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Denna studie är en kvalitativ intervjustudie om hur ledare på Stadskontoret i Jönköpings 

kommun arbetar med ledarskapskommunikation. Studien är inte granskande utan görs i syfte 

att förstå hur förvaltningspersonal arbetar med kommunikation enligt 

kommunikationsmodeller som ofta annars appliceras på företag i den privata sektorn. 

Studiens teoretiska ramverk är skapat utifrån ny ledarbeteendevetenskap samt principer för 

ledare att bedriva ett bra kommunikativt arbete. Studien analyserar anonyma kvalitativa 

intervjuer av åtta anställda på Stadskontoret i Jönköping. Svaren i rapporten förklarar att ett 

interagerande och representerande beteende gör sig tydligt utryckt i förvaltningen, samt att 

självständighet och öppenhet prioriteras över klara och tydliga direktiv från ledaren. 
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ABSTRACT 

Author(s): Anders Svensson & Niels-August Engelhart Corneliussen 

Title and subtitle (English): The open doors of the municipality 

Language: Swedish 

Pages: 72 

 

This report is an interview study on how the Swedish agency for public management in 

Jönköping works towards leadership communication. The study is not an examination, however it 

is done with the goal of understanding the agency communication out of communication models 

created for companies in the private sector. The theoretical approach is created out of recent 

behavioral leadership science and principals for leaders to communicate well at work. The report 

is based out of anonymous qualitative interview conducted with eight workers at the agency for 

public management in Jönköping. The report explains that an interacting and representative 

behavior is clearly expressed in the agency, and that independence and transparency are given 

priority as leadership behavior over strong directives from the leader. 
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1.  Inledning  

 

Ledarskapsforskning som ämne har varit viktigt för företag att undersöka i syfte att förbättra 

arbetsprestationer, men en aspekt som blivit nedprioriterad i forskningsfältet är 

ledarskapskommunikation (Johansson, Miller & Hamrin, 2014).  Utan en akademisk definition av 

begreppet som kom att kallas ”kommunikativt ledarskap” blev det svårt för forskare att göra 

utvärderingar av ledares kommunikativa förmågor och dess betydelse. Att genomföra analyser 

och undersökningar i hur ledares kommunikation gentemot sina anställda bedrevs var alltså inte 

relevant för organisationer. Detta förbryllade oss, eftersom en av de viktigaste delarna i att vara 

en ledare är att man har någon att leda. Förutsättningen för att leda är kommunikationen, och 

därav borde ämnet ledarskapskommunikation egentligen vara mer eftertraktat. I Conceptualizing 

communicative leadership skapar Johansson et al. (2014) två teoretiska ramverk för att analysera 

kommunikativt ledarskap. Teorierna med namnen kommunikativa principer och kommunikativa 

beteenden används för att förstå på djupet hur ledare i en organisation i Jönköping förmodas 

arbeta med just ledarskap. Organisationer som på senare tid har fokuserat på området 

ledarskapskommunikation har ofta varit vinstdrivande företag förklarar Sorin Paun, Iulian Udroiu 

och Valentina Ofelia Robescu (2014) efter att ha åtagit sig att förvrida forskningsvinklingen från 

den privata sektorn till den offentliga. Problematiskt nog så gör Paun et al. (2014) 

organisationsforskning av ledarskap i form utav textanalyser, likt majoriteten av forskare i ämnet. 

Vår studie fokuserar istället på individers uppfattning och egna beskrivning av 

ledarskapskommunikation. Istället för att analysera ledarskapsförhållanden utifrån styrdokument 

eller projektredogörelser, där vikten är att få svar på ideala ledarskapsförhållanden enligt normer 

och vaga uppfattningar av hur det skulle kunna fungera med ledarskap i den offentliga sektorn, 

har denna rapport fört intervjuer med anställda på förvaltningsmyndigheter i Jönköping. Fokus 

blir att förstå olika individers uppfattning och beskrivning av ledarskapskommunikation efter att 

ha arbetat på Stadskontoret, en förvaltning i Jönköping, i olika uppgifter och under skiftande 

anställningstid.  
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2.   Bakgrund 

 

2.1   Begrepp: 
 

2.1.1. Förvaltningar 

En kommunal förvaltning är ett designerat kommunalt råd som arbetar enligt ett visst ärende. 

Genom statlig finansiering och statliga regler arbetar de på kommunal nivå (Larsson, 2017). 

Mängden anställda varierar beroende på ärende de arbetar enligt och vilka politiska resurser de 

innehar (Larsson, 2017). 

 2.1.2. Förvaltningsmyndighet 

En myndighet är en statlig eller kommunal organisation som inte är ett eget bestämmande 

politiskt organ. Myndigheten har dock möjlighet att styra över sina egna beslut och utföra egna 

projekt. Myndighetens storlek varierar beroende på ärende och beroende på det politiska klimatet 

(Förvaltningsmyndighet, 2017). Eftersom myndigheten arbetar med skattebetalarnas pengar är de 

inte intresserade av ekonomisk vinst. 

2.1.3. Jönköpings kommun 

Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation med åtta olika förvaltningar med runt 11 

000 anställda (Jönköpings Kommun, u.å.). Förvaltningarnas uppgift är att verkställa och 

praktisera de olika politiska beslut som tas inom deras respektive ansvarsområden. De åtta olika 

förvaltningarna är kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret, 

räddningstjänsten, socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, Stadskontoret, tekniska kontoret 

och utbildningsförvaltning. 

2.2   Kommunikativt ledarskap 

Kommunikativt ledarskap är ett begrepp som länge verkat utan en klar akademisk definition. Det 

beror på att inom ledarskapsforskning har inte kommunikationsgrenen blivit prioriterad. Trots att 

kommunikativt ledarskap har nedprioriterats tidigare håller forskningstrenderna på att förändras.  

Med en ny akademisk definition av begreppet och även tydliga teoretiska ramar som gör det 

enklare att utvärdera en ledares kommunikativa förmåga mot sina medarbetare. Fördelarna med 
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ett lyckat kommunikativt ledarskap är många och innefattar medarbetarens välmående, 

inställning mot jobbet och att deras arbetsprestationer förbättras (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014). 

Ledarskapskommunikation är vetenskapen gällande dialoger och strategier mellan ledare och 

medarbetare i en organisation. Den definitionen av kommunikativt ledarskap denna uppsats utgår 

efter är ” En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, 

involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.” 

(Johansson, Miller & Hamrin, s.155, 2014). 
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3.  Forskningsöversikt 
 

Kommunikativt ledarskap är en forskningsgren ur intern kommunikation. När ett forskningsfält 

har uppmärksammats som användbart för vinstdrivande företag blir effekten att mycket forskning 

görs i fältet och kommunikativt ledarskap är inget undantag. Kommunikationsaspekten inom 

ledarskapsforskning är dock inte lika utforskat (Paun, Udroiu & Robescu, 2014).  

Det saknas forskning och material om hur Jönköpings företag och förvaltningsmyndigheter sköter 

sitt kommunikativa ledarskap, antagligen eftersom det inte gjorts fallstudier eller kvantitativa 

undersökningar om kommunikation på företag i Jönköping i vetenskapligt syfte tidigare. 

 

3.1.  Kommunikativt ledarskap  
 

Ämnet kommunikativt ledarskap har mött kritik då det är omöjligt att leda människor utan att 

kommunicera på något sätt. Att vara en kommunikativ ledare är en kompetens som utrycker sig 

genom aktiva val som underlätta för medarbetare (Johansson, Hamrin, Miller 2014).  

En konkret akademisk definition av begreppet ”kommunikativt ledarskap” har enligt Johansson, 

et al. (2014) saknats inom ämnesområdet ledarskapsforskning. Forskningsluckan har samma 

författare försökt fylla genom att mynta definitionen av en kommunikativ ledare som ”A 

communicative leader is one who engages employees in dialogue, actively shares and seeks 

feedback, practices participative decision making, and is perceived as open and involved.”. 

Utöver att skapa en definition av kommunikativt ledarskap konstruerar Johansson et al. (2014) en 

teoretisk grund för att hjälpa analysera och utveckla ledares kommunikativa förmåga. 

Strukturerande beteende, utvecklande beteende, interagerande beteende och representerande 

beteende rubricerar teorins beteendemönster. Dessa beteenden är essentiella i samband med att 

medarbetarna, antingen individuellt eller i grupp, blir synliga och iaktas av ledarna. Johansson et 

al. (2014) skapar också en teoretisk grund i form av åtta principer som skapar ett optimalt 

kommunikativt ledarskap. Genom ett kommunikativt ledarskap skapas tydliga arbetsroller för en 

organisations anställda, deras engagemang för sitt jobb och företag i helhet ökar och effektivt 

förbättras deras individuella prestationer. Skillnaden mellan Johanssons et al. (2014) 
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beteendenteori och principteori är att medarbetares beteende är väldigt synligt, vilket principerna 

inte nödvändigtvis är. Principerna fokuseras istället internt på ledaren, och behöver analyseras 

utifrån styret och hur medarbetaren ser på ledaren. 

 

Enligt Johansson et al. (2014) är målet med definitionsbeskrivningen och deras två teoretiska 

ramverk att kunna utveckla forskningsområdet kommunikativt ledarskap, eftersom det handlar 

om mer än bara forskningssyfte så vill teorin också hjälpa företag att utvärdera ledarnas 

kommunikation.  

 

Mycket av Johanssons et al. (2014) källor är tagna från journaler och forskare i affärsekonomi 

eller företagskommunikation. Det är alltså framförallt marknadsstrategiska kommunikativa motiv 

som Johansson et al. undersöker. Intressant är att studera förhållanden i institutionella 

organisationer som saknar aktieägare.  

 

3.2   Nya och gamla institutionella kommunikationsmodeller  
 

Att förstå hur kommunikation inom offentliga institutioner fungerar har Sorin Paun, Iulian 

Udroiu och Valentina Ofelia Robescu (2014) försökt sig på i en vetenskaplig rapport som 

framförallt fokuserar på organisationer utifrån en snäv teoretisk ram. Genom textanalyser gör de 

en ansats i att förstå den rumänska regeringens senaste stora förändringar för att identifiera 

individuella faktorer i ledarskapskommunikationen i de offentliga institutionerna. Rapporten 

ställer gamla institutionella kommunikationsmodeller mot nya och redogör för vilka principer 

som skiljer dem åt. Väsentlig är slutsatsen att den nya modellen lägger visionen om allmänhetens 

förståelse och välmående i fokus, det talas även om vikten av ledarskapskommunikation. De 

skriver om ramar och attityder ledaren måste följa inom den offentliga sektorn för att leda en 

organisation. Paun et al. (2014) skriver att om en ledare är framgångsrik i ett område, kan det 

finnas andra områden som de misslyckas med, så ledaren måste förstå sig på hela processen och 

förstå alla medarbetares roller. Artikeln saknar fokus på själva kommunikationsprocessen. Den 

innehåller värdefulla argument för varför offentliga institutioner bör fokusera på 

kommunikationen i sina kanaler, men inte hur de ska fokusera på det.  
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3.3   Kommunikativa processer i institutionella organisationer  
 

Två forskare som dykt djupt för att förstå kommunikationsprocesser inom institutionella 

organisationer är Josef Pallas och Magnus Fredriksson. Genom argumentationer med tidigare 

forskning vill de skapa förståelse om hur en institution utan vinstdrivande motivationer driver sitt 

kommunikativa arbete. Pallas och Fredriksson har valt en mer heltäckande roll av 

kommunikationsforskning genom att analysera myndighetsorganisationer. Det är inte en 

individuell organisation som står underlag för deras studie.  

Pallas och Fredriksson (2017) publicerade en artikel som argumenterade mot den kritik som 

kommunikationsprocesser fallit under. Kritik mot bland annat ledarskapsforskning menar att dess 

principer är inkonsekventa när de appliceras på institutionella organisationer (Christensen, 

Morsing, & Cheney, 2008). Genom att förstå dessa inkonsekvenser inom institutionerna drar 

Pallas och Fredriksson (2017) slutsatsen att problemet inte ligger i kommunikationens aspekter 

som exempelvis "communication management", fragmentationen eller konflikterna, utan att 

organisationens egna tillstånd är instabilt.  Instabilt tillstånd förklarar Pallas och Fredriksson som 

företagens institutionella tvetydighet i vad som förväntas av varje organisations egna principer. I 

enkla ord kan vi säga att missförstånd sker i vad som förväntas av kommunikationen, strategin 

eller ekonomin i företaget då skiftande meningar om vad ämnena egentligen innebär råder. Med 

detta sagt är inte bara ledarskapskommunikation användbart, det är också ett forskningsområde 

som är förankrat i motbevisen mot den kritik som området tilldelats. Ett större arbete av Pallas 

och Fredriksson (2013) är en analys av de kommunikativa principer som styr de nationella 

förvaltningsmyndigheterna. Artikeln försöker förstå hur myndigheter arbetar med 

kommunikation och till skillnad från artikeln föreligger allt fokus i att undersöka själva 

organisationerna, och hur de jobbar kommunikativt. För att förstå vikten organisationerna lägger 

på sin kommunikation använder de sig utav sex principer som hämtats från ekonomiforskarna 

och samhällsvetarna Boltanski och Thévenot (2006). Genom att placera myndighetens 

styrdokument för kommunikation mot principerna (kreativitet, tradition, ryktbarhet, det civila, 

marknaden och produktionen) försöker Pallas & Fredriksson (2013) se vilken riktning 

myndigheterna vill jobba åt med sina kommunikativa modeller. Resultaten av studien visar att 
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myndigheterna följer fler än en princip vilket riskerar konflikter i myndigheternas arbete. Ett 

tydligt exempel tas upp när myndigheterna visar att de jobbar mot “de civilas principer” och “de 

ryktbaras principer” som kontrasterar varandra med en öppen kommunikativ attityd gentemot 

attityder som är mer uteslutande och tillrättalagda (Pallas & Fredriksson, 2013).  

Pallas och Fredriksson (2013) definierar de kommunikativa principer som styr inom offentliga 

institutioner, och ger kunskap om hur förvaltningar arbetar med sin internkommunikation. 

Förhållandet mellan princip och förvaltningsarbete är inte förankrat i det mänskliga och sociala 

perspektivet som behövs för att förstå varför kommunikationsprocesserna ser ut som de gör, det 

behövs alltså undersökas i praktiken. Ett sätt att göra det är att jämföra med företagskulturer. 

 

3.4   Kommunikationens socialpsykologi - Karl Weick 
 

Karl Weick har gjort försök i att förstå företagskulturer tidigare i sin bok Sensemaking in 

organisations (1995). Huvudsakligen är studien Weick (1995) utfört ett informationsteoretiskt 

försök att förstå kommunikation inom organisationer genom socialpsykologiska metoder. Det 

Weick bidrar med är teorier om hur kommunikationen mellan alla typer av organisationer kan 

definieras och förstås. Teorierna ger en överblick i hur det går att dra strategiska fördelar i 

företagsverksamhet genom att förstå den socialpsykologiska aspekten av kommunikationen med 

sina medarbetare. Weick bidrar med en teoretisk ram för förståelsen av 

kommunikationsprocesser.  

Studien förklarar hur kommunikation fungerar, inte hur den praktiseras. Det är dock fortfarande 

relevant att förstå kommunikationsprocessens socialvetenskapliga process, eftersom det ger 

ramar för hur medarbetare och ledare fungerar mellan person till person.  
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3.5   Social konstruktion av verkligheten 
 

En sociologisk samhällsteori skapad av Berger och Luckmann (1966) försöker förstå människans 

uppfattning av verkligheten och den process hen deltar i. Teorin hävdar att verkligheten är unik 

för varje person som upplever den. Den talar om samhället som både en subjektiv verklighet, en 

verklighet där normerna och funktionerna är skapade av sociala reaktioner och relationer, och en 

objektiv verklighet som vi inte kan förstå, då det är det som sker i världen utanför våra egna 

ögon. Vad som är sanning för en bagare om en bulle är nödvändigtvis inte sanning för en 

konditoribesökare. Genom liknande jämförelser förstår Berger & Luckmann (1966) att behovet 

för att förstå sociologin av vetenskapen kan mötas först när vi förstår den sociala konstruktionen 

av verkligheten. Behovet att kartlägga människors normer och regler blev högst relevant för 

forskarna. De valde att se organisationer som en egen verklighet där de förstod att medarbetarnas 

handlande är annorlunda på arbetet än utanför. Genom sociologiska metoder utvecklades en 

kognitiv karta för att försöka se samband och skillnader mellan normerna på och utanför arbetet. I 

den subjektiva verkligheten skapar individer kognitiv relevans av gester och tal vilket 

tillsammans genom interagerande skapar en gemensam relation av verkligheten. Detta gör sig 

utryck även i särskilda fall som i t.ex. en arbetsplats. Organisationer har genom sin sociala 

struktur med sina normer, hierarkier, arbetsuppgifter och målförfattningar alltid en egen identitet. 

Den identiteten förklarar och ger en djupare förståelse för hur medarbetare och ledare i 

organisationen arbetar. Berger & Luckmann (1966) har designat ett kapitel efter hur det sociala 

samspelet på arbetsplatsen tar form. Mycket av individers uppfattning av en social miljö är en 

jämförelse av tidigare erfarenheter. Processen en medarbetare initieras in i måste alltså analyseras 

både ifrån arbetsmiljö och kommunikativ kontext. Den personlighet en anställd har innan 

anställning, alltså opåverkad av organisationens sociala miljö, och efter anställning, i den sociala 

verkligheten, är inte densamma. Detta är Berger & Luckmanns (1966) boks mest relevanta 

slutsats.  

