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Sammanfattning 
 
En kvalitativ studie har genomförts där forskningsfrågan behandlar hur medarbetare anser 
att deras ledare bör kommunicera. Syftet var att ta reda på om ledarens kommunikationsstil 
påverkar medarbetarens inställning och mottaglighet för att ta till sig information positivt 
eller negativt. Femton personer som arbetar inom skilda verksamheter har intervjuats för att 
få en bild av vad som utmärker en ledare med goda kommunikationsegenskaper. Teorin som 
har använts som utgångspunkt i studien är Merril och Reids (1999) teori om sociala stilar. 
Resultatet visade att ledaren bör kommunicera mera. Ledaren bör även vara skicklig på att 
variera sin stil mellan drivande och vänlig. Dessutom ska denne ha förmågan att ta tag i 
uppkomna problem och lösa dessa omgående. Den ideala ledaren visar engagemang, inte 
bara för sina medarbetare utan även för uppgifterna och verksamheten i sin helhet. Vidare 
för denne dialog med sina medarbetare och är tydlig i sin kommunikation. Ledaren bör ha 
ett kontrollerat men ej avståndstagande kroppsspråk, kunna variera och anpassa sitt tonläge 
och samtalstempo efter rådande situation. 
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Kommunikation har blivit allt viktigare på arbetsplatsen i dagens samhälle (Bergstedt 
2011), på grund av de snabba förändringar som sker i arbetslivet. Ledare kommunicerar 
ständigt med sina anställda för att minska osäkerheten kring företagets målsättning. I dagens 
organisationer samarbetar även många arbetstagare regelbundet med varandra. Det uppstår 
relationer som är betydelsefulla för karriären men även för de sociala relationerna. De 
långvariga relationerna som uppstår mellan de anställda och deras ledare är väldigt viktiga 
(McCroskey & Richmond, 2000). Bra ledare ägnar därför mycket av sin tid till 
kommunikation på arbetsplatsen och använder hela sin känslomässiga repertoar samt 
sakkunskap för att förmedla sina åsikter och idéer till sina medarbetare, samtidigt som de 
lyssnar aktivt på sina medarbetare (Blagg & Young, 2001). Van Dierendonck, Haynes, Borrill 
och Stride (2004) undersökte vilken typ av ledarskapsbeteende som påverkar anställdas 
välmående utifrån 562 anställdas perspektiv i England. Resultatet visade att de anställda som 
kände sig välmående på arbetsplatsen hade ledare som gav feedback och hade en aktiv samt 
stödjande stil. Enligt Hicks (2011) kan kommunikation alltså ses som en utmaning för ledaren 
i dagens organisationer och är en viktig faktor till om en organisation fungerar väl eller ej. 

 
 Syftet med denna studie var att ta reda på om ledarens kommunikationsstil påverkade 

medarbetarens inställning och mottaglighet för att ta till sig informationen på ett positivt eller 
negativt sätt. För att uppnå syftet med studien formulerades tre konkreta frågeställningar. 
Studiens första frågeställning var ”Vad uppfattar medarbetare som positivt hos sin ledare när 
det gäller kommunikationsstil?”, och syftade till att klarlägga vad deltagaren ansåg vara 
positivt med ledarens kommunikationsstil just då i arbetssituationen deltagaren befann sig i då 
intervjun genomfördes. Den andra frågeställningen var, ”Finns det något som en ledare bör 
undvika?” och var menad till att undersöka om deltagaren hade en tydlig bild av de 
kommunikationsegenskaper en ledare kunde besitta som denne ansåg som negativa. Den sista 
frågeställningen lydde ”Hur kommunicerar en bra ledare enligt medarbetarna?” och syftade 
till att få fram deltagarnas idealbild av en ledare med god kommunikationsförmåga. 

  
Kommunikationsteori 

 
 Under denna rubrik ges Nilssons (2007) syn på forskning inom området 

kommunikation. Han ansåg att när det kommer till kommunikation borde människan vara 
expert på området eftersom hon redan från födseln är programmerad att kommunicera på 
olika sätt. Människan är utrustad med två kanaler för kommunikation, verbal och icke-verbal 
kommunikation, som kompletterar varandra för att underlätta vår kommunikation. 
Kommunikation borde alltså vara enkelt, men det är när känslorna blandas in som risken för 
missförstånd skapas. Nilsson angav att ytterligare en anledning till missförstånd, utöver 
känslor, är att vi har blivit mer och mer olika varandra de senaste åren, våra mål och 
önskningar skiljer sig åt, vi har olika erfarenheter och drömmar. Vi träffar även fler 
människor under en dag än man gjorde för 20 år sedan. Allt detta sammantaget gör att 
riskerna för missuppfattningar ökar. Även följderna av missuppfattningarna blir större och 
svårare att hantera då vi har ökat våra krav på varandra och dessutom blir vi mer och mer 
beroende av varandra. De flesta arbetsplatser bygger på någon form av samarbete med andra 
människor, och ju större beroendet av samarbete är desto större risk för missuppfattningar och 
konflikter enligt Nilsson. 

 
 Ordet Kommunikation kommer från latinets ”Communicare” och översätts med 

”göra gemensamt”. Vi får genom kommunikation möjlighet att interagera med andra 
människor och även möjligheten att spegla oss i andra människor. När man tänker på 
kommunikation så tänker man ofta på en sändare som sänder budskapet och en mottagare som 
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tar emot och tolkar budskapet. Sedan växlar man och mottagaren blir nu sändare. I 
verkligheten är man både sändare och mottagare samtidigt. Medan sändaren talar så iakttar 
sändaren hur mottagaren reagerar på budskapet och samtidigt som mottagaren lyssnar så 
skickar han/hon signaler, medvetet eller omedvetet hur budskapet uppfattas. När individer 
kommunicerar skickar de inte sina tankar eller idéer till andra människor, utan de skickar 
tecken eller budskap som fungerar som symboler för sina idéer. Förhoppningen är att 
sändaren och mottagaren skall uppfatta symbolen på samma sätt. Svårigheten ligger i att 
mottagaren ibland konstruerar en innebörd som inte överensstämmer med sändarens idéer. 
Kroppsspråk, tonläge och ordens innebörd tolkas av mottagaren och där förväntningar och 
synsätt hos mottagaren påverkar resultatet.  

 
 Andra faktorer som påverkar kommunikationen mer generellt är fysiska, 

psykologiska, sociala och kulturella sammanhang enligt Nilsson, som exempelvis: I vilken 
typ av fysisk miljö man befinner sig under samtalet, vilken tidpunkten är för samtalet och vad 
som händer i omgivningen. Även vilka tankar, känslor, behov, erfarenheter man har och 
huruvida man är under stress. Ytterligare faktorer kan vara om det finns fördomar inblandade, 
hur relationen ser ut och om det är en maktsituation där den ena parten är i underläge. 
Dessutom om det finns någon språkförbistring, om man delar samma värderingar och har 
samma bild av världen. Kontexten blir därför avgörande för hur budskapet kommer att 
mottas.  Det finns fyra funktioner med kommunikation den första funktionen, information, 
behandlar känslor, erfarenheter eller åsikter i jämförelser med andra. Den andra funktionen är 
handlingsfunktion, och betyder att sändaren vill se effekterna av budskapet, att mottagaren har 
uppfattat budskapet så som avsikten var menad och därmed genomfört sin uppgift. Den tredje 
funktionen är känslomässig, och sker ofta i sociala sammanhang, sändaren visar att han/hon 
ser mottagaren. Den sista funktionen kallas fatisk och är en kontaktskapande funktion för att 
upprätthålla en social kontakt, genom att till exempel prata om vädret, i vardagstal även kallat 
”kallprat”. 

