Till 
viss del kommer jag också att bearbeta empirin med hjälp av Segerfeldt och den 
teori han presenterar i form av kommunikationstrappan.  
Detta teoretiska ramverk är överlag återkommande under alla teman samtidigt 
som några av dem passar bäst under ett visst tema.   
Gemensamt för det teoretiska ramverk jag använder mig av är att det hjälper mig 
att definiera begreppen kommunikation och information, att det sätter 
begreppen i relation till ett kommunikativt ledarskap samt att det också 
definierar och formulerar en nyanserad bild av hur ett kommunikativt ledarskap 
ser ut och påverkar verksamheten. 
Jag väljer att sätta en rubrik till varje tema. Därefter gör jag en analysmodell där 
jag planerar in vilka teorier som hör ihop med vilket tema.   

Respektive tema och rubrik integreras med det tänkta ramverket för att stötta 
och få en djupare tolkning och förståelse av empirin.  Under arbetet med detta 
har jag självklart varit öppen för att teorierna också kan passa in under ett annat 
tema än det jag ursprungligen har sett som dess användningsområde. Dock har 
det under analysarbetet visat sig att det teoretiska ramverk jag har tänkt mig för 
respektive tema har varit en relevant och givande kombination. 
Varje tema med rubrik presenteras under stycket ”resultatredovisning och 
analys”.  
Analysmodellen hittas under kapitel fem – teoretiska utgångspunkter. 

 
7.10 Ett etiskt perspektiv 
 
I en kvalitativ studie finns det framförallt fyra etiska principer att ta hänsyn till. 
Dessa är om intervjupersonen på något sätt skadas, om det fattas informerat 
samtycke, om studien på något sätt inskränker på individens privatliv samt om 
det på något sätt ingår bedrägeri i utformning av studiens metod (Bryman 2012, 
s 138). 
När det gäller att skada intervjupersonen kan det omfatta fysisk skada, stress 
eller att intervjupersonens självkänsla reduceras (Bryman 2012, s 138). Här 
förekommer ingen sådan skada. Ämnet är inte av känslig art. Dessutom 
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anonymiseras respektive intervjuperson och informeras om förutsättningarna 
för intervjun. 
Avsaknad av informerat samtycke finns inte heller i denna studie då varje person 
frivilligt har ställt upp på intervjuer samt varit medvetna om att materialet har 
spelats in.  Enligt Bryman(2012, s 473) finns möjlighet att upprätta dokument 
där studiens syfte och genomförande förklaras i text och där de medverkande får 
skriva under. Detta hade varit relevant om studien hade behandlat ett ämne av 
mer känslig art eller om de medverkande hade varit barn eller unga vuxna. I det 
här fallet har jag dock gjort bedömningen att ett sådant dokument inte behövdes. 
Jag anser inte heller att studien inskränker individens privatliv eftersom 
frågeställningar och syfte enbart fokuserar på arbetslivet. Slutligen tycker jag att 
jag har hållit mig inom de etiska ramarna och inte utsatt intervjupersonerna för 
någon form av bedrägeri eftersom de har fått utförlig information kring studiens 
syfte. De har dessutom fått detaljerad information om hur intervjuerna skulle 
utföras samt hur materialet därefter skulle behandlas. 
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8. Resultatredovisning och analys 
 
För att skapa en systematisk analys har jag valt att i det insamlade empiriska 
materialet leta teman. Allt som allt hittar jag sju återkommande ämnesområden 
eller teman som jag rubricerar med lämpliga beskrivningar. Dessa teman har jag 
därefter valt att presentera i kommande kapitel där jag analyserar mitt material.  
 
Varje tema skiljer sig åt i omfång men är cirka en och en halv till två sidor. Temat 
”Cheferna vill ha medvetna och delaktiga medarbetare. Därför är de noga med att 
informera och kommunicera om verksamhetens mål och vision” sticker ut i längd 
genom att vara cirka fyra sidor. Detta kan förklaras med att varje temas längd 
har påverkats av hur talföra respektive chef har varit i förhållande till 
intervjufrågorna. De frågor som låg cheferna varmt om hjärtat och som verkade 
vara en stor del av deras arbetsuppgifter handlade just om mål och vision. Samt 
att kommunicera och informera om detta till medarbetarna. Därför hade jag 
mycket material om detta och har således låtit det få stor plats i detta kapitel. 
Med det sagt vill jag presentera de teman som ni kommer möta i kapitlet. Dessa 
är:  
 
Vad begreppen kommunikation, information och dialog betyder skiljer sig åt 
mellan cheferna;  
 
Tid och geografiskt läge påverkar det kommunikativa ledarskapet; 
 
Vissa chefer anser att deras arbetsgrupp behöver kommunikation mer än andra i 
verksamheten; 
 
Cheferna utövar till stor del det kommunikativa ledarskapet i grupp; 
 
I det dagliga arbetet tar cheferna ett självständigt ansvar för det kommunikativa 
arbetet; 
 
För att utöva ett kommunikativt ledarskap tar cheferna hjälp av en 
kommunikatör; 
 
Cheferna vill ha medvetna och delaktiga medarbetare. Därför är de noga med att 
informera och kommunicera om verksamhetens mål och vision 
 
I varje tema integreras det empiriska materialet med teoretiskt ramverk och 
tidigare forskning. Dessa komponenter hjälper mig att analysera och förhålla mig 
till materialet. Jag väljer också att väva in citat från respektive chef under varje 
tema. Detta för att ge en levande beskrivning av vad som har sagts, konkretisera 
materialet för läsaren och ge analysen en tydlig stomme.  
Inledningsvis får läsaren också möta en beskrivning av förvaltningen de 
intervjuade cheferna arbetar i samt en beskrivning av intervjupersonerna. Vilka 
personer som intervjuats och vilken kontext de verkar i är faktorer som har stor 
inverkan på den insamlade empirin. Detta har därför en given plats i kapitlet. 
Eftersom varje tema är baserat på det empiriska materialet har också dess 
omfång påverkats utifrån hur talföra respektive chef har varit när frågorna har 
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ställts.  Utifrån detta sticker temat ”Cheferna vill ha medvetna och delaktiga 
medarbetare. Därför är de noga med att informera och kommunicera om 
verksamhetens mål och vision” ut något med några sidors extra analys i 
jämförelse med övriga teman.  Detta eftersom cheferna talade både länge och väl 
kring intervjufrågorna som rörde just detta tema. Det märktes att det var ett 
ämne som låg dem varmt om hjärtat och som de tyckte var viktigt. Eftersom 
empirin inom detta område blev så omfattande har jag därför valt att ge stycket 
något större plats än övriga teman i kapitlet ”Resultatredovisning och analys”. 
 

8.1 Beskrivning av förvaltningen Vård och omsorg 
 
Förvaltningen är en av kommunens tolv förvaltningar. Fram tills nyligen hette 
den Äldreomsorgen men 12 maj bytte den namn till Vård och omsorg. På 
kommunens hemsida beskrivs förvaltningen såhär: 

Vård & Omsorg ansvarar för att ge vård och omsorg till personer som på grund 
av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Inom 
verksamheten finns olika former av omsorg såsom hemtjänst, trygghetsjour, 
hemsjukvård, olika boendeformer, avlösning, dagvård, äldrecenter, terapi, 
träffpunkter, anhörigstöd samt daglig verksamhet. 

Vård och Omsorg har cirka 1200 anställda. 

”De avgörande besluten inom Vård & Omsorgs ansvarsområde fattas av politikerna 
i nämnden för Vård och Omsorg” (Kungsbacka kommun 2016). 

 
8.2 Beskrivning av intervjupersoner 
 
Jag väljer att intervjua fyra chefer inom förvaltningen Vård och Omsorg.  De 
verksamhetsområden de har ansvar för är: hemsjukvård och rehabilitering, 
äldreboende, kvarboende och hemsjukvård, myndighetsutövning och kvalitet, 
utveckling och säkerhet. En av cheferna har ansvar för två av enheterna.  Övriga 
två är ansvariga för en enhet vardera.  Av cheferna är en man och de övriga 
kvinnor. Hur länge intervjupersonerna har varit anställda som chef i  
kommunen varierar från 2,5 och upp till 27 års tid.  Det kan också tilläggas att en 
av cheferna har titeln tillförordnad chef och är inne i verksamheten på 
konsultbasis. Denna chef har många års erfarenhet som socialchef och 
omsorgsdirektör men är i kommunenen inte anställd utan istället konsult sedan 
tre månader tillbaka. De flesta av intervjupersonerna har dock varit chefer länge 
inom eller utom kommunen och större delen av dem har också en 
samhällsvetenskaplig eller humanistisk utbildning.  
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8.3 Vad begreppen kommunikation, information och dialog betyder 
skiljer sig åt mellan cheferna    
 
Vad som är kommunikation och vad som ska klassas som information är inte 
alltid självklart för de intervjuade cheferna. För person B finns tre stycken 
begrepp som hon vill skilja åt - information, kommunikation och dialog. 
 

Kommunikation är en i viss mån dubbelriktad process, information är en 
enkelriktad process och dialog är en i hög grad dubbelriktad process. 

 
Person B beskriver kommunikation som något som sker mellan inte helt 
likställda parter men ändå med möjlighet till inspel. Skillnaden mellan 
kommunikation och dialog lägger B i att kommunikation är ett förberett och 
strukturerat material där en sändare vill få ut ett budskap, visserligen i en social 
kontext där mottagaren får möjlighet att svara, men fortfarande som ett 
förberett underlag. 
 

Planeringen är viktig för mig, att det är ett planerat material med syfte och 
riktning.  

 
Synen på att kommunikation är något som blir till i planering går inte helt i linje 
med det kulturteoretiska perspektivet. Enligt detta perspektiv förstås 
kommunikationen bäst som interaktion och i samspel med de anställda(Varey 
2002, s 27). Men detta nämner inte B när hon beskriver begreppet 
kommunikation. Istället ser person B att dessa faktorer lyfts upp i dialogen som i 
sin tur, enligt B, inte är detsamma som vare sig kommunikation eller 
information. På så sätt skiljer hon sig från de övriga cheferna, som resonerar 
kring skillnader mellan kommunikation och information men inte särskiljer 
dialog från dessa.  Det skiljer sig också från hur Johansson, Miller och Hamrin 
(2011) resonerar kring kommunikation. Enligt dem är dialog en av de faktorer 
som definierar kommunikation.  Däremot nämner de att kommunikation är 
något planerat vilket stämmer överens med B:s resonemang kring 
kommunikation.  
B kopplar dock ihop dialog och kommunikation när hon menar att dialog är 
något som kan uppstå i den planerade kommunikationen, i exempelvis ett möte 
där syfte och budskap kommuniceras och där man sedan har en dialog kring 
detta.  
 