Det enklaste medlet att knyta vidare organisationsforskning med ledarskapsforskningen är att 

förstå kommunikationsverktygsforskning i relation till organisationsbeteende. Vid en analys av 

hur kommunikationen fungerar på en arbetsplats är det också relevant att förstå var den 

kommunicerande individiden skapar sin egen förståelse för vad som är bra kommunicerande. Det 
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finns dock en tydlig problematik. En studie som granskar det socialpsykologiska tänkandet är 

svårt att samanfatta via endast samtalsintervjuer. Bang (1999) skriver i sin bok om 

organisationskultur att relationen mellan socialpsykologiska och organisationskulturella 

förhållanden saknar djupare definitioner och att fältet är mycket outforskat. Att avgränsa studien 

från Berger & Luckman (1966) är alltså inte ett val på grund av dess relevans utan för att göra 

syftet med studien reelt och tydligt. 

 

3.6   Systemmetaforen och systemkonceptet 
 

Modellen systemkonceptet skapades inom fältet för biologi och ingenjörskap av bland annat 

Ludvig von Bertalanffy (1968) men blev snabbt inspunnet i socialvetenskapen av 

organisationsbeteendeteoretikerna Kats och Kahn (1978). Konceptet konkretiserar den generella 

organisationen genom att kategorisera sociala konstruktioner och fenomen. Systemets så kallade 

komponenter, alltså dessa konstruktioner, skapar tillsammans den rörelse som blir till en 

fungerande organisation. Hierarkiska beslut och order, Ömsesidigt beroende och permeabilitet 

står som egna kategorier. Den hierarkiska beslut och orderkategorin förklaras som ett system där 

hierarkier kontrollerar hela organisationer. En organisation har flera departement som alla 

fungerar på olika sätt men tillsammans skapar en helhet.  Alla delar av en organisation är 

beroende av att andra delar fungerar och arbetar. Den sista delen, permeabilitet, förklarar hur 

öppet systemet är. För att det ska gå att arbeta i organisationen behövs en möjlighet att söka 

jobbet, samt en öppenhet att lämna när det behövs. En möjlighet till öppenhet alltså. 

Kommunikativt är det relevant att förstå hur Katz och Kahn (1978) såg på processerna inom 

systemen. Information bryts ner i systemspråk med termerna; ”input”, ”throughoutput”, ”output” 

(Katherine Miller, 2015 s.63), och förklarar processen när systemets organ kommunicerar med 

varandra. Teorin menar att genom permeabilitetens öppenhet intas information som arbetas i 

systemet i processen ”input”. Informationen bearbetas och omvandlas innan den sänds iväg, detta 

kallas ”throughput”. Informationen sänds ut ur systemet i transformerat resultat, det de kallar 

”output”. Teorierna har applicerats på företag och utvecklats vidare. Kritik har dock på senare tid 

riktats mot teorierna, för att de inte utvecklats från dagens organisationskulturer, utan snarare från 
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förlegade kommunikativa modeller (Katherine Miller, 2015).  

 

3.7  Förklaring av tidigare forskning och ansats till forskningslucka  
 

Det vi kan utröna från vår forskning är att mycket har gjorts i frågan om 

ledarskapskommunikation och organisationskommunikation. Det finns principer och forskning i 

hur man framgångsrikt ska bedriva kommunikativt ledarskap med Catrin Johanssons rapporter 

som bas. Vi förstår kommunikationsmodeller (Paun, Udroiu & Robescu, 2014) och 

kommunikationsprocesser i institutionella organisationer Pallas och Fredrikssons studier (2013 & 

2017). Vår uppfattning är att dessa områden tidigare mer översiktligt forskats runt men att det vid 

granskning av den kommunikativa forskningens äldsta studier blir klart vart det fattas tydlig 

empiri i området. Budskapet som levereras i en kommunikativ process kan påverkas av yttre 

faktorer, men information är först verklig efter att den delas mellan två parter. I Pallas och 

Fredrikssons (2013 & 2017) studier läggs fokusen på kommunikationen som fenomen. Om hur 

organisationerna arbetar med information enligt modeller i hur de bör gå tillväga, inte i hur dem 

utför informations transaktion medarbetare till medarbetare, ledare till ledare eller ledare till 

medarbetare. Enligt Weicks (1995) forskning förklaras all information som något personligt och 

individuellt. Betyder det att de anställda, både medarbetare och ledare ser på sin 

kommunikationsprocess annorlunda? Det finns ett kapitel i Hamrin och Johanssons (2008) 

rapport där de diskuterar hur en ledare ska vara gentemot sina medarbetare. Men i rapporten 

saknas empiriskt underlag om hur medarbetaren eller ledaren faktiskt går tillväga för att dela och 

tillförskaffa sig informationen på sin arbetsplats. En anledning till detta kan vara att alla studier 

som gjorts för att förstå institutionell ledarskapskommunikation är gjort genom 

enkätundersökningar eller textanalyser på interna dokument inom företag. Det behövs utföras en 

annan metod för att nå ett mer heltäckande resultat som förklarar saker utifrån socialpsykologiska 

eller humanistiska perspektiv, inte bara organisationsvetenskapliga. Genom att undersöka 

medarbetare och ledare direkt kan vi också förstå de delar av kommunikationsprocessen som 

utelämnas från de organisationsvetenskapliga studier.  
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4.  Syfte och frågeställningar 

 

4.1  Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur olika ledare på Stadskontoret i Jönköpings kommun arbetar 

med ledarskapskommunikation gentemot sina medarbetare och hur medarbetarna uppfattar 

ledarskapskommunikationen utifrån valda teorier 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer från ett mindre urval av både ledare och medarbetare 

som jobbar på Stadskontoret i Jönköping. Undersökningen vill gestalta hur den kommunikativa 

processen mellan ledare och medarbetare ser ut efter ledares beteende och målsättningar 

gentemot medarbetarna. Vidare undersöks hur Stadskontorets ledarskapsarbete upplevs ur 

respondenternas perspektiv och hur de arbetar med att optimera ledarskapskommunikationen. 

 

4.2  Frågeställningar 

1. Vilka kommunikativa beteenden kan vi utröna i intervjuerna mellan ledare och 

medarbetare inom Stadskontoret vid Jönköpings kommun? 

Den första frågeställningen skapar förståelse för hur Stadskontoret arbetar med kommunikation. 

Frågeställningen ger material att analysera de positiva och negativa effekterna av 

organisationskulturen på en förvaltning, och ger möjlighet till att dra samband mellan hur ledare 

och medarbetares ledarkommunikativa tänk skiljer sig åt.  

2. Vilka kommunikativa val tar ledaren för att optimera kommunikationen på arbetsplatsen? 

Hur upplevs dessa val hos medarbetarna? 

Den andra frågeställningen skapar förståelse för hur utvecklat kommunikationsarbetet är mellan 

ledare och medarbetare på Stadskontoret. Möjligheten ges för att dra slutsatser till hur väl 

ledarskapsteorier och ledarskapsprinciper gör sig utryckta i förvaltningen, och hur stor 

medvetenheten är för hur man bedriver bra ledarskap.  
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5.  Teoretiskt ramverk 

Vetenskapen ledarskapskommunikation försöker fastslå vad som är optimalt 

organisationsledarskap. Ledarskapskommunikation förutsätter att alla ledare på något sätt 

kommunicerar, och att därför blir alla ledare kommunikativa. Saknaden av en akademisk 

definition av kommunikativt ledarskap ledde till att Johansson et al. (2014) myntade och 

förklarade begreppet. Definitionen beskriver kommunikativt ledarskap som aktiva val i det 

dagliga arbetet. Riktlinjer för kommunikativt ledarskap skapades, om ledaren följer dessa 

riktlinjer på arbetsplatsen blir hen öppen, uppmuntrande och dialogfokuserad.  

En ledare är en anställd med högre ansvarsbörda än andra medarbetare. Det behöver inte betyda 

att ledaren har mer arbetsbörda, men det innebär ofta ett högre krav på dedikation inför 

arbetsuppgifterna. Enligt Johansson et al. mångfacetterade förklaringar av hur en optimal ledare 

beter sig (2014) så förstår vi ledarens roll som ett strukturellt och dialogbaserat organ som får 

medarbetares arbete att fungera.  En ledare i denna uppsats är en anställd med högre ansvarsbörda 

och bland annat krav på att leda och hjälpa sina medarbetare att prestera bättre på sin arbetsplats. 

Till trots för att kommunikativt ledarskap baseras mestadels runt ledaren, ligger det även ett 

ansvar hos medarbetaren att underlätta de kommunikativa utmaningar ledaren möter. En 

medarbetare är en anställd som förväntas arbeta i korrelation med ledare, chefer och andra 

anställda på företaget (Johansson, Miller och Hamrin, 2014). Uppsatsens definition av 

medarbetare sträcker sig till arbetare som arbetar mot samma mål, men som inte innehar större 

ansvar för sina kollegors arbetsuppgifter. 

Vid analysen och diskussionen senare kommer två olika sorters kommunikation användas för att 

förstå kontexten, formell och informell kommunikation. Formell kommunikation är när dialogen 

baseras i huvudsak kring ett jobbrelaterat ämne. Vid en informell dialog är ämnen obestämda, där 

kan det pratas om allt från idrott till politik. 

 

5.1  Fyra beteenden för kommunikativt ledarskap  

I Conceptualizing communicative leadership skapar Johansson, Miller och Hamrin (2014) en 

akademisk definition av begreppet kommunikativt ledarskap, för att sedan använda begreppet till 
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att konstruera et teoretisk ramverk. Syftet med den teoretiska ramen är att underlätta vidare 

forskning av ledarskapskommunikation, utveckla ledares kunskaper inom området och göra det 

enklare att utvärdera en ledares kommunikativa förmåga. 

 

5.1.1   Strukturerat beteende 

Under strukturerat beteende undersöks ledarens kommunikation vid planering, arbetsuppgift 

fördelning och målsättning både för individen och för hela företaget (Johansson, Miller och 

Hamrin, 2014). Det är vanligt att en ledare inramar arbeten för de anställda, planerar och 

koordinerar de anställdas arbeten samt försöker skapa en mening för de anställda i deras arbeten.  

5.1.2  Utvecklande beteende 

Detta beteende innebär att hjälpa de anställda utvecklas genom att instruera, komma med 

feedback, lösa problem eller konflikter och uppmuntra till självständighet i sin arbetsroll. Det 

som definieras som kritisk inom detta beteende är feedbacken, så att de anställda vet vad som 

behövs för att utvecklas (Johansson, Miller och Hamrin, 2014). 

5.1.3  Interagerande beteende 

Fokus för interagerande beteende ligger på att anses vara en tillgänglig människa som lyssnar, 

svarar på frågor och ger tillbaka en åsikt eller feedback. Viktigt är också att ledaren stödjer sina 

medarbetare och arbetar med att lösa konflikter. Med detta beteende framstår ledaren som 

hänsynsfull och pålitlig (Johansson, Miller och Hamrin, 2014). 

5.1.4   Representerande beteende 

En kommunikativ ledare bör föregå med exempel och visa sig involverad i medarbetarnas arbete. 

Ledaren kan åstadkomma detta genom att kunna införskaffa sig resurser från högre hierarkier 

inom företaget eller externt utifrån andra källor. Det krävs även en uppdaterad översikt över 

marknaden för att veta vilka arbetstrender och eventuella hot som kan drabba arbetsplatsen 

(Johansson, Miller och Hamrin, 2014). 
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5.2   Kommunikativa principer 

De föregående beteendena förklarar framförallt ideala scenarion i hur en ledare och medarbetare 

arbetar kommunikativt. Mycket av forskningsgrenen kommunikativt ledarskap är dock knutet till 

strukturer och målsättningar inom organisationen. Det är också viktigt att bedöma hur väl ledaren 

specificerar organisationens framtida mål för sina medarbetare. Något som också agerar underlag 

för hur en ledare optimerar kommunikation i ett företag (Pallas & Fredriksson, 2013). 

Pallas & Fredriksson (2017) har genom metodkritiska metoder förstått att strukturella mål inom 

organisationer sällan lider av dålig management, kommunikation, eller andra kommunikativa 

fragmentala dimensioner. Problemet ligger istället i arbetsrollerna på arbetsplatsen. Svar på 

frågor som vems roll det är att utföra ett visst arbete varierar på vem som pratar om rollerna, 

vilket betyder att trots bra beteendekommunikation från ledare så kan medarbetaren missförstå 

sin roll vilket leder till en risk i arbetsutförandet.  

Johanssons et al. (2014) avhandling om kommunikativt ledarskap beskriver egenskaper som 

borde fokuseras i ledares träning av kommunikation. De radar upp egenskaperna i form av åtta 

principer.  

1. ”En ledare coachar och ger medarbetare eget ansvar.” (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014, s.154) 

Johanssons et al. (2014) första princip berättar att en ledare bör försätta medarbetaren i en 

situation där hen tar sitt eget ansvar. Genom att involvera medarbetare i ledarnas egna 

problemlösningar och genom att söka medarbetarnas perspektiv stärks engagemanget för 

organisationens problem, vilket genom den sociala gemenskapen i att ta beslut tillsammans 

främjar den egna initiativförmågan (Johansson et.al, 2014). 

2. ”En ledare skapar strukturer som underlättar arbetet” .” (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014, s.154) 

Att strukturera arbetare handlar om mer än att bara sätta upp tydliga visioner och mål, även om 

det bidrar med att stimulera medarbetare genom tydliga exempel (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014). Det handlar lika mycket om att skapa öppna involverande dialoger med arbetare där de 

känner sig trygga att dela med sig. 
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3. ”En ledare formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet och 

professionalism” (Johansson, Miller & Hamrin, 2014, s.154) 

Genom återkoppling försöker ledaren sätta sig in i medarbetares förståelse av organisationens 

kortsiktiga och långsiktiga mål (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Det är upp till ledaren att 

sedan sätta klara direktiv och konkretisera prioriteringar för medarbetaren. För att kunna ge 

återkoppling krävs bedömning och utvärdering av utfört arbete. Återkopplingen måste vara 

kontinuerlig och relevant, samt inte vara kopplad till medarbetarens ekonomiska belöningar 

(Cusella, 1980, 1987). Medarbetares insyn och återkoppling av ledares arbete är också av stor 

vikt, då en öppenhet för negativ feedback av medarbetare ger ledaren chans att reflektera och 

förbättra sitt eget ledarskap (Johansson, Miller & Hamrin, 2014).  

4. ”En ledare är tillgänglig, respektfull och bryr sig om sina medarbetare” (Johansson, Miller 

& Hamrin, 2014, s.154) 

Framförallt är det viktigt att en ledare förespråkar ett positivt och öppet arbetsklimat. Det betyder 

att ledaren engagerar medarbetare till att dela med sig av frågor och tankar samt själv förlitar sig 

till underordnade med funderingar och insikter. Öppen dialog främjar medarbetares förmåga att 

styrka sin grupp (Johansson, Miller & Hamrin, 2014).  

5. ”En ledare löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet.” (Johansson, 

Miller & Hamrin, 2014, s.154) 

En ledare bör inte vara rädd att nätverka med medarbetare såväl som andra ledare i liknande eller 

högre hierarkisk ställning. Nätverkandet främjar ledarens förståelse för organisationsmiljön såväl 

som den hjälper ledaren förstå sina medarbetares styrkor och svagheter (Johansson, Miller & 

Hamrin, 2014). 

6. ”Ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål:” (Johansson, Miller & Hamrin, 2014, 

s.155) 

Genom nätverkandet bör ledaren bland annat hjälpa medarbetare att förstå sina målsättningar. 

Genom dagliga diskussioner om arbetarnas uppgifter ger en kommunikativ ledare reflektion och 

upprepande återkoppling (Johansson, Miller & Hamrin, 2013). 
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7. ”Gestaltar medvetet budskap och händelser” (Johansson, Miller & Hamrin, 2014, s.155) 

Gestaltning (Strömbäck, 2009) är viktigt för att ge perspektiv till en arbetare i hur organisationen 

vill att de ska tänka. För att knyta an till Pallas & Fredriksson (2017) så kan medarbetares och 

ledares förväntning på utförandet av ett arbete skilja. Om ledaren istället försätter  

8. ”Möjliggör och stödjer meningsskapande” (Johansson, Miller & Hamrin, 2014, s.155) 

Att bara förklara instruktioner för medarbetare är inte nog för att se till att arbetet följer rätt bana. 

En ledare bör genom sin återkoppling fortsätta förankra sin definition av hur ett arbete ska utföras 

genom att förstå information och beteendet hos sina medarbetare (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014). Fortsatt återkoppling är nyckeln till att se till att både ledare och medarbetare förstår sin 

roll i uppgiften de ställts inför (Pallas & Fredriksson, 2017). 

Dessa åtta principer är en god grund i vad som krävs av ledaren för att bedriva bra ledarskap 

gentemot medarbetaren, men är det verkligen alla riktlinjer som finns? 

