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Sammandrag 

Frågan som ställdes i denna studie var hur det kommunikativa ledarskapet påverkar 

utvecklingsprocesser på X-organisationen . Tidigare forskning inom ämnet fokuserar på 

beteendet hos ledaren, som till exempel egenskaper som ansvarskänsla och självtillit. Denna 

studie mer är inriktad på de organisatoriska förutsättningarna, som kommunikationsstrukturer, 

socialtsamspel och förståelse av den roll individen har i den organisatoriska helheten.   

Studien har utförts genom semistrukturerade intervjuer med fem chefer i organisationen och 

fokuserar på organisationens strukturer, processer, sociala interaktion samt 

omvärldsrelationer. För att svara på frågan har en modifiering av Hamrefors 

verksamhetsmodell använts som dessutom utökats med variablerna transparens, samordnande 

logik, kunskapsöverföring samt möjliggörande av arbetssätt. Undersökningen visar att det 

finns brister i den samordnande logiken främst i strukturer och processer, detta främst på 

grund av att organisationen är relativt nybildad samt att den är decentraliserad. Dock innebär 

detta också möjligheter för organisationen att utvecklas då det finns en mängd olika kulturer 

och möjligheter till gränsöverskridande möten. 
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Abstract 

The question posed in this study was how the communicative leadership affects the 

development at X-organization. Earlier research on the subject focuses on the behavior of the 

leader, such characteristics as sense of responsibility and self-reliance. This study is more 

focused on the organizational framework, which structures communication, social interaction 

and understanding of the role individuals have in the organizational big picture. The study 

was conducted through semi-structured interviews with five managers in the organization and 

focuses on the organization's structures, processes, social interaction and stakeholder 

relations. To answer the question a modification of Hamrefors (2009) business model has 

been used which is expanded to include variables transparency, integration logic, knowledge 

and empowerment of working. The survey shows that there are flaws in the logic of 

consolidating all the structures and processes, this is mainly because the organization is 

relatively newly formed, and that it is decentralized. However, this also means opportunities 

for the organization that develops when there are a variety of cultures and opportunities for 

transnational meetings. 
 

Keywords: Development, communicative leadership, organization, situational leadership. 
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1 Inledning 

Under 1980-talet syntes ett trendbrott inom ledningsfilosofin. Sedan industrialiseringens 

begynnelse hade organisationer ofta varit av en traditionell karaktär med tydliga hierarkier där 

övervakning och kontroll betonades. Dessa centraliserade organisationsidéer började ersättas 

av mer decentraliserade teorier där fokus låg på självständiga, målstyrda team där människor 

arbetade under större frihet än tidigare. Ett mycket känt exempel på detta är forna SAS-chefen 

Jan Carlzon som uppmärksammades mycket i samband med sin bok Riv pyramiderna 

(Simonsson, 2002). Denna omformning bidrog till flertalet platta organisationer, med få 

människor på mellannivå och en stark ledning. Denna process krävde ett snabbare och 

effektivare flöde mellan avdelningar, funktioner och yrken vilket gjorde att barriärerna mellan 

dessa raserades, vi kan säga att Riv pyramiderna kompletterades med Riv murarna (Sandberg, 

2003).  

Denna revolution inom organisationsteorin ledde till att chefer inte längre skulle agera 

kontrollanter eller specialister i det operativa arbetet. Det krävdes istället av dessa att de 

ändrade sin kommunikationsstil, och det blev allt viktigare att agera visionär, inspiratör och 

coach. Anledningen till denna förändring var att kommunikationen inte längre kom att handla 

om ordergivning kring hur ett specifikt arbete skulle utföras, utan snarare om vilka mål, 

värderingar och strategier som skulle genomsyra organisationen (Simonsson, 2006). Vi kan 

konstatera att här började ledarskap/chefskap mer handla om kommunikation än om att leda. 

Idag används begreppet kommunikativt ledarskap flitigt i såväl den allmänna debatten som 

inom forskningen.  Begreppet har förekommit sedan 1970-talet, och sedan dess har en mängd 

forskare försökt öka kunskapen kring detta begrepp. Under de senare åren har organisationer 

fått en mängd nya sätt att sprida information i form av internet, intranät och e-post. Detta har 

bidragit till att chefers roll att sprida och förmedla information har minskat kraftigt, för att 

ersättas av en roll som gatekeeper. Funktionen hos dessa är att fatta beslut om vilken 

information som skall förmedlas vidare i kommunikationskanalerna inom organisationen 

(Simonsson, 2002; Windahl & McQuail, 1984). Detta ställer således större krav på chefers 

förmåga att sålla och sortera bland den stora mängden information för att skilja den viktiga 

från den oviktiga. Om denna process av någon anledning inte fungerar kan det vara en risk att 

medarbetare inom organisationen, inte kan prioritera vad som krävs av dem då budskapet kan 
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vara otydligt. Detta ställer dessutom stora krav på chefers förmåga att översätta och förklara 

information, för att den skall kännas relevant för medarbetarna. Då budskapen som förmedlas 

inom organisationen ofta är komplexa och berör områden som mål och värderingar, måste 

även chefer skapa förutsättningar för dialog. Det krävs en flervägskommunikation för att 

kunna främja delaktighet, motivation och lärande inom organisationen (Simonsson, 2006).  

Vi kommer främst att studera de organisatoriska förutsättningarna och strategier för 

kommunikation som i förlängningen underlättar utvecklingsprocesser och minskar bruset 

mellan sändare och mottagare i kommunikationen. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera det kommunikativa ledarskapets påverkan inom 

utvecklingsprocesser på X-organisationen.  