Både B och C ser kommunikation som en dubbelriktad process. I C:s tycke är 
kommunikation mycket viktigare än information. Samtidigt kan kommunikation 
först kräva god information, resonerar C. 
 

Ju bättre informerade mina medarbetare är desto bättre svar får jag tillbaka när 
vi sedan kommunicerar kring en fråga. 

 
Att se kommunikation som dubbelriktad stämmer in på det kulturteoretiska 
perspektivet (Varey 2002, s 19). Person B och C menar också att kommunikation 
är ett ömsesidigt utbyte. Visserligen lyfter person C upp att information kan 
föregå kommunikation men menar samtidigt att både information och 
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kommunikation är nödvändiga ingredienser på en arbetsplats. Genom att person 
C resonerar kring när och hur information och/eller kommunikation ska 
förmedlas visar hon en förståelse för skillnaden däremellan. På så sätt undviker 
hon de fallgropar som Varey (2002, s 26) tar upp. Det vill säga, att sätta alltför 
stor tilltro till de tekniska hjälpmedlen för att förmedla något som enbart blir 
information och som inte följer upp om de anställda har tagit till sig eller förstått 
det förmedlade budskapet(Varey 2002, s 27). 
 
Person A lägger stor vikt vid kommunikation i chefskapet. Enligt A är 
kommunikation avgörande för att respektive medarbetare ska kunna göra ett 
bra jobb. Däremot spekulerar inte A om skillnader mellan kommunikation och 
information och skiljer inte heller dialog från något av föregående begrepp. 
Istället verkar A se det som att dialog i allra högsta grad ligger i begreppet 
kommunikation och i en chefs kommunikativa ansvar.  Här verkar A inte se en 
skillnad mellan begreppen information och kommunikation. För att avgöra om 
en uppgift ska informeras eller kommuniceras behövs en förståelse för vad dessa 
begrepp innebär. Det verkar saknas i A:s resonemang. 
 
Person A resonerar kring hur viktigt det är med dialogen. Dialog är också ett av 
de redskap som är väsentliga för en kommunikativ ledare enligt Segerfeldt 
(2002, s 140). Men A har, som han själv berättar, ont om tid och hinner inte alltid 
bemöta de anställda så som han hade velat.  
 
A:s resonemang kring vikten av dialog ligger nära idealbilden av den 
demokratiske ledaren. Det vill säga den chef som vill följa upp och säkerställa att 
de anställda har förstått och tagit till sig informationen(Simonsson 2002, s 162). 
 

Mina anställda möter många svåra situationer. Då är det viktigt att jag som chef 
kan vara ett bollplank som hjälper de anställda att hantera dem. 

 
Person A anser att en stor del av hans kommunikationsansvar handlar om 
dialogen mellan chef och medarbetare. A menar här att chefens insatser i 
samtalet utvecklar medarbetarens kompetenser på individnivå.  A ser också att 
dialogen i det personliga mötet mellan honom och medarbetaren ger person A 
möjlighet att kommunicera direkt och på så sätt hjälpa den anställde att sköta 
sina arbetsuppgifter.  
Synsättet stämmer överens med idealtypen den demokratiske ledaren samtidigt 
som det också passar väl in på en av de faktorer Högström et al(2009) 
presenterar som måttstock på en kommunikativ chef. Högström et al (2009, s 
93) menar att det är viktigt att den som leder en arbetsgrupp också bjuder in var 
och en av medarbetarna till dialog.  
Även person B lyfter fram att dialog är viktigt och uttrycker inga svårigheter att 
hitta tid för detta i sin chefsroll.  B menar att dialogen är ett väsentligt inslag för 
verksamhetens utveckling och inre liv.  Återigen visar sig idealtypen den 
demokratiske ledaren som anser att kommunikation behövs för att utveckla 
verksamheten (Simonsson 2002, s 162). I begreppet dialog lägger person B 
också omvärldsbevakning och förändringsarbete. 
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8.4 Tid och geografiskt läge påverkar det kommunikativa 
ledarskapet 
 
Person A ser sin chefsroll som både operativ och strategisk. A berättar att den 
strategiska delen tar mer av hans arbetstid än den operativa och att det i sin tur 
ger mindre tid för det kommunikativa ledarskapet. Den kommunikation som A 
inte har tid att utöva överlämnar han istället till en metodhandledare. På så sätt 
får de anställda den stöttning de behöver.  Samtidigt beskriver A att det är 
frustrerande att inte själv få ta hand om detta.  
 

Jag vill ha fler enskilda möten med de anställda men då skulle jag också behöva 
vara mer av en operativ chef. 

 
Och det går inte, menar A. Skälen till det är både geografiska och tidsmässiga.  
A sitter inte i samma lokaler som arbetsgruppen och därför blir det svårt att 
kommunicera via enskilda personliga möten.  Tidsbristen är också ett problem 
genom att A måste prioritera de strategiska uppgifterna över de operativa. A 
beskriver att det strategiska arbetet exempelvis innebär yttranden och 
utredningar som ska skrivas. Dessutom tar det mycket tid att göra långsiktiga 
planeringar för verksamheten.   
 
Här finns det en motsättning mellan vad A vill göra, dennes ambitioner som 
kommunikativ ledare och vad han faktiskt har tid att göra i sin chefsroll. A 
beskriver hur han skulle vilja vara - den närvarande chefen som har en 
kontinuerlig dialog med sina medarbetare. Men i realiteten fungerar det inte. A 
förklarar att andra arbetsuppgifter står i vägen och tvingar A att prioritera det 
strategiska arbetet istället för att vara en kommunikativ ledare fullt ut.  
Istället har en metodhandledare fått ta den roll som A egentligen skulle ha haft. 
 
Genom att A inte sitter geografiskt nära sina medarbetare påverkar det flera av 
de faktorer som bidrar till ett gott kommunikativt ledarskap. 
Den goda kommunikativa chefen finns i medarbetarens dagliga arbetsmiljö och 
låter på så sätt spontana diskussioner och frågor uppkomma (Johansson, Miller 
och Hamrin, s 6). Eftersom A inte sitter nära sina medarbetare är möjligheten till 
dessa spontana samtal begränsade. 
 
Dessutom är ett av kriterierna för en kommunikativ chef att denne i samtal med 
respektive anställd coachar och tränar denne samt ger återkoppling på hur 
utförda arbetsuppgifter har gått (Johansson, Miller och Hamrin 2011, s 6). 
Person B lyckas med god marginal hitta möjligheter för detta genom 
medarbetarsamtal som utförs så ofta som en gång i månaden.  
Här går det att se en skillnad mellan A och B:s arbetssituation. Både person A och 
B tycker det är viktigt med dialog men A lägger inte tid på detta i den 
utsträckning han hade velat. B har däremot regelbunden dialog med 
medarbetarna. 
 
I jämförelse med B och de övriga cheferna märks en större frustration hos A över 
hur tidsbrist påverkar kommunikationen med de anställda. A:s personal har 
tidigare, genom medarbetarenkäter, uttryckt en önskan om mer och bättre 
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information. Kanske har detta medfört att A rannsakar sitt kommunikativa 
ledarskap mer än övriga intervjupersoner. Oavsett vilket är skillnaden tydlig- 
hos de övriga cheferna märks inte alls samma självkritiska inställning. Snarare 
har de en positiv syn på sitt kommunikativa ledarskap. Exempelvis tolkar person 
B medarbetarenkäternas resultat som att de anställda är nöjda med både 
information och kommunikation.   
 

8.5 Vissa chefer anser att deras arbetsgrupp behöver kommunikation 
mer än andra i verksamheten 
 
Enligt person A behöver hans arbetsgrupp mycket handledning och dialog med 
sin chef.  Person A menar att detta behov är så stort att det behövs mer 
kommunikativa insatser i A:s arbetsgrupp än vad det behövs hos övriga 
medarbetare i kommunen.   
Det är en åsikt som står i motsats till hur Johansson, Miller och Hamrin (2011, s 
11) ser på kommunikation. Enligt dessa forskare finns det ingen grupp som har 
mer behov än någon annan av det kommunikativa ledarskapet.  Dessutom har en 
kommunikativ chef ett positivt inflytande över sina medarbetare. Om 
kommunikationen fungerar väl från chef till medarbetare får de anställda större 
förståelse för mål och visioner, de blir i större utsträckning lojala mot ledningen 
och arbetet blir mer effektivt och kvalitativt (Johansson, Miller & Hamrin 2011, s 
5).   
 
Det är effekter som är lika viktigt att uppnå i alla arbetsgrupper, oavsett vilken 
arbetsgrupp det handlar om.  
Att A värnar om sina anställda är något positivt. Kanske påverkar det också A:s 
syn att just dennes arbetsgrupp behöver mer kommunikation än andra. 
Som jag ser det handlar det också om hur A tolkar det kommunikativa 
ledarskapet.  
En kommunikativ ledare hjälper medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. 
Men god kommunikation leder också till lojalitet, förståelse för den övergripande 
verksamheten och ökad kvalitet på utförda arbetsuppgifter (Johansson, Miller & 
Hamrin 2011, s 5). I detta resonemang har A har framförallt fokus på det 
operativa arbetet – få arbetsuppgifter utförda- och ser inte mervärdet som det 
kommunikativa ledarskapet medför.  
  
Åsikten att den egna arbetsgruppen är i störst behov av kommunikation är inte 
ovanlig bland intervjupersonerna. Enligt person B är det viktigaste 
kommunikativa inslaget i hans chefskap återkopplingen från 
förvaltningsledningen till arbetsgruppen. B menar att det har stor tyngd, inte 
minst för att arbetsgruppen aktivt deltar i utvecklingsarbetet av mål och 
visioner. 
 