Tidigare i uppsatsen förklaras att Pallas & Fredriksson även har forskat djupt i 

organisationsforskning, och framförallt på svenska myndigheter. Sex olika principteman som 

Pallas & Fredriksson (2013) använder sig av för att förstå hur kommunikationen på en 

organisation ser ut, skiljer sig åt markant. De analyserar hierarkier, uppmärksamhetsbehovet hos 

anställda, fantasi och drömmar hos de anställda och mycket annat. I analysen förklarar Pallas & 

Fredriksson att myndighetsorganisationer arbetar till 82 % efter produktionens princip, och 85 % 

efter den ryktbaras princip. Den ryktbaras princip mäter framförallt hur kommunikationen arbetar 

mot organisationens identitet. Principen analyserar den externa kommunikationen, hur 

organisationen bland annat förmedlar förtroende. Denna studie syftar till att analysera det interna 

samspelet mellan ledare och medarbetare. Därför är istället produktionens princip viktigare som 

verktyg. 

Pallas & Fredrikssons princip fem (2013), produktionens princip, försöker förstå om 

organisationen är fokuserad på målsättningar inom företaget. Principen baseras på analyserande 

rutiner och specificerade ansvarsområden i organisationer som skapar ett mer precist och 

förutsägbart resultat. Deras princip ser framförallt kommunikatören i organisationen som en 

expert på att få ett arbete utfört.  
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I denna rapport ses alla ledare som egna kommunikatörer, alltså alla ledare ställs inför 

produktionsprincipens analyserande delmål för vad som utgör effektiv kommunikation. 

Produktionsprincipen ställer kravet på kommunikatören att följa strukturella mål, så kallade 

SMART mål. SMART står för, specifikt, mätbart, ansvarsbestämt, realistiskt och tidsbegränsat. 

Dessa mål står som grund i produktionsprincipens teoretiska ram för att analysera hur 

kommunikatören arbetar med strukturellt fokus och Pallas & Fredrikssons (2013) SMART 

version är framförallt baserad på Energimarknadsinspektionens målsättningar. Det specifika 

målet, det mätbara målet och det ansvarsbestämda målet ges alla utryck i tidigare referensram av 

Johansson et al. (2014). De berör målsättningen för hur en ledare försätter medarbetaren i 

återkopplingsmodeller för att utvärdera hur väl medarbetarna placerats i rätt arbetskontext och 

rätt mängd arbetsbörda. Johanssons et al. (2014) princip 3 samt 6 förklarar ledarens roll i att sätta 

tydliga instruktioner och princip 5 förklarar behovet av återkoppling. Princip 7 förklarar behovet 

av att förklara vem som är ansvarig för vilken arbetskontext och arbetsbörda medarbetaren ska 

åta sig. De två sista SMART målen, det realistiska och det tidsbegränsade är dock inte närvarande 

i Johanssons teoretiska ram. Dessa mål handlar framförallt om hur medarbetarna arbetar efter 

ansvar som att vara realistiska i budgetfrågor och tidsaspekter. Pallas & Fredrikssons (2013) 

analyser av kommunala organisationer berör alltså målsättning av ytterligare en aspekt som blir 

relevant i forskning av en stadsmyndighet. 

SMART målens realistiska och tidsbegränsade delmål. 

• Realistiska – ”vara realistiska jämfört med nuläget och budget”  

(Pallas & Fredriksson, 2013, s.20) 

Det realistiska syftar till hur väl kommunikatören är realistiskt med projekts tidsaspekter 

och hur kommunikatören är medveten av budgetbegränsningar, samt hur kommunikatören 

förmedlar dessa budgetbegränsningar. 

 

• Tidsbegränsade – ”ange när i tid uppgiften ska vara uppfylld” 

 (Pallas & Fredriksson, 2013, s.20) 
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Det tidsbegränsade syftar till hur väl kommunikatören präglar medarbetarnas tidsspann 

för tilldelade uppgifter. 

Genom att använda dessa delmål av energimarknadsinspektionens arbetsmodell, och utefter 

Pallas och Fredrikssons (2013) utsagor och beskrivningar av målen blir de principiella analyserna 

mer grundade i verkligheten, eftersom målen sägs vara standard för förvaltningsarbete i Sverige . 

För att inte vara upprepande används Johansson et al. (2014) teorier för att skapa och analysera 

intervjufrågor istället för Pallas & Fredrikssons (2013) SMART mål eftersom de är mer empiriskt 

framlagda. Pallas & Fredrikssons principer agerar istället ett komplement för att analysera de 

realistiska och tidsbegränsade arbetsmodellerna. 

 

5.3  Envägs-/ tvåvägskommunikation 

Det är viktigt att också ha vetskap om kommunikationens roller i vår analys. Envägs-/och 

tvåvägskommunikationsteorin kommer användas för att analysera om hur 

kommunikationsspridningen ser ut på arbetsplatsen och vilka kanaler som används för att främja 

tvåvägskommunikationen. 

Envägs-/ tvåvägskommunikation är två olika kommunikationsmodeller som beskriver var sin 

process för informationsspridning. Vid envägskommunikation har inte mottagaren möjlighet att 

ge direkt återkoppling eller måste gå genom en annan kanal för att respondera, därmed blir 

mottagaren passiv (Dahlkwist, 2012). Denna modell har använts för att den är simpel att 

praktisera och ekonomiskt effektiv (Larsson, 2014). Exempel på denna sorts kommunikation är 

genom radio, här kan inte mottagaren respondera direkt genom samma media, utan måste gå 

andra väger för att uttrycka sig. Om mottagaren väljer att använda sig av en annan kanal för att 

kommunicera tillbaka blir det tvåvägskommunikation. Detta är en process där avsändare 

förväntar sig en respons från mottagare direkt. Enligt Dahlkwist (2012) är fördelen med denna 

modell jämfört med envägskommunikationen att risken för missförstånd reduceras. Mottagaren 

känner sig också således mer involverad i processen. Fullständig användning av envägsmodellen 

har reducerats efter internets framträdande och möjligheten av tvåvägsmodellens användning har 

ökat med sociala mediers trendande ökande användning (Dahlkwist, 2012 & Larsson, 2014). 

Genom ökad möjlighet till respons genom teknologisk utveckling har två underkategorier till 
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tvåvägskommunikation skapats, synkrona och asynkrona diskussion. De två begreppen baseras 

på internetdiskussioner där synkrona diskussioner har respons omgående medan i asynkrona 

diskussioner dröjer innan respons ges.  

Envägs-och tvåvägskommunikationen bidrar med förståelse hur kommunikationskanalerna på 

Stadskontoret påverkar dialog mellan ledare och medarbetare. Teorins fokus är att se vilka 

kanaler som används inom internkommunikationen för att sedan diskutera hur den upplevs 

fungera utifrån både ledare och medarbetares perspektiv. Inga intervjufrågor grundades ur denna 

teori utan den agerar komplement till Johanssons et al. (2014) principer och beteenden.  
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6.  Material och metod 

 

6.1  Semi-strukturerade intervjuer 

Uppsatsens empiriinsamling genomfördes med en öppen intervjumetod kallad semi-strukturerad 

intervjumetod. Empiri som inhämtas genom semi-strukturerade interjvuer ger en bild av 

respondenternas personliga beskrivningar och åsikter kring det som undersöks (Lantz, 2007). 

Därför uppnås en bättre förståelse om institutionen och dess anställda med intervjuer än vid en 

exempelvis textanalys (Adrian & Downs, 2004). En fördel med att använda intervju som metod, 

är också möjligheten för större diskussioner vilket leder till bättre förståelse om intervjuobjekten, 

om deras tankar och åsikter. Den empirin ställs emot teorier inom ledarskapsforskning för att få 

en verklig förståelse om hur ledarskapskommunikation utövas och hur den uppfattas. Trots att 

semi-strukturerade intervjuer bidrar med mycket empiri finns det även risker med att använda 

metoden. En sådan risk kan vara att respondenten inte är bekväm vid intervjutillfället och därmed 

inte klarar svara utförligt på frågorna. Att intervjufrågorna inte är utformade tillräckligt bra är 

också en farhåga som måste tas i betraktning.  Med dessa risker inräknade blev slutsatsen att 

semi-strukturerade intervjuer fortfarande var den bäst lämpade metod för uppsatsens syfte.  

 

6.2  Struktur för intervjuguide 

Intervjuguiden är designad utefter fyra teman av ledarskapsforskning. De första frågorna som 

ställs respondenterna är inledande och ger svar på respondentens arbetsuppgifter samt ifall hen 

ansvarar för människor eller inte. Dessa frågor finns med för att förstå hens befattning och för att 

för att få igång samtalen och känna av stämningen (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Frågorna i intervjuguiden är uppedelade i kategorier efter teorierna ”kommunikativa 

beteenden” och ”kommunikativa principer”. Dessa teman återfinns i resultatet för att förtydliga 

detaljerna, vilket skapar en tydlig helhet (Lantz, 2007). Intervjuguiden är strukturerad så att 

teorierna blir inbakade i de tematiska frågorna, vilket enligt Esaiasson et al. (2012) är de 

viktigaste frågorna för att förstå hur intervjuobjekten tänker och tycker angående det ämne 

intervjuerna berör. Vid behov ändvänds uppföljningsfrågor för att säkra upp mer innehållsrik 

empiri. Sista frågan är öppen ifall det finns information respondenten vill förtydliga eller lägga 
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till. Intervjufrågorna är konstruerade så att de är enkla att förstå utan komplicerade ord som anses 

besvärliga för respondenten, då försvinner eventuella behov att förklara begrepp eller frågor 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; Trost, 2010). Eftersom studien ska 

undersöka både medarbetares och ledares perspektiv konstruerades två olika intervjuguider som 

skiljer sig minimalt, enligt Trost (2010) behövs det att likheten mellan de olika intervjuguiderna 

är tydlig men de måste inte vara identiska. 

Intervjuguidens första fem frågor var utan någon teoretisk koppling och frågornas empiri kommer 

inte tydligt fram i analysen, utan de var konstruerade med syfte att skapa en förståelse om vad 

respondenten gör och även för respondentens möjlighet att bli van med hela intervjusituationen 

innan de tematiska frågorna ställdes dem. Fråga 6 - 9 fokuserar i huvuddel på att förstå de 

kommunikativa ledarskapsbeteenden inom stadsförvaltningen, trots detta är fråga 7 och 9 

baserade på varandra för att kunna ge svar som omfattar kommunikativa ledarskapsprinciper och 

ledarskapsbeteenden. Frågorna 10-18 insamlar empiri för analys av endast kommunikativa 

ledarskapsprinciper.  

Slutligen designas tre frågor utan stark teoretisk koppling. Fråga 21 ser till att respondenten får 

möjligheten att lägga till något, förklara mer noggrant eller poängtera något hen tycker är viktigt, 

så att inte respondenten lämnar intervjusituationen missnöjd över att ha missat ett läge att 

uttrycka en specifik åsikt eller tanke. Fråga 19 och 20 är inte helt baslösa, utan de utgår vagt 

utifrån ett sociologiskt perspektiv, dels för att ge ett större underlag att diskutera varför 

respondenterna tänker som de gör, men också för att validera hur väl involverade ledarna och 

medarbetarna är i arbetsverkligheten. Dessa svar analyseras inte utefter de teorier de vagt baserats 

på. 
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6.2.1  Intervjuguide 

 

Fråga Kommunikativa 

ledarskapsbeteende 

Kommunikativa 

ledarskapsprinciper 

Frågor utan 

teoretisk 

koppling 

1: Berätta om din befattning och vilka 

arbetsuppgifter du har. 

  
X 

2: Hur blev du tilldelad dessa 

arbetsuppgifter? 

  
X 

3: Vad har du för tidigare 

arbetserfarenheter som liknar nuvarande 

roll? 

  
X 

4: Finns det personer som du ansvarar för 

inom förvaltningen? 

  
X 

5: Finns det personer som ansvarar för 

dig inom förvaltningen? 

  
X 

6: Hur frekvent dialog har du med dina 

medarbetare/ledare? 

X 
  

7: Arbetar ni i lag, hur ser arbetsbörda 

uppdelning ut? 

X X 
 

8: Hur ser dialog ut om du behöver ändra 

dina medarbetares arbetsuppgifter? 

X 
  

9: Hur är du tillgänglig för arbets eller 

personliga frågor?  

X X 
 

 10: Hur diskuterar ni era delmål med era 

medarbetare? 

 
X 

 

11: Vem är ansvarig för att arbetet blir 

utfört. 

 
X 

 

12: Är dina medarbetare införstådd i vad 

du förväntar dig av dem? 

 
X 

 

13: Hur hjälper du en medarbetare som 

stött på ett problem? 

 
X 

 

14: Har ni schemalagda möten där både 

ledare och medarbetare medverkar? 

 
X 
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15: Hur uppdaterad är du vad som sker i 

organisationen? 

 
X 

 

16: Hur uppdaterar du dina medarbetare 

om interna nyheter? 

 
X 

 

17: Hur införstådd är du i vad du har för 

ekonomiska möjligheter, alltså hur 

mycket pengar kan du räkna med att 

organisationen kan lägga i ett ärende? 

 
X 

 

18: Hur söker du återkoppling med dina 

medarbetare? 

 
X 

 

19: Vad skiljer sig dina tidigare 

arbetserfarenheter gentemot din 

nuvarande roll? 

  
X 

20: Under tiden du jobbat, har det varit en 

förändring i ledare? 

 
 

 

X 

21: Finns det något du vill tillägga? 
  

X 

Tabell 1. Frågorna som är utskrivet ovanför är konstruerat för ledarrespondenterna.  För medarbetarna är 

uppläggningen likadan, men frågorna är formulerat för fungera mot medarbetare.  

 

6.3  Struktur för utförandet av intervjuerna 

Vid första kontakt med respondenterna gavs möjligheten att bestämma plats för intervjun, 

samtliga önskade sin egen arbetsplats. Anledningen att respondenterna gavs denna möjlighet 

beror på att hen som blir intervjuad ska känna sig bekväm i omgivningen (Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). Intervjuerna utfördes med endast en respondent i taget för att 

undvika att exempelvis tystlåtna människor inte kommer till ord eller att de uttrycker samma 

åsikt som de pratsamma människorna utan att faktiskt ha det (Trost, 2010). Enligt Trost kan 

etiska problem uppstå vid gruppintervjuer eftersom även om intervjuaren har tystnadsplikt har 

respondenterna inget ansvar gentemot varandra. Vid intervjuerna fanns båda författare 

närvarande för att underlätta vid transkribering och analysering av material, även om empirin 

finns inspelad och nerskrivna behövs de personliga intryck som skapas vid intervjuutförandet. 

För att försäkra korrekt tolkning av empirin uttrycktes en önskan om att spela in intervjuerna, 

genom att spela in finns möjligheten för ordagranna citeringar och gör att mindre fokus behövs 
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läggas på att anteckna, istället hamnar allt fokus på respondenten. Vid eventuella önskemål om 

att inte bli inspelad blev istället respondentens svar noggrant antecknat. För att stärka studiens 

validitet gavs rapporten ut till respondenterna med information om vilken ledar- och 

medarbetarsiffra de har i analysen, syftet med utdelningen av uppsatsen till respondenterna är att 

de kan se till att vi inte feltolkat vad de sagt eller skrivit något som är fel.  

6.4   Urvalsmetod 

Rapporten vill undersöka det vetenskapliga fältet ledarskapskommunikation ur en annan 

synvinkel än textanalytiskt och behöver därför ske via intervjuer. Första urvalet var val av 

kommun att utföra studien i. Jönköping som kommun var mest relevant på grund av geografiska 

fördelar i utförandet. Nästa urval var att välja typ av företag eller organisation. Forskning av 

ledarskapsvetenskap och kommunikation både i den privata och offentliga sektorn visar att det 

skiljer sig åt vad för politiskt klimat och mål organisationer har (Christensen, Morsing & Cheney 

2008). Framförallt är det offentliga området mycket annorlunda i sitt målarbete än vad 

vinstdrivande organisationer har, eftersom de instutionella offentliga organisationerna arbetar 

mot allmänhetens intressen och inte mot aktieägarna och företagets vinst. Med vetskapen om 

saknaden av forskning kring ledarskapskommunikation inom kommunala institutioner med 

intervju som metod blev valet av forskningsobjekt naturligt. Det var också relevant med 

kunskapen om att ledarskapskommunikationen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor, 

eftersom det redan har forskats inom den privata sektorn förut. 

 

6.4.1   Urval av förvaltning 

Eftersom Jönköping kommun består av åtta olika förvaltningar och 11 0000 heltidsanställda 

(Jönköpings kommun, u.å.) behövdes en urvalsprocess för valet av förvaltning. Första 

urvalsprocessen fokuserade på att hitta rätt typ av förvaltning för studien. När urvalet av 

förvaltning genomfördes utgicks det från centralitetsprincipen beskriven av Esaiasson et al. 

(2012), där forskare letar efter centralt placerade källor. Den mest centrala förvaltningen i 

Jönköpings kommun är Stadskontoret (Jönköpings kommun, u.å.), de agerar som serviceorgan 

för resten av kommunen samtidigt som de också är en strategisk- och ledningsutvecklingsresurs. 