En positiv biverkan från denna studie är att vi dessutom bidrar med ökad förståelse kring 

begreppet kommunikativt ledarskap.  

Frågan blir således: Hur påverkar det kommunikativa ledarskapet utvecklingsprocesser på 

X-organisationen? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel följer nu kapitel 2, X-organisationens bakgrund, i vilket vi ger en 

bakgrund till den organisation vi valt att utföra vår studie inom. Därefter i kapitel 3, Teoretisk 

bakgrund, redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie. I 

kapitel 4, Metod och material, följer sedan en diskussion kring studiens tillvägagångssätt samt 

kring det material som studerats. I kapitel 5, Resultat och analys, analyserar vi resultaten av 

vår studie. Slutligen rundar vi av uppsatsen i kapitel 6, Slutsatser och avslutande diskussion, 

där vi presenterar och diskuterar våra slutsatser.  
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1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till affärsområdet X-organisationen och dess kommunikativa 

ledarskaps påverkan på utvecklingsprocesser. Vi begränsar oss också genom att endast 

studera detta med hjälp av vår analysmodell. 
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2 X-organisationens bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för X-organisationens bakgrund. Inledningsvis, i delkapitel 2.1, 

beskriver vi X. Därefter, i delkapitel 2.2, följer en redogörelse av X-organisationen . I 

delkapitel 2.3 diskuteras slutligen ”Från ord till handling”, vilket är ett 

kommunikationsverktyg som X-organisationen har skapat. Texten i detta kapitel bygger till 

stor del på muntlig kommunikation med studiens respondenter X.  

Då den globala försvarsindustrin genomgår en omfattande förändring är organisationen 

sedan 1 januari 2010 uppdelad i fem olika affärsområden för att möta dessa nya villkor. Dessa 

affärsområden är: A, B, C, D, och X. Tillsammans sysselsätter dessa omkring 13 000 

anställda världen över och omsättningen uppgår till ungefär 25 miljarder svenska kronor per 

år.  

Affärsområdena tillhandahåller produkter, service och underhåll samt tekniska lösningar 

för både militär- samt civilverksamhet, och återfinns över hela världen men bland de 

viktigaste marknaderna är idag Europa, Afrika, Australien, och USA. Då kundernas krav och 

behov ständigt förändras måste X utveckla, anpassa samt förbättra sina tjänster och produkter 

för att uppfylla motpartens kravbild. Forskning och utveckling (FoU) står därför av cirka 20 

procent av den årliga omsättningen.  

Målet är att förflytta företaget mot en mer marknadsorienterad inriktning med ett större 

fokus på kundernas framtida behov och krav. Detta innebär att X måste fortsätta växa på den 

globala marknaden och fortsätta att utveckla produkter och tjänster som anpassas efter enskild 

kund samt särskiljer sig från deras konkurrenter. 

2.1 X-organisationen  

X-organisationen  (X&X) bildades efter omorganisationen i början 2010 ur forna organisation 

Y och är alltså ett av affärsområdena inom X-organisationen. Affärsområdet är geografiskt en 

spridd organisation både nationellt och internationellt. De internationella affärerna sker i 

världsdelar som Amerika, Afrika, Australien, Europa, och Asien, X&X försöker till stor del 

befinna sig där deras kunder befinner sig.  
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Verksamheten är specialiserad på långsiktiga integrerade logistiklösningar, med allt i från 

underhåll, teknisk support, utbildning samt utveckling av den operativa förmågan hos sina 

kunder. Dess kunder återfinns inom den civila- samt militära sektorn och inom 

myndighetssektorn, som till exempel kustbevakningen.  

X&X har i dagsläget runt 1700 anställda utspridda i åtta länder, varav cirka 130 av dessa 

anställda är chefer. Omsättning uppgår till cirka 4 miljarder svenska kronor per år. X&X 

består av fyra divisioner som delvis fungerar som fristående dotterbolag i de områden de 

verkar inom, tre av dessa har vad Alvesson och Sveningsson (2008) menar tydliga 

divisionaliserade organisationsstrukturella drag och där den sista divisionen är en tydlig 

matrisorganisation, dock är funktioner som till exempel ekonomi, HR och affärsutveckling 

samlade för hela affärsområdet. Det förekommer även projekt inom organisationen med 

tvärfunktionella egenskaper. 

De fyra divisionerna är division 1, division 2, division 3 samt division 4. Divisionscheferna 

har fullt resultat ansvar i respektive division. Vidare är försäljningen kraftigt delegerad ut i 

organisationen, där varje sektionschef tillsammans med sina medarbetare äger affärerna. Dock 

är typen av affär avgörande för hur den skall hanteras. Många affärer kräver ett samlat 

samarbete över divisionsgränserna då X&X vill erbjuda sina kunder en samlad lösning. X&X 

ser stora affärer som ett livslångt åtagande, där ett exempel kan vara P1. Organisationen har 

för närvarande tre stora samordnade program, vilka är P1, P2 samt P3 detta kan dock 

förändras över tiden.  

 

 

 

 

2.2 Från ord till handling 

För ett antal år sedan startades ett projekt inom den affärsenhet, som senare skulle bli 

affärsområdet X&X. Projektet går under arbetsnamnet Från ord till handling (FOtH). 