Vi jobbar mer med det här mer än på andra enheter. På så sätt kan mitt 
kommunikationsansvar vara större än vad det är för övriga chefer på 
förvaltningen. 
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Återigen nämner en chef att hennes medarbetare har större behov av 
kommunikation och att det i sin tur gör att B har tyngre kommunikationsansvar 
än övriga chefer.  
 
Ännu en gång ser jag det som att chefen har en snäv syn på kommunikation och 
ser kommunikation främst ur ett operativt perspektiv, det vill säga att det 
behövs för att utföra de dagliga arbetsuppgifterna.   
Men kommunikation och ett kommunikativt ledarskap handlar om så mycket 
mer än så.  En god kommunikativ ledare skapar medarbetare som i större 
utsträckning är lojala mot sin arbetsgivare och i högre grad identifierar sig med 
sin arbetsplats (Johansson, Miller & Hamrin 2011, s 5).  Det vill säga värden som 
inte direkt handlar om att utföra arbetsuppgifter utan mer om en attityd mot sitt 
arbete och sin arbetsplats.  
Jag tror inte att cheferna som hävdar att deras arbetsgrupp behöver mer 
kommunikation än andra, väger in dessa värden.   
 
Enligt forskning som framkommit av Chefios – projektet (2013, s 8) måste de 
anställda som arbetar operativt i en verksamhet också känna till verksamhetens 
övergripande mål och visioner.  Anledningen till detta är att verksamheten ska 
utvecklas i önskvärd riktning. Men för att det ska kunna ske krävs att den 
strategiska planeringen är välkänd av alla inom organisationen, inte bara av dem 
som arbetar strategiskt (Chefios – projektet 2013, s 9). 
Enligt mig är också detta ett argument som motsäger chefernas syn på att en viss 
arbetsgrupp behöver kommunikation mer än någon annan. Chefios – projektets 
resultat visar snarare på att alla arbetsgrupper behöver ett kommunikativt 
ledarskap i lika hög grad. 
 

 8.6 Cheferna utövar till stor del det kommunikativa ledarskapet i 
grupp 
 
Som person A beskriver det ligger större delen av hans kommunikativa 
ledarskap i gruppkommunikationen.  Person A kommunicerar både skriftligt och 
muntligt men först och främst till hela arbetslaget. För A är det något som 
bekymrar honom. Samtidigt är gruppsamtal, enligt kommunikationstrappan, en 
högre nivå av kommunikativt ledarskap(Segerfeldt 2002, s 140).  Steg två i 
kommunikationstrappan, vardagssamtal, har A svårt att hitta tiden för. Som 
person A uttrycker det handlar det inte om att han saknar kompetensen för 
dessa samtal utan att tiden helt enkelt inte räcker till.  
Istället är det i storgruppen A uppfyller ett kommunikativt ledarskap genom att 
diskutera med de anställda, ta upp viktiga omvärldsskeenden och besvara frågor. 
Enligt kommunikationstrappans steg fyra ingår förmågan att kommunicera 
skriftligt i det kommunikativa ledarskapet. Det är också något som person A 
uppfyller.  
 

Jag kommunicerar dels genom ett informationsbrev som jag skriver själv och 
snabbt kan få ut. På så sätt undviker jag att spekulationer sätts igång i 
arbetsgruppen om något händer. Jag träffar också hela gruppen minst en gång i 
veckan under cirka två timmar. 
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Person C väljer att förlägga större delen av sin kommunikation till den samlade 
arbetsgruppen.  Under mötena fokuserar C på diskussioner som rör 
verksamhetens utveckling.  
 

Jag har kontinuerliga samtal med min arbetsgrupp kring vad som händer i 
verksamheten och vi diskuterar framförallt utvecklingsfrågor.  Då får mina 
enhetschefer en chans att vara med i diskussioner och processer. Samtidigt 
lyssnar jag in och använder den kunskap de bidrar med.  

 
Precis som A träffar C sina anställda först och främst i grupp. Men i motsats till A 
problematiserar inte C detta. Risken med detta kan vara att C tappar de fördelar 
som kommunikationen individ till individ kan ge. I kommunikationstrappan är 
det informella samtalet, det enskilda mötet, där var och en av de anställda kan 
lyftas fram och beröm och kritik kan ges, en grundläggande egenskap i det 
kommunikativa ledarskapet (Segerfeldt 2002, s 138).  
 
Kanske anser person C att hennes arbetsgrupp är så liten att det enskilda mötet 
inte behövs. Enligt Segerfeldt (2002, s138) kan vissa steg i trappan vara enklare 
än andra att uppfylla, beroende på vad för slags karaktärsdrag ledaren har. I C:s 
fall kan det eventuellt vara så att hon känner sig mer bekväm med att leda 
grupper än att hålla i enskilda samtal.    
 
Vidare kan man fråga sig om cheferna i sitt kommunikativa ledarskap sätter 
alltför stor tilltro till tekniken. Enligt Varey (2002, s 27) spelar tekniska verktyg 
ofta alltför stor roll i organisationer. Cheferna nämner också nyhetsbrev, 
personaltidning och intranät som kanaler för att nå de anställda. Men samtidigt 
är samtalet, både i grupp och individuellt, något som regelbundet nämns under 
intervjuerna.  
Det verkar med andra ord finnas en medvetenhet om vikten av att träffa 
medarbetarna i person. Det synsättet stämmer överens med hur Simonsson 
(2002, s 162) beskriver den demokratiske ledaren. Det vill säga en 
kommunikativ ledare som vill vara synlig och ha kunskap om de anställdas 
vardag och som förstår att information måste följas upp för att säkerställa att 
den har förståtts och att den skapar förutsättningar för handling (Simonsson 
2002, s 162). 
 
När person A och övriga chefer berättar att de månar om att träffa de anställda 
både i grupp och individuellt tolkar jag det som att de ser det som sitt ansvar att 
lyssna in de anställda samt att få möjlighet att diskutera med dem, få en 
förståelse för vad de jobbar med och samtidigt säkerställa att det finns en insikt 
för verksamhetens övergripande arbete. 
 

8.7  I det dagliga arbetet tar cheferna självständigt ansvar för de 
kommunikativa insatserna 
 
För person A är kommunikation om vad som händer i omvärlden en del av hans 
kommunikativa ansvar. Han informerar sig regelbundet kring 
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omvärldshändelser som påverkar arbetet och som medarbetarna behöver känna 
till.  

 
Det händer så mycket som påverkar vår verksamhet och det måste jag informera 
om. Vi har socialtjänstlagen som grund för vårt arbete och de anställda behöver 
veta när nya domar, predikat eller direktiv för socialstyrelsen dyker upp. 

 
A omvärldsbevakar åt gruppen och lever på så sätt upp till ett av de kriterier som 
karaktäriserar det kommunikativa ledarskapet enligt Johansson, Miller och 
Hamrin (2011, s 9). 
Omvärldsbevakningen tar A själv på sig liksom alla cheferna tar eget ansvar för 
kommunikativa insatser i det verksamhetsnära arbetet.  
Enligt D är det först när någon större händelse behöver kommuniceras som hon 
tar hjälp av en kommunikatör. 
 

Men det dagliga rutinmässiga tar jag hand om själv, det går inte att ha 
kommunikatören som hjälp till allt, det skulle ta för lång tid. 

 
Med andra ord är kommunikatören en person som blir inkallad då och då, för att 
lösa vissa arbetsuppgifter men inte andra. A avgör själv vad som är ”det dagliga 
rutinmässiga arbetet” och vad som är något annat.  Men detta kan också vara 
problematiskt utifrån att A inte är utbildad att förstå kommunikation fullt ut.  
Därmed hade det kunnat hjälpa A i det kommunikativa ledarskapet om det fanns 
någon där för att stötta, oavsett om det handlar om rutinarbete eller en särskild 
händelse. A förklarar i citatet ovan varför han har valt att lägga upp arbetet på 
detta sätt. Enligt A finns det helt enkelt inte tid att göra annorlunda.   
 
Det är förståeligt att tidsbrist ofta är en faktor som får påverka i verksamheten.  
Men en kommunikatör skulle kunna finnas på plats, vid exempelvis möten med 
de anställda, för att få en insikt i det dagliga rutinarbetet, tycka till om det skulle 
behövas och få en bättre förståelse för verksamheten när det väl är dags att 
hjälpa till, vid någon av de större händelser A nämner.  Att samarbeta med 
experter, i detta fall kommunikatören, är också något Segerfeldt (2002, s 140) tar 
upp i kommunikationstrappan under steg fem. A gör detta, men bara till en viss 
grad och framförallt utifrån A:s villkor och syn på kommunikation. 
 
Om man ser till kommunikationstrappans upplägg kräver den mycket av chefen 
innan denne är en fullvärdig kommunikativ ledare. Enligt denna trappa ska en 
kommunikativ ledare vara så pass säker i sin kommunikation att personen själv 
kan planera eller upprätta en kommunikationsplan (Segerfeldt, 2002, s 140).  
Huruvida detta är rätt eller inte är något som kan diskuteras. Att detta inte är en 
självklar fråga märks också hos cheferna som både funderar kring hur mycket 
ansvar de ska ta och har olika åsikter i frågan. 
Trots att A har ett sätt att sköta kommunikationen visar det sig i hans 
resonemang att det finns tvivel på om detta är detta är det bästa sättet. A är 
bland annat osäker på om han verkligen ska ta så stort egenansvar. Samtidigt 
motsäger han sig själv genom att säga att detta är enda sättet, det finns inte tid 
att jobba på något annat sätt.   
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Men det är långt ifrån alla chefer som tvivlar på sina kompetenser inom det 
kommunikativa området. Person B menar att kommunikation kan vara 
professionell oavsett om den huvudansvarige är chef eller kommunikatör.  
 

Kommunikation kan förmedlas av bägge yrkesroller, menar B.  
 
Detta kan tolkas som en nedgradering av kommunikatörens profession, 
erfarenheter och utbildningsbakgrund. Detta eftersom det inte verkar betyda 
mer än att både B och kommunikatören kan göra jobbet. Dock ska nämnas att B 
också känner sig stöttad av en kommunikatör och uppskattar dennes arbete. 
Detta går att läsa vidare om i stycke 8.8. 
 
Person D resonerar annorlunda. Enligt D är professionell kommunikation något 
som ska skötas av kunniga personer och syftar då på kommunens 
kommunikatörer.  
 