Stadskontoret som förvaltning arbetar mestadels med interna frågor inom Jönköpings kommun 
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och dess förvaltningsmyndigheter, där de agerar som en strategisk lednings- och 

utvecklingsresurs för kommunen i sin helhet. Denna förvaltning består av tio olika avdelningar 

som behandlar olika frågor som exempelvis internkommunikation eller ekonomi. Valet att 

undersöka ledarskapskommunikationen på stadskontoret blev alltså tydligt på grund av flera 

anledningar. 

6.4.2   Urval av respondenterna 

Efter att ha resonerat fram Stadskontoret som lämpligast för studien behövdes ett 

respondenturval. För att komma i kontakt med respondenterna togs det stöd av en anställd på 

Stadskontoret. Vid detta tillvägagångssätt försvinner möjligheten att utföra ett strategiskt urval 

(Trost, 2010). Trost påpekar att när det inte används strategiskt urval ska inte för många krav på 

typ av intervjurespondenter göras, eftersom det riskerar att objektifiera personen. Genom att 

Stadskontoret specificerade vilka respondenter som kategoriserades som ledare och medarbetare 

uteblev vår möjlighet att designa urvalet efter Stadskontorets interna struktur. Den mest relevanta 

risken med uppsatsens respondenturval var att det inte gick att veta hur lång tid det tog innan 

kontakt uppnåddes med respondenterna. Viktigt att veta om respondenterna är att de inte 

nödvändigtvis jobbar inom samma avdelning på Stadskontoret. Medarbetarempirin beskriver inte 

något om ledarrespondenternas individuella kommunikativa beteenden, utan empirin ger en 

övergripande bild av hur ledarskapskommunikation praktiseras och uppfattas på Stadskontoret.  

 

6.5  Frågeställningarnas validitet 
 

För att avgränsa området har två frågeställningar valts efter Esaiassons, Gilljams, Oscarssons och 

Wängneruds uttalanden (2012) om hur en frågeställning bör konkretiseras. Beroende på typ av 

undersökning eller analys så behöver frågeställningarna ta ställning till olika kriterier. Denna 

studie har som syfte att förstå ett samhällsvetenskapligt abstrakt ideal, ledarskapskommunikation, 

vilket enklast förstås genom framtagna metoder som tas fram under väl förda argumentationer. I 

analysen ska frågorna framförallt fungera som byggstenar till analysen, ett hjälpmedel att förstå 

hur resultatet gynnar verkligheten. Esaiasson et al. (2012) Poängterar att vid varje frågeställning 

behöver författaren granska om varje fråga ifrågasätter det empiriska insamlade materialet. Det 
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handlar alltså framförallt om validitet, hur relevant är frågan i relation till resultatet och kommer 

verkligen frågorna försvara syftesformuleringen. I samtalsintervjuer är det viktigt att förstå att 

frågorna ska synliggöra fenomens gestaltningar till skillnad från frågeundersökningar som vill 

förstå hur ofta ett fenomen förekommer och fenomenets frekvens bland de deltagande. Därför är 

empiriinsamlingen kvalitativ och inte kvantitativ. För att påvisa validitet och anknytning till 

metodmaterialet härleds alla frågeställningarna. 

 

6.6   Analysmetod 

Vid analysen används det insamlade materialet och ställs mot fyra beteenden för kommunikativa 

ledare (Hamrin, Miller & Johansson, 2014), produktionens princip (Pallas & Fredriksson, 2013), 

principer för en bra ledare (Hamrin, Miller & Johansson, 2011) samt vetenskapen för sociala 

verkligheter (Berger & Luckmann, 1966) för att knyta slutsatser i hur förvaltningsmyndigheterna 

jobbar med ledarskapskommunikation. Framförallt vill vi utröna hur de ser på sin 

kommunikationsprocess. När professionella åsikter ställs i relation till godkända teoretiska 

forskningsförslag skapas ett empiriskt underlag för den organisation där de utfrågade arbetar. 

Vårt analysmaterial kan sedan diskuteras och bidra med förståelse och teorier om hur andra 

liknande organisationer arbetar. För att skapa utrymme för vidare förståelse behöver vårt 

insamlade material analyseras under förutsättningen att inte alla förvaltningsmyndigheter 

fungerar eller arbetar lika, men ändå har en likartad diskurs. Frågorna är därför inte bara 

designade utefter våra teorier utan är även baserade på vad som går att förstå om de andra 

förvaltningsmyndigheterna i urvalsprocessen. Under analysering sorteras respondenterna i en 

medarbetargrupp och en ledargrupp. De kommer både tillsammans och gruppvis utvärderas enligt 

teorierna var för sig. Resultaten från teorierna ställs sedan mot varandra för att bidra med en 

större förståelse. I detta steg kommer också de nybildade teorierna ställas mot kommunikativa 

fenomen, alltså envägs- och tvåvägskommunikation, för vidare validering om relevans och för att 

förankra forskningsresultatet i forskningsfältet. 

Vid konstruktion av intervjuguiden följde frågorna två olika kategorier med teoretisk förankring 

och en kategori där svaren inte ger teoretisk empiri, se tabell 1. Varje teori har kategoriserats och 
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i uppsatsens analyskapitel blir svaren från varje respondent analyserat och redovisat under sina 

respektive förhandsbestämda kategorier.  

När rapporten blev klar delades den ut till de respondenter som hade tackat ja till att läsa genom 

den. Syftet med detta är att respondenterna kan läsa genom det som är använt från deras intervju i 

analysen för att se att inget misstolkats eller blivit fel. Därmed får uppsatsen mer validitet då 

intervjupersonerna har bekräftat att empirin är tolkad och använd rätt.  

6.7   Etik  

Vid en intervju ska respondenternas integritet och värdighet respekteras, studien ska alltså vara 

etisk. För att hålla en etisk nivå skapades ett avtal, med syfte att införskaffa ett informerat 

samtycke mellan intervjuaren och den som ska intervjuas. Detta samtycke informerar 

respondenterna om innehållet och syftet med studien och det informerar om hens rättigheter att 

lämna när som helst eller få tillgång till materialet i efterhand. En signatur från respondenten i 

dokumentet bekräftar att hen gör det frivilligt (Trost, 2010). Avtalet uttrycker att namn inte 

kommer användas, men att total anonymitet inte kan utlovas då studien är gjord inom en 

organisation som kommer namnges. Genom att förklara varför total anonymitet inte kan 

garanteras informeras respondent om en potentiell risk innan studien har påbörjats. Som forskare 

finns det etiska aspekter att följa, varav en aspekt fokuserar på respekt för forskningsmiljön och 

det forskningsområdet som ligger i fokus genom att använda verifierad kunskap. En annan aspekt 

handlar om professionalism gentemot respondenten, därför har det inte tagits personlig ställning 

till det intervjupersonen svarat. Anledning är för att få en så objektiv rapportering som möjligt 

utan att bli partisk eftersom det kan leda till subjektiva uteslutningar av empiri i analysen (Kvale, 

1996).  

6.8  Selektiv transkribering 

För att transkribera uppsatsens empiri har en selektiv metod använts, med det betyder att varje 

intervju avlyssnas, men bara relevant material transkriberas. Det som sållas bort är empiri som 

inte svarar på frågeställningar eller inte har något högre kommunikativt värde samt personlig 

information som kan riskera respondentens identitet. Risken med denna metod är att den som 

bestämmer vad som är relevant eller inte relevant information påverkar resultatet, dock är vårt 

perspektiv baserat utifrån tidigare forskning och borde inte vara opålitligt. En annan risk är att 
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eventuella citat eller noteringar blir missuppfattade då kontext saknas. Detta är något som vi 

aktivt förebygger genom att ställa informationen mot den aktuella frågan och även lyssna om på 

intervjuerna ifall något visar sig oklart. Huvudanledningen att denna metod blev vald var att vi 

ansåg att transkriberingsprocessen behövde effektiviseras. Transkribering är vida känt att vara ett 

omfattande arbete och vi har jobbat under tidspress.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare, vilket i sig är en användbar metod att samla 

in avkontrextuellt material. Steinar Kvale skriver (1996) att en intervjuares direkta minne förstår 

och granskar den visuella delen av intervjun, och att intervjuaren påminns vid bandad röst om hur 

intervjun var. Det betyder att eftersom alla intervjuer gjordes utav två intervjuare borde 

transkribering av ljud innebära hög trovärdighet för intervjusituationen. 
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7.  Analys 

Resultatet delas in i fyra underrubriker som ställer det transkriberade materialet emot 

kommunikativa teorier.  

Ledarna och medarbetarna tilldelas en titel för att underlätta läsningen. Vi använder oss av 

Ledare 1, Ledare 2, Ledare 3, Ledare 4, Medarbetare 1, Medarbetare 2, Medarbetare 3 och 

Medarbetare 4 för att behålla anonymiteten hos de intervjuade och att bevara deras integritet. 

Syftet med att benämna ledare och medarbetare texten, dels för att det skapar möjlighet att se 

samband i hur en av ledarna tänker, och för att visa att resultatet inte bara baseras från en individ.  

De åtta intervjuade respondenterna har alla arbetat olika mängd tid i företaget. Tiden på företaget 

påverkar svaren, därför beskriver vi den tid som varje medarbetare har varit på företaget. För att 

bevara anonymiteten hos respondenterna anges inte tiden exakt, utan deras arbetstid på företaget 

ges ett ungefärligt tidsspann.  

Medarbetare Tid Ledare Tid 

1 3 år 1 ½ år 

2 ½ år 2 1 år 

3 1 år 3 ½ år 

4 16 år 4 1 år 

Tabell 2. Bilagan tydliggör hur länge de olika respondenterna har jobbat på Stadskontoret. 
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7.1  Ledaranalys 

 

7.1.1   Ledarskapskommunikativa beteenden 

En paragraf av frågorna var designad att förstå Johanssons et al. (2014) teori om kommunikativt 

beteende. Genom att analysera vilka kanaler Stadskontorets ledare använt sig av, hur 

arbetsbördan fördelats till deras medarbetare och hur ledaren är tillgänglig för personliga frågor 

går det kartlägga ledarnas strukturerade, utvecklande och interagerande beteende. 

Ledarrespondenterna i intervjun svarade på frågor angående vilka kanaler de använt. Det är 

tydligt att alla ledare arbetar på samma arbetsplats som sina anställda med ett par undantag där 

medarbetarna jobbar i avdelningar geografiskt längre ifrån ledarnas kontor. Alla ledare föredrog 

att prata med sina kollegor i person på daglig basis. Ständig kontakt med anställda är typiskt för 

interagerande ledare som framförallt vill underlätta arbetet genom att bidra med egna åsikter i 

ärenden (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Genom att visa intresse för arbetet vill ledarna 

alltså ge medarbetarna möjlighet för konsultation. 

Ledare 2 förklarar att hen vill undvika att maila medarbetare om det går att tala med varandra 

istället, eftersom att en muntlig dialog utbyter viktiga personliga åsikter tydligare. Mail är ett 

kommunikationsverktyg som erbjuder mindre utrymme för de anställda att reflektera tillsammans 

med sina ledare (Dahlkwist, 2012) och är rimligtvis en mindre effektiv kommunikationsmodell 

för en mer interagerande ledare (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Ledare 4 förklarar 

processen som en kontinuerlig dialog, där de på kontoret aldrig slutar prata, ”genom att vi pratar 

med varandra hela tiden när vi arbetar så håller vi varandra hela tiden uppdaterade”. Deras 

arbetsuppgifter mellan ledare till medarbetare är i ett symbiotiskt förhållande där upprepande 

uppdaterande är mycket viktigt. Johansson et al. (2014) skriver att i ett strukturerat och 

utvecklande beteende bör ledaren finnas tillgänglig för återkoppling så ofta som möjligt, även om 

det inte behövs, framförallt för att tydligt vägleda medarbetaren i rätt riktning i arbetet. 

Hur ledarnas arbetsfördelning av uppdrag till sina medarbetare går till; skapar insikt i hur väl 

deras vägledning ger sig uttryck (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Alla ledarrespondenter 

hävdar att de försöker lösa arbetsuppdelningen tillsammans med medarbetarna. Däremot följer 

alla ledare också upp med argument för att det inte alltid fungerar, ”Vi är alla nischade på olika 
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sätt. Har man satt sig in i ett ärende så blir det naturligt att den personen fortsätter med det. Om 

det brinner i ett ärende så får jag delegera ansvaret personligen.” Ledare 3 menar på att det 

finns situationer då de jobbar under tidspress och att hen då får delegera ansvaret. Ledare 4 

förklarar det motsatta, att i tidspress hinner hen inte förklara uppgifter alls. ”Det brukar komma 

naturligt att den som har mer erfarenhet i ett ärende sköter ärendet, jag hinner inte berätta själv 

för varje medarbetare hur en arbetsuppgift ska lösas.” Fördelning av arbetsbörda blir mindre 

relevant för ledare 4, eftersom alla medarbetare hela tiden jobbar med ett specifikt ärende 

passande deras egna tidigare erfarenheter.  

För att hålla sig interagerande och representerande behöver ledaren finnas tillgänglig i personliga 

och yrkesrelaterade frågor (Johansson, Hamrin & Miller, 2014). Det handlar likt tidigare paragraf 

om att finnas tillgänglig för medarbetarna. Ett fenomen som dyker upp i frågor om tillgänglighet 

är beteendet att hålla sin kontorsdörr öppen. Både vid personliga och yrkesrelaterade ärenden vill 

alla fyra ledarna visa sina medarbetare att de är välkomna att prata med dem genom att dörren till 

kontoret hålls öppen.  Ledare 2 säger att hen också försöker planera in möten med sina 

medarbetare för att lära känna varandra. Hen anser att det inte är hens roll att bli kompis med sina 

anställda, men att personliga möten ger en bättre arbetsmiljö. Detta är något ledare 1 också lägger 

en värdering i. ”Man får inte bli kompis med de anställda eftersom jag har en ledarroll”. Hen 

påvisar att de vill hålla sig personlig till en viss gräns, vilket inte betyder att medarbetarna får 

eller har möjlighet för återkoppling. Johansson et al. (2014) skriver inget om faran över att bli för 

personliga med sina medarbetare, utan ledarskapsvetenskapen förklarar att ett representerande 

och interagerande beteende uppnås genom att vara tillgänglig och att föregå med exempel.  

Om ledaren är tillgänglig för personliga och arbetsrelaterade frågor ger också svar på hur 

utvecklande och interagerande ledaren är. ”Jo men vi har ju alltid dörren öppen om de vill 

komma och prata om något” förklarar ledare 1 och likt ledare 2,”Sällan jag stänger min dörr, 

försöker visa tillgänglighet. Det finns tillfällen jag visar att nu har jag inte tid, framförallt genom 

att stänga dörren”, beskrivs en miljö där dörren är öppen för medarbetarna att komma in och 

reflektera när de behöver.  

Om de har ett möte eller behöver diskutera något ostört stänger de dörren. Detta handlar om att 

visa att man är tillgänglig för sina medarbetare enligt ledare 2. Med det sagt förväntar sig alla 
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fyra ledare en professionalitet hos sina medarbetare. Ledare 1 säger, ”Om något är svårt hjälper 

medarbetarna sig åt och behöver inte mig, det är också något jag förväntar mig av dem”. Ett 

interagerande beteende kräver att ledaren arbetar tillgängligt till sina medarbetare men att den 

också agerar stödjande och konfliktlösande (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Att ha en öppen 

dörr visar starkt att ledaren är anträffbar och tillgänglig. Ledare 3 nämner att de som chefer i en 

politiskt styrd organisation har tystnadsplikt, vilket hen poängterar som mycket viktigt för sina 

anställdas förtroende. Detta är ett mycket stödjande. 

En sista mycket viktig aspekt för ledarvetenskapens beteendeteori är kommunikationen vid 

arbetsuppgifterna (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Ledarna frågas hur de kommunicerar vid 

nya arbetsuppgifter eller om arbetsuppgifter ändras. Samtliga ledare var eniga om att 

arbetsuppgifterna ändras väldigt ofta, och att det kräver en högre grad av dialog och återkoppling. 

Ledare 1 syftar på vikten av att sätta en tydlig mall och grundöverlag för det nya 

arbetsförhållandet och sedan arbeta med den anställda om förändringarna. Hen poängterar också 

att en ändrad arbetsuppgift aldrig skulle kommuniceras på annat vis än direkt dialog, ”skulle 

aldrig skicka mail om att någon ska ändra arbetsuppgifter, det handlar om respekt”. I fall av 

arbetsuppgifts förändringar  

Ledare 2 presenterade en annan intressant sida av frågan. För hen är det viktigt att 

kommunikationen av ändrad arbetsuppgift sker med medarbetaren person till person, det är ”inte 

något som andra behöver veta”.  

7.1.2  Ledarskapskommunikativa principer 

Pallas och Fredrikssons principer (2013) och Johansson et.al (2014) beskrivningar om en 

kommunikativ ledares förutsättningar för bra ledarskap, observera att detta inte är samma teori 

som Johanssons beteende teori, stod för hälften av frågorna. Dessa principer berör strukturella 

mål och framtida arbeten en ledare och medarbetare bör vidta för ett bättre ledarskapsarbete. 

Pallas & Fredriksson (2013) produktionsprincip är helt ämnad att hjälpa en ledare diskutera sina 

mål med sina medarbetare.  