 
Ickeverbal kommunikation 

 
 Den icke-verbala kommunikationen är av stor betydelse och uppmärksammas idag 

inte bara av psykologer utan även av forskare inom en rad andra fält, som exempelvis 
filosofer, retoriker, teologer och datavetare med flera (Burgoon, Guerrero & Manusov, 2011). 
Icke-verbal kommunikation består av en rad olika signaler eller antydelser genom bland annat 
gestikuleringar, ansiktsuttryck, kroppsrörelser, blick, röst och tonläge samt beröring men även 
av genom kläder och fysiska objekt som är en del av kommunikationen. Den icke-verbala 
kommunikationen är viktig för att den utgör en stor del av vår kommunikation, den finns 
alltid med oss. Den icke-verbala kommunikationen är de första signalerna vi ger innan vi ens 
säger något, således är det också något som gör att andra kan bedöma oss innan vi ens sagt 
något (Burgoon et al.). 

 
 Definition av ickeverbal kommunikation. Ett sätt att definiera icke-verbal 

kommunikation är genom åtta koder, enligt Burgoon et al.(2011). Med koder menas för 
mottagaren ej direkt uppenbara metoder för kommunikation, alltså icke-verbala signaler som 
först skapas (i teorin används begreppet kodas), vidare beskrivs hur de sänds, uppfattas och 
emottas (alltså hur avkodas av mottagaren). De åtta koderna som berörs i teorin och som 
dessutom utnyttjas i den här studien är: 1) Rörelser, exempelvis kroppsrörelser, hur man står 
eller går, handrörelser, hur man gestikulerar, ögonrörelser och blick. 2) Röst, exempelvis 
röstläget, i vilket tempo man talar, vilka former av pauser man gör, hur man betonar med 
mera. Dialekt hör även hit. 3) Rumslig, alltså fysisk distans i kommunikationen, territoriellt  
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beteende men även hur möblemang används för att exempelvis skapa distans. 4) Beröring, allt 
ifrån klappar och pussar till sparkar, men även sättet de utförs på och var på kroppen. 
Avslutningsvis 5) Tid, hur tiden organiseras och använts som kommunikation, exempelvis 
väntetid, hur länge saker pågår eller om de sker en sak i taget. 

 
 När den icke-verbala kommunikationen ställs emot den verbala så är det oftast den 

icke-verbala som människor tenderar att förlita sig mest på (Burgoon et al., 2011). Om 
individen däremot är ett barn så är sannolikheten större att barnet förlitar sig mer på den 
verbala kommunikationen. Detsamma gäller även om kommunikationen är faktisk (bygger på 
fakta), abstrakt eller av mer övertygande/övertalande karaktär. 

 
Social Stil 
 
 Fyra sociala stilar.  Organisationen är en plats med olika sorters människor och alla 
har olika sätt att förmedla information. Merril och Reid (1999) presenterar en modell för fyra 
olika sociala stilar som är analytisk, drivande, uttrycksfull och vänlig. Modellen skiljer sig 
från andra beteenderelaterade teorier på ett sätt där utformning av teorin har skett genom att 
individer har fått skatta andra individer. De sociala stilarna utmärks av olika grader av 
bestämmande och mottaglighet. Den första skalan handlar om stilen ”bestämmande”. 
Individer som skattats högt av andra på denna skala är individer som uppfattas som 
bestämmande, vågar ta ställning och har en förmåga att göra sig förstådda. Individer som 
skattats lågt på denna skala uppfattas som mer samarbetsvilliga och har viljan att lyssna mer 
än bestämma. De personer som är mer bestämmande i sin sociala stil talar oftast fort och är 
högljudda. De har också mer att säga överlag, de tittar personen rakt i ögonen, lutar sig framåt 
och förmedlar sitt budskap med bestämdhet. Den andra skalan handlar om mottaglighet. På 
ena sidan hamnar de individer som ofta uttrycker sina emotioner, reagerar på yttre stimulans 
och vill bli accepterade av andra människor. Dessa individer är mer mottagliga i sin sociala 
stil och talar oftast om människor och om deras egna åsikter på ett livligt sätt. Deras 
kroppshållning är oftast avslappnad. På den andra sidan återfinns ”mottaglighet” med de 
individer som kontrollerar sina emotioner, pratar ofta på ett monotont sätt och fokuserar sin 
uppmärksamhet mot uppgiften.  
 

Personer definierade som analytiska skattas lågt på mottaglighet och lågt på 
bestämmande, de ses alltså inte som särskilt mottagliga eller bestämmande men de frågar 
gärna om råd och kontrollerar sina känslor.  Personer definierade som drivande skattas lågt på 
mottaglighet och högt på bestämmande, de är mer intresserade att lösa problem än relationer 
och har en bestämmande stil. Individer definierade som uttrycksfulla skattas högt på 
mottaglighet och högt på bestämmande och ses som personer som visar både sina känslor 
samt vill gärna bestämma. Personer definierade som vänliga skattas högt på mottaglighet och 
lågt på bestämmande och ses mer som mottagliga och mindre bestämmande, de vill hellre bli 
accepterade av andra än att bestämma över saker och ting. Även om ingen beter sig på samma 
sätt i alla situationer är vårt beteende i sociala sammanhang ändå ganska stabilt överlag. Hur 
en person beter sig bland andra människor påverkar dessa människors uppfattning om hur den 
personen är, alltså vad som är typiskt för just denne. Uppfattningen andra får av personen är 
sedan ganska oföränderlig. Det finns inte heller någon viss stil, enligt forskning, som skulle 
leda till att just en person med den stilen skulle vara mer framgångsrik i sitt liv än andra 
personer med en annan stil. När vår egen sociala stil liknar den andres sociala stil känner vi 
oss som mest bekväma med den person som är lik oss. När individers sociala stilar däremot 
krockar med varandra händer det ofta att det uppstår spänningar mellan dessa individer 
(Merril & Reid, 1999). May och Gueldenzhop (2006) har visat att utvärdering av medarbetare 
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påverkas av likheten mellan utvärderarens och medarbetarens sociala stil. Hög grad av likhet 
mellan stilarna leder till bättre utvärderingar än om stilarna är olika.  