Nuförtiden har vi kommunikatörer som hjälper oss med det som behöver 
skrivas, det som ska ut på hemsidan och andra kommunikativa inslag. Det 
gör en stor skillnad att kommunikatörsyrket har blivit vanligare, allt har 
blivit mer rätt och riktigt. 

 
När cheferna ombeds uppskatta hur mycket tid de lägger på det kommunikativa 
arbetet varierar detta stort. För person B tar det, enligt hennes egna beräkningar, 
cirka fem timmar per vecka. 
 

Jag tar anteckningar i förvaltningsledningen och återkopplar det i min verksamhet.  
Jag sitter dessutom med bloggen och nyheter för hemsidan och insidan. 

 
Enligt citatet ovan ser B på det kommunikativa ledarskapet utifrån ett 
informativt perspektiv i linje med transmissionsmodellen. Det vill säga, med 
hjälp av tekniska verktyg förs information ut till medarbetarna (Varey 2002, s 
27).  De tekniska hjälpmedlen är i detta fall bloggen samt nyheter för insidan och 
hemsidan. Hur B beskriver sitt arbete stämmer också överens med den idealtyp 
av det kommunikativa ledarskapet som benämns som verkmästaren. Denna 
idealtyp har en transmissionssyn på kommunikation och ser kommunikation 
som ett sätt att informera och tala om för medarbetarna vad som ska göras 
(Simonsson 2002, s 159). 
 
Men person B:s beskrivning av sina kommunikativa uppgifter stämmer inte 
överens med vad B tidigare har sagt. Person B har beskrivit hur hon bjuder in till 
dialog, stöttar de anställda och översätter mål och visioner från abstrakta 
formuleringar till konkreta budskap och kopplar det dessutom till den anställdes 
vardag.  Det är kommunikation, inte enligt B:s definition men enligt exempelvis 
Segerfeldt (2002, s 48) och Johansson, Miller och Hamrin (2011, s 9). Med andra 
ord lägger B mer tid på kommunikativa uppgifter än vad B själv förstår.   
 
Utifrån B:s ord arbetar hon utifrån transmissionsmodellen. Men i praktiken 
agerar B utifrån det kulturorienterade synsättet. Det vill säga det perspektiv där 
ledaren betonar mening, innehåll och samspel och låter medarbetarna vara 
medskapare till arbetsplatsens kultur och normer(Simonsson 2002, s 162). 
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Person D har en omfattande syn på kommunikation som går i linje med det 
kulturorienterade synsättet. Det speglar sig också i hur D uppskattar det antal 
timmar hon lägger ner på kommunikativt arbete.   
 

Jag lägger ner 40 timmar i veckan på kommunikation, allt jag gör handlar ju om 
det. Antingen muntligt, skriftligt eller genom möten. 

 
D beskriver sina kommunikativa uppgifter som hur D kommunicerar med 
medarbetare och med sin egen chef.  För person D kommer kommunikation 
kring det operativa först och främst. Men hon ägnar sig också åt kontakter med 
omvärlden och räknar bland annat upp region Halland, socialstyrelsen och SKL, 
Sveriges kommuner och landsting, som några av sina kontaktytor.  Person D 
nämner att hon dessutom har ansvar för att kommunicera ut vad nämnden och 
förvaltningsledningen fattar beslut om.  
 
Chefernas varierade tidsuppfattning om hur många timmar det kommunikativa 
arbetet tar visar att det inte finns en samsyn i frågan.  Det blir också tydligt att 
var och en har sin egen syn eller ingen kunskap alls kring vad som är information 
och kommunikation.  
 
B ser enbart det operativa arbetet framför datorn som kommunikation. Något 
som dessutom snarare skulle klassificeras som information enligt 
Segerfeldt(2002, s 48).  För person D är allt hon gör kommunikation. I och med 
detta försvinner också den viktiga definitionen mellan information och 
kommunikation i D:s resonemang.  
 
Också C tycker att kommunikationsansvaret är något som genomsyrar hela 
ledarskapet oavsett vilken arbetsuppgift det handlar om.  
 

Det är ett ledningsgruppsmöte om hur vi löser olika problem i verksamheten 
och på vilket sätt de ska lösas. Det är verksamhetsutveckling och vad vi får för 
vår budget. Det är dialog, utvecklingsarbete och diskussioner. Allt det är 
kommunikation. Som kommunikatör är du inte delaktig i allt detta. Men vi 
måste veta när det är dags att kalla in en kommunikatör och göra en 
kommunikationsplan. 

 
Person C lägger alltså ansvaret på sig själv för att veta om eller när det behövs en 
kommunikatör.  
Precis som jag har nämnt tidigare skulle ett annat sätt, och kanske ett sätt som 
underlättade i den kommunikativa ledarrollen vara att släppa in 
kommunikatören även i det dagliga arbetet och låta kommunikatören avgöra när 
professionella kommunikativa insatser krävs. 
Person D nämner dock behovet av att samarbeta med kommunikatören, 
experten inom området, enligt Segerfeldt (2002, s 140) trappsteg nummer fem. 
Däremot håller C inte med om trappsteg nummer sex, det vill säga att den 
kommunikative ledaren själv ska upprätta kommunikationsplaner.  
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8.8  För att utöva ett kommunikativt ledarskap tar cheferna hjälp av 
en kommunikatör 
 
Person C menar att kommunikation idag får ta allt mer plats i verksamheten och 
att närvaron av en kommunikatör i ledningsgruppen är ett bevis på det. 
Dessutom blir kommunikatören emellanåt inbjuden till varierande 
arbetsgrupper, berättar C. 
 För C är en kommunikatör i ledningsgruppen något positivt. Hon menar att 
arbetsgruppen gärna vill nå ut på ett effektivt sätt till målgrupperna men att 
kommunikation kan kräva både tid och kunskap. 
C gör en åtskillnad mellan hur hon själv ser på kommunikation i jämförelse med 
en kommunikatör. Person C menar att professionell kommunikation används på 
ett vis av professionella kommunikatörer samtidigt som C själv ser allt som 
kommunikation. 
 

Det är dialogen, att jag lyssnar och förmedlar, hela mitt jobb bygger på den 
förmågan. Som chef är du själv verktyget i kommunikationen, du förmedlar, 
lyssnar och beslutar. Och besluten är inte något som händer i förbifarten, då 
måste det föregås av kommunikation. 
En kommunikatör kan hjälpa oss att lyfta fram vårt huvudbudskap, det som är 
viktigast. Kommunikatören ska vara ungefär som en ekonom eller en HR-person, 
det vill säga, att jag har tillgång till det när jag behöver det. 

 
B exemplifierar kommunikatörens roll genom att berätta om ett äldreboende 
som ville gå ut och informera om sin verksamhet via Facebook. För att veta mer 
om hur detta skulle fungera hörde de sig för med kommunikatören. B menar att 
genom att detta läggs på kommunikatören frigör det tid för andra 
arbetsuppgifter i chefskapet. Men i slutändan ligger det slutgiltiga ansvaret på 
chefen, menar B. 
Samtidigt tycker B att det är tryggt att få hjälp i det kommunikativa arbetet och 
att det professionaliserar kommunens arbete utåt, gentemot invånarna.  
Som ett exempel tar person B upp artiklarna på hemsidan och insidan. 
 

När informationen bearbetas blir det ett mer enhetligt uttryck på det som 
publiceras.  

 
B ger förslag för vilka nyheter som kan publiceras men lämnar därefter över 
ansvaret till kommunikatören. Däremot berättar B att bloggen hon skriver är B:s 
formuleringar, utan bearbetning av en kommunikatör. 
 
Person B tycker också att det är bra att det finns en kommunikatör att tillgå för 
broschyrmaterial, loggor och för att diskutera vilka kommunikationskanaler som 
ska användas. Enligt B är kommunikation något som förvaltningsledningen 
diskuterar relativt ofta, mycket tack vare att kommunikatören nu är delaktig i 
ledningens arbete.  
 

Sedan kommunikatören fick en fast plats i ledningsgruppen har 
uppmärksamheten kring kommunikation fått större tyngd i 
förvaltningsledningen. 
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För person C är det en självklarhet att kommunikatören finns att tillgå i de 
kommunikativa frågorna. Däremot ser hon andra hinder för en god 
kommunikation. 
 

Vi har ont om tid och pengar och det får vi leva med, det ingår ju i uppdraget. 
 
För person C är kommunikation extra viktig i en verksamhet där så många 
människor är anställda. 
 

Det handlar om att vidarebefordra information men också om förmågan att 
lyssna. Ingen gör ju något i sin egen bubbla idag. Det är många synpunkter och 
många viljor.  
 

Här reflekterar C över sitt ledarskap och nämner förmågan att lyssna och 
vidarebeordra information. Det stämmer överens med den bild av det 
kommunikativa ledarskapet där Högström et al (1999, s 96) menar att chefen 
måste bjuda in till dialog.   
Person C anser att vidarebefordrandet av information är viktigt för att 
medarbetaren ska kunna utföra sina uppgifter. Det går i samklang med att en 
kommunikativ ledare ska se till att de anställda har nödvändiga resurser, enligt 
Johansson, Miller och Hamrin (2011, s 3). Samtidigt krävs det ur ett operativt 
perspektiv en balansgång mellan krav på verksamheten och befintliga resurser 
(Chefios-projektet 2013, s 8). 
  C upplever att det är svårt att leva upp till det kommunikativa ledarskapet i en 
verksamhet där budgeten är begränsad. Hon vet att det är viktigt att alla får 
relevant information och blir inkluderade. Men samtidigt nämner person C att 
brist på tid och pengar begränsar möjligheterna att göra ett bra jobb. 
 
C uttrycker att en viktig faktor för god kommunikation är tilltro till samtalet, 
vilket också stämmer överens med en av de faktorer Segerfeldt (2002, s 48) 
lyfter fram.  
C nämner ren informationsöverföring samtidigt som hon i samma mening tar 
upp förmågan att lyssna.   
På så sätt uttrycker C att både kommunikation och information måste få finnas.  
C menar att kommunikation inte alltid innebär att göra alla till viljes, istället 
måste man som chef förhålla sig till olika viljor.   
Dessa ord ligger i linje med den demokratiske idealtypen av ett kommunikativt 
ledarskap. Det vill säga en ledare som är mån om att skapa delaktighet och ge 
medarbetarna möjlighet att påverka (Simonsson 2002, s 162).  
 