Att designa frågor efter principerna är inte problemfritt. Eftersom det ofta råder förvirring i vad 

som förväntas av en medarbetare av ledaren (Pallas & Fredriksson, 2017) finns risken att de 

anställda på Stadskontoret inte har en tydlig beskrivning av målarbete eller arbetsroll. Det 
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viktigaste att få svar på är, hur Stadskontorets ledare sätter upp mål, om hur väl dessa mål 

kommuniceras och diskuteras med medarbetarna samt hur väl dessa mål följs upp. 

För att veta hur medarbetarna och ledarna på Stadskontoret diskuterar målarbetet behövde frågor 

designas utefter respondenternas egna kunskaper i vad som förväntas av dem. Ledarnas 

diskussioner med medarbetarna om mål och delmål skilde markant mellan ledarna. Ledare 1 

arbetar helt efter mål, hen menar att de försöker följa upp målen varje vecka, och diskutera nya 

mål med alla berörda. Pallas och Fredriksson (2013) beskriver kommunikationen i målsättning 

som en längre process, där uppföljning av målen kräver att målsättningen är precis och tydlig 

samt har en bestämd tidsgräns för när målet ska vara uppfyllt.  

”Jag följer upp målen varje vecka i möten där alla medverkar. Då diskuterar vi vad vi kan göra 

för förändringar och ändrar saker vi kan påverka” Ledare 1 har alltså genom dialog med sina 

medarbetare diskuterat målen för att skapa förståelse. Däremot jobbar inte ledare 2 och 4 efter 

mål överhuvudtaget. Något de båda två är eniga om att de måste bli bättre på. Ledare 4 förklarar 

att det skiljer sig mycket i den privata och offentliga sektorn gällande målsättning, ”i den privata 

sektorn, där målsättningarna är så mycket mer förekommande så kan jag känna att här finns 

någon tveksamhet”. Eftersom mycket arbete i kommunala ärenden är aktivitetsbaserade, där varje 

aktivitet skiljer sig åt, och de flesta mätbara resultaten av ett arbete är om medarbetaren löst 

aktiviteten går det inte fastslå övergripande mål, utan målet blir per automatik att lösa 

aktiviteterna. Ledare 4 nämner också att hen tidigare arbetat privat, med aktieägarnas intressen 

som bas för målplaneringen. Nu när det istället är en politiskt styrd organisation med 

medborgarnas intressen som fokus finns problem i skilda åsikter av vad som är det bästa i varje 

scenario.  

Ledarskapsprincip tre, ”En ledare skapar strukturer som underlättar arbetet” (Johansson, Miller 

& Hamrin, 2014, s.154), förklarar att det finns flera metoder att skapa strukturer för sina 

medarbetare än målsättning. Ledare 4 visar tydligt att hen genom förståelse för aktiviteternas 

innebörd inte sätter mål för sina arbetare, utan arbetar genom dialog för ett förtroende i att arbetet 

sköts. Risk i denna arbetsmodell är att medarbetarens egen uppfattning om sin roll i en uppgift 

missuppfattas eller skiljer sig från ledarens (Pallas & Fredriksson, 2017). Det går att anta att det 

är en av anledningarna till att ledare 2 och 4 båda anser att de borde bli bättre på att arbeta mot 
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mål. Detta resultat förutspåddes och därför ställdes även frågan om ledarrespondenten ansåg att 

medarbetarna var införstådda i vad som förväntas av dem. Förhoppningen var att se hur utvecklad 

deras diskussion med medarbetarna är angående deras arbete, om de på fler sätt en genom mål 

strukturerar och underlättar arbetet för medarbetarna. Alla ledarrespondenter visade att de inte 

ansåg sig behöva förstå hur väl medarbetarna är införstådda i ledarens förväntningar, så länge 

som de följer dem. Ledare 1, som framförallt förväntade sig en kundfokus hos sina anställda 

menar att förväntningen på arbetsrollen förmedlas på en utbildning de anställda går igenom. 

Ledare 2,3 och 4 menar att medarbetarna själva löser uppgifterna i grupp och därmed inte 

behöver ledarens vägvisning i just arbetsuppgifter. De har full tillit till sina kollegor. Både Pallas 

och Fredrikssons (2013) och Johanssons et.al (2014) principer understryker behovet av ledarens 

medverkan i att skapa, konstruera och möjliggöra strukturer och hjälp för medarbetarna i deras 

arbetsuppgifter. Här följer inte Stadskontorets ledare principernas normer. 

En annan kommunikativ aspekt av hög relevans för att förstå hur Stadskontorets ledare arbetar 

med kommunikation är återkopplingen. De kommunikationsval ledarna tar för att återkoppla, 

utvärdera och hjälpa arbetarna kontinuerligt går att förstå genom att undersöka hur frekvent de 

har möten, hur de uppdaterar medarbetarna om relevant information och genom att förstå hur ofta 

de har frekvent dialog. Ledarna frågas också om de aktivt söker återkoppling själva från sina 

medarbetare, något som Johansson et al. (2014) förklarar är för förståelsens av medarbetarnas 

styrkor och svagheter.  

Ledarrespondenterna frågas hur dem söker återkoppling hos medarbetarna. Alla fyra ledare 

planerar medarbetarmöten en gång varje halvår, där de tar upp återkopplingsfrågor. De har också 

alla ett lönesamtal varje år där medarbetarna i dialog med ledaren granskar den årliga 

arbetsprestationen efter delmål satta för hela enheten. Ledarna frågas också hur ofta de 

personligen söker återkopplingen. Ledare 1 svarar, inte ofta. "Jag är nyfiken av vad de har för 

förväntningar av mig, om det är något jag behöver ändra i mitt ledarskapsarbete". Det är tydligt 

att det finns ett behov för en bättre utarbetad plan för hur ledaren ska engagera sig i återkoppling 

hos medarbetarna. Hen nämner också att de har strukturella möten varje vecka, gruppmöten där 

alla får ta del av ny information och diskutera nya frågor gemensamt. Det förväntade resultatet av 

ett gruppmöte varje vecka borde ge ledare 1 en inblick i hur de anställda arbetar tillsammans, 

något som enligt Johansson et.al (2014) också kan visa medarbetares styrkor och svagheter. 
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Ledare 2 visar på ambitionen att återkoppla ofta med medarbetarna och förklarar att det viktigaste 

är att studera deras arbetsbelastning. En hög arbetsbelastning går att knyta till Pallas och 

Fredrikssons SMART mål (2013), det ansvarsbestämda, och det tidsbegränsade beskriver att ett 

bra ledarskap är en effekt av att ge medarbetarna bra konkreta uppgifter som går att utföra i tid. 

Det är dock för lite möjligheter yttrar ledare 2, utan att visa intresset att utveckla vidare vad hen 

menar. Ledare 3 menar att det alltid är en öppen dörr till hen på arbetsplatsen. Hen påvisar alltså 

att det är upp till medarbetarna att söka återkopplingen och att det är ledarens ansvar att vara 

påtaglig för de bekymmer som dyker upp. ”man ska inte underskatta att prata med varandra” 

säger ledare 3 också och säger även ”Ju mindre öppen man är själv, ju mindre får man tillbaka”. 

Denna attityd delar inte alla tre ledare. Ledare 1 förklarar att en ledare får vara personlig, pratsam 

och involverad hos sina kollegor till en vis grad. Om ledaren blir för personlig, försvinner lite av 

ledarens respekt. Ledare 4 förklarar att återkoppling inte alltid behövs sökas. Det är något som 

man får i den dagliga dialogen som obligatoriskt sker mellan alla hens medarbetare. Deras 

arbetsmodell är att på ett eller annat sätt, via frukostmöten, fikapauser eller vid i värsta fall vid ett 

telefonsamtal uppdatera varandra om dagens situation. Deras dialog avslutas inte förklarar ledare 

4. 

Ledarna frågas om hur införstådda de själva är i förvaltningens ekonomiska situation och hur väl 

de är medvetna om budgeten de som ledare har att arbeta med. Frågan följdes upp med att 

försöka förstå om ledarna förmedlar detta till deras medarbetare. Pallas och Fredrikssons (2013) 

analys av SMART målen förklarar att det realistiska delmålet består av en förståelse av 

situationer och budget. En ledare som innehar en sådan förståelse har större möjlighet till tydliga 

konkreta resultat. Ifall ledaren kommunicerar det realistiska delmålet tydligt till sina kollegor 

finns större möjlighet till mer dynamiskt och förstående samarbete. 

Stadskontoret är uppdelat i olika arbetsärenden med olika befattningar och olika verksamheter 

där budgetansvaret är uppdelat mellan dessa olika befattningar. Ledare 1 förklarar att hen har 

budgetansvar för sin verksamhet. Det betyder att hens ekonomiska förståelse är väldigt stor. I 

frågan om hur kollegorna har kunskap svarar hen att de brukar försöka prata så mycket som 

möjligt om det. ”Alla kan inte förstå budgeten på detaljnivå, men det är viktigt att alla har en 

övergripande bild av den”. Hen förklarar inte varför det är viktigt, men med Pallas & 

Fredrikssons teori (2013) går det att det ponera handlar om att inkludera arbetarna och främja 
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samarbetet på arbetsplatsen. Ledare 2 har också en egen budget. Hen menar till skillnad från 

ledare 1 att det inte är super viktigt att alla vet hur mycket pengar de rör sig med, utan att 

förståelsen för att det är skattebetalarnas pengar som de rör sig med räcker. Ledare 3 förklarar att 

eftersom det är en politiskt styrd organisation får avdelningen lägga upp ett budgetförslag. Detta 

förmedlas sedan vidare till medarbetarna på arbetsplatsträffar som sker en gång i månaden. 

Ledare 4 svarar likt tidigare att de har en egen budget, och på grund av dess storlek så vet alla 

medarbetare om den och vilka möjligheter som finns.  

 

7.1.3  Frågor utan teoretisk förankring 

Somliga frågor i intervjun var ställda utan förankring i tidigare forskning. Berger och Luckmann 

(1966) beskriver en arbetsplats som en social konstruktion skapad av de anställda i 

organisationen. Den samhällspsykologiska vinklingen står som inspiration för frågor om hur de 

anställda ser på sin arbetsplats och vilka förändringar som skett på arbetsplatsen.  Frågorna ger 

förståelse för hur förändring på arbetsplatsen kan bidra till en stökigare kommunikation och är 

relevant i kontrast till de beteenden och principer som förklarar strukturen på arbetsplatsen. 

Slutligen svarar dessa frågor också på om förändringar av ledarskap påverkat 

ledarskapsmodellerna något ytterligare. 

 

Alla fyra ledare har olika bakgrunder. Ledare 1 och 3 har förut arbetat i mindre grupper och 

ansvarat för mindre antal människor. Ledare 2 och 4 har däremot jobbat i större organisationer 

med mer ansvar. Ledare 4 arbetade länge i den privata sektorn. Alla ledare påtalar att det finns 

stort kundfokus i att arbeta offentligt, det är en egenskap värd att påtrycka. Förvaltningar arbetar 

mot allmänheten, vilket betyder att atmosfären skapar ett annat typ av ansvar mot kunden än vad 

som finns i den privata sektorn förklarar ledare 4. ”I den privata sfären är det aktieägarna som 

har högst prioritet. Det är deras vinst ledaren måste prioritera i alla ärenden, kommunikativa 

som ekonomiska.” I betoningen på att prioritera aktieägarna är det underförstått att vad som helst 

går att göra på företaget så länge det finns en vinst för aktieägarna i slutändan. Ingen av ledarna 

förklarar mer ingående vad de menar med att vara mer kundorienterade, men det är tydligt att de 

är nöjda med arbetsmodellen. Det finns en anknytning till principen representerande beteende 
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(Johansson, Miller & Hamrin, 2014) i det kundorienterade synsättet. Ledare 3 förklarar att alla 

medarbetare förstår att de arbetar på skattebetalarnas bekostnad, och vill därför göra ett så bra 

jobb som möjligt utifrån de regler de har. Det representerade beteendet  förklarar behovet en 

ledare har att utgå ifrån, en kommunikativ gren som medarbetarna kan se upp till och ta hänsyn 

till. Att alla ledare pratar om kundfokus som en stor väsentlig skillnad i övergången mellan 

tidigare arbetsplats och i att jobba på en förvaltning härleds alltså till att de själva ser 

kundfokusen som något oerhört viktigt. 

 

I svar av Ledare 2 förklaras en annan skillnad i att arbeta på en förvaltning. Arbetsrollen hos 

ledaren är i detta fall inte att vara expert på arbetet medarbetarna åtar sig, eftersom ledare 2 inte 

har arbetat tillräckligt länga på arbetsplatsen att inneha denna expertis. Medarbetarna är alla själv 

mer lärda i deras arbetsuppgifter än ledaren. Ledarens roll är då att agera stöttande och ledande 

för att få medarbetarna att klara av sina uppgifter. Om något strular för medarbetarna kan inte 

ledaren täcka in och utföra uppgiften åt medarbetaren, likt hur det kan se ut på många andra 

arbetsplatser. Fördelen av detta mindre operativa ledarskapsarbetet är att det finns mer tid och 

energi att arbeta i större frågor. Det är tydligt att de som arbetar högre upp i hierarkin på 

förvaltningsmyndigheten arbetar mindre problemlösande och mer problemformulerande förklarar 

ledare 2. I Johanssons et al. (2014) beteendeteorier analyseras aldrig vikten av ledarens expertis i 

medarbetarnas arbete. Det går att tolka ledarens krav att föregå med gott exempel i det 

representerande beteendet (Johansson, Hamrin & Miller, 2014) som att ledaren visar vad som ska 

göras i en uppgift genom att själv utföra den. Däremot går det hävda att en ledare kan föregå 

genom gott exempel på andra vis, genom att till exempel vara i tid på arbetsplatsen, arbeta 

hängivet, visa god strukturerad förmåga och andra bra beteenden på arbetsplatsen.  

 

Ledarna frågades om det skett mycket omstrukturering av ledarpersonligheter för de 

medarbetande på arbetsplatsen. Alla ledare svarade ja. På arbetsplatsen har det bytt 

ledarpersonligheter mycket. Ledarna ansåg detta som en bra sak. Ledare 4 förklarar att med olika 

ledare finns det olika kompetens för ärenden. Den bild som förmedlas av arbetsplatsen till 

medarbetarna kan skifta enormt i skiftet av ledare (Berger & Luckmann, 1966). Ledare 2 har 

samma chef som när hen började. Dock har ledare 2 inte arbetat så länge på organisationen. En 
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ledare på organisationen behandlas annorlunda än medarbetarna förklarar ledare 3. Hen har sätt 

mycket ledare, bland annat sig själv byta arbetsroll från medarbetare till ledare inom samma 

organisation. En ledare bemöts inte med samma jargong, som medarbetarna, eftersom hens roll 

inte är att vara en vän med medarbetarna. Detta återgår till vad ledare 2 säger i tidigare paragraf. 

Att det är viktigt att medarbetarna och ledaren inte blir för vänskapliga med varandra, eftersom 

respekten och professionaliteten mellan den med stort ansvar och dess kollega ska hållas intakt.  

 

7.2   Medarbetaranalys.  

 

7.2.1  Ledarskapskommunikativa beteenden 

Vid frågor om vilka kanaler som förekom vid kommunikationen med ledaren skapades en bild av 

att tre av fyra medarbetare arbetade i samma miljö som respektive ledare. Det blev därför 

naturligt att dialogen förekom muntligt eftersom de fysiskt var på samma plats. I resultatet 

beskriver medarbetare 4 dialogen med sina ledare som att merparten av kommunikationen 

förekommer genom telefonsamtal och mail, hen förklarar att detta beror på att ledarna ofta är 

frånvarande från arbetsplatsen i jobbärenden. Det interagerande beteendet (Johansson, Miller & 

Hamrin, 2014) talar om hur en ledare finns tillgänglig för sina medarbetare, beteendet gäller inte 

endast vid jobbrelaterade ämnen utan också personliga. Teorin beskriver inte om närvaro 

innefattar att ledaren måste fysiskt vara på plats eller ifall det räcker med en mental närvaro som 

exempelvis dialog genom mindre direkta kanaler, dvs. telefon och mail.  ”Jag upplever att en 

ledare inte behöver synas för att vara närvarande.”, uttalandet var medarbetare 1 som 

diskuterade närvaro hos en ledare. Hen visar att vetskapen om tillgänglighet oberoende kanal kan 

vara lika viktig som en fysisk tillgänglighet.  

I dialog mellan ledare och medarbetare förväntas direkt respons från båda parter, således blir 

medarbetarna involverade i kommunikationsprocessen. Denna sorts tvåvägskommunikation är 

mer vanlig mellan ledare och medarbetare än envägskommunikation enligt Dahlkwist (2012). 

Vidare blir det även en synkron diskussion då samtliga medarbetare uttryckte att kommunikation 

relaterad till jobbet med ledaren förekommer när det finns behov av konsultation eller 

avstämning, vilket i sin tur kräver relativt snabb återkoppling (Dahlkwist, 2012). 
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Ett återkommande fenomen är skillnaden av informell dialog mellan medarbetare och ledare. 

”Informellt pratas det mycket på fiket, nästan varje dag. Där kan även jobbprat komma in”, det 

medarbetare 1 beskriver här är en inramning för informell kommunikation där även formell 

kommunikation kan få utrymme. Att den formella kommunikationens frekvens är lägre än den 

informella tyder på att medarbetarna jobbar mycket självständigt, vilket är något som också 

återkommer i intervjuerna. Även medarbetare 2 var tydlig med att den informella dialogen med 

ledaren är frekvent,  ”Vi pratar varje dag på ett eller annat sätt, det är inte så att jag alltid söker 

konsultation, utan både formellt och informellt.” 