Upprinnelsen till detta projekt var att organisationen under ett antal år fått dåliga resultat i sin 

årliga medarbetarundersökning. Det var ur denna situation som ledningsgruppen bestämde sig 

för en förändring.  
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FOtH är bland annat ett sätt att förmedla affärsplanen till sina anställda. Utgångspunkten 

som de hade för projektet under 2007 var att organisationen var en relativt nybildad, genom 

sammanslagning av flera organisationer till ett enat X-organisation. Detta medförde att denna 

nya organisation bestod av flera olika kulturer, vilket medförde både möjligheter och hot för 

den nya organisationen. 

Ledningsgruppen ville genom FOtH fortsätta att bygga en enad affärsenhet, alltså ett X-

organisation. Dessutom skulle det föras en dialog runt vision, strategi, mål och värderingar 

med samtliga medarbetare inom organisationen. Denna dialog syftade till att även tydliggöra 

vart organisationen vill befinna sig i framtiden, för att kunna förmedla detta till sina 

medarbetare använde sig ledningsgruppen av vad de kallade för storytelling, alltså en historia 

som beskrev hur varje enskild del passade in i helheten. Vidare ville man stärka ledarskapet 

främst genom att stärka dess förmåga att skapa en delaktighet och ett starkt engagemang samt 

förstå vikten av feedback. Till ledarnas hjälp skapades en intranätsbaserad verktygslåda, där 

ledarna kan finna dels artiklar om svåra situationer som kan tänkas uppstå. Ett exempel på 

sådan situation kan vara om en medarbetare skull gå bort eller liknande, då kan de finna en 

artikel som berör ämnet där en "best practice" berättar hur de hanterade situationen. Dessutom 

finns det material i denna verktygslåda som behandlar ämnen som etik och moral i arbetet etc. 

Genom dessa insatser inom ledarskapet syftade man till att även tillvarata medarbetarnas 

kompetens samt även behålla och utveckla relevant kompetens i en större utsträckning än 

tidigare. Förhoppningarna var att genom att kunna ena alla under en gemensam målbild även 

kunna dra nytta av de synergieffekter som även uppstår.  

Sedan dess har organisationen jobbat hårt med frågor rörande kommunikation, med 

aktiviteter som ”X dagarna”, där chefer får sitta i ”heta stolar” och svara på frågor, 

introducerat en light versionen av affärsplanen, det interna nätet och nyhetsbrev till cheferna 

som behandlar ledarskapsfrågor. De har lagt stort fokus på sina chefer för att möjliggöra för 

dessa att öva sin förmåga att kommunicera. De vill tydliggöra att detta inte bara handlar om 

spridda engångsinsatser utan om en lång och ständigt pågående process. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel skall vi nu redogöra för uppsatsens teoretiska bakgrund. Inledningsvis (i 

delkapitel 3.1) diskuteras för ledarskap, och i delkapitel 3.2 presenterar vi vår analysmodell.   

3.1 Ledarskap 

Många människor fascineras av ledarskapsfenomenet, det har diskuterats om det finns ett 

universalt ledarskap som passar alla situationer. Otaliga forskare har vridit och vänt på 

fenomenet, vilket har bidragit till uppkomsten av flera hundra definitioner av ämnet. 

Gemensamt för dessa definitioner är att de ofta innefattar element som, mål, måluppfyllelse, 

struktur, mellanmänsklig interaktion, grupper och organisation. Det många forskare inom 

modernt ledarskap verkar vara överens om dock är att det moderna ledarskapet handlar om att 

utveckla och förmedla visioner och genom goda kommunikativa förmågor förmå andra att 

identifiera sig med dessa (Alvesson & Sveningsson, 2008; Abrahamsson & Andersen, 2007; 

Yukl, 2002; Chan, 1997). 

En fråga som diskuterats mycket inom forskningen är frågan varför några blir 

framgångsrika ledare och andra inte. Frågan är om de personer som blir framgångsrika ledare 

har personliga egenskaper som till exempel ett större intellekt, en särskild fysik eller en viss 

typ av personlighet. När egenskaper som fysik studerats (denna kategori innehåller saker som 

längd, vikt, hälsa, utseende, framtoning etc.) har inga tydliga samband funnits mellan dessa 

egenskaper och vem som blir ledare. (Abrahamsson & Andersen, 2007; Furnham, 2008). 

När intelligens hos ledare studerats har man dock funnit att dessa har en lite högre poäng 

på tester som mäter detta. Detta i undersökningar på hela organisationer där ledarna blivit 

jämförda med dem som är ledda. Dock är inte detta speciellt förvånande då ledarna ofta har en 

högre akademisk utbildning. Vilket leder till att dessa haft en fördel i intelligenstester då dessa 

ofta är utformade på ett sådant sätt att människor med högre utbildning gynnas (Abrahamsson 

& Andersen, 2007). Detta i sig är dessutom något som studerats otaliga gånger det med, men 

kort sagt kan vi säga att dagens intelligenstest missar att fånga in flera olika typer av 
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intelligenser som praktiska intelligenser samt att deras användbarhet helt beror på den kontext 

som de placerats i (Kowalski & Westen, 2009).  

Det finns en mängd olika personliga egenskaper som korrelerar väl med ledarskap i en mängd 

olika studier. Dessa egenskaper kan vara allt från ansvarskänsla, dominans, självtillit och flit. 