 
Kommunikation på Arbetsplatser 

 
Keyton et al. (2013) utgår från fem punkter gällande kommunikationsbeteenden i en 

arbetsmiljö som vi kommer att använda i definition av kommunikation på arbetsplatsen. 
Första förutsättningen för fungerande kommunikation på arbetsplatsen är att den ska betraktas 
som en funktionell företeelse, det som förmedlas ska alltså leda till produktiv handling. Nästa 
förutsättning är att kommunikationen ska betraktas som avsiktlig och innehålla 
målmedvetenhet. Den tredje förutsättningen syftar till de sociala faktorerna i 
kommunikationen, alltså att det handlar om interaktioner med andra medarbetare. Den fjärde 
förutsättningen är att det ska vara möjligt att lära sig från de olika kommunikationsbeteenden 
som används på arbetsplatsen. Man ska kunna avgöra vilket kommunikationsbeteende som 
passar i vilket sammanhang. Sista förutsättningen är att man ska kunna synliggöra dessa 
kommunikationsbeteenden så att man kan beakta dessa i olika situationer 

 
Ledarskapets Betydelse på Arbetsplatsen 

 
 Arbetsplatsen är en miljö där många olika sociala stilar möter varandra. Där måste 

medarbetare och ledare interagera med varandra dagligen och forma olika sorters relationer 
som har viktiga implikationer för arbetsrelationer samt vilken framgång man har i sin karriär. 
Merril och Reid (1999) observerade sociala stilar på arbetsplatser och drog slutsatser kring 
olika ledarskapsbeteenden. Ledare som uppfattas som analytiska har oftast ett försiktigt 
förhållningsätt kring sitt beslutsfattande. De vill gärna överväga situationen noggrant innan de 
fattar sina beslut. Det kan vara positivt så länge det inte går överstyr. Det kan hända att ledare 
tar alltför lång tid på sig, vilket skapar irritation bland medarbetare och leder till att ledaren 
ses som obeslutsam. En drivande ledare behövs då det krävs att det tas tag i saker och ting, 
fattas beslut och görs ändringar. Men, återigen, om detta händer alltför ofta och utan att 
ledaren lyssnar till medarbetarnas åsikter kan denne uppfattas att vara alltför styrande. En 
uttrycksfull ledare kan vara mycket bra på att skapa en rolig och färgglad arbetsmiljö, men 
kan också ses som lite för oseriös, speciellt om det förväntas att ledaren bör koncentrera sig 
mer på arbetsuppgifterna istället. Vänliga ledare kan ses som mycket bra på att hantera 
relationer på arbetsplatsen och därmed skapa väl fungerande relationer med sina anställda, 
men om denne endast är intresserad av att fråga sina medarbetare vad man bör göra, kan det 
leda till att medarbetarna känner sig osäkra kring vad som förväntas av dem. 

 
 De olika sociala stilarna har alltså sina nackdelar och fördelar och ingen av dem är 

det absolut bästa sättet att leda, även om vissa stilar passar bättre för vissa organisationer och 
befattningar. En egenskap som gör en ledare till en bra ledare är mångsidighet, att kunna 
variera sin stil utifrån situation och utifrån vem man pratar med är en styrka som uppskattas 
av medarbetare. Dessutom är en varierande stil någonting som man kan lära sig, därför är 
feedback ett mycket viktig verktyg för att ledaren ska nå en sådan förmåga. När parterna har 
en tvåvägskommunikation, där de icke-verbala och verbala signalerna skickas fram och 
tillbaka, växer kunskap om de olika stilarna som parterna använder och detta leder till att 
ledaren kan avspegla sina olika stilar med avsändarens stilar (Merril & Reid, 1999). 

 
 Ledarskap och kommunikation. Företagsledningens kommunikation, hur den är 

utformad och hur den sker, är mycket viktig, särskilt när företag genomgår förändring eller 
större övergångar. Detta visar en genomgång av forskningen på området gjord av Hicks 
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(2011), där 21 forskningsartiklar, de flesta från de senaste fem åren, har analyserats.  Han 
fann att det inte bara är det verbala som står i fokus i kommunikationen eller det som sänds ut 
av budbäraren. Det är även viktigt med ett aktivt lyssnande. Hicks genomgång visade att 
effektiva chefer använde sig av aktivt lyssnande. Det innebär att de ger tecken på att de 
lyssnar, antingen verbalt eller genom kroppsspråk. Hur väl kommunikationen fungerar mellan 
chefen och dennes underordnade medarbetare står i direkt relation till hur bra och effektiv 
chefens kommunikationsförmåga är. Genom att utveckla och förtydliga sin kommunikation 
kan chefen förbättra sin ledarskapsförmåga. För att uppnå så god effektivitet som möjligt i sitt 
ledarskap är det viktigt att förmedla företagets värderingar men även lyssna till vad de 
anställda har att säga och vad som eventuellt oroar eller tynger dem.  

 
Kommunikation är på så sätt ett av de mest kraftfulla verktyg en chef kan använda 

för att nå sina anställda. Johlke och Duhans (2000) studie av ledarens 
kommunikationsbeteende på arbetsplatsen, genomfördes på 119 deltagare i USA och visade 
att frekvensen för kommunikation mellan ledare och anställda kan relateras till arbetstrivsel 
men inte till arbetsprestation. Interaktioner öga mot öga har dock ingen positiv korrelation 
med arbetstrivsel eller arbetsprestation. Detta innebär att kommunikationen inte behöver ske 
fysiskt utan kan ske i skriftlig form. Studien visade även att en dialog mellan chef och anställd 
minskar risken för missuppfattningar och har därför en positiv korrelation med 
arbetsprestation.  

 
Parker, Axtell och Turners (2001) studie, som genomfördes i England med 161 

deltagare, visade att det fanns en positiv korrelation mellan kommunikationskvalité och 
säkerhet på arbetsplatsen. De ansåg att en förklaring var att en väl fungerande och kvalitativ 
kommunikation om arbetsplatsen ur olika aspekter kan leda till organisationsengagemang och 
därigenom till en säkrare arbetsplats. Kvalitativ kommunikation som mer direkt rör säkerhet 
på arbetsplatsen kan istället leda till en mer direkt förändring av arbetsplatsen till det säkrare. 
Enligt de Vries, Bakker-Pieper och Oostensveld (2010) fanns även en faktor att ta i beaktande 
när det kom till missförstånd och denna var tydlighet. de Vries et al. studie som handlade om 
ledarens kommunikationsstil och ledarskapsstil på arbetsplatsen utfördes i Nederländerna med 
279 deltagare. Resultatet visade att hur väl olika gruppdeltagare tar till sig av kunskap från sin 
ledare har ett samband med hur tydlig och precis ledaren är samt hur stöttande ledaren är.  

 
Förutom att kommunikation kan minska missförstånd och därigenom öka 

prestationen, så finns det en studie av Hicks (2011) som visat på ett samband mellan 
kommunikation och kunskapsdelning. Enligt denna studie är kommunikation också avgörande 
för om olika gruppmedlemmar i arbetsgrupper känner sig villiga att dela med sig av kunskap 
till varandra. de Vries et al.(2010) visade dessutom i sin studie att en gruppmedlem delar med 
större sannolikhet med sig av kunskap till en annan gruppmedlem om denne är mer extrovert i 
sin kommunikationsstil eller om denne är nöjd på arbetsplatsen. Det är även så att ju mer nöjd 
en medarbetare är desto mer villig är denne att dela med sig av kunskap till andra och 
detsamma gäller för hur angelägen man är att dela med sig av kunskap. Dessa två står även i 
relation till hur villig och angelägen man är att ta emot kunskap av andra (Hicks, 2011). 
Sammanfattningsvis kan sägas att kommunikation ökar kunskapsdelning på arbetsplatsen, 
särskilt om personen är nöjd och extrovert. 
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Metod 
 
Deltagare 

 
 För att få en bred bild av vad som utmärker en ledare med goda 

kommunikationsegenskaper valdes 15 deltagare från olika arbetsplatser. Deltagarna ingick i 
intervjuarnas kontaktnät vilket gör att urvalet var ett bekvämlighetsurval. Deltagarnas ålder 
varierade mellan 26 år och 63 år. Kravet för att delta i undersökningen var att personen hade 
arbetat minst sex månader på den nuvarande arbetsplatsen, för att säkerställa att en relation 
mellan deltagare och dennes närmaste ledare hade formats. Nio kvinnor och sex män deltog i 
intervjuerna. Tolv deltagare hade någon form av eftergymnasial utbildning medan tre 
deltagare saknade eftergymnasial utbildning. 