Johanssons et al. (2014) utvecklande beteende sätter medarbetarens personliga utveckling i fokus, 

och den aspekten av beteendet i frågan är att skapa självständighet. Uppsatsens insamlade empiri 

visar att det som regel är medarbetarna som kontaktar ledaren vid behov av stöd eller diskussion, 

annars förväntar sig ledaren att medarbetaren klarar av sitt arbete självständigt.  Medarbetare 1 

lägger vikt på att en medarbetare har ett självständigt ansvar mot sin chef när hen säger ”Som 

medarbetare måste man vara tydlig och säga till om det verkligen behövs.  Då vet jag att jag kan 

räkna med att hen (ledaren) skulle ringa mig om vi inte personligen skulle kunna mötas.” 

Medarbetarens svar visar på ett resultat av utvecklande beteende där hen ser vikten av att agera 

själv om det finns behov för det. Självständigheten leder till mindre ansvar för ledaren, vilket 

göra att hen skulle kunna fokusera mer på jobbet. 

En skillnad mellan medarbetare 3 och 4 är gentemot vem kommunikationen förs mest. I detta fall 

gestaltar medarbetare 3 sin kommunikation mot sina medarbetare som mer naturlig än mot sin 

ledare. ”I mitt dagliga arbete går jag först och främst till mina kollegor.” anledningen beskriver 

medarbetare 3 senare när hen säger ”Vi arbetar ganska mycket med liknande saker, och behöver 

därför stämma av med varandra”. Medarbetare 4 förklarar att dialogen med ledarna är 

förekommer oftare än med medarbetare. En markant skillnad mellan dessa två medarbetare är att 

medarbetare 3 sitter med hela sin avdelning i samma lokal medan medarbetare 4 istället har sin 

avdelning mer spritt på olika lokaler i Jönköping. 

Hur arbetsuppgifter uppstår för de olika medarbetarna varierar beroende på befattning och deras 

ledare. Ett tydligt exempel är att medarbetare 1 har en position vilken består av mycket 

självständigt arbete där även arbetsuppgifter bestäms på egen hand. Ledaren för medarbetare 1 
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visar på ett utvecklande beteende, där självständighet står i fokus (Johansson, Hamrin & Miller, 

2014).  Vid frågor om delegering av arbetsuppgifter säger medarbetare 1 att ”Jag bestämmer 

väldigt självständigt. Ledaren kommer inte och säger vad jag ska göra.” 

Medarbetare 3 däremot beskriver ett strukturerat beteende hos sin ledare, vilket karakteriseras av 

Johansson et al. (2014) med att bilda tydliga ramar och förutsättningar för medarbetaren att jobba 

efter. Vid eventuella nya arbetsuppgifter beskriver medarbetare 3 en dialog där hen får komma 

med åsikter och återkoppling, så att det inte bara delegeras utan blir en synkron diskussion under 

tvåvägskommunikationen, vilket Dahlkwist (2012) beskriver som involvering i processen.  

Vi har gjort lite omorganiseringar och när arbetsuppgifter har ändrats, då har vi fått ett 

förslag för hur det ser ut och vad man ska göra. Vid den stora omorganiseringen så hade 

vi det uppe med alla medarbetare tillsammans. Jag får själv komma med synpunkter i hur 

jag tycker det låter. Om vad jag vill. Jag har möjlighet att återkoppla själv. Jag får tycka 

till kring allt nytt. Först hade jag ett vikariat, och sen tills en tillsvidare anställning. Då 

fick jag erbjudande om typen av uppgifter, och fick tacka ja och ställas inför om vill göra 

det.  

Medarbetare 3 beskriver två olika beteenden vid nya arbetsuppgifter, skillnaden mellan 

processerna är om arbetet är grupp- eller individbaserat. Vid självständigt arbete ges inga 

instruktioner utan uppgifterna instrueras för synkront samtidigt som de behandlas, det är det 

strukturerade beteende som har varit återkommande genom analysen då fokus har legat på 

medarbetarens självständighet. Den andra processen som medarbetare 3 gestaltar är när det är 

projekt- eller grupparbeten, vid ett sådant tillfälle ges det instruktioner för hur arbetet ska 

genomföras av projektledaren. Att ge instruktioner vid nya uppgifter är kännetecknande för ett 

strukturerat beteende enligt Johansson et al. (2014), denna sorts agerande leder till en tydlig 

inramning av arbetet. Även om tilldelningen av arbetsuppgifter ser olika ut för de olika 

medarbetarna finns det ett genomgående system där det i allmänhet jobbas mer individuellt, och 

att därför grupparbeten blir mer ovanligt. 

Att medarbetarna i studien kommunicerar med sina ledare har visats tydligt, dock är det viktigt 

att förstå hur deras ledare gör sig själva tillgängliga för dialog, vare sig jobb eller privata ärenden. 

Vid frågan om hur ledaren fanns tillgänglig var medarbetare 1 tydlig med att om hen behövde 
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stöd för ett personligt ärende omgående hade ledaren gjort sig själv tillgänglig. Uppfattningen 

medarbetare 4 har angående tillgänglighet hos ledaren kom tydligt fram när hen sa ”Jag upplever 

att det alltid går att få lite tid att prata med min chef om det är ett brådskande ärende i tjänsten 

eller privat.” Även de andra medarbetarna uttryckte att det inte skulle vara något problem att 

vända sig till sina respektive ledare gällande båda jobb och privata frågor, dessa svar tydliggör 

två ledarskapsbeteenden. Genom att klara att visa sig tillgänglig för och ta hand om eventuella 

personliga svårheter en medarbetare upplever visas det på ett utvecklande beteende enligt 

Johansson et al. (2014). Det andra och ännu tydligare beteendet är det interagerande beteendet 

där det handlar om att lyssna på sina medarbetare från en medmänsklig vinkel och inte ur ett 

ledarperspektiv. I samtalet om ledarens tillgänglighet konstaterar medarbetare 3 att hen skulle 

föredra att vända sig till sin chef vid ett personligt ärende än till personalansvarig på avdelningen.  

Medarbetare 2 hade även goda erfarenheter med att nyttja sin ledare vid en personlig fråga, ”Jag 

har varit i den situationen och jag tyckte inte det var något problem. Jag har stort förtroende för 

hen”  

7.2.2   Ledarskapskommunikativa principer 

Frågor om det finns eller diskuteras mål och delmål på individ- och enhetsnivå ställdes för att 

undersöka om och vid tillfälle till vilken uträckning Pallas och Fredrikssons specifika och 

mätbara principer (2013) går att hitta. Det som fokuseras vid just dessa två SMART mål är att 

tydliggöra vad som förväntas vid varje mål eller del, för att sedan få ledaren att uttrycka hur 

individens arbete med målen ska utvärderas. I tillägg till dessa två SMART mål som går under 

Pallas och Fredrikssons produktionsprincip innefattar frågan Johanssons et al. (2014) principen 

som omfattar en ledares förmåga att tydliggör förväntningar av en medarbetare. Tydligast var att 

mål för enheterna var intet existerande. Medarbetare 4 poängterar att försök har gjorts men att det 

är svårt med mål inom en offentlig förvaltning. När medarbetarrespondenterna diskuterar delmål 

tillsammans med ledaren var det avsevärt olika svar som uppkom. Där svaren visade tydligast till 

systematisk dialog för individuella mål var hos medarbetare 3 och 4 där respektives ledare 

använde lönesamtal eller medarbetarsamtal för att diskutera mål för kommande år, dessa möten 

förekommer en och två gånger om året. Målen som respektive medarbetare diskuterade och 

utvärderade med sin ledare omfattade samarbetsförmåga, alltså låg inte fokus på 
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arbetsprestationen utan hur väl de fungerande i arbetsmiljön. Vid frågan om hur det diskuteras 

mål med ledaren svarade medarbetare 3 

 Framförallt under medarbetarsamtal som man sätter upp olika mål, som man ska jobba 

efter. Dels görs en utvärdering av chefen av mitt arbete. Sedan sätter man upp delmål 

som man ska jobba efter under året. Sen sätter man även upp utbildningsmål 

Löne- och medarbetarsamtal blir även använd som en plattform av ledare för att få feedback på 

sitt ledarskap. När det tas upp hur allt fungerar för medarbetaren på arbetsplatsen berörs även vad 

hen tycker om deras respektive ledare. Empirin insamlat från frågan om mål och delmål lyfter 

fram hur och vid vilka tillfällen ledarna på Stadskontoret väljer att diskutera saken i fråga med 

sina medarbetare, i alla fall ur medarbetarnas egna perspektiv.  

Johanssons et.al (2014) femte princip, innebär bland annat att ledaren söker feedback hos sina 

medarbetare. För att veta hur medarbetarna ser på ledarskapsarbetet ur feedbacksynvinkeln 

frågades de om hur de utvärderar sitt arbete. Alla medarbetare missförstod först frågan och 

svarade att de utvärderar lite för sig själva hela tiden. Först när de ställts in i kontexten att ledaren 

ofta i organisationer skapar förutsättningar för att utvärdera arbeten kunde de svara på riktigt. 

Medarbetare 1 anser det viktigt att få ledaren att se arbetsförloppet. Även om hen är säker i det 

hen gör så finns det en säkerhet och trygghet i att få försäkran i att ett utfört arbete är bra gjort. 

Får hen mindre respons på det hen gör kan det hända att hen tolkar det som om något som gjort är 

otillräckligt. Medarbetare 2, svarar att de faktiskt inte har några metoder att utvärdera deras 

arbete. ”Detta jobb handlar om att vara kritisk mot sig själv”. Medarbetare 3 svar liknar 

medarbetare 2. ”Jag tror jag utvärderar hela dagen hur man jobbar”. Medarbetare 4 svarar 

snabbt och tydligt att det är vid medarbetarsamtalet som det ges möjlighet att utvärdera arbetet.  

Ett av SMART målen (Pallas & Fredriksson, 2013) innefattar ledarens tydlighet vid vem som står 

ansvariga för arbetet som blir utfört för den enhet hen är ansvarig för, en av frågorna är designad 

för att ta reda på vem som faktiskt står ansvarig. Samtliga medarbetare tydliggör att de själva står 

ansvarig för att deras arbete blir utförd, men vid svårheter att uppnå eller att inte ha lyckats är det 

ändå ledaren som står högsta ansvarig.  
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Tidigare i analysen av medarbetare beskrevs två olika arbetssituationer kring arbetstilldelning 

mellan medarbetare 1 och 3, en relevant aspekt av arbetsdelegering är om en medarbetare har för 

mycket arbete eller har en sorts förhinder. Här blir Johanssons et al. (2014) femte princip viktig 

eftersom den berör ledarens problemlösning, och vid ett problem med arbetsbelastning hos en 

medarbetare var det genomgående att uppgifterna blev delegerade till medarbetare som hade 

möjlighet att ta över. Medarbetare 1 beskriver en arbetsdelegering vid behov som var alltigenom 

märkbar hos alla medarbetare, ”Om det finns en aktivitet som någon behöver hjälp med så 

meddelar ledaren ut det till resten av enheten, där dem som har mindre att göra kan hjälpas åt, 

det är så länge inte en specifik kompetens behövs.” 

Att förstå hur medarbetarna ser på ledarnas förväntningar skapar förståelse både för hur 

medarbetarna tycker ledarna arbetar aktivt med att optimera kommunikationen, men också hur 

medarbetarna uppfattar kommunikationen på arbetsplatsen. Medarbetarna ges även en chans att 

reflektera över sitt eget uppdrag, och visar genom hur bestämt de svarar hur väl etablerat ledarnas 

förväntningar visat sig. Alla medarbetare förklarar bestämt hur ledaren förväntar sig att de sköter 

sitt arbete. Det innebär även att vara en aktiv del av enheten som engagerar sig och bryr sig om 

sina andra medarbetare berättar medarbetare 1. Medarbetare 4 berättar att det handlar lite om 

ömsesidig respekt. Att hen antar att ledaren förväntar sig lite samma som hen förväntar sig av 

ledaren. Uttalanden medarbetare 4 gav angående ledarens krav på hen var ” Service, 

samarbetsförmåga, diskussion och förmedling, lite samma krav som jag har av hen.” 

 Pallas och Fredrikssons produktionsprincip (2013) förklarar att det är viktigt att vara tydlig med 

vem som ska göra vad, det är viktigt för ledaren att visa vad den förväntar sig av sin medarbetare. 

Den ansvarsbestämda principen är knuten till det representativa beteendet. Den ömsesidiga 

respekten medarbetare 4 pratar om går bara uppfylla genom att ledaren själv agerar gott exempel 

(Johansson, Miller & Hamrin, 2014). 

Johansson et al. (2014) har en princip som handlar om hur ledaren uppdaterar sina medarbetare 

om relevanta händelser inom organisationen, anledningen att uppdateringar är viktigt för att 

medarbetarna vet i vilken riktning organisation jobbar och så att medarbetaren vet att hen jobbar 

åt det hållet. Att jobba åt rätt håll inom Jönköpings kommun och dess förvaltningar blir således 

att jobba efter den politiska styrningen som finns. I intervjuerna kom det tydligt fram att 
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Jönköpings kommun arbetar med uppdateringar för båda specifika förvaltningar, avdelningar 

men även för alla anställda genom att göra informationen tillgänglig på intranätets förstasida.  

Denna information är det första anställda inom kommunen ser när de loggar in på sina intranät. 

Enligt medarbetare 4 används intranätet flitigt, det blir blev tydligt när hen sa ”Jag kollar 

intranätet varje dag, offentliga handlingar tas upp där hela tiden.” 

Genomgående så får samtliga medarbetare organisationsuppdateringar genom schemalagda 

möten där alla på enheten mot förmodan deltar. Hur ofta dessa möten förekommer varierar från 

en gång i veckan till tre möten varje termin. Medarbetare 2 var den medarbetarerespondenten 

som hade möten mest frekvent, vilket är en gång i veckan. Hen beskriver att uppdateringarna som 

informeras om på deras möten berör deras avdelning och inte resten av förvaltningen eller 

kommunen eftersom den informationen finns på intranätet. Medarbetare 2 sa att ”Chefen brukar 

prata först om det är något särskilt som berör oss. Oftast saker som bara berör oss, inte 

information om andra förvaltningar eller andra delar på stadskontoret. Utan mest information 

som är relevant för oss.” De andra medarbetarna hade lägre frekvens på sina möten, men till 

skillnad från medarbetare 2 får de övergripande uppdateringar som har hänt inom organisationen 

på dessa möten. 

 

Mötena har många syften, och medarbetarna uttrycker också att mötena håller plats för 

medarbetarna att lyfta upp eventuella problem, händelser eller liknande. Det skapas ett naturligt 

utrymme och möjlighet för medarbetarna att uttrycka sig vid behov, vilket är en av principerna 

till Johansson et al. (2014). Principen beskriver hur en ledare stödjer och uppmuntrar till 

meningsskapande gentemot sina medarbetare. Vilket leder till att medarbetarna får möjlighet att 

ge återkoppling på hur hela arbet- och kommunikationsprocessen fungerar. Ifall det finns något 

de anställda vill diskutera kring chefens ledarstil ges även den möjligheten vid dessa möten. 

Pallas och Fredriksson (2013) belyser vikten av möjligheten till kontinuerlig återkoppling för att 

alla individer inom ett företag ska förstå och växa i sin roll och uppgift.  

I Pallas och Fredrikssons (2013) står R:et i SMART målen för realistiska, innebörden av den 

realistiska principen är att ledaren förstår vad som är rimliga krav utifrån budgetbergränsningar 

som finns inom organisationen. Denna förståelse är också väsentlig för medarbetare att vara 
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införstådd med. Om en ledare framställer tydliga ekonomiska ramar medarbetaren har att förhålla 

sig till skapas en tydlig struktur som underlättar arbetet (Johansson, Miller & Hamrin, 2014) 

Att strukturera arbetare handlar om mer än att bara sätta upp tydliga visioner och mål, även om 

det bidrar med att stimulera medarbetare genom tydliga exempel (Johansson, Miller & Hamrin, 

2014). Det handlar lika mycket om att skapa öppna involverande dialoger med arbetare där de 

känner sig trygga att dela med sig. Frågor om hur införstådda medarbetarna är i de ekonomiska 

frågor som är relevanta för just deras arbete blev ställt och svaren varierade. Medarbetare 1 och 4 

svarade att de är medvetna med vilka ekonomiska förutsättningar det jobbades efter och 

medarbetare 4 tillägger även att ” Inget får kosta mer än vad det behöver göra”. Kunskap om det 

finansiella inom organisation underlättar för medarbetarna att undvika ekonomiska felsteg (Pallas 

& Fredriksson, 2013). Medarbetare 2 och 3 svarade att de inte satt inne med större vetskap om 

hur ekonomin ser ut, men båda visade på att tankesättet ändå är fokuserat på att inte använda mer 

resurser än nödvändigt. Det gör medarbetare 3 tydligt när hen säger ”Men jag är medveten att jag 

jobbar i en offentlig organisation, så jag är införstådd att jag inte kan hantera ekonomin 

hursomhelst.” 