På frågan om det dessutom finns en kommunikativ samsyn mellan cheferna 
rådet det delade meningar. Person B svarar ja samtidigt som A tror tvärtom. A 
menar istället att ”vissa av cheferna nog vill ha egna företag utifrån hur de tycker 
och tänker”.  Enligt Simonsson (2002, s 239) blir en kommunikativ chef negativt 
påverkad om den övriga ledningen inte är det samtidigt som en chef som inte 
kommunicerar kan bli bättre om omgivningen är kommunikativ. Därmed skapar 
alltså den omgivande miljön ett klimat där medarbetare och chefer i mindre eller 
högre grad delar med sig av information, ger feedback och löser konflikter 
(Simonsson 2002, s 232).    
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Utifrån detta är det viktigt att ledningen har ett kommunikativt tänk och att det 
finns en samsyn. 
Som jag har nämnt tidigare tycker jag inte att detta finns. Cheferna har inte 
samma sätt att arbeta när det gäller information och kommunikation. De har 
olika syn på hur mycket tid de lägger på dessa arbetsuppgifter och har olika sätt 
att definiera begreppen.  
Dessutom har minst en av cheferna en negativ syn på de övriga ledarnas vilja att 
överhuvudtaget få en samsyn kring detta.  
Flera av cheferna nämner dock det positiva i att kommunikatören nu finns med i 
ledningsgruppsmöten.  

8.9 Cheferna vill ha medvetna och delaktiga medarbetare. Därför är 
de noga med att informera och kommunicera om verksamhetens mål 
och vision.   
 
För person B är kommunikation en stor och viktig del av chefsjobbet. Som jag har 
nämnt tidigare ser B att hennes viktigaste uppgift är att förmedla mål och 
visioner till arbetsgruppen.  Dessutom har B en ambition om att konkretisera och 
förtydliga mål och visioner för de anställda.  
 

Om man sätter upp mål för verksamhetens utveckling gäller det att vara tydlig i 
hur och varför målen ska uppnås och vad de leder till. Man måste förklara både 
vägen och målet.  

 
 Även övriga chefer är måna om att de anställda ska känna till verksamhetens 
mål och visioner.  
 

Självklart måste medarbetarna ha en uppfattning om kommunens och 
förvaltningens mål och visioner. Vi kan inte driva självständiga företag även om 
arbetsgruppen kan ha delmål som gäller för just dem, menar A. 

 
D uttrycker att de anställda behöver känna till kommunens övergripande vision 
men också målen för den enhet de själva tillhör. På så sätt kan de anställda förstå 
sammanhanget. D menar att hennes arbetsgrupp arbetar kontinuerligt med detta 
både på arbetsplatsträffar(APT)och ledningsgruppsmöten.  Genom att förstå mål 
och vision kan de anställda få ett helhetsperspektiv, menar D. Däremot är hon 
inte lika säker på att de anställda behöver kunskapen i sitt dagliga arbete.  
 

Det påverkar det dagliga arbetet på sätt och vis. Men det är mer abstrakt för dem 
som är ute i verksamheten. Samtidigt är det viktigt att de vet vilka riktlinjer som 
styr organisationen de arbetar i.   

 
Det finns något dubbelt i det D säger. De anställda behöver få reda på mål och 
vision samtidigt som det inte är konkret för dem som är ute i verksamheten. Med 
”ute i verksamheten” förstår jag det som att D menar de som arbetar mer 
operativt. Visst kan det vara svårare att förstå mål och vision om man inte har 
som arbetsuppgift att arbeta med att utveckla detta område. Men samtidigt är 
det ju just detta som är den kommunikative ledarens roll- att omvandla det som 
är abstrakt till något mer konkret och påtagligt – att koppla mål och vision till de 
dagliga arbetsuppgifterna och det den anställde möter på just sin enhet. 
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Detta verkar D till viss del hålla med om när hon säger att de anställda måste 
veta vilka riktlinjer som styr organisationen.  Samtidigt som D inte uppfattar det 
som ett problem att vissa delar av verksamheten har en mer abstrakt bild av 
detta.  
Jag tolkar det som att D med uttalandet ”de som är ute i verksamheten” inte 
menar den arbetsgrupp D själv är chef över.  Det är alltså en annan chef som 
ansvarar för anställda som enbart har en abstrakt föreställning om kommunens 
mål och vision.   
Genom att uttrycka en acceptans för detta går D samtidigt med på ett ledarskap 
som inte fullt ut når upp till kriterierna för det kommunikativa ledarskapet, det 
vill säga att mål och vision ska översättas från abstrakta formuleringar till 
konkreta budskap som kopplas till den anställdes vardag (Högström et al 1999, s 
45). 
 
Trots detta uttalande tycker D att kunskapen om mål och vision har blivit bättre 
med åren. Det går att se i de medarbetarmätningar och granskningar som görs, 
förklarar D. Person D tror att förändringen beror på att enhetscheferna utvecklat 
sin förmåga att kommunicera ut mål och visioner. 
 
Enligt person B är förvaltningsbudget och årsberättelse grundläggande för att 
kommunicera mål och visioner till de anställda.   
 

Då tittar vi på vilka mål som har satts, hur långt vi har nått i våra försök att nå 
målen och/eller om de behöver revideras.  Jag går igenom det tillsammans med 
arbetsgruppen. Sedan jobbar de med målen under en längre tid.  

 
Att kommunicera i den stora arbetsgruppen är en av B:s kanaler för att 
återkoppla och förtydliga mål och vision. Samtidigt förklarar B att det också 
vidarebefordras enskilt till var och en av de anställda.   
 

På vår enhet bryts förvaltningsbudgeten ner till en personlig överenskommelse. Jag 
och den anställde diskuterar hur mål och visioner kan förverkligas utifrån 
arbetsuppgifter och roll i verksamheten. 

 
Eftersom de anställda i person B:s arbetsgrupp alla är specialister skulle det vara 
omöjligt att enbart diskutera mål och vision i grupp, menar B. Samtidigt 
spekulerar B i att kommunikation kring mål och vision inte behövs lika mycket 
på B:s enhet. Anledningen till det är att de anställda på denna enhet arbetar 
strategiskt med utveckla förvaltningens mål och visioner. 

 
För oss är arbetet med mål och visioner en del av vardagen, förklarar B. 

 
Detta stämmer inte överens med vad B tidigare har sagt, det vill säga att 
återkoppling av mål och vision är en av hennes viktigaste arbetsuppgifter.  Här 
lägger alltså B en skillnad mellan att återkoppla eller informera vad som har 
sagts i ledningsgruppen och att sedan bearbeta dessa uppgifter. Arbetsgruppen 
behöver därmed information kring mål och visioner men inte kommunikation, 
som B ser det.  
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Kanske kan det vara så att B:s grupp av anställda är så få att det faktiskt finns en 
självklar samstämmighet kring hur mål och vision ska tolkas och omvandlas i 
praktiken. Men detta är något sällsynt och information fungerar bara i en kontext 
där värderingar, normer och kunskap kan tas för given (Varey, 2002, s 27). 
 
B bjuder emellanåt in externa yrkesroller som informerar om mål och vision 
utifrån sitt perspektiv. Det kan exempelvis vara kommunikatören eller 
ekonomen som kommer på besök. Också A bjuder in externa besökare.  
 
Person C är tydlig med att kommunikation behövs i förhållande till mål och 
vision.  Enligt C får medarbetarna bäst kunskap om mål och vision genom att 
först informeras om nämndens och förvaltningens övergripande mål och sedan 
diskutera detta i grupp.   
 

Man kan inte bara skicka ut ett mål och säga att såhär gör vi utan det handlar om 
att ta till sig informationen och fundera över den, menar C. 

 
Person C ser därmed verksamhetens mål och vision som något cirkulärt, det vill 
säga en ständigt pågående uppgift som behöver diskuteras. Detta stämmer väl 
överens med den demokratiske ledaren som vill stämma av och förankra det 
som har informerats med personalen (Simonsson 2002, s 162). Dessutom 
uppfyller C steg fyra i kommunikationstrappan, det vill säga att arbeta med 
målstyrning genom dialog (Segerfeldt 2002, s 140). 

 
A menar att information i grupp är ett sätt att väcka nyfikenhet och intresse. 
Samtidigt tycker han att det är upp till var och en av de anställda att själva leta 
upp och läsa in sig på verksamhetens mål och visioner.  
 

Varje medarbetare måste aktivt ta till sig av informationen som finns på 
hemsidan, insidan och våra policydokument. Min arbetsgrupp har ju också 
tillgång till en dator under arbetsdagen. Då blir det lättare för dem att hitta 
information på webb och insida.  

 
Men trots att A understryker vikten av detta verkar det inte som att A konkret 
uppmuntrar gruppen att leta information. Istället förväntar sig A att 
arbetsgruppen ska förstå detta på egen hand.  
Dock kommunicerar A dessutom kring mål och vision genom att initiera 
diskussioner om detta i arbetsgruppen.  Han ger ett konkret exempel på hur det 
ser ut: 
 

Jag tänker exempelvis på vårt värdegrundsarbete, BITT. Det har vi diskuterat 
varje vecka under flera års tid och det är väl förankrat i arbetsgruppen. 

 
Genom att kommunicera mål och vision hoppas A att detta ska genomsyra 
verksamheten och skapa en kultur för de anställda.  Det leder i sin tur till att 
direktiv och riktlinjer inte behövs, istället kan medarbetarna arbeta efter sin 
egen kompass, menar A.  
 
Också person B tror att kunskaper om mål och vision återspeglas i det dagliga 
arbetet.  
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Genom att ha målen i ryggmärgen påverkar det hela verksamheten. Det 
påminner de anställda om vilka vi är till för – det är ju för medborgarna och inte 
för oss själva. Det krävs ett medborgartänk i alla arbetsuppgifter.  