 
Intervjuguide 

 
Till intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Den 

innehöll sammanlagt 16 frågor uppdelat på sju inledande frågor, om deltagaren generellt, samt 
nio huvudfrågor, intervjufrågor om kommunikation och ledarskap. De inledande frågorna 
syftade till att skapa en avslappnad stämning mellan intervjuare och deltagare samt ge 
intervjuaren en bättre bild av vem deltagaren var samt dennes arbetssituation mer generellt. 
Frågorna var av karaktären ”Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?” 
alternativt ”Vad tycker du generellt är viktigt när det gäller kommunikation på 
arbetsplatsen?”. 

 
De nio huvudfrågorna berörde vad som anses vara viktigt vid muntlig överföring av 

information, samt hur mycket ledarens kroppsspråk och tonläge påverkar medarbetaren. 
Frågorna handlade även om befintlig kommunikation på arbetsplatsen och önskemål från 
deltagaren hur ledaren borde kommunicera. Ett exempel på en huvudfråga var ”Vilken 
kommunikationsstil har din chef?”. Till huvudfrågorna ställdes sedan en eller två 
uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågorna var ibland oberoende av deltagarens svar på 
huvudfrågan, alltså oberoende av huruvida denne svarat ja eller nej, men i vissa fall var 
uppföljningsfrågan knuten till svaret. För att exemplifiera beskrivs här en av 
uppföljningsfrågorna till ovan nämnda huvudfråga: Uppföljningsfråga: Varför anser du att 
just den kommunikationsstilen är så viktig för dig?”. 

 
Procedur  

 
Intervjuerna genomfördes av de tre författarna som enskilt intervjuade en person i 

taget och genomförde transkribering. Intervjuerna skedde på deltagarens arbetsplats 
alternativt hemma hos deltagaren. Varje enskild intervju tog mellan 15 och 30 minuter att 
genomföra. Då intervjun utfördes i semistrukturerad form fanns utrymme för följdfrågor 
utanför intervjuguiden. Här görs skillnad på uppföljningsfrågor, som är en förskriven fråga att 
ställa efter en huvudfråga, och följdfrågor, som är en spontant uppkommen fråga som ställts 
för att exempelvis få fram ett klargörande. Ett exempel på en följdfråga är “Varför är just 
tydlighet och den här direkta stilen viktig för dig?”, som ställdes efter frågan ”Skulle du vilja 
att han/hon hade en annan stil och i sådana fall vilken?”.  

 
Några av uppföljningsfrågorna omformulerades under arbetets gång för att få mer 

utförliga svar. Samtliga intervjuer gjordes inom en tvåveckorsperiod och samtalen spelades in 
och skrevs ut inför analysen.   
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Transkribering  

 
De utskrivna intervjuerna tolkades och analyserades med tematisk metod. Syftet var 

att ta fram teorin utifrån intervjuinnehållet. Den var semantisk och analyserade inte 
bakomliggande tankar eller orsaker till de intervjuades uttalanden utan explicita uttalanden 
låg till grund för analysen (Braun & Clarke, 2006). När teman tagits fram analyserades dessa 
utifrån presenterade teorier.  
 
Tabell 1 
Huvudteman och Underteman Utifrån Tematisk Analys 
 
Huvudteman Underteman 
 
Engagemang hos ledaren 1. Engagemang hos ledaren har betydelse 
 2. Kroppshållning/kroppsspråk 
 3. Tonläget  
Vad förväntas av ledaren 4. Bör inte vara konflikträdd 
 5. Det bör finnas en dialog 
 6. Tydlighet 
Social stil på arbetsplatsen 7. Ledarens sociala stil 
 8. Mångsidighet hos ledaren 
 9. Lika sociala stilar 
 

 
Resultat 

 
Engagemang hos Ledaren 

 
Engagemang hos ledaren har betydelse. Ett tema som ofta kom upp i intervjuerna att 

respondenterna ansåg att engagemanget hos ledaren var mycket viktigt. Utan ett synligt och 
hörbart engagemang tolkades det som om uppgiften/budskapet inte var särskilt viktig. Några 
av deltagare menade att engagemanget smittade av sig på medarbetarna som därigenom 
presterade bättre. På frågan ”Varför är din chefs engagemang viktigt för dig?” svarade en av 
deltagarna såhär: 

 
”Men det är ju för att jag skall känna mig motiverad och ta mig an... ibland 
så kan det vara så att jag kanske inte håller med om nåt eller inte tycker 
någonting är lika viktigt, men om han verkligen visar att han är engagerad i 
det här och tycker det är en viktig sak då kanske jag, kan tänka om eller 
inser att jamen han tycker ändå att det är viktigt, jamen då gör vi det och 
så... då blir jag mer motiverad att göra någonting han säger.” 
 

Deltagarna ansåg att engagemanget hos ledaren endast var positivt. Några deltagare menade 
att ledarens engagemang bidrog till att arbetet blev roligare. För vissa var det viktigt att 
ledaren visade att denne var intresserad av frågan/uppgiften och verksamheten. En del ansåg 
att diskussionen om arbetsuppgiften blev mer givande om ledaren hade engagemang för 
arbetsuppgiften och att man kunde se att ledaren brydde sig om medarbetaren när denne 
visade att han var engagerad över att lösa problem i verksamheten. Många av deltagarna 
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beskrev att engagemang märktes på ledaren på något sätt, att man kunde se att ledaren var 
engagerad. En deltagare beskrev det såhär: 

 
“Men det märker man, det märks på sättet du pratar det märks på kroppen 
på hur du lägger ut orden, din kroppshållning, ofta hastigheten. Så ju mer 
engagerad man blir desto mer intensiv blir man när man pratar. Man 
märker det också genom att personen i fråga ställer öppna frågor och man 
märker även att personen överväger och värderar svaren på öppna frågor 
till sin egen nytta då i dom frågor man skall kommunicera runt, och att man 
släpps in med frågeställningar, det gör ju att personen inte är rädd att 
diskutera den frågan som är uppe på bordet och det visar ju också att 
personen har ett djup och botten i sin frågeställning”. 

 
Kroppshållning/kroppsspråk. Deltagarnas åsikter om betydelsen av kroppsspråk och 

kroppshållning var delade. Vissa ansåg att det hade stor betydelse generellt och att man ibland 
kunde fastna på vissa detaljer i hur personen, i detta sammanhang ledaren, rörde sig eller inte 
rörde sig. Det kunde exempelvis handla om att ledaren medvetet eller omedvetet visade med 
sitt kroppsspråk att han/hon ville ha ett fysiskt avstånd till mottagaren, som därigenom inte 
kände sig hörd. Deltagarna sade sig fokusera mer på hur ledaren rörde sig än faktiskt lyssnade 
på vad ledaren försökte förmedla. En av deltagarna uttryckte det såhär: 

 
”Den påverkar mig för jag kan sitta och irritera mig för att hon inte kan 
vara… att hon har fullt upp med och ha det här avståndet så att hon 
verkligen blir en mur och det kan jag irritera mig på. Hon jobbar för mycket 
med att ha avstånd så att det inte finns utrymme så som jag ser det att 
lyssna in den andra människan. Det stör jag mig på.” 