7.2.3   Frågor utan teoretisk förankring 

Även medarbetarna frågades om de hade tidigare arbetserfarenheter innan förvaltningsarbetet av 

samma anledning som ledarna. Berger och Luckmans teori (2006) förklarar att människors 

nuvarande föreställning av verkligheten är baserat på något i det förflutna och ligger som 

inspiration för många av de frågor som saknar teoretisk förankring.  

Två av medarbetarna, 1 och 2, pratar om relevanta erfarenheter där arbetssituationen inte varit 

optimal. Medarbetare 1 målar upp en situation där hens tidigare ledare har haft många 

underanställda vilket gjorde ledaren svårmottaglig för kommunikation och lägger till att det var 

minimalt med fysiska möten.  

Det har underlättat att ha en enhet där jag kan få praktisk information om vem den nya 

anställda är, vanlig information som man vanligen får på en arbetsplats. Det fick inte jag 

under en två års tid, jag fick försöka lyssna på fiket. Jag fick lära mig själv och 

introducerar mig själv till arbetet när jag aldrig hade jobbat i en liknande organisation.  
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Citatet visar hur medarbetare 1 gestaltar skillnaden av att ha en närvarande ledare gentemot en 

frånvarande ledare. Hen anger problemet som att dåvarande ledare hade för många underanställda 

och därför inte klarade att ge medarbetare det stöd och feedback hen behövde för att klara av sin 

uppgift optimalt.  

En positiv upplevelse medarbetare 2 har haft sen hen började arbetet på Stadskontoret är en 

känsla av en öppen miljö. ”På min andra arbetsplats var det inte lika härlig atmosfär och man 

var inte lika nära sina arbetskollegor. Där spelade det inte roll om dörrarna stod öppna för man 

tog sig inte samma frihet att prata med kollegorna.”. 

Erfarenheterna behöver inte nödvändigtvis vara negativa för att en medarbetare ska uppskatta en 

ny arbetsmiljö eller ett nytt ledarskap. Att ha praktiserat som chef med underanställda har gett 

medarbetare 1 en bredare förståelse av vad hens ledares roll innebär och vilka utmaningar rollen 

består av. Ett av exemplen hen beskriver är viktigheten att lära känna gruppen och på det sätt 

kunna skapa synergi,  

Den tydligaste skillnaden i nuvarande arbetssituation gentemot tidigare arbetsroll för medarbetare 

4 är att numera har hen en kompetens som inga andra på avdelningen har. På den tidigare 

arbetsplatsen fanns det många anställda inom samma roll där skillnaderna i kompentens var 

minimala eftersom de hade samma uppgifter. Numera är medarbetaren mer ensam i sin roll och 

därför ensam i sin kännedom kring ämnet.  

7.3  Gemensamma och kontrasterande nämnare medarbetare och 

ledare. 

Denna tredje del sammanfattar och tydliggör de delar av tidigare analysresultat som varit likt och 

åtskilt mellan ledare och medarbetare för att verkligen belysa det resultat som är relevant för 

frågeställningarna. 

7.3.1  Tydliga unisona respondentsvar 

Syftet med frågan om ledares uppföljning av medarbetarna vid nya arbetsuppgifter var att se 

vilka av det utvecklande och strukturerade beteendet som syntes hos respondenterna. Det som 

skiljer beteenden åt vid nya arbetsuppgifter är att det strukturerade beteendet är tydligt med hur 

arbetet ska bli genomfört och inom vilka ramar medan det utvecklande beteendet fokuserar på att 
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den anställda i fråga löser uppgiften självständigt (Johansson, Miller & Hamrin 2014). Frågan 

genererade insikten om att nya arbeten för medarbetare i förstahand hanteras självständigt av 

medarbetare, alltså ett tydligt utvecklande beteende. Medarbetare 3:s uppfattning vid frågan var 

att det ges för lite instruktioner när de introduceras till jobbet. Under uppgiftens gång utvecklar 

istället medarbetarna sin förmåga och deras kompetens utvecklas. Ledare 4 betonar att det inte 

alltid är möjligt att ge instruktioner vid nya arbetsuppgifter även om det vore önskvärt eftersom 

det inte finns nog tid. Annars strävar alla fyra ledare för att dela upp nya arbetsuppgifter 

tillsammans med medarbetarna.  

Ett tema som var enstämmigt hos alla respondenter var ett praktiserande av en öppen dörr metod 

vilket går ut på att om ledaren är på arbetsplatsen kan man alltid komma in för att prata eller 

diskutera.  Det beteende som då skiner genom blir Johansson et al. (2014) sitt interagerande 

beteende och en princip som berör tillgänglighet, i grunden beskriver dessa två teorier 

ledarskapskommunikation som gestaltar sig själv som tillgänglig för medarbetarna. Genom denna 

princip förespråkar ledaren en positiv och öppen arbetsmiljö. Öppna dörrar är inte något alla 

organisationers ledare tillämpar, det är tydligt när medarbetare 1 visar till sin tidigare 

jobberfarenhet där kommunikationen med ledaren inte var optimal eller öppen.  

Man kan tänka så här, hur jag själv skulle vilja ha det. Om dörren jämnt är stängd. Det 

säger någonting, typ stör inte mig. Man kan ha olika koder, man kan ha dörren helt 

öppen. Man kan dörren halvöppen, det betyder att man måste sticka huvudet in genom 

dörren, att man som chef jobbar med något. Har man stängt dörren, då är det stängt. Då 

är luren på. 

Detta citat förklarar varför ledare 3 väljer att hålla sin dörr öppen på arbetsplatsen för sina 

medarbetare. Citatet visar till att ledaren i fråga ser på hela kommunikationen ur sina 

medarbetares perspektiv för att förstå hur hen själv borde agera som ledare. Ifall alla ledare som 

intervjuades gör en perspektivanalys är ovisst då det inte kommit så tydligt fram, men det som 

framgår är att det finns bakomliggande syften vid ledarnas agerande. Ledare 1 poängterar att den 

öppna dörr metodiken inte endast gynnar medarbetare som behöver hjälp med arbetsfrågor utan 

även när det finns behov för medarbetare att uttrycka sina åsikter om exempelvis arbetsmiljön 

eller ledarens arbetssätt. ”Jag förväntar mig att de (medarbetarna) kommer till mig direkt om det 



 

 

  54   

 

 

är något, det är bättre än att de går runt med en uppbyggande irritation”, det ledare 1 förklarar 

med föregående citat är en av anledningarna för att främja en öppen miljö och är därför hen är 

tydlig med att dörren är öppen på medarbetarsamtalen. Att engagera medarbetarna till en dialog 

där de uttrycker frågor och tanker, oberoende bra eller dåliga är en av aspekterna i 

tillgänglighetsprincipen förklarat av Johansson et al. (2014). Med dessa analyser av uppfattningen 

om en öppen dörr metod blir det tydligt att det finns genomgående interagerande beteende där 

ledarna gör sig själva tillgänglig som resurs för sina medarbetare, vidare belyser det ett av valen 

ledarna inom Stadskontoret tar för att skapa dialog med medarbetarna.  

Den öppna dörren är en anspelning på tillgänglighet, sätt ur envägs och tvåvägskommunikations 

teorin ( Dahlkwist, 2012) blir dialogerna en form av tvåvägskommunikation eftersom alla parter 

är involverade. Den öppna dörren skapar alltså en naturlig tvåvägskommunikation.  

Vi frågade ledarrespondenterna om de tror medarbetarna är medvetna om vad deras förväntningar 

är på dem, och vi frågade medarbetarrespondenterna om de visste vad ledarna förväntade sig av 

dem. Det intressanta är att ledarna inte anser sig behöva veta om medarbetarna egentligen vet 

vilka förväntningar de har på sig. Utan det viktiga är att arbetet blir utfört. Medarbetarna svarade 

like bestämt och unisont som ledarna. Enligt medarbetarna är ledarnas förväntning att arbetet blir 

gjort i tid och är ordentligt utfört. Det ringer alltså bra med ledarnas tankar att det viktiga är att 

arbetet blir utfört, det i sig blir en förväntning, även om ledarna inte ser det som en. I alla fall är 

det så medarbetarna uppfattar det.  

Principen om konkreta mål (Pallas & Fredriksson, 2014) beskriver behovet av ledarens och 

medarbetarnas förståelse för budget. Alla ledare hade bra koll på den budget de rörde sig med, 

och alla utom ledare 3 visste att alla deras medarbetare också hade en bra översikt över hur 

mycket budget organisationen rör sig med. Av medarbetarrespondenterna hade hälften bra 

förståelse för budgeten. Ledare 1 och 4 menar att de övergripande fått budgeten förklarat för sig 

och vet vad de kan förutsätta utifrån den. Ledare 2 och 3 förklarar att de jobbar på en offentlig 

organisation, så även om de inte har större förståelse för budgeten är det viktigt att de respekterar 

den. Deras attityd är fokuserad mot allmänheten.  
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7.3.2  Tydliga åtskilda respondentsvar  

Både ledare och medarbetare ser majoriteten av sina medarbetare varje dag. Medarbetare 3 var 

undantaget, vars arbetsplats oftast inte var kontorsmiljö. Alla ledare föredrog att hålla muntlig 

daglig kontakt med sina medarbetare, och om inte muntligt var möjligt en kontakt via mail eller 

telefon. Medarbetarna däremot förklarar att de eftersträvar så mycket kontakt som möjligt med 

ledarna men att det ofta inte är möjligt på daglig basis. Medarbetare 4 utrycker att hen ofta får 

nöja sig med att prata med ledaren över telefon eller mail. Ledare 1 och 2 säger att de pratar med 

sina ledare någon gång i veckan. Viktigt att nämna är att ledarna inte nödvändigtvis agerar ledare 

åt någon av medarbetarrespondenterna, den enda rimliga slutsatsen vi kan dra är att det skiljer i 

arbetsmodeller på Stadskontoret.  

Ledarna förklarar att de helst skapar arbetsfördelning och uppgiftsbeskrivning tillsammans med 

medarbetarna, så gott som tidsramen tillåter dem att göra det. Medarbetarna förklarar att vid nya 

arbetsuppgifter fungerar annorlunda. Det är både ett synkront förhållande där ledarna arbetar 

tillsammans med medarbetarna i vad som behöver göras, utan att förklara det djupgående, likt hur 

ledarna porträttera det. Det är däremot också något där ledarna utan strukturellt beteende låter 

medarbetarna själva ta sig an de nya uppgifterna, med sin tillgänglighet som alternativ 

vägledning i uppgifterna de ställs inför. 

De fall där arbetsuppgifterna ändras var alla ledare eniga om att det krävs en större kommunikativ 

insats med mer återkoppling. Eftersom frågan om att ändra arbetsuppgifter framförallt är riktad 

till ledarna frågades inte medarbetar respondenterna detsamma. 

En skillnad mellan alla parter, nästan alla ledare, och nästan alla medarbetare, är hur 

Stadskontoret arbetar med mål. Ledare 1 arbetar nästan helt och hållet efter mål, se 7.1.2. Ledare 

2 och Ledare 4 önskade att de kunde arbeta mer med mål men såg samtidigt problematik i att 

göra så. Genom förståelse för aktiviteternas innebörd sätter inte ledare 4 några mål för sina 

medarbetare, utan föredrar att arbeta utifrån dialog. Till skillnad från ledarna var medarbetarna 

mer unisona i sina svar angående arbete mot mål. I deras fall existerade inte mål arbete så gott 

som de vet. Ledare 4 poängterade att försök gjorts, men att det inte var enkelt i en 

förvaltningsorganisation. Det mest tydliga målarbetet som förekommer på Stadskontoret är vid 
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lönesamtal och medarbetarsamtalen. Dessa mål är personliga mål, som bland annat sätter grunden 

för lönediskussion och mer personliga angelägenheter.  

Enligt Johanssons et al. (2014) femte princip, angående hur en ledare söker feedback var en punkt 

där det kom fram olika sätt ledarna agerar och hur medarbetarna uppfattar det. Där ledaren söker 

feedback når hen ut till sina medarbetare för att utreda deras åsikter kring ledarens arbete. Frågan 

handlar om hur ledaren söker återkoppling förutom de standardiserade löne- och 

medarbetarsamtal. De fyra olika ledarna beskriver behovet av återkoppling som ledare och hur 

det borde förekomma väldigt olika. Hur medarbetarna ser på frågan är ovisst då den inte var 

tydlig nog och ett missförstånd inträffade som gjordes att fel empiri kring denna fråga blev 

insamlat. 
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8.  Slutsats och diskussion  

 

8.1  Frågeställningar och slutsats 

 

Frågeställning 1: 

Syftet med den första frågeställningen är att förstå och påvisa vilka kommunikativa 

ledarskapsbeteenden som går att finna inom Stadskontoret i Jönköpings kommun. Genom att 

designa intervjufrågor efter kommunikativa beteenden (Johansson, Miller, Hamrin, 2014) blir 

respondenternas svar förankrade i respekterade teorier. För att förstå vilka kommunikativa 

ledarskapsbeteenden som är tydliga på Stadskontoret behövs varje teoriförankrat svar ställas mot 

varandra. Slutsatserna fattas efter om det fanns genomgående likheter i hur ledarna och 

medarbetarna svarat på frågorna.  

Det interagerande och utvecklande beteendet är de ledarskapsbeteenden som utmärker sig mest i 

analysen. Interagerande beteende (Johansson, Miller, Hamrin, 2014) lägger fokus på att 

medarbetaren känner en trygghet i dialog med sin respektive ledare. Som en bekräftelse på just 

detta beteende svarade samtliga medarbetare att eventuellt vända sig till chefen angående både 

professionella och personliga problem vore oproblematiskt. Det interagerande beteendet visade 

sig framförallt i analysresultatet om ledarnas ”öppna dörrar” i kapitel 7.1.1, 7.2.1 och 7.3.1.  

I kapitel 7.3.1 förklaras unisona frågor där både ledare och medarbetare svarar liknande. Ledarna 

och medarbetarna ställs frågan om hur de följer upp nya arbetsuppgifter. Tydligt svar är att det 

inte krävs någon längre introduktion i nya uppgifter, utan medarbetare och ledare löser uppgifter 

under dess tidsförlopp. Det är alltså utvecklande beteende som råder, ett återkopplande beteende 

som inte strukturerar allt från början. Det utvecklande beteendet är framförallt tar framförallt 

hänsyn till medarbetarnas självständighet och förklarar tilliten respondenter har till sin ledare. Ett 

utvecklande arbete handlar om att ledaren visar sig förberedande och skapar tillit hos sina 

medarbetare. Det utförs enklast via feedback och mycket återkoppling. 
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Sammanfattningsvis är det alltså tydligt att det interagerande och det utvecklande beteendet är 

mest markant i analysen, eftersom svar från frågor som är baserade på dessa beteenden är mer 

unisona mellan ledare och medarbetare än de andra beteendena är. 

Det representerade beteendet och det strukturerande beteendet var inte lika tydligt samstämmigt i 

frågorna hos respondenterna.  

Det visade sig att varken ledarrespondenterna eller medarbetarrespondenterna ansåg att ledarna 

visade tydligt för medarbetarna vad deras arbetsuppgifter innebar, och det var inte ledarna som 

delegerade ansvaret för arbetsuppgifterna mellan de anställda. Det råder alltså delade meningar i 

hur ledarens strukturella och representerade beteende används.  

Exempelvis i kapitel 7.3.2 så visas olikheter mellan ledare och medarbetares tänk. Ledarna ansåg 

här att de genom ett representerande beteende tillsammans med medarbetarna la fram en struktur 

för hur arbetsuppgifterna skulle skötas. Vilket visar på en modell av strukturerande beteende. 

Medarbetarna ansåg att ledarna framförallt fanns tillgängliga i de arbetsuppgifter de ställts inför, 

men att de inte var delaktiga i att instruera vad de innebar.  

Ett utvecklande och interagerande beteende går hand i hand med varandra. Eftersom det 

interagerande beteendet ger tillgänglighet och stöd för de anställda i form av dialog och det 

utvecklande beteendet ger medarbetarna respekt och tillit så blir kombinationen en 

självständigare typ av arbetsmiljö där ledaren stödjer medarbetarna vid behov. Medarbetarna på 

Stadskontoret går att jämföras med en bäbis som precis börjat gå. Likt hur en förälder låter en 

bäbis gå på egen hand men tydligt finns där för att omfamna barnet ifall hen skulle trilla, får 

medarbetarna också gå självständigt med ledaren tillgänglig ifall hjälp behövs.  

 

Frågeställning 2: 

Den andra frågeställningen ämnar att reda ut hur ledarna på stadskontoret aktivt arbetar med 

kommunikativa val, som exempelvis att strukturera medarbetarnas arbete, eller hur ledarna 

uppdaterar och ger medarbetarna insyn i vad som händer i organisationen. För att förstå detta 

ställdes frågorna baserat på hur ledare sätter upp mål, hur väl dessa mål kommunicerades och hur 

väl målen diskuterades med medarbetarna samt hur väl målen följts upp.  