 
Både person A och B kan se svårigheter i att kommunicera mål och vision på ett 
effektivt och tydligt sätt. För person B ligger svårigheterna främst i hur 
kommunens mål och vision är formulerade. B beskriver dem som fluffiga och 
inte alltid så lätta att integrera i enhetens dagliga arbete. B ger ett exempel; 
 

Jag har lite svårt för mål och vision ”Kungsbacka kommun 2020”. Slogan är att vi 
ska jobba snabbare, smartare och snyggare. Men det är inte särskilt handfast för 
arbetsuppgifterna på min enhet. 

 
B hade gärna sett en tydligare koppling mellan kommunens mål och vision och 
medarbetarnas arbetsuppgifter. Hon utvecklar sitt resonemang; 
 

Om man säger att vårt budskap är att bedriva äldreomsorg – då är det bra om 
mål och vision stödjer hur äldreomsorgen blir en bättre produkt-exempelvis att 
”Kungsbacka kommun 2020”skulle kopplas till varje förvaltning.  

 
Också person A tycker att det finns utmaningar i att kommunicera mål och 
vision. Men för A ligger svårigheterna snarare i att det finns ett för stort antal 
mål. 
 

Har man för många mål kan man inte utvärdera dem. Då är de värdelösa. Det 
gäller att tratta ner målen till ett lagom antal som alla känner till.  

 
Person A tycker att det överlag kan vara problematiskt att få ut information till 
en större arbetsgrupp. 
 

I våra medarbetarenkäter kommer det ibland kritik från medarbetarna. De 
tycker att de får för lite information.  Det är ett problem jag tror att man alltid 
har som chef. Det går aldrig att informera tillräckligt, det är alltid någon i 
gruppen som inte är närvarande, som inte uppfattar informationen eller inte 
läser den när den kommer i skriftlig form. 

 
En något uppgiven syn verbaliseras här av A där denne menar att det är i princip 
omöjligt att informera på ett ur personalens synvinkel tillfredställande sätt.  
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9. Slutsatser baserat på analys av empiriskt material 
 
Mitt syfte med uppsatsen var bland annat att ta reda på hur enhetscheferna 
utövar sitt ledarskap och om det faller inom ramen för det kommunikativa 
ledarskapet.  Det jag kunde se i mitt empiriska material var att det fanns både 
likheter och olikheter i respektive ledarstil och att det i sin tur påverkade det 
kommunikativa ledarskapet. Likheterna låg i att alla chefer tyckte att det var 
viktigt att medarbetarna hade en medvetenhet kring mål och vision. Cheferna 
var också lika på så sätt att de överlag informerade och/eller kommunicerade i 
grupp.  Deras ledarstilar föll alla inom ramen för det kommunikativa 
ledarskapet, men inte på samma sätt för respektive person och inte fullt ut för 
någon.  
Vilka resurser var och en av cheferna hade i sitt ledarskap var också en 
påverkande faktor för hur väl de kunde utföra ett kommunikativt ledarskap. 
Vissa av dem, som exempelvis A, hade ambitioner om att vara mer av en 
kommunikativ ledare än vad han är idag, men menade samtidigt att tiden inte 
fanns för detta. 
 
Alla de intervjuade cheferna är överens om att både kommunikation och 
information är viktigt och att de helst ska komplettera varandra. Viljan finns 
alltså hos samtliga chefer att utöva ett kommunikativt ledarskap som inte enbart 
förlitar sig på att informera och använda de tekniska hjälpmedel som finns 
tillgängliga. Istället lyfter ledningen upp vikten av dialog, både i grupp och 
mellan två individer. Kanske låter det bättre i teorin än vad det är i praktiken. 
Men det är vad cheferna berättar för mig och det är vad jag måste utgå från i mitt 
material. 
Återkommande likheter som jag kan se i mina samtal med cheferna är att tid är 
något de anser att de behöver och saknar för att kunna sköta det kommunikativa 
ansvaret på ett tillfredställande sätt. Alla väljer också att kommunicera först och 
främst i grupp och flera av dem tycker att deras viktigaste kommunikativa inslag 
är att förmedla de beslut som har tagits i förvaltningsledningen. 
 
Trots att ledningen överlag är överens om att möten i grupp är viktigt uttrycks 
också frustration över att det inte finns mer utrymme för dialog.  Person A hade 
gärna haft möjligheten att diskutera mer med var och en av sina medarbetare 
och möta dem utifrån deras specifika behov.  
 
Kanske skulle de övriga cheferna också vilja ha mer tid för enskild dialog med 
sina medarbetare. Men A är den ende som uttryckligen och mycket pratar om att 
det är en kommunikationskanal han saknar. Kanske är behovet av detta större 
hos A:s personalgrupp än för personalgruppen hos övriga chefer. Kanske har A 
en mer pressad arbetssituation än resterande intervjuad ledning. Oavsett är det 
tydligt att detta är något A är frustrerad över.  
 
A utövar dock ett kommunikativt ledarskap genom att coacha, verbalisera mål 
och förväntningar, återkoppla hur utförda arbetsuppgifter har gått, vara ett stöd, 
lösa konflikter samt visa lojalitet och engagemang. Detta görs i grupp. 
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Samtalen med den enskilde individen utförs istället av en metodhandledare och 
därmed blir person A inte en kommunikativ ledare fullt upp, på det sätt han 
skulle vilja vara.  
A utövar ett kommunikativt ledarskap i grupp men inte gentemot den enskilde 
individen.  
 
Hur påverkas då chefernas syn på ett kommunikativt ledarskap verksamhetens 
arbete?  
Jag skulle vilja vända på denna fråga. Det vill säga, när jag går igenom A:s 
intervjusvar blir det tydligt för mig att verksamheten, åtminstone i detta fall, styr 
A:s möjligheter till ett kommunikativt ledarskap istället för att person A kan 
påverka verksamheten utifrån hur A ser på detta.  
Med andra ord finns det i detta fall, vilket säkerligen inte är det enda, en god vilja 
till ett kommunikativt ledarskap som inte till fullo kan utföras på grund av de 
begränsningar verksamheten sätter upp när det gäller tid och pengar. 
 
Samtidigt är alla chefer måna om att de anställda ska få vara med och tycka till 
om verksamheten. De uttrycker en tydlig ambition att låta personalen tycka till, 
diskutera mål och visioner och vara välinformerade om sådant som berör deras 
arbetsuppgifter, både externt och internt.  
 
Detta innebär att mycket arbetstid avsätts för regelbundna och längre möten 
med personalen Under dessa möten får medarbetarna i grupp diskutera och 
tycka till inför och tillsammans med sin chef. Verksamhetens arbete baseras i 
stort på kunniga medarbetare som också får diskutera den information de 
enskilt har tagit emot.  
Enligt cheferna innebär det i sin tur att verksamheten erbjuder ett mer 
kvalitativt slutresultat till kommunens innevånare.   
 
Person B menar att dennes arbetsgrupp är med och utvecklar förvaltningens mål 
och vision. Utifrån detta tycker B att det är extra viktigt att hennes anställda har 
kunskap om just detta.  
Men också övriga chefer lyfter fram vikten av att kommunicera mål och vision till 
personalen. För dem alla är det viktigt att förankra dessa begrepp och deras 
innehåll i gruppen. Om tid finns, som person B nämner, så tas det också upp 
individuellt i medarbetarsamtalen och kopplas till respektive anställds 
arbetsuppgifter.  
Att informera och kommunicera mål och vision kommer i sin tur, enligt 
ledningen, att påverka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter, hur 
motiverade de är i dem och med vilken kvalitet de utförs.  
 
Cheferna kopplar alltså ihop betydelsens av att utöva ett kommunikativt 
ledarskap med kvalitén på utförda arbetsuppgifter. Denna kvalité uppstår när 
kommunikativa insatser utförs gällande mål och vision och när medarbetarna 
regelbundet uppdateras och får kommunicera kring sådant som berör deras 
arbetsuppgifter. 
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Trots att alla i ledningen lyfter fram vikten av att kommunicera ut mål och vision 
är de samtidigt skeptiska till hur dessa ser ut. Abstrakta och svåra att koppla till 
den egna verksamhet är några av de kritiska kommentarer som luftas. 
 
Cheferna har till stor del en samsyn med varandra om vad de tycker är viktigt i 
ett kommunikativt ledarskap – dialog, att se varje anställd och göra dem 
delaktiga och att personalen ska känna till verksamhetens mål och visioner. Men 
samtidigt är det lika tydligt att ledningen inte har pratat ihop sig kring begreppet 
kommunikation och dess innebörd.  
Det visar sig genom att de intervjuade cheferna har olika syn på hur stor del av 
arbetsuppgifterna som är kommunikativa insatser.  
De skiljer sig också åt i bedömningen av hur viktig kommunikation är i just deras 
personalgrupp.  
Två av cheferna uttrycker att deras anställda behöver extra mycket 
kommunikativa insatser eftersom de annars inte kan sköta sina arbetsuppgifter. 
Men ett kommunikativt ledarskap skapar positiva effekter i en större omfattning 
än så.  
Utöver att de anställda sköter sina arbetsuppgifter medför det kommunikativa 
ledarskapet bland annat lojalitet, engagemang och gemenskap hos personalen. 
För de intervjuade cheferna verkar dessa effekter dock inte vara det viktigaste 
att uppnå. Istället kopplas det kommunikativa ledarskapet först och främst till 
väl utförda arbetsuppgifter.  
Dock kan det vara så att detta inte nämns eftersom det är ett så pass självklart 
inslag för de intervjuade cheferna. Det kan också vara så att de när de uttrycker 
önskemål om väl utfört arbete väver in lojalitet, engagemang och gemenskap i 
detta begrepp. 
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10 Diskussion 
 
I tidigare forskning riktas kritik mot dagens verksamheter. Dessa kritiska röster 
menar att tilltron till att enbart informera fortfarande lever kvar på många 
arbetsplatser trots att detta borde ses som någon föråldrat.  Samt att det i sin tur 
beror på att många chefer sätter alltför stor tilltro till tekniska hjälpmedel och 
dess kanaler. Dessa kanaler används sedan för att informera men inte 
kommunicera med personalen.  
 
Utifrån mitt empiriska material kan jag inte se att detta stämmer in på 
verksamheten jag har studerat. Visserligen används webb, nyhetsbrev och mail 
som informationskanaler och cheferna anser överlag att information behövs lika 
mycket som kommunikation. Men då framförallt om det är information som 
föregår kommunikation för att medarbetarna på så sätt ska vara välinformerade 
inför en gruppdiskussion eller inför ett beslut som de måste ta ställning för eller 
emot.   
Samtliga chefer understryker relevansen av dialog, både i grupp och via enskilda 
samtal. 
 