 
Ett alltför yvigt kroppsspråk kunde leda till att medarbetarna i vissa fall kände sig nästintill 
hotade när ledaren inkräktade på deras personliga trygghetszon, exempelvis genom att yvigt 
gestikulera med sina händer eller genom att stå alldeles för nära sin motpart. Några deltagare 
menade att de registrerade kroppsspråket samt kroppshållningen i vardagssituationer men blev 
inte påverkade av detta i en samtalssituation. Andra deltagare hade lärt sig att fokusera på 
budskapet och acceptera eller bortse från de yviga gesterna. En deltagare uttryckte det såhär: 

 
”Jaa… det kan nästan vara lite distraherande i början, alltså att man står 
och pratar med någon och liksom bara stå still nu, lugna ner dig, vi pratar 
nu här liksom… det är ju inte det att han är upprörd eller så, men han har 
det sättet liksom. Han har svårt att stå still helt enkelt.” 

 
Tonläget. Tonläget ansågs vara viktigt. Deltagarna menade att tonläget var den 

möjlighet de hade att säkerställa om deras ledare verkligen menade det han eller hon sa eller 
förmedlade. Ett monotont tonläge upplevdes negativt då deltagarna inte kunde urskilja något 
engagemang alls. En deltagare sa såhär: 

 
”Hon pratar monotont. Det reagerar jag på det är ingen hemma liksom. Det 
finns inga känslor med. Det är bara ord som kommer ut.” 

 
Även hastigheten på samtalet registrerades. Ett snabbt sätt att samtala förknippades med att 
ledaren var stressad, men vissa ledare varierade inte farten på samtalet och därigenom var det 
svårt för mottagaren att läsa av om ledaren var stressad eller inte. Vissa av de deltagare som 
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hade en ledare som pratade snabbt påverkades av detta och blev själva stressade, medan andra 
hade lärt sig hur deras ledare fungerade. Ett tonläge där ledaren varierade sig utifrån 
situationen var vanligast i deltagarnas svar och en deltagare uttryckte det såhär: 

 
”Jaa… det är nog samma som med kroppsspråket där, han är ganska 
högljudd och liksom, hörs my… gillar och höras, gillar och höra sin egen 
röst, pratar mycket sådär… men när han sänker rösten och pratar lite 
lugnare, då är det allvar, då är det nåt seriöst han vill säga… så det är nog 
mer så tror jag…” 

 
Vad Förväntas av Ledaren 

 
Bör inte vara konflikträdd. Några av deltagarna ansåg att ledaren absolut inte får vara 

rädd för konflikter. Detta sågs som negativt hos en ledare och var en av de gemensamma 
nämnare hos de relationer mellan medarbetare och ledare som inte var bra. Om ledaren var 
konflikträdd skapades mycket irritation och osäkerhet bland medarbetarna. Deltagarna i 
undersökningen ansåg att i ledarens roll ingår det att kunna hantera konflikter och problem.  

 
”Det är att jag upplever att min chef inte har förmågan att möta upp på den 
nivån som jag skulle behöva. Utan att så länge det är glatt och trevligt så är 
det bra. Men om det är att verkligen jobba med en fråga då tror jag det blir 
lite för mycket för min chef.” 

 
Det bör finnas en dialog. Tvåvägskommunikation ansågs vara viktigt när det handlade 

om relationen mellan ledare och medarbetare. Det var även viktigt att instruktioner för 
kommande uppgifter blev klargjorda genom diskussion. Deltagarna menade även att om det 
inte fanns tillräckligt med tid för att lösa en konflikt eller ett problem omgående, så var det 
viktigt att ledaren tog sig den tiden snarast och inte sköt upp problemet då det lätt kunde 
glömmas bort omedvetet eller medvetet.  

 
”Vi har inte så mycket kommunikation. När vi har kommunikation så… den 
fungerar på grund av att jag ställer följdfrågor. Kommunikationen är inte 
självgående med min chef utan man måste be henne utveckla hur hon 
tänker. Hon är bra på att tänka men hon är mindre bra på att känna in hur 
andra människorna mår. Det är en utvecklingsfråga för henne skulle jag 
vilja säga. Så att hon ger information klart och tydligt.” 

 
Det var även viktigt att ledaren verkligen tog in det som medarbetare förmedlade till denne. 
Om det fanns ett önskemål om förändring av något så var det ytterst viktigt att ledaren 
bekräftade detta och gav något slags löfte om att åtgärda problemet. Däremot att som ledare 
säga något i stil med “Jag tar med mig den frågan” ansågs vara näst intill tabubelagt, det 
skapade ingen trovärdighet alls för ledaren. Snarare skapade det en uppgivenhet inför att 
problemet skulle förbli olöst. Känslan att parterna hade förstått varandra var avgörande, och 
detta ansågs enbart kunna nås genom en diskussion. 

 
”Ja diskutera mer och ha en mer lyssnande dialog, där hon inte går från 
sina egna tankar o funderingar direkt, utan mer lyhörd.” 

 
Tydlighet. Tydlighet sågs som en av de mest betydelsefulla egenskaperna för 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare, detta framkom på många olika sätt. Rörigt 
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och otydligt sätt att förmedla information ansågs som negativt. Det var många som sade att 
det var viktigt att ledaren var rak i sin kommunikationsstil. Ledaren borde, enligt deltagarna, 
ställa kontrollfrågor för att klarlägga huruvida medarbetarna hade förstått vad som 
förmedlades och vad som förväntades. Resultatet av tydlighet innebar enligt deltagarna att 
risken för misstag, missförstånd och irritation minskade. Det ansågs även som tidsbesparande 
om tydliga instruktioner gavs. 

 
”Att det finns någon form av rak och ärlig kommunikation för då undviker 
man missförstånd, så det tycker jag är det viktigast, tydlighet är 
jätteviktigt… jaa.” 

 
Även mängden av information, på vilket sätt informationen gavs, samt till vem ledaren gav 
informationen, påverkade om deltagarna upplevde att de fått tillräckligt tydlig information för 
att kunna genomföra uppgiften på ett korrekt sätt. 
 

”Att den förs verbalt, i skrift och att den är tillgänglig för alla.” 
 
Social Stil på Arbetsplatsen 
 

Ledarens sociala stil. Från data framkommer det att ledarens sociala stil har betydelse. 
Social stil är någonting som uppmärksammas generellt på arbetsplatsen och den påverkar 
även medarbetarnas åsikter om sina ledare. I intervjuerna hittades gemensamma nämnare 
kring vilka egenskaper som man oftast såg som positiva hos en ledare och vilka som oftast 
sågs som negativa. De ledare som tog hänsyn till sina medarbetares åsikter och fanns tillhands 
när de behövdes enligt medarbetaren, var mest populära. 

 
”Att hon är inlyssnande. Hon lyssnar och hon tar sig tid när jag vill ha en 
tid med min chef så ställer hon alltid upp. Hon lyssnar och ger feedback”. 