Något som kan tyckas vara intressant är att förmågor som prestationslust, beslutsförmåga, 

prestige samt empati har en hög korrelation gentemot ledarskap. Just empati stämmer 

dessutom väl överens med kommunikativa ledare, då en empatisk människa har lättare att 

sätta sig in i en annan människas situation. Tidigare forskning har visat på att ledare med hög 

grad empati uppfattar medarbetares individuella behov, önskningar och känslor vilket gör 

dem till bättre ledare än genomsnittet (Abrahamsson & Andersen, 2007).  

Vidare bygger allt samspel mellan människor på någon form av kommunikation. Vi delar 

med oss av tankar, känslor, upplevelser och värderingar hela tiden genom tal, kroppsspråk 

eller annan kommunikation. Det är i och med detta omöjligt att inte kommunicera (Ekman, 

2007; Nilsson, 2008).  

En människa som har lätt för att uppfatta andra människors ickeverbala kommunikation 

har lättare att upptäcka andra människors individuella behov, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till deras större ledarskapsförmåga (Abrahamsson & Andersen, 2007; Nilsson, 

2008). Kommunikation är ett verktyg att använda för etablering av kontakt, påverka och 

utveckla. Effekten av kommunikation beror på hur och var den används och utnyttjas 

(Nilsson, 2008). I en organisation blir därför det av vikt att det råder en tydlig kommunikation 

mellan chef och medarbetare. 

Thompson och Vecchio (2009) visar i sin studie att en anställds prestationsförmåga har en 

signifikant korrelation med utbytet mellan den överordnade och den underordnade, samt att 

ledarens hänsyn gentemot den underordnade även har en signifikant korrelation med 

prestationsnivån. Dock visar Thompson och Vecchio i samma studie att prestationsnivån hos 

den underordnade inte alls har någon korrelation med ledarens strukturella förmåga. Något 

som dessutom kan ses som intressant i deras studie är att den underordnades kompetens och 

engagemang korrelerar med dess prestationsförmåga. Detta är något som är allmänt 

vedertaget men Thompson och Vecchios studie visar verkligen att så är fallet. Man bör ha i 

åtanke när det gäller korrelationer mellan olika förmågor att det är svårt att påvisa en 

kausalitet mellan dessa, alltså att den ena påverkar uppkomsten av den andra, dock är det 

uppenbart att dessa förmågor har en påverkan gentemot varandra. 

Något som man bör ha i åtanke när det gäller personlighetsforskningen är att man inte har 

funnit något generellt samband mellan ledares personliga egenskaper och ledningspositioner 
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eller effektivitet. Personlighetsforskningen ses därför lite som en återvändsgränd när det gäller 

ledarskapsstudier, dock betyder inte detta att en ledares personliga egenskaper skall förringas. 

Då de personliga egenskaperna i samverkan med den kontext dessa befinner sig i med allra 

största säkerhet är avgörande för både uppkomsten av ledare samt densammes effektivitet 

(Abrahamsson & Andersen, 2007).  

De ledarskapsteorier som dominerar forskningen sedan 1950-talet är fokuserade på 

uppgifts- och relationsorienteringen, som det transformativa ledarskapet samt det 

situationsanpassade. (Rowold & Heinitz 2007; Vigoda-Gadot 2007) . Det sistnämnda bottnar i 

att varje specifik situation kräver sin egna speciella form av ledarskap samt att alla de 

personer som deltar även måste ändra sitt beteende utifrån situation och kontext 

(Abrahamsson & Andersen, 2007; Rowold & Heinitz 2007; Vigoda-Gadot 2007).  

Alla personer som deltar i en specifik kontext måste tänka på att allt som de säger, sägs 

precis så dem tror att det sagts, men mottagaren hör också precis så som denna tror sig höra. 

Eftersom kommunikation inte är objektiv lämnar det mycket över för tolkning. Det är just 

detta som skapar den slutgiltiga bilden hos mottagaren inte av vad som faktiskt sades 

(Nilsson, 2008). Detta för att kommunikation sker på två olika nivåer, vilka vi kan kalla för 

vad och hur. Den bygger till stor del på vad vi säger, alltså den informativa delen, men även 

lika mycket på hur vi säger det, alltså den delen som speglar vår relation till den vi vill 

framföra budskapet till. Kommunikation på dessa två nivåer kan och vilket ofta sker skapa 

störningar eller brus mellan sändaren och mottagaren. De båda är lika viktiga i samspelet 

eftersom allt det vi säger eller hör är subjektivt, vilket beror på ställning i relation till varandra 

eller i vilken kontext det sägs/hörs (Nilsson, 2008). Detta leder in oss på det 

situationsanpassade ledarskapet. 

3.1.1 Situationsanpassat ledarskap 

Något som man bör vara medveten om gällande forskningen kring det situationsanpassade 

ledarskapet, är att denna har starkt stöd i den teoretiska forskningen men inte alls samma stöd 

i den empiriska. Teorin omkring situationsanpassat ledarskap har därför många gånger 

kritiserats utifrån den empiriska bristen. Trots detta har teorin fått ett starkt stöd utanför den 

akademiskt skolade världen, där dessa teorier studerats, som inom t.ex. management-

utveckling (Thompson & Vecchio 2009). 

Enligt Thompson och Vecchio (2009) är teorins grundpelare är den att ju större mognad 

eller initiativtagande för självstyre en underordnad har, desto mindre strukturell vägledning 
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och större hänsyn kräver denne från sin överordnade. Utifrån detta har fyra stycken nivåer 

formulerats, där olika typer av ledarskapskvalitéer bör dominera varje nivå för att den 

underordnade skall prestera på sin högsta tänkbara nivå. Detta för att även kunna utvecklas 

och ta sig till den översta nivån av självstyre.  