 

 

  59   

 

 

I kapitel 7.1.2 och kapitel 7.2.2 beskrivs det målarbete som ledarna och medarbetarna på 

Stadskontoret utövar. De anställda på Stadskontoret jobbar inte efter resultatsfokuserade mål för 

att kommunikativt bedriva ett bättre arbete, utan målen är baserade i sociala förmågor. På 

Stadskontoret har alla medarbetare ett medarbetarsamtal med sina ledare, där de diskuterar 

arbetssituationen överlag. Utöver medarbetarsamtalet får medarbetarna också ett lönesamtal där 

de utvärderas av ledarna. Detta sker en gång per halvår och är det ända målarbete som ledarna 

arbetar efter. Slutsatsen blir att det finns utrymme att utveckla det kommunikativa ledarskapet i 

denna aspekten. Johansson et al. (2014) princip 2 beskriver hur en ledare skapar strukturer som 

gör arbetsuppgifter enklare. Ett sätt att skapa struktur är att ledaren sätter upp konkreta mål så 

medarbetaren vet vad hen ska arbeta mot. Eftersom det saknas tydliga riktlinjer beskrivna från 

ledarna har det uppkommit andra sorters mål. Mål där det är uppgiften och allmänheten som 

sätter ramarna för vad som behöver utföras. Om ansvaret för arbetet inte helt tillhör ledaren 

behövs en annan förklaring för hur motivation, reflektion och ansvar förmedlas. Ledarens 

förhållande till budgeten, och hur den förmedlas skulle kunna ge svar på medarbetarnas 

involvering i uppgifterna, till den grad att en djupare förståelse för deras ansvar kan fastslås. I 

kapitel 7.3.1 förstås att alla medarbetare och alla ledare har stor vetskap om vilka ekonomiska 

ramar de arbetar under. Det har  någon gång under medarbetarnas arbetstid förmedlats om de 

ekonomiska förhållandena. 

Johansson et al. (2014) femte princip ger ledaren insikt i medarbetarnas styrkor och svagheter 

genom att ledarna söker återkoppling hos medarbetarna. Ledarna visar att de alla försöker ha 

mycket möten med sina anställda och vill föra en tydlig och angelägen dialog med sina 

medarbetare så ofta som möjligt. På grund av formuleringsfel av intervjufrågan till medarbetarna 

missförstods frågan, och svaren gav inte belägg för samma princip. Däremot ligger det belägg i 

det ledarskapskommunikativa beteendet (kapitel 7.2.1) som förklarar utrymmet för informellt 

prat, vilket fyller i och befogar argumenten om att ledarna agerar angeläget för att skapa 

förtroende och tilltala Johansson et al. (2014) femte princip. 

Sammanfattningsvis fastslås att Stadskontoret arbetar inte enligt resultats fokuserande 

kommunikativa principer, utan ledarnas arbete är mer fokuserat efter medarbetarnas egna 

kompetenser.  
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Slutsats: 

Syftet med studien var att undersöka hur olika ledare på stadskontoret i Jönköpings kommun 

arbetar med ledarskapskommunikation utefter valda teorier. Slutsatsen blir att ledarna arbetar 

efter personlig utveckling, där medarbetarnas självständighet sätts i fokus. Utvärdering och 

återkoppling sker succesivt med arbetsprocessen och avsaknad av tydliga direktiv skapar en 

öppen miljö, där både ledare och medarbetare visar tillgänglighet för varandra.  

 

8.2 Diskussion 

Genom uppsatsen har det diskuterats ledarens ansvar i kommunikationen gentemot respektive 

medarbetare, dock en aspekt som inte har diskuterats är medarbetarnas ansvar i 

kommunikationsprocessen. Om en ledare skapar en öppen dörr miljö där hen alltid finns 

tillgänglig för sina medarbetare så måste det inte betyda att kommunikationsprocessen är optimal. 

Möjligheten att kommunicera med sin ledare är inte detsamma som att faktiskt göra det och om 

ledaren förbehåller med öppendörr attityden så går det inte förutsätta att medarbetarna utnyttjar 

attityd hälsosamt. Brister i kommunikationen betyder inte nödvändigtvis att ledaren inte försöker 

kommunicera och det betyder inte heller att det är ledarens fel rakt igenom utan det kan bero på 

medarbetarens förmåga eller vilja att involvera sig själv i kommunikationsprocessen.  

En avsaknad i intresset av att utnyttja ledarens öppna kommunikation kan även bero på att 

individen inte är bekväm med den typen av dialog. Ledarens insikt i hur medarbetarna fungerar 

som individer är essentiell i anpassning av kommunikationen. Medarbetarens tillgänglighet blir 

nästan lika relevant som ledarens i en kommunikativ process eftersom det är en arbetsmodell där 

både ledare och medarbetare är involverade. I en dialog mellan ledare och medarbetare krävs 

därför en ömsesidig tillgänglighet. Tillgänglighet på arbetsplatsen lägger krav på många aspekter, 

men är det viktigt att vara fysiskt närvarande för att uppfattas som tillgänglig? Innebörden av en 

öppen dörr i denna uppsats är att ledaren visar en fysisk och psykisk närvaro gentemot sina 

medarbetare genom att hålla sin dörr öppen. Medarbetare 1 kom med ett intressant påstående när 

hen menade att kraven för en tillgänglig ledare inte behöver betyda att ledaren måste vara fysiskt 

närvarande. Uttalandet konstaterar att det finns andra villkor som måste uppfyllas för att vara 

tillgänglig, mer än att bara vara fysiskt på plats. Istället kunde ett av villkoren fokusera på att en 
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ledare inte står som ansvarig över en större grupp. Det kan vara för svårt att bidra med 

återkoppling till alla medarbetare när gruppen är för stor.  

Med dagens kommunikationskanaler som telefon, Skype eller mail kan en dialog föras effektivt 

utan att de involverade i samtalet måste fysiskt se varandra. Som tidigare nämnts i diskussionen 

beror uppfattningen om ledarskapskommunikationen på den personliga individualiteten hos 

anställda inom respektive organisationer. Sammanfattningsvis fungerar det att vara en ledare på 

distans om arbetsmiljön och alla dess innebörder tillåter det, acceptansen skapas genom att 

individerna är öppna för en sådan kommunikationsstrategi där modern teknologi används för att 

kompensera för en saknad av ledarens fysiska närvaro. 

8.3 Metoddiskussion 

En potentiell brist i uppsatsen är att ledarna och medarbetarna i studien inte har någon direkt 

dialog med varandra innan eller mellan intervjuerna. Ledarna och medarbetarna har andra 

medarbetare eller ledare på arbetsplatsen som de jobbar med. Problematiken blir att empirin inte 

visas från en avdelnings ledarskapskommunikation utan istället ger en inblick i hur det bedrivs 

kommunikativt ledarskap på Stadskontoret i större perspektiv. Antalet respondenter är för få för 

att vi ska kunna dra generella slutsatser och slå fast hur det är och fungerar helt och hållet på 

stadskontoret och förvaltningar. Istället tolkar vi hur det utifrån den kunskap vi har tillförskaffat 

oss fungerar. Frågorna och intervjustudien i sig var heller inte felfria. En av frågorna gav inte den 

empiri vi önskat för att kunna koppla till uppsatsens teorier. Anledningen var att vi under 

intervjun och respondenterna missförstod syftet med frågan. Vi upptäckte inte felet innan vi var 

för långt in i processen till att det kunde åtgärdas. Frågeställning 2 kunde ändå besvaras genom 

attityder och belägg i tidigare frågor, men det går att ifrågasätta om respondenterna hade gett 

annorlunda empiri om frågan hade ställts på rätt sätt. 

Johanssons et al. (2014) teorier om Ledarskapskommunikativa beteenden och principer var de 

som fungerade bäst för uppsatsens syfte. Teorierna var mest framgångsrika berodde på dessa 

teorier var tydligast och mest omfattande. Att utforma intervjuguide efter två teorier var utan 

större problem och analysen var också oproblematisk att genomföra. I analysen studerades svaren 

från frågor utan teoretisk förankring. Initialt skapades frågor efter den sociala konstruktionen 

(Berger & Luckman, 1966) men visade sig sedan inte så relevant som vi först hade hoppats och 
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därför fick den istället agera inspiration i uppsatsen. Social konstruktionen av verkligheten som 

teori pratar om olika verkligheter beroende på social kontext, exempelvis att den sociala 

verkligheten skiljer sig mellan arbetsplatsen och hemmet. Tyvärr var det inte lika relevant mellan 

olika arbetsplatser som den är mellan jobb och privatliv, och att dra djupgående analytiska 

resultat utefter den visade sig för svårt för vår uppsats att behandla. Envägs- och 

tvåvägskommunikationen fungerade bra för att analysera vad för sorts kommunikationskanaler 

som används på stadskontoret, men den är inte så genomgående i uppsatsen eftersom den inte 

behandlar mycket mer än dialogprocessen och dess kanaler. 

Vi tycker frågeställning 1 och 2 svarar väl på vilka beteenden och principer som finns hos ledarna 

på Stadskontoret. Under uppsatsskrivandet har det diskuterats kring frågeställningarna men vi 

känner att vi kom fram till två frågeställningar som ger bra svar för att kunna uppfylla studiens 

syfte.  

8.4  Vidare forskning 

Forskningen fyller en lucka angående ledarskapskommunikation inom en förvaltning i Sverige. 

Metoden i uppsatsen är upplagd så att det kan skapas en generell förståelse för hur det arbetas 

med ledarskapskommunikation inom Stadskontoret. Det finns ett utrymme för vidare arbete 

angående samma tema. Denna studie redogör för ett bredare perspektiv av Stadskontorets arbete 

genom att intervjua flera ledare och flera medarbetare som inte relaterar till varandra. För att få 

en mer konkret bild av hur kommunikationen fungerar går det argumentera att studien snävar in 

sig från Stadskontoret till en av dess interna avdelningar, exempelvis HR-avdelningen. Den lucka 

en sådan forskning hade fyllt hade berört medarbetare och ledare som arbetar tillsammans inom 

samma avdelning varje dag. Det hade gett ett perspektiv av hur kommunikationen i en given 

kommunikationssituation ser ut. Studien hade också gett två olika perspektiv på samma konkreta 

ledarskapssituation där alla respondenter är involverade.  

Det är viktigt att förstå att denna studie utgår från ledarskapsteorier skapade utifrån ny 

ledarskapsforskning. Ledarskapskommunikationsvetenskap är en ung forskningsgren och är 

framförallt sprungen ur socialpsykologiska beteenderegler och kommunikationsvetenskapliga 

teorier (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). Våra intervjufrågor har alltså inte djupare förankring 

än dessa relativt nya teoretiska ställningstaganden. Forskning kan behöva decennier för att 
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revidera och förankra teorier i mer vetenskapligt motiverade slutsatser. Våra intervjuer och 

resultat kan alltså behöva uppdateras när teorierna kritiserats och mognat. 

Det intressanta ämnet om ledares tillgänglighet har diskuterats mycket i rapporten och har gett 

oss möjligheten att definiera ett fenomen i ledarskapskommunikationen. Fenomenet så kallat 

öppna dörrar. Öppna dörrar beskrivs i situationer av alla ledare och nästan alla medarbetare i 

intervjufrågorna, och har i analysen och slutsatsen konstaterats vara belägg för att ledaren vill 

agera öppen, välkomnande och angelägen. Fenomenet är så pass väl förankrat i de intervjuades 

diskurs att de inte reflekterar innan mötet om vad det innebär att ha en öppen dörr. Det finns 

mycket utrymme för att fortsätta formulera funderingar i varför det blivit en norm på 

Stadskontoret att alltid ha en öppen dörr för sina anställda när inte ledaren är upptagen. 

Medarbetare 2 sa i sin intervju att hen inte arbetade enligt denna modell av tillgänglighet tidigare, 

utan det var först när hen kom till Stadskontoret som det blev tydligt hur öppen en atmosfär kan 

vara. Intressant vore att veta om fenomenet är återkommande på flera förvaltningar i Jönköping, 

eller fler förvaltningar och myndigheter i Sverige. Är detta kanske en företagsmodell som går att 

utveckla? Det vore också intressant att försöka finna öppna dörrars ursprung. Eftersom diskursen 

om öppen dörr är så väl förankrad hos ledarna på Stadskontoret vore det intressant att veta hur de 

tillförskaffade sig den attityden.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Frågor: 

 

(L) => Frågor som kommer ställas Ledare 

(M) => Frågor som kommer ställas Medarbetare 

Introduktionsfrågor: 

1:  Berätta om din befattning och vilka arbetsuppgifter du har. 

 

2: Hur blev du tilldelad dessa arbetsuppgifter? 

 

3: Vad har du för tidigare arbetserfarenheter som liknar nuvarande roll? 

 

4: Finns det personer som du ansvarar för inom förvaltningen? 

– Om det är tillfället, hur många ansvarar du för? 

– Vad innefattar ditt ansvar som ledare? 

– Hur länge har du haft en ledarroll? 

 

5: Finns det personer som ansvarar för dig inom förvaltningen? 

 – Hur många har du direkt dialog med? 

 

Kommunikativa beteenden: 

 Nu är vi intresserade av att veta hur ledarskapet och kommunikationen fungerar hos er.   

 Principer som besvaras under beteenden = P 

Teorin är uppdelad i fyra delar 

Strukturerat beteende => S 

Utvecklande beteende => U 

Interagerande Beteende => I 

Representerande Beteende => R 
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6: Hur frekvent dialog har du med dina medarbetare/ledare?  (S, U & I)   

– Kommuniceras det genom exempelvis mail eller genom personlig kontakt?  

– Eventuellt, vad är vanligast av dessa två? 

  

7: Arbetar ni i lag, hur ser arbetsbörda uppdelning ut?   (U & S)  

– Får arbetarna återkoppling via laget eller ensamma? (U) 

 – Hur bestäms det vem som gör vad?    (P)  

 

8: Hur ser dialog ut när/om dina arbetsuppgifter ändras?   (S)  

– Hur ser dialogen ut när/om dina arbetsuppgifter ändras?  (S) 

 – Ges det instruktioner? 

– Löser ni det individuellt?  

– Visar ledaren hur det ska göras?      (S, U & R) 

 – Hur följs nya arbetsuppgifter upp av ledaren?   (U)  

 

9: Hur finns det ledare(n) tillgänglig för arbetes eller personliga frågor?  (U & I) + P 

 – Hur hjälper ledare(n) med instruktioner om det är något som är svårt?  (U) 

 – Hur hjälper ledare(n) ifall det finns personliga frågor eller incidenter? (U) 

– Hur kommunicerar du som ledare med övre hierarkier?    (S) 

 

Kommunikativa Principer och roller: 

 

10: (L) Hur diskuterar ni era delmål med era medarbetare? 

(M) Hur diskuterar ni era delmål med era ledare? 

 

11: (M/L) Vem är ansvarig för att arbetet blir utfört. 

 – Om ni inte blir färdiga i tid, vem står som ansvarig? 
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12 (L) Är dina medarbetare införstådd i vad du förväntar dig av dem? 

– Vilka förväntningar har du på dina medarbetare? 

– Hur förmedlar du dem? 

(M) Vilka är de viktigaste förväntningar som din ledare har på dig och ditt arbete?  

– Hur mycket? 

– Vilken förväntning har du på din ledare? 

 

13: (M) Om du inte förstår ett problem, vänder du dig till ledaren? 

(L) Hur hjälper du en medarbetare som stött på ett problem? 

 

14: Har ni schemalagda möten där både ledare och medarbetare medverkar? 

 

15: (M/L) Hur uppdaterad är du vad som sker i organisationen? 

 – Hur blir du uppdaterad? 

(L) Hur uppdaterar du dina medarbetare om interna nyheter? 

 

16: (L/M) Hur införstådd är du i vad du har för ekonomiska möjligheter, alltså hur mycket 

pengar kan du räkna med att organisationen kan lägga i ett ärende? 

 

17: (L)Hur söker du återkoppling med dina medarbetare? 

(M) Hur utvärderar du ditt arbete till din ledare? 

 

Social konstruktion inom verkligheten: 

18: Vad har du för tidigare arbetserfarenheter som liknar nuvarande roll? 

 – Vad skiljer dem åt, möjlighet att klättra i organisation, att få din röst hörd, hur ni arbetar 

tillsammans? 

 

19: Under tiden du jobbat, har det varit en förändring i ledare? 

– Känner du att något ändrats av förändringen? 

Avslutning: 
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20: Finns det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2: Skriftligt avtal 

Skriftligt avtal för intervju 

Syftet med denna intervjustudie är att förstå hur ledarskapskommunikationen ser ut inom en 

myndighet i Jönköpings Kommun, både från ledares och medarbetares perspektiv.  

 

Vid underskrift av denna del bekräftar respondenten att hen är införstådd med att; 

– Intervjun kommer spelas in 

– Det kommer antecknas under intervjuns gång.  

– Insamlat material kommer användas i en uppsats. 

 

Underskrift:       

Plats och datum:     

 

Vid underskrift av denna del bekräftar båda parter överenskommelse om följande punkter: 

– Intervjumaterialet kommer användas i en kandidatuppsats, och kommer därför publiceras. 

– På grund av att vi nämner organisationen i rapporten kan vi inte garantera absolut anonymitet, 

men vi lovar att inte omnämna er vid namn. 

– Intervjun, respondenterna kan när som helst under intervjun få avbryta och få be om att inte 

användas i undersökningen. 

– Vi erbjuder och även uppmuntrar att respondenterna ser över det material vi har använt från 

deras intervju för att försäkra att det inte blivit feltolkat.  

      

Underskrift respondent:       

Underskrift intervjuare 1:       

Underskrift intervjuare 2:      

Plats och datum:     
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