 
Om ledaren uppfattades som alldeles för styrande var det en egenskap som ansågs som 
negativ. Det var bra att ledaren kunde fatta beslut och göra ändringar om det behövdes. Det 
var även bra att ledaren kunde ge direktiv till sina medarbetare när medarbetarna förväntade 
sig det från sina ledare. Om ledaren däremot inte gav något utrymme alls för medarbetaren att 
vara delaktig i beslutsfattandet ansågs det nästan som en kränkning. 
 

”Jaa… jag tycker att hon… hon är rätt så dominant i sitt sätt, att hon ger 
mycket… dirigerar ändå väldigt mycket, hon säger som sagt, hon säger att 
hon har en demokratisk syn att ha en dialog, kom till mig och prata om 
allting, men det känns inte alltid så, så att… jag tycker det ändå är mer en 
väldigt chefsstyrd stil, att hon bestämmer och styr.” 

 
Generellt sett ansåg deltagarna att en vänlig stil hos en ledare var någonting som 
uppskattades, man ville inte behöva vara rädd för sin chef.  

 
”För att det är verkligen en person som lyssnar o man blir inte rädd. Alltså 
man kan nästan bli rädd, man tänker verkligen att hon kan vara väldigt 
styrande ”Hur tänker du så, varför gör du så?” Så väldigt… hon går rakt 
på sak o: ”Varför har du tänkt så, varför gör du så?” alltså väldigt… direkt 
på… o mycket ekonomi, så man vill inte prata pengar med våran, med min 
chef. ” 
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Det var alltså viktigt att man kunde känna sig bekväm med att gå till sin ledare med sina 
bekymmer. Om ledaren däremot endast var intresserad av att vårda relationerna och saknade 
förmågan att ta hand om problem sågs det som negativt.  
 

”Jo men jag tror att det kan vara lite det här att hon… hon har lite svårt att 
ta tag i saker, alltså jag tror att hon vill vara så pass omtyckt så hon vill 
liksom inte… hon vill inte ta några konflikter… jag vet inte om det kan ha 
med det att göra.” 

 
Ledarens förmåga att visa sina känslor uppskattades mer än när ledaren inte visade några 
känslor. Även om det inte framkom huruvida alla deltagarna ansåg att en ledare skulle visa 
sina känslor eller ej, så framkom det att en ledare som inte kan uttrycka några känslor eller 
intresse alls sågs som negativt. Enligt deltagarna så tycker medarbetare att det är viktigt att 
kunna läsa av sina ledare. Om ledaren uppfattades som stel och alltför formell i sitt 
kroppsspråk, ledde detta till en negativ känsla hos medarbetarna. 
 

”Jag skulle vilja se mer engagemang från hennes sida. Jag tycker att det är 
bra att hon är klar givetvis, men jag skulle önska att hon visade mer intresse 
för motparten, och ett genuint intresse så att man verkligen såg att hon var 
intresserad. Det saknar jag.” 

 
Mångsidighet hos ledaren. Deltagarna ansåg att ledarens förmåga att variera olika 

sociala stilar efter situation var en mycket viktig egenskap. Exempelvis om medarbetaren 
behövde stöd och stötting på det privata planet och ledaren avskärmade sig från problemet 
genom att vara formell i situationen, lärde sig medarbetaren att inte återkomma med sådana 
problem. Det i sin tur påverkade både förtroendet för ledaren samt skapade ett ifrågasättande 
om ledarens kompetens. De ledare som hade förmågan att växla mellan stilar hade det 
betydligt lättare att få med sig sina medarbetare på alla plan. 
 

”O herregud! Alltså han är ju både formell och avslappnad. Jag tycker att 
han är en väldigt bra chef han förklarar på ett bra sätt hur han vill ha 
saker, samtidigt som han kan vara väldigt personlig och prata om annat 
också.” 

 
Lika sociala stilar. De deltagare som angav att de hade en väldigt bra relation med sin 

ledare uppfattade att ledaren och medarbetaren hade samma sociala stil. Detta gjorde att man 
såg på saker och ting på ett likvärdigt sätt. Man kunde se både lösningar och problem utifrån 
samma perspektiv. I vissa fall anpassade medarbetaren sin stil för att efterlikna ledarens. 
Syftet med anpassningen var att hitta samma nivå för samtalet och därmed få ett bättre 
resultat av samtalet. Det kunde ske om man behövde hjälp med något eller i förebyggande 
syfte för att skapa en allians med sin ledare för kommande behov. En av deltagarna 
uppskattade sin ledare mycket men kunde även förstå varför vissa andra i arbetslaget inte 
hade samma inställning.  
 

“Jag tycker att den nuvarande är bra. Jag vet inte varför. Hon kanske är 
lite lik mig. Jag kan även förstå dom som inte gillar henne.” 
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Diskussion 
 

Syftet för denna studie var att ta reda på om ledarens kommunikationsstil påverkar 
medarbetarens inställning och mottaglighet för att ta till sig information positivt eller negativt. 

 
Den första frågeställningen vi ville ha besvarad var ”Vad uppfattar medarbetare som 

positivt hos sin ledare när det gäller kommunikationsstil?” Enligt Merril och Reid (1999) har 
de olika sociala stilarna sina nackdelar och fördelar och ingen av dem är det absolut bästa 
sättet att leda. Men i enlighet med denna studie är det två stilar som uppfattades som mer 
passande för ledare än de två andra stilarna nämligen den drivande och vänliga stilen. Det 
verkar vara viktigare för medarbetarna att ledaren tar beslut och är produktiv än att denne 
överväger saker och ting noga, d.v.s. är drivande. En obeslutsam stil hos en ledare uppfattades 
som negativt, därför var inte den analytiska stilen passande för en ledare. Även om många 
deltagare ansåg att det var positivt att ledaren uttryckte sina känslor upplevdes det dock 
störande om ledaren var alltför bestämmande och känslosam samtidigt. Detta kunde skapa 
förvirring och kunde leda till att medarbetarna kände sig vilsna om de upplevde att de inte 
fick klara direktiv från sin ledare. På grund av detta tolkar vi det som att den uttrycksfulla 
stilen inte heller uppfattades som positivt hos en ledare. Keyton et al. (2013) påpekar att en 
förutsättning för fungerande kommunikation på arbetsplatsen är att det som förmedlas ska 
leda till produktiv handling, samt att den ska betraktas som avsiktlig och innehålla 
målmedvetenhet. En till förutsättning är att de sociala interaktionerna ska betraktas som 
viktiga i kommunikationsprocessen. Vi anser att dessa förutsättningar kommer fram i den 
vänliga och den drivande stilen. Om ledaren är produktiv i sina handlingar samt har en 
uppfattning om relationernas betydelse på arbetsplatsen kan det bidra till en känsla av 
trygghet och kontinuitet för medarbetarna. Vi påstår att detta kan vara en möjlig orsak till att 
stilarna vänlig och drivande uppfattades som mer positivt hos en ledare än stilarna uttrycksfull 
och analytisk. 

 
Enligt Merril och Reid (1999) är det viktigt att ledare kan variera sin stil utifrån 

situation och vem man talar med och detta framkom även i vår studie. Det räckte inte med att 
ledaren endast var drivande eller vänlig, en bra blandning mellan dessa stilar ansågs vara 
viktigt. Ledarens förmåga att variera mellan informell och formell stil var mycket uppskattat 
av medarbetarna. Ledaren förväntades även kunna åtgärda problem och fatta beslut, men 
förväntades också vara en person som man kunde vända sig till om man hade några problem. 
Detta tyder på att ledaren bör hitta en balans mellan dessa två stilar för att kunna 
kommunicera och leda på ett effektivt sätt. En annan intressant upptäckt som gjordes var att 
när deltagarens egen sociala stil liknade den andres sociala stil kände dem sig mer bekväm i 
sällskapet och hade bättre förståelse för varandra än om de sociala stilarna skiljde sig åt.  