På den första nivån, den entusiastiske nybörjaren, har den underordnade en låg 

mognadsgrad av självstyre eller kompetens men har en hög grad av engagemang. Vilket då 

gör att denne person enligt teorin presterar bäst när denne övervakas eller vägleds genom ett 

beskrivande, förklarande ledarskap. Denna typ av ledarskap kräver att ledaren har ett större 

fokus på att ge den underordnade klara direktiv. Då den underordnade är nybörjare inom 

området kräver inte denna någon större frihet i arbetet, då dennes fokus ligger i att prestera på 

en nivå som anses vara adekvat för organisationen. Vilket medför att den överordnade inte 

behöver vara speciellt stödjande i sitt ledarskap, utan snarare ge förutsättningarna för den 

underordnade att kunna prestera (Thompson och Vecchio 2009). 

När sedan den underordnade blir mer säker i sina arbetsuppgifter. Alltså når en högre 

mognadsgrad för självstyre eller innehar en större kompetens, bör istället ledarskapsstilen 

domineras av en säljande, coachande stil, alltså fortfarande en förklarande stil men där den 

underordnade själv kan ta besluten av vad som är bäst lämpat för denna. I den denna fas krävs 

det av den överordnande att denne låter sitt ledarskap styras av en mycket stödjande stil, dock 

med tydliga och klara direktiv för den underordnade, då denna söker sin egen 

organisationsidentitet. Detta sökande kan göra att medarbetarens engagemang kan vara på en 

låg nivå då denne kan känna sig vilsen eller som en, desillusionerad elev (Thompson och 

Vecchio 2009). 

I och med att den underordnade nu blir mer och mer självstyrande bör ledarskapsstilen 

enligt Thompson och Vecchio (2009) istället söka sig mot den mer deltagande, i och med 

denna övergång kräver den underordnade en mer stödjande ledarskapsstil av ledaren men inte 

alls speciellt mycket direktiv av vad som skall göras. Detta för att den underordnade nu har en 

så pass hög grad av kompetens att medarbetaren även har en hög grad av självstyre, dock 

kräver denne försiktiga aktör mycket stöd då engagemanget från denne kan variera kraftigt. 

Det betyder egentligen att de båda nu börjar befinna sig på samma nivå av kunskap i den 

kontext de agerar inom, men att den underordnade söker bekräftelse och stöd från ledaren för 

att kunna rättfärdiga sina beslut.  

När sedan ledaren inte behöver delta i arbetet i samma utsträckning kommer den 

underordnade troligtvis prestera bäst om ledarskapet är ett delegerande istället för ett 

deltagande. I denna fas har den underordnade nått en hög grad av kompetens samt självstyre 
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och innehar dessutom mycket engagemang, man kan säga att denne nu har blivit 

självpresterande. Detta kräver dock att den underordnade nu förfogar över de kunskaper som 

krävs för att denne smärtfritt skall kunna utföra sina arbetsuppgifter (Thompson & Vecchio, 

2009). 

En ledares förmåga att ändra sin ledarskapsstil beroende på situation är av än större vikt i 

ett komplext värdenätverk. Då det krävs av ledaren att denna både tydligt kan kommunicera 

organisationens särpräglade kompetens på ett effektivt sätt samt samtidigt som ledaren kan 

hantera samt kommunicera med ett antal andra aktörer i nätverket. Det gäller för ledaren att 

effektivt hantera aktiviteter för att tillfredsställa de krafter som påverkar organisationen 

utifrån. Dessa krafter kan vara andra organisationer, kunder, politiska beslut etc. som påverkar 

organisationen positionering i värdenätverket. Eftersom en organisation som befinner sig i ett 

värdenätverk då måste klara av att både vara smalt och brett på samma gång, så krävs ett 

kommunikativt ledarskap (Hamrefors 2009; Furnham 2008).  

3.1.2 Ideologiskt och kontextuellt ledarskap 

Det kommunikativa ledarskapet kräver dessutom enligt Hamrefors (2009) två olika 

inriktningar, det ideologiska samt det kontextuella. För att tydligt kommunicera vart 

organisationen placerar sig i värdenätverket behövs ett ideologiskt ledarskap. Det ideologiska 

ledarskapet ska kommunicera tydliga och stabila koncept, det innebär att processer som ska 

agera utifrån ett sådant perspektiv bör vara centraliserade och på så sätt skapa transparens och 

samordnande logik. Detta är en uppgift för de övre skikten i hierarkin, då detta ledarskap 

tydligt ska kommunicera både till sina medarbetare samt de organisationer som man skapar 

värde tillsammans med, alltså vart organisationen vill befinna sig. 

Allt som kommuniceras genom strategi, policy, vision, mål, koncept och idéer, alltså 

tydliga ideologiska områden, är sådant som Ekman (2007) kallar ”texter”. Det är den 

ideologiske ledarens uppgift att förmedla dessa budskap. Texter måste således kommuniceras 

ut på ett sådant sätt så att det inte uppfattas som verklighetsfrånkopplat. Den tolkning som 

sker av dessa texter är vad Ekman kallar för småpratsfilter. Det är i det inofficiella småpratet 

som vi värderar vad som är viktigt i de lokala processerna (Ekman 2007). 