Så gott som alla chefer nämner att det finns brist på tid och pengar när det gäller 
att kommunicera med de anställda. Trots det hittar de utrymmen för 
kommunikation. Det visar på att det med begränsade medel ändå finns möjlighet 
att utöva ett kommunikativt ledarskap. 
När det gäller person A har denne valt en alternativ väg för att kunna utöva ett 
kommunikativt ledarskap mot den enskilde individen. Lösningen person A 
använder är en metodhandledare som tar de enskilda samtalen. 
Hur kan då detta påverka verksamhetens arbete? Hur påverkar det de anställda 
när det erbjuds enskilda samtal men med en metodhandledare istället för 
chefen? Lyssnar man på A:s resonemang är detta inte en tillfredställande lösning.  
Men A har trots allt tagit sitt ansvar för ett kommunikativt ledarskap även om 
han här utövar det via en mellanhand. 
Utifrån den tidigare forskning jag har tagit del av nämns inget om huruvida ett 
delegerat kommunikativt ledarskap är en bra idé eller inte och om det kan ge 
samma positiva effekter som lyfts fram med det kommunikativa ledarskapet hos 
den faktiska chefen. 
Oavsett vilket tänker jag att detta kan vara en lösning i en verksamhet där chefen 
på grund av arbetssituationen inte har möjlighet att fullt ut vara en 
kommunikativ ledare. 
 
Ett kommunikativt ledarskap kan variera från muntlig till skriftlig 
kommunikation och förläggas till både grupp och individ.  Det krävs alltså 
mycket av en individ för att utöva ett kommunikativt ledarskap.  Trots detta 
verkar det inte finnas några åsikter hos cheferna om att deras personlighet sätter 
gränser för dem, ifråga vad de klarar av eller inte för att uppfylla det 
kommunikativa ledarskapet. 
Kanske handlar det om att de individer som väljer att ta på sig chefskapet har, 
eller åtminstone anser sig ha de förmågor som krävs för att både möta grupper, 
individer samt att kommunicera i skriftlig och verbal form. Kanske har det också 
att göra med synen på de anställda i det moderna arbetslivet, där de till stor del 
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förväntas att vara självgående, ta initiativ och gärna leta information på egen 
hand. Detta är något jag tänker underlättar för dagens chefer att utöva det 
kommunikativa ledarskapet. 
Dagens moderna medarbetare bör, för att fungera i en verksamhet, vara 
initiativtagande, engagerade och pålästa i hur verksamheten fungerar. På så sätt 
blir det en växelverkan mellan anställd och chef där ledningen förväntas vara 
kommunikativ men också har liknande krav på personalen.  
Cheferna har stora krav på utövandet av sitt kommunikativa ledarskap. Men de 
verkar också ha stora krav på personalen, exempelvis uttrycks åsikter om att 
personalen på egen hand måste leta och hitta information. Jag tänker att detta 
underlättar att utöva ett kommunikativt ledarskap i den moderna 
organisationen. Även om chefen i sig, som individ, inte lever upp till alla de 
egenskaper som skapar ett kommunikativt ledarskap kan detta balanseras upp 
av anställda som själva tar stort ansvar för att kommunicera och hålla sig 
informerade. 
 
När det gäller chefernas kommunikativa ledarskap upplever jag dem som mycket 
ensamma i detta.  De tar med sig anteckningar från ledningsmöten och 
vidarebefordrar det till sina anställda, de leder diskussioner om mål och vision, 
de håller i medarbetarsamtal och skriver nyhetsbrev och mail. Ibland bjuder de 
in externa aktörer som får berätta om sådant som chefen inte alltid själv är fullt 
insatt i.  
Men överlag är respektive chef lämnad åt sin egen bedömning av vad som är ett 
kommunikativt ledarskap och hur det ska utföras.  
Detta blir tydligt när en av cheferna menar att allt hon gör är kommunikation 
samtidigt som någon annan svarar att cirka tio timmar av arbetsveckan är 
kommunikation. Det visar sig också i hur en av cheferna vill skilja på begreppet 
dialog och kommunikation när övriga i ledningen väver in begreppet dialog i den 
övriga kommunikationen. 
 
Visst är det så att varje chef tycker att både kommunikation och information till 
de anställda är en viktig arbetsuppgift. Där är de helt eniga. Det är inte heller 
säkert att de tycker att det är betungande att vara så ensamma som de är i det 
kommunikativa arbetet. Den tanken baserar jag på kommentarer så som 
exempelvis att en chef kan sköta kommunikationen lika bra som en 
kommunikatör. Det kan därför vara så att respektive chef föredrar att utöva det 
kommunikativa ledarskapet på egen hand. 
 
Att vara ledare kan ju också sägas vara en ensam roll utan andra kollegor att luta 
sig emot. Samtidigt tänker jag att det då blir desto viktigare att ta hjälp av de 
kollegor som faktiskt finns, nämligen de andra cheferna på förvaltningen. 
En mer levande diskussion om vad kommunikation respektive information 
innebär och hur den utförs av respektive chef kanske inte skulle leda till något 
annat än att varje chef fortsätter jobba enligt samma arbetssätt som tidigare. 
 
Men jag tänker mig att en samsyn hos ledningen och kanske också större insyn i 
respektive chefs kommunikativa arbete, cheferna emellan, skulle underlätta 
deras utövande av ett kommunikativt ledarskap. Jag tänker mig också att det 
skulle ge mer likartade kommunikativa insatser till respektive arbetsgrupp. 
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Sedan kan självklart varje arbetsgrupp behöva insatser utifrån sina 
arbetsuppgifter och sin arbetssituation. Men liknande riktlinjer kan ge större 
trygghet i vad man kan förvänta sig som anställd. Det kan också erbjuda utökad 
trygghet för chefen som känner till förväntningarna från arbetsgruppen gällande 
kommunikativa insatser. 
Jag tänker mig att detta exempelvis skulle vara till hjälp för A som till skillnad 
från de övriga i ledningen inte har tid för enskilda samtal och våndas över detta.  
Hade det kunnat se annorlunda ut om ledningen hade haft tydliga diskussioner 
kring vad som är ett kommunikativt ledarskap och hur detta ska utföras i 
verksamheten? 
 
Som jag tolkar det har cheferna en syn på kommunikativt ledarskap som något 
som ska utföras framförallt på egen hand.  Någon av dem anser sig ha de 
kompetenser som krävs för att sköta det själv. Någon annan är osäker på om 
kompetenserna räcker men verkar kräva av sig själv att detta ska skötas solitärt.  
Det finns också åsikter bland cheferna om att allt är kommunikation och då 
tänker jag mig att motivationen för att samverka med andra minskar. Varför 
diskutera begreppet kommunikation med andra chefer om alla arbetsuppgifter 
är kommunikation? Då finns det väl ingenting att diskutera? Så tänker jag mig att 
tankarna kan gå om man ser att allt man utför är kommunikativa insatser. 
 
Hos cheferna uttrycks en lättnad för att kommunikatören finns att tillgå. 
Samtidigt verkar denna yrkesroll användas sparsamt, helst vid särskilda 
tillfällen.  Jag tänker mig att det här kan handla om en okunskap hos cheferna om 
vilken typ av hjälp de kan få eller när den kan användas. En okunskap som 
kanske inte ledningen enbart eller alls kan lastas för utan som handlar om vilken 
vana verksamheten i stort har att använda sig av denna typ av professionell 
hjälp.  
Kommunikatörer är en relativt ny yrkesroll i verksamheter och organisationer 
och har kanske inte alltid har fått ett ordentligt fäste i den dagliga verksamheten.  
De chefer jag har intervjuat hade också överlag arbetat många år i ledande 
position.  Gissningsvis har de börjat i denna yrkesroll när det inte fanns några 
kommunikatörer överhuvudtaget, eller åtminstone färre av dem. Det kan alltså 
vara en roll de inte är vana att ta hjälp av eller diskutera kommunikativa insatser 
med. 
En åsikt som uttrycks hos cheferna är att de inte har tid att använda 
kommunikatören i vardagen. Jag frågar mig om det inte istället skulle spara in tid 
för dem att använda en kommunikatör. De skulle avlastas i sina arbetsuppgifter 
och förhoppningsvis känna sig tryggare i att de kommunikativa insatser som 
utförs görs med ett professionellt öga. 
Jag tänker att den tid som måste läggas i diskussioner med kommunikatören 
sedan kan sparas in genom att övrigt arbete som chefen tidigare har gjort själv 
ka utföras i snabbare takt. 
 
Jag tänker mig också att den begränsade hjälp som tas från kommunikatören 
handlar om hur cheferna ser på kommunikation. Jag menar inte att det inte 
skulle ta detta på allvar.  
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Däremot tänker jag att det kommunikativa arbetet är så integrerat i övriga 
arbetsuppgifter att de inte ens reflekterar över det som kommunikation, utan 
bara ett naturligt inslag i deras arbetsuppgifter.  
De funderar inte över vad som är ett kommunikativt ledarskap eller inte. De gör 
bara det de uppfattar att de bör utföra eller vad som förväntas av dem i rollen 
som chef. 
 
Samtliga chefer beskriver en ledarstil som i stort stämmer överens med den så 
kallade demokratiske ledaren. Denna ledartyp är mån om att skapa delaktighet, 
ge medarbetaren möjlighet att påverka samt vill vara en synlig ledare och ha 
kunskap om de anställdas vardag. Den demokratiska ledaren vill ha öppenhet, 
anser att information som förmedlas måste följas upp för att säkerställa att den 
har förståtts och skapar förutsättningar för handling. 
Det är också något som cheferna regelbundet återkommer till när de framhåller 
vikten av dialog, både i grupp och enskilt.  Varje chef menar att de genom att 
diskutera och lyssna till sina anställda kan förmedla mål och vision, försäkra sig 
om att de anställda har med sig det de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter 
och att det i sin tur skapar ett större engagemang hos medarbetarna. 
 