 
Den andra frågeställningen vi ville ha besvarad var ”Finns det något som en ledare 

bör undvika?”. 
 
Att vara konflikträdd ansågs negativt hos en ledare, enligt de intervjuade, eftersom 

det visar på en brist på förmåga att vara den sammanhållande länken i organisationen. Ledare 
bör undvika att å ena sidan vara auktoritära i sin ledarstil och samtidigt vara konflikträdda. 
Denna kombination är olycklig då medarbetarna upplever att de inte kan räkna med hjälp från 
sin ledare om det uppstår problem. På grund av detta väljer medarbetare ibland att lösa 
problemet på egen hand men ofta ligger problemet kvar i bakgrunden och skapar otrivsel på 
arbetsplatsen. Van Dierendonck et al. (2004) studie visade att de anställda som känner sig 
välmående på arbetsplatsen har ledare som ger feedback och har en aktiv samt stödjande stil. 
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Vi anser att de medarbetare som har konflikträdda ledare upplever att deras ledare är icke-
stödjande och därmed får inte den feedbacken de behöver, vilket i sin tur bidrar till otrivsel på 
arbetsplatsen. Detta är en mycket viktig aspekt av kommunikation som ledare bör ta hänsyn 
till om denne till exempel vill förbättra den psykiska arbetsmiljön på sitt företag eller behålla 
sina medarbetare. 

 
Att vara alltför formell och ointresserad av vad medarbetare har att säga ansågs också 

något som ledare bör undvika. Enligt deltagarna i studien ansåg medarbetarna att deras ledare 
skulle vara flexibel i sin ledarstil. Att kunna vara inlyssnade ansågs vara viktigt men om det 
var så att ledaren inte var inlyssnande på rätt ställe eller på rätt sätt blev resultatet att ledaren 
tappade sitt förtroendekapital genom att anses som alltför formell. Enligt Hicks (2011) är det 
inte bara det verbala som står i fokus eller det som sänds ut av budbäraren. Det är även viktigt 
med ett aktivt lyssnande. Det innebär att de ger tecken på att de lyssnar, antingen verbalt eller 
genom kroppsspråk. Detta, kan enligt oss, vara en av orsakerna till varför ledare som inte 
visade några känslor eller engagemang uppfattades negativt av medarbetarna. Det kan vara 
oerhört svårt att tyda vad en ledare tycker och tänker om denne är alltför formell och inte ger 
några tecken på att de lyssnar. 

  
Att vara otydlig i sitt budskap skapade förvirring och ineffektivitet och är därmed 

något som en ledare bör undvika. Att inte ha samma budskap till samtlig personal eller om 
ledaren förmedlade budskapet till en mindre grupp, exempelvis underchefer och sedan 
förlitade sig på att denna grupp skulle vidarebefordra budskapet till övrig personal upplevdes 
av vissa som irriterade då risken fanns att budskapet förändrades genom att minst ett steg till 
blandades in i sändandet av budskapet, därigenom så riskerade slutmottagaren att få fel eller 
orelevant information. Liknande resultat framkom från de Vries et. al (2010) studie som 
visade hur väl olika gruppdeltagare tar till sig av kunskap från sin ledare har ett samband med 
hur tydlig och precis ledaren är samt hur stöttande ledaren är. 

 
Den sista frågeställningen var ”Hur kommunicerar en bra ledare enligt 

medarbetarna?”.  
 
Medarbetarna i studien visar att engagemang är viktigt och att det har en avgörande 

betydelse för hur budskapet uppfattas. Det är något som även Nilsson (2007) kommer fram 
till i sin teori om de fyra funktionerna där medarbetarnas önskan tydligt kopplas till den 
känslomässiga funktionen, alltså att sändaren i kommunikationen visar att denne ser 
mottagaren. Medarbetarna förklarade i intervjuerna att ett visat engagemang för medarbetaren 
direkt, men även för verksamheten och uppgiften, ökade motivationen och prestationen. Det 
är ett resultat som delas med Merril and Reid (1999) i deras teori om de fyra stilarna. 

 
När det kommer till kroppshållning och kroppsspråket hos ledaren var som beskrivet 

meningarna delade bland medarbetarna. De delade meningarna rörde främst gester och stort 
fokus hos medarbetarna låg på yviga gester och störande detaljer. Men att rörelser däremot 
skulle ha en mer djupgående effekt än så fanns inget stöd för. När det kommer till den 
rumsliga icke-verbala kommunikationen visade vissa medarbetare på att de kunde se mönster 
av avståndstagande hos sin ledare och uppfattade detta som negativt. Det visar på att icke-
verbal kommunikation kan förmedla budskap bortom orden och att ledaren därför bör tänka 
på hela sin kommunikation och inte bara den verbala. Däremot att den icke-verbala 
kommunikationen skulle dominera den verbala verkade inte medarbetarna anse. 
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Studien visade även på att medarbetarna anser att tonläge och tempo kan vara två 
betydelsefulla icke-verbala sätt att kommunicera på. Ett monotont tonläge kunde förmedla 
frånvaro av engagemang, när medarbetarna uttryckligen önskat en ökad närvaro av just 
engagemang. Vidare kunde tempo i konversationen både förmedla budskapet att ledaren var 
stressad men även frammana stress hos medarbetaren själv. Medarbetarna nämnde även att 
dialog var viktigt i ledarens kommunikation med dem. Således visades en önskan till 
delaktighet och att beslut inte helt och hållet fattades över deras huvuden eller att 
kommunikationen generellt var enkelriktad. Resultatet är inte helt främmande då stöd i 
forskning av Johlke & Duhan (2000) finns för att en dialog mellan medarbetare och ledare 
ökar välmående hos medarbetarna. Medarbetarna tryckte extra på dialog som en effektiv 
metod i minimerandet av konflikter eller för att korta tiden det kan ta att lösa konflikter. Sett 
till forskningen är dialog även effektiv som metod i minimerandet av missförstånd (Johlke & 
Duhan). 

 
Den metod som använts kan ha påverkats av ett antal brister. Först och främst har 

arbetet utförts av tre författare där moment utförts individuellt. Det innebär att alla intervjuer 
och transkriberingar inte utförts av en enskild individ rakt igenom och ej heller av samtliga tre 
i samlad skara. Intervjuer och transkriberingar har delats upp mellan författarna som utfört 
dessa på var sitt håll. Det kan ha bidragit till en skevhet eftersom författarna kan omedvetet ha 
fört in en personlig prägel, både på intervjun och i transkriberingen. Eftersom deltagarna i 
studien känner författarna på något vis sedan tidigare kan det ha haft en inverkan. En risk är 
att deltagarna har fått information om arbetet till den utsträckningen att de känner en plikt att 
bidra. Det i sin tur kan göra att deltagarna bidragit med extra mycket och i vissa fall 
överdrivit. Det är dock även möjligt att det motsatta skett, att de inte bidragit med alls lika 
mycket som de kanske skulle ha gjort om intervjuaren varit okänd för dem. Detta eftersom 
känslan av anonymitet skulle kunna ha minskat i och med relationen till intervjuaren. 