Något som är typiskt för det ideologiska ledarskapet är att ledaren tenderar att hellre lyfta 

fram ideologin än sig själv. Det är dock väldigt viktigt för att behålla trovärdigheten i det 

ideologiska ledarskapet att ledarens egenskaper samt kompetenser stämmer väl överens med 

ideologin. En svårighet i detta ledarskap är ledarens förmåga att framhäva sig själv, för om 
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ledarskapet blir för framgångsrikt finns en stor risk att omgivningens perspektiv kvävs av 

ledaren. Om dessa ledare dessutom blir så maktfullkomliga att de blir totalt blinda för 

omgivningen övergår deras ledarskap till ett mer diktaturliknande. För att skapa stabilitet 

krävs det att starka ideologiska ledare kompletteras med starka kontextuella ledare. Detta för 

att inte ”diktatorn” skall bli så pass maktfullkomlig att denne dominerar den kommunikativa 

processerna. Om denne skulle uppnå denna position kommer ledaren att styra 

kommunikationen av både perspektiv och kunskaper, vilket i nästa steg leder till att ledaren 

söker den information som bekräftar konsekvenserna av dess agerande (Hamrefors, 2009). 

Detta fenomen, även kallat confirmation bias, blir då en fara för organisationen. Då ledaren 

tenderar att inte finna alternativa vägar och lösningar utan bekräftar alla sina beslut, både bra 

och dåliga med den information som stöder besluten. Detta medför att information som inte 

befinner sig i linje med ledarens beslut och uppfattningar således sållas bort och ses som icke 

relevant (Kowalski & Westen, 2009). 

3.1.3 Fyra roller för en kontextuell ledare 

Enligt Hamrefors (2009) kan den kontextuelle ledaren delas in i fyra olika grundläggande 

roller. Dessa roller är inte fristående från varandra utan den kontextuelle ledaren måste kunna 

hantera samt identifiera sig med alla fyra. Detta leder i praktiken till att det blir mer precisa 

roller av ett situationsanpassat ledarskap. De fyra rollerna är systembyggare, medlare, coach 

samt påverkare. Som det nämnts tidigare har dessa roller olika påverkan på organisationen 

samt individerna inom denna (Hamrefors, 2009). 

Den främsta uppgiften för systembyggaren är att finna samband mellan hur en 

organisations processer och strukturer kommunicerar. Detta ställer krav på ledaren att denne 

är proaktiv och vågar ta initiativ i frågor som rör systemdesignen, det blir därför farligt för 

systembyggaren om denna är passiv i inledningen av processutvecklingen. Då denna roll har 

en betydande del i denna fas av arbetet. Dock krävs det av ledaren som innehar denna roll, att 

personen i fråga har grundläggande kunskaper inom organisationsdesign för att kunna nå en 

accepterad nivå (Hamrefors, 2009). 

I en organisation med tydliga kontinuerliga processer blir rollen som systembyggare 

framträdande. Detta för att en organisation med ett långsiktigt arbete tydliggör de 

kontinuerliga processerna betydligt mycket mer än en organisation av en mer reaktiv karaktär. 

Då krävs det av systembyggaren att denna kan se organisationen utifrån ett bredare perspektiv 
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än vad som är nödvändigt av andra. Detta för att kunna förstå påverkan av de processer och 

strukturer som råder inom den kontext som den verkar inom (Hamrefors, 2009). 

Enligt Hamrefors (2009) innebär det kommunikativa ledarskapet att en ledare måste 

använda sin kommunikativa förmåga för att leda. Detta bidrar till att det är väldigt lätt att se 

sambandet mellan ledare och informatör. En av rollerna i det kommunikativa ledarskapet blir 

därför rollen som förmedlare som ger en tydlig bild av dess funktion. Historiskt sett har denna 

person eller informatör inte kunnat påverka budskapet som sänds i någon större mening då 

detta oftast har varit givet från en högre instans. Men då det kontextuella ledarskapet istället 

handlar om att skapa mening i ett sammanhang och inte att förmedla ett givet budskap fyller 

därför inte längre förmedlaren någon funktion utan denna roll har snarare utvecklats till en 

medlare. Rollen mellan dessa kan tyckas vara snarlik men det finns signifikanta skillnader 

mellan dessa två. Dels måste den medlande ledaren effektivt kunna sortera och sålla all den 

information som denne kommer i kontakt med genom flertalet olika parter. För att sedan 

kunna presentera och leverera denna information på ett trovärdigt sätt gentemot sina 

underordnade. Det är viktigt att budskapet som sänds blir ledarens egna och inte är något 

konstruerat (Simonsson, 2006). I grund och botten kan man konstatera att detta till stor del är 

en förhandlarroll där flera olika parters syn måste tas i beaktande när budskapet sänds 

(Hamrefors, 2009). 

 Denna roll är viktig när en organisation planerar förändringar eller under 

utvecklingsarbete. När förändringar genomförs är det viktigt att det finns en tydlig bild av 

flertalet möjliga scenarion som kan uppstå. Detta för att vara väl förberedd på eventuella hot 

eller möjligheter som påverkar förändringen. Det är då viktigt att medlaren har en god 

förmåga i flervägskommunikation då åsikter och idéer från underordnade kan vara ytterst 

relevanta i arbetet. En god planering är en förutsättning för att ledaren skall kunna agera 

proaktivt i förändringsarbetet och inte ägna sig åt att släcka bränder. I utvecklingsarbetet är 

det viktigt att få in flertalet olika synsätt då detta troligtvis bidrar till en effektivare utveckling. 