Den demokratiske ledaren är en ledartyp som ligger i tiden och möjligheten finns 
att det också kan påverka chefernas intervjusvar. 
Det vill säga, de besvarar det de vill vara men kanske inte det chefskap som visar 
sig i realiteteten.  Jag tänker exempelvis på idealtypen av ett ledarskap som 
benämns som verkmästaren. Verkmästaren passar inte in i dagens syn på hur en 
chef ska vara eftersom verkmästaren står för ett traditionellt auktoritärt 
ledarskap. Därför kan det också vara så att dessa sidor döljs eller åtminstone inte 
tas upp under en intervju. 
Det som sägs i teorin och hur jobbet sedan utförs i praktiken behöver inte alltid 
stämma överens. Men utifrån hur cheferna berättar om sin verksamhet, hur 
deras arbetsuppgifter ser ut och de konkreta exempel de ger tycker jag mig se att 
det finns en ärlig och genuin intention att vara en kommunikativ ledare.  
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11. Förslag till fortsatta forskningsuppgifter 
 
När det gäller vidare forskning ser jag att ett intressant område att fördjupa sig 
skulle kunna vara kommunikatörens roll i förhållande till chefskapet. Jag tänker 
mig en uppsats som fördjupar sig i hur ledningen ser på kommunikatörens roll i 
verksamheten, var de ser att kommunikatören ska komma in, vilken 
kommunikation de väljer att ta ansvar för på egen hand och varför de gör dessa 
val.  
När jag tittar på det forskningsmaterial som finns idag verkar det framförallt 
fokusera på hur kommunikatörens yrkesroll ser ut och hur denne ska 
kommunicera med ledningen. Men jag anser att det är lika viktigt att lyfta fram 
hur ledningen ser på kommunikatörens roll och vilken hjälp de vill ha. Genom att 
förstå detta kan samarbetet mellan yrkesgrupperna underlättas och cheferna i 
verksamheten kan få utökad stöttning i sina kommunikativa arbetsuppgifter. 
Jag anser också att det är intressant att se hur ledarskapet utövas och om det 
faller inom ramen för det kommunikativa ledarskapet genom att intervjua 
verksamhetscheferna, det vill säga de som är steget närmare det operativa 
arbetet i kommunen.  Här vore det intressant att veta hur dessa chefer upplever 
sitt kommunikativa ledarskap och hur det yttrar sig i förhållande till 
medarbetarna. 
 
Det skulle även vara intressant att mäta missnöje/nöjdhet med 
information/kommunikation i en verksamhet där det finns tydliga samarbeten 
mellan chefer och kommunikatörer i jämförelse med verksamheter där det inte 
finns det samt analysera dessa resultat. I den kommun jag studerade varierade 
samarbetet mellan dessa grupper men antalet kommunikatörer var relativt 
många. I andra kommuner kan antalet kommunikatörer vara betydligt färre. 
Frågor att ställa sig kring detta är hur det påverkar samarbetet samt hur det får 
personalen att uppfatta chefen utifrån ett kommunikativt ledarskap. 
 
I mina frågeställningar granskar jag hur chefernas syn på ett kommunikativt 
ledarskap påverkar verksamhetens arbete.  Som jag nämnde tidigare har det 
bland annat visat sig i att synsätt på det kommunikativa ledarskapet som uttalas 
i teorin men inte utförs i praktiken leder till missnöje hos de anställda.  
Detta utifrån att de inte får den information de behöver.  
Så ser det ut i den kommun jag har undersökt. 
Kommunen är en stor och komplex organisation där beslut tar lång tid. Därför 
kan det vara intressant att se hur det kommunikativa ledarskapet ser ut i andra 
typer av verksamheter. 
Ett ledarskap och förväntningarna på det kan skilja sig åt mellan olika 
verksamheter, yrkesgrupper och kanske till och med beroende på 
verksamhetens geografiska läge. Utifrån det skulle det vara skulle vara 
intressant att se mer forskning som lyfter fram hur ett kommunikativt ledarskap 
ser ut eller hur avsaknaden av det yttrar sig inom exempelvis statlig, 
verksamhet, landstinget eller privatägda verksamheter. Vad finns det för 
skillnader eller likheter? Vad beror dessa isåfall på? Vilken typ av verksamheter 
har bäst grund för ett kommunikativt ledarskap och vad beror isåfall det på?  
Vad jag kan hitta finns det idag ingen sådan forskning.  Då tänker jag exempelvis 
på de studier jag har använt mig av som grund för resultatdiskussion och analys. 
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Det är forskning som fokuserar mycket på att kategorisera och definiera vad ett 
kommunikativt ledarskap är samt att dela in det i olika idealtyper. Men samtidigt 
utgår dessa studier från ett kommunikativt ledarskap som är detsamma oavsett 
vilken miljö det handlar om. Här tänker jag att det skulle vara på sin plats med 
forskning som lyfter fram eventuella olikheter beroende på arbetsplats. Jag 
grundar också denna tanke i Johansson, Miller och Hamrins teori (2011, s 10) 
där de menar att kommunikationsmiljön i en verksamhet påverkas av olika 
spelregler, ramverk och förutsättningar för hur och när information ges. 
 
Ett annat förslag för vidare forskning om det kommunikativa ledarskapet är en 
studie som behandlar ämnet ur ett kvantitativt perspektiv. De studier jag har 
gått igenom inför min uppsats har enbart varit kvalitativa sådana. Det har gett 
mig uppfattningen att de flesta uppsatser inom ämnesområdet är kvalitativa och 
kanske är det också lättast att utföra denna typ av frågeställningar utifrån 
kvalitativ metod.   
Men jag ställer mig ändå frågan om detta kan genomföras som en kvantitativ 
studie, hur det då skulle se ut och vilken typ av resultat det skulle ge.  
På sätt och vis har detta redan gjorts genom det arbetsdokument som Dahlberg 
(2015)utformade.   
Jag tänker mig att den kvantitativa undersökning som gjordes inom kommunen 
skulle kunna vara en möjlig grund för att undersöka hur kommunikationen 
fungerar i en större, forskningsbaserad undersökning.  Exempelvis genom att 
titta på hur många som har en förståelse för en verksamhets mål, visioner eller 
utvecklingsarbete och om det kan skilja sig åt mellan olika enheter. 
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka detta ämnesområde med 
andra metoder.  I min studie har jag valt att intervjua cheferna. Men att säga 
något behöver inte vara detsamma som att faktiskt utföra det i praktiken. För att 
verifiera vad cheferna berättar om sitt ledarskap, om detta faller inom ramen för 
ett kommunikativt ledarskap samt hur ett sådant utövas hade det varit 
intressant att exempelvis utföra observationer. Jag tror att en studie som också 
hade använt sig av denna metod hade fått andra resultat än de jag har fångat upp 
i min uppsats. Den tanken grundar jag i Johanssons, Miller och Hamrins teori 
(2011, s 10) där de menar att kommunikationen mellan chef och medarbetare 
inte är ett fristående fenomen utan påverkar och påverkas av organisationens 
miljö. Dessutom kan omgivningen underlätta eller försvåra för budskap att nå 
fram samt hur de tolkas. 
Genom en observerande studie av det kommunikativa ledarskapet kan det ge 
intressanta resultat i hur kommunikationen mellan cheferna i en verksamhet ser 
ut och hur det i sin tur påverkar respektive chefs kommunikativa ledarskap. 
Också detta blir intressant att titta på utifrån Johansson, Miller och Hamrins teori 
(2011, s 10) eftersom de menar att det för en person i ledande position har stor 
betydelse hur de övriga cheferna kommunicerar. Enligt Johansson, Miller och 
Hamrin (2011, s 10) blir en kommunikativ chef negativt påverkad om den övriga 
ledningen inte är det och på samma sätt kan en chef som inte kommunicerar bli 
bättre på detta om omgivningen är kommunikativ. 
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Intervjuguide/Bilaga 1  
 
Bakgrund 
 
Namn: 
Titel: 
Utbildning: 
Antal år i tjänsten: 
 
Synen på kommunikation 
 
- Vad innebär begreppet kommunikation för dig i relation till dina 
arbetsuppgifter? 
 
- Vad innebär det för dig att kommunikationen i verksamheten sköts 
professionellt? 
 
- Hur mycket plats uppfattar du att det kommunikativa perspektivet tar idag i 
verksamheten?  
 
- På vilket sätt tycker du att det får ta plats i verksamheten? 
 
- Hur uppfattar du att de anställda vill att kommunikationen ska se ut? 
 
- Hur uppfattar du att den ser ut idag? 
 
 
Det kommunikativa ansvaret som ledare 
 
- Hur anser du att kommunikation är en del av chefsrollen? 
 
- Vad anser du att du behöver kommunicera i din roll som ledare? 
 
- Vilka redskap använder du dig av för att kommunicera? 
 
- Hur ser du att din kommunikativa roll som ledare fungerar idag? 
 
- Vad krävs enligt dig för att vara en god kommunikativ ledare? 
 
 
Kommunikation kring mål och visioner 
 
- Vad anser du att medarbetarna behöver känna till kring mål och visioner? 
 
- Hur anser du att medarbetarnas kunskaper om mål och visioner påverkar 
verksamheten? 
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- Hur anser du att medarbetarnas kunskap om mål och visioner påverkar det 
dagliga arbetet? 
 
- Hur anser du att de bäst får den kunskap de behöver kring mål och visioner? 
 
- Hur tycker du att kommunikationen kring mål och visioner har fungerat fram 
tills idag? 
 
- Hur har kommunikationen kring mål och visioner sett ut? 
 
- Är det något i kommunikationen kring mål och visioner som du tycker behöver 
utvecklas eller förändras? 
 
Stöd för kommunikationen 
 
- Vad tycker du att du behöver för att fungera som en kommunikativ ledare?  
 
- Anser du att du behöver någon form av stöttning för att vara en god 
kommunikativ ledare?  
 
- Diskuterar du med de andra cheferna kring kommunikation? 
 
- Anser du att ni stöttar varandra i det kommunikativa arbetet? 
 
- Om ja på föregående fråga, hur stöttar ni varandra? 
 
- Anser du att det finns en samsyn mellan cheferna på hur kommunikationen ska 
se ut? 
 
- Hur mycket väljer du att ta hjälp av kommunikatören i ditt kommunikativa 
arbete? 
 
- Varför väljer du att ta hjälp av kommunikatören i den utsträckning du gör? 
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