 
När det kommer till urvalet finns tre tydliga brister. Dels i könsfördelningen och i 

fördelning av utbildningsnivå, men även i kriteriet att deltagarna skulle ha haft en 
anställningstid på sex månader eller mer. När det kommer till könsfördelningen var den sex 
män och nio kvinnor, vilket självklart kan ha haft effekt på resultatet. Gällande 
utbildningsnivån så hade majoriteten av deltagarna en högre utbildningsnivå, alltså högskola 
eller högre, medan en mindre del hade en lägre utbildningsnivå, alltså lägre än högskola. Det 
här kan tänkas påverka studien då det är rimligt att anta att en individ med högskoleutbildning 
också har en chef med högre utbildning, något som i sin tur kan påverka 
kommunikationsstilen hos ledaren. Kriteriet i urvalet att deltagaren skulle ha arbetat minst sex 
månader på den nuvarande arbetsplatsen lutade sig mot antagandet att längre tid kan ge ökad 
kännedom om sin chef. Anställningstid behöver dock inte ha samband med hur länge man 
känt sin chef, denne kan ha kommit in senare. Därför bör man utföra studier efter kriteriet om 
hur länge man haft sin chef som just chef. 

 
Slutsats. Ledaren bör kommunicera mera, men denne måste ta även hänsyn till hur 

man kommunicerar, att ledaren endast förmedlar information är otillräckligt. Sammantaget 
kan sägas att idealbilden av en ledare som är bra på att kommunicera är en vänlig och 
drivande ledare, denne är alltså flexibel i sitt ledarskap. Däremot är det en olycklig 
kombination att som ledare vara auktoritär och samtidigt konflikträdd. Ledaren måste vara 
lyhörd för medarbetarens behov och lyssna in på rätt ställe och tillfälle. Dessutom ska denne 
ha förmåga att ta tag i uppkomna problem och lösa dessa omgående på ett sätt som gör att 
medarbetaren känner sig sedd och hörd. Den ideala ledaren visar engagemang, inte bara för 
sina medarbetare utan även för uppgifterna och verksamheten i sin helhet. Vidare för denne 
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dialog med sina medarbetare och är tydlig i sin kommunikation. Ledaren har ett kontrollerat 
men ej avståndstagande kroppsspråk, denne varierar och anpassar sitt tonläge samt samtals 
tempo efter situation.  

 
Framtida Forskning 

 
Det skulle vara intressant att följa upp denna studie genom att göra en undersökning 

där man ber respondenten själv beskriva sin egen uppfattning om vilken kommunikationsstil 
han/hon har. Sedan undersöka om personens omgivning delar den uppfattningen eller om det 
finns en skillnad mellan parterna. Ett annat förslag för en framtida studie skulle vara en 
jämförande studie mellan olika branscher och se om uppfattningar om hur ledaren bör 
kommunicera skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Det kan hända att de anställda som 
arbetar på en politisk styrd organisation vill att deras ledare har en mer formell stil. En till 
förslag för en kommande studie skulle kunna vara att göra en undersökning där man tittade på 
om ledarens uppfattning av vad som är bra kommunikation skiljer sig från medarbetarnas 
uppfattning.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide. 
 
Inledande frågor:  
 
1. Hur gammal är du? 
2. Vad är din högsta utbildningsnivå? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
4. Hur länge har du haft din nuvarande chef? 

5. Hur trivs du på din nuvarande arbetsplats? 
6. Vilken typ av arbetsmiljö arbetar du i? (Till exempel: lugn, stressig, fysiskt krävande) 

7. Vad tycker du generellt är viktigt när det gäller kommunikation på arbetsplatsen? 
 
Frågor om kommunikation och ledarskap:  
 
1. Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och din närmaste chef fungerar?  
 
Uppföljningsfråga vid positivt svar. Kan du beskriva vad som gör att kommunikationen 
fungerar bra mellan er?  
 
Uppföljningsfråga vid negativt svar. Kan du beskriva vad du tror det beror på att 
kommunikationen inte fungerar bra mellan er?   
 
Vi vill få reda på om parterna förstår varandra på ett sätt vilket gör att samspelet mellan 
dem fungerar bra.  
 
2. Viken kommunikationsstil har din chef? 
Exempel: direkt, formell, klar, specifik, informell, passionerad, avslappnad? 
 
Uppföljningsfråga: Skulle du vilja att han/hon hade en annan stil och i så fall vilken? 
  
Uppföljningsfråga: Varför anser du att just den kommunikationsstilen är så viktig för dig?  
 
Vi vill ta reda på vilken kommunikationsstil som uppskattas mest av deltagaren och varför 
denne uppskattar just den kommunikationsstilen mer än de andra. Om till exempel chefen är 
direkt anses det vara som tydlig kommunikation? 
 
3. Vilken kommunikationsstil upplever du att du har på arbetsplatsen? 
Uppföljningsfråga.  Anpassar du ditt sätt att tala efter din chefs sätt att tala?  
 
Vid ja, - kan du ge exempel. 
 
Vid nej.  Anpassar du ditt sätt att tala efter situationen istället? 
Uppföljningsfråga. Kan du berätta hur? 
 



 

4. Kroppsspråk och kroppshållning, hur ser din chefs kroppshållning ut när han/hon 
förmedlar sitt budskap? Exempel: stel kroppshållning, livligt kroppsspråk, stressat 
kroppsspråk.  
 
Uppföljningsfråga. Hur påverkar kroppshållningen hur du lyssnar på honom/henne?  
 
Vi vill veta om kroppshållningen har betydelse för kommunikationskvalitén.  
 
5. När din chef kommunicerar (sättet att tala) med dig muntligt, hur reagerar du då på 
till exempel tonläget eller att denne talar fort eller långsamt? 
(Med tonläge menar vi om man talar monotont, bas, pipigt) 
 
Vi vill veta hur mycket till exempel tonläget påverkar förståelse mellan parterna. Kan det 
leda till exempel att deltagaren känner att han tappar intresse att lyssna eller att det är för 
svårt att hänga med.  
 
6. Förändrar din chef sitt tonläge eller kroppsspråk utifrån situation?  
 
Uppföljningsfråga: Vid ja, kan du ge exempel? 
 
Uppföljningsfråga: Vid nej, finns det en skillnad när din chef ger en positiv besked kontra 
ett negativ besked. 
 
Det kan hända att människor ändrar sitt sätt att tala och beteende i olika situationer. Vi vill 
veta hur detta sker. 
 
7. Vilken betydelse har engagemanget hos din chef när han/hon förmedlar ett budskap 
till dig? Till exempel: man kan märka att chefen bara vill ha jobbet gjort eller man ser 
verkligen att han/hon brinner för detta. 
 
Uppföljningsfrågor: Varför är din chefs engagemang viktigt för dig? 
 
Vi vill veta vikten av engagemang hos ledare. Om medarbetare ser att deras ledare är 
intresserad av uppgiften och inte bara delar ut den. 
 
8. Om du tänker tillbaka på ditt yrkesliv. Har det funnits någon chef som du tycker 
har varit duktig på att kommunicera? 
 
Uppföljningsfråga. Beskriv vad som var bra. 
 
9. Finns det något annat som är värt att nämna när det gäller kommunikation tycker 
du? 
 