I en sådan process är det då viktigt att ledaren kan inta rollen som medlare då många 

personers uppfattningar skall behandlas (Hamrefors, 2009). 

Den tredje rollen som bör förekomma i den kontextuella ledaren är rollen som coach. 

Denna roll handlar mycket om managementutveckling då dennes främsta uppgift är att 

utveckla den kontextuella kommunikationsförmågan inom organisationen samt att hjälpa 

andra ledare att förmedla organisationens ideologi. En svårighet i denna roll är att skapa en 

gestalt för en annan person som blir trovärdig. Coachens roll blir därför att vägleda personen i 

sitt personliga arbete att utveckla sin förmåga att förmedla det ideologiska budskapet. För att 



 

 

19 

 

budskapet skall bli trovärdigt och beständigt med tiden är det viktigt att det görs till sitt eget. 

Att sändaren dels förmedlar det med för denne ett trovärdigt språk samt att budskapet faktiskt 

stämmer överens med sändarens egen ideologi (Hamrefors, 2009). 

Genom dessa ovan tre roller förekommer indirekt den fjärde rollen, påverkaren, dock utgör 

den dessutom en helt egen roll. Denna roll kan tyvärr många gånger klassas som lite farlig och 

det är stor risk att den som utövar den kan bli misstänkliggjord. Anledningen till detta är att 

dess främsta uppgift är att hjälpa organisationen att skifta perspektiv, i och med detta måste 

utövaren driva på förändring inom den egna organisationen, men dock utifrån ett 

omvärldsperspektiv. När synen på den egna organisationen blir utifrån ett omvärldsperspektiv 

finns det en risk att heliga kor för organisationen måste slaktas, vilket självklart medför en 

risk att trampa människor på tårna. Något som kan ses som paradoxalt med påverkarrollen är 

dess strävan i från det ideologiska positioneringstänkandet. Ur ett ideologisktperspektiv borde 

en stark ideologisk organisation se sig själv som tillräckligt stark för att driva sin egen 

ideologi utan någon påverkan från omvärlden, dock är inte så fallet. Det är här som 

påverkarens roll att påtala beroendet av omvärldens aktörer framhävs. Något som är viktigt i 

denna roll är att personen ifråga har mandat att påtala sådant som kan vara svårt för 

organisationen att acceptera, men som i många fall kan vara av yttersta vikt för att 

organisationen skall kunna utveckla både sig själv och sina medarbetare (Hamrefors, 2009).  

3.1.4 Utveckling 

En utvecklingsprocess i sig är alltid kaotisk till en början vilket beror på att verksamheten ger 

sig in i för dem ännu outforskade områden där kunskapen är begränsad, vilket ligger till grund 

för den osäkerhet som skapas. De flesta organisationer strävar efter att utveckla både sig som 

organisation samt den produkt- eller tjänsteportfölj de innehar. Denna strävan är nödvändig 

för en organisations fortlevnad, då marknader ständigt förändras (Bessant & Tidd, 2007).  

Utvecklingen har bidragit till att världen minskat, då det numera är enkelt att kommunicera 

med människor från världens alla hörn. Denna förändring har bidragit till att de tidigare 

värdekedjorna där varje organisation hade sin plats, och var således relativt statisk, har ersatts 

av värdenätverk. Hade en organisation besatt sin plats i tidigare nämnda kedja var det svårt 

för en annan organisation att överta den positionen. Men i och med att världen blivit mer 

öppen och föränderlig har dessa värdekedjor ersatts av mer komplexa värdenätverken. I dessa 

är det inte längre lika givet att en organisation ska befinna sig på en specifik plats. Dessa 
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nätverk förändras ständigt, vilket i sin tur ställer större krav på de organisationer som befinner 

sig i dem, då de i princip utan förvarning kan ersättas av en konkurrent (Hamrefors, 2009). 

Denna tuffare spelplan ställer krav på organisationen att förändra sig, och sin produkt- eller 

tjänsteportfölj. Denna utveckling handlar inte om att en organisation måste förändra en hel 

världs syn på ett specifikt område genom en radikal utveckling, utan snarare om att ständigt 

förbättra sin struktur samt sina processer i små inkrementella steg. En utvecklingsprocess i sig 

kan te sig på många olika sätt men en relativt accepterad modell av denna process är Bessant 

och Tidds (2007) Generate, Select och Implement.  

En organisations förmåga att bevaka sin omvärld visar sig tydligt i generatefasen. Denna 

fas handlar om att samla in information om både sin interna samt sin externa omvärld. Det 

kan till exempel vara ny forskning, lagförändringar eller ett förändrat beteende från någon 

konkurrent som medför eventuella hot eller möjligheter för organisationen. Det är väsentligt 

för organisationens fortlevnad att de inte bara upptäcker sådana möjligheter eller hot, utan att 

denna faktiskt även reagerar på dessa. När dessa möjligheter eller hot är lokaliserade måste 

organisationen välja vilken eller vilka av dessa som den dessutom ska vidta åtgärder mot, 

alltså själva selectfasen. Ingen organisation kan hantera alla situationer den ställs inför då det 

skulle bli extremt resurskrävande. Svårigheten ligger därför i att välja de situationer som 

kommer att gynna organisationen bäst och lägga sina resurser på dessa. När sedan dessa 

åtgärder är utvalda och skall implementeras (implement), måste organisationen avgöra vilka 

resurser som organisationen förfogar över för dessa åtgärder. Om någon resurs måste 

införskaffas för att kunna utföra den tänkta åtgärden måste organisationen ta ställning till om 

denna ska hyras in eller införlivas i organisationen. Denna fas är en relativt osäker fas då 

organisationen hela tiden måste fatta beslut på något lösa boliner, då framtiden inte är helt 

klar vid olika utvecklingsprocesser. Det kan finnas en vision om vart organisationen kommer 

att landa då alla åtgärder är utförda men det finns inga garantier för hur det faktiskt kommer 

att se ut när målet väl nås (Bessant & Tidd, 2007).  

Detta ställer krav på lärandet i organisationen och ju snabbare man inhämtar den kunskap 

som behövs och sprider den vidare desto snabbare går utvecklingsarbetet (Ottosson, 1999). 

Aktiviteter av denna typ tenderar ofta att kvävas i de vardagliga rutinerna. Dock är rutiner av 

dubbelbottnad natur, alltså att ena sidan skapar rutiner en stabilitet och en förutsägbarhet. 

Dessa två egenskaper är mycket viktiga för effektiviteten i organisationen då medarbetare 

upplever mycket lite osäkerhet. Dess värre inskränker rutiner på lärandet inom organisationen 

och likaså på utvecklingspotentialen, detta beror på att när lärandet försvåras skapas ett hinder 

för förnyelse och nytänkande för såväl individ som organisation (Kock, 2010). 
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Vidare är den befintliga kunskapen och erfarenheterna viktiga när dem ska slås ihop med 

den inhämtade kunskapen och utdelningen beror på förmågan att kombinera dessa för att nå 

önskat resultat. De strategier som är nödvändiga behöver som minst specificera sökområden, 

krav på deltagare, rätt miljö samt ekonomiska förutsättningar. Viktigare än något annat arbete 

i detta är att förankra strategierna hos dem som i realiteten ska utföra arbetet (Ottosson, 1999; 

Yukl, 2002). 

3.2 Analysmodell 

I detta delkapitel skall vi nu sammanfatta den teoretiska diskussion som förts i det här 

kapitlet, vilket vi gör genom att presentera vår analysmodell som också utgör vårt 

innovationsbidrag. Struktur, process, social interaktion och omvärldsrelationer är faktorer som 

avgör huruvida organisationen utvecklar sin kommunikativa förmåga. När detta inte fungerar 

handlar det ibland om osmidiga processer, brister i struktur, brister i sociala interaktioner, 

eller alltför dålig omvärldsbevakning som försvårar denna utveckling. Detta i sin tur leder till 

försämrad utvecklings förmåga och detta är alltså lika avgörande för utvecklingen av 

utvecklingsprocesser som utveckling av den kommunikativa förmågan. För att tydligt 

beskriva detta kommer vi att använda oss av en modifiering av Hamrefors 

verksamhetsmodell. 

 Struktur  

Omvärld  Process 

 Social interaktion  

Figur 1. Ledarskapets verksamhetsmodell (Hamrefors, 2009). 

 

Vi kommer nedan att beskriva verksamhetsmodellen fyra delar, vilka också utgör denna 

studies fyra teman.  

 

Struktur 

Struktur är något som oftast ses som det fysiska i organisationen alltså design som 

organisationen har och de funktioner som finns. Detta är mer typiskt för västerländska 

organisationer och syftar till att varje person ska bidra med det han eller hon är bäst på vilket i 

så fall bör leda till högre effektivitet. (Hamrefors 2009).  
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Simonsson (2002) menar att genom kommunikationsprocesser skapas strukturer som i sin 

tur påverkar kommunikationens mönster. Detta bidrar till både något positivt och negativt. 

Det negativa är att organisationens kommunikation, handlingar och idéer stannar inom givna 

gränser, alltså man är kontextberoende, men det positiva är att medlemmarna inte behöver 

fundera speciellt mycket runt hur saker ska bli gjorda.  I strukturen finns verktyg som mail, 

intranät, och möten såväl formella som informella. 

Det formella mötet är det klassiska schemalagda mötet där deltagarna på förhand kan 

upplägget. Det uppstår rutiner och ritualer runt dessa och människor tenderar att placera sina 

kollegor i fack. Det är av yttersta vikt att organisationen under formella möten har en god 

struktur i integrationen mellan människorna och att man för dialog och inte debatt där vikten 

skall läggas på vad som är bäst och inte på vad som är rätt och fel. Dialogformen bör vidare 

ha tydlig koppling till verksamheten och deltagarna vara överens om frågornas betydelse 

annars uppstår lätt det som Ekman (2007) kallar att ledaren avsätter chefen i de inofficiella 

sammanhangen, eftersom det som kommuniceras uppfattas som verklighetsfrånkopplande 

(Hamrefors, 2009; Ekman, 2007).  

Det som beskrivs som texter menar Hamrefors (2009) är en grundläggande strukturell 

faktor och beskriver detta som verksamhetsidé.  Det är alltså viktigt att kommunicera rätt, och 

vad som är rätt är inte enkelt, men det handlar om stabila koncept som stimulerar 

människorna i organisationen att arbeta lika men tänka olika och ha olika perspektiv för att få 

vad Hamrefors kallar för variabilitet i aktiviteter som ska hjälpa organisationen att uppfatta 

sig själv på ett mer neutralt sätt och skapa bättre förutsättningar för en proaktiv inställning till 

organisationen i sig och omvärlden. Strukturen bör vara byggd på så sätt att det finns 

möjlighet att kommunicera helhet. Struktur handlar i mångt och mycket om ett fenomen som 

endast uppfattas av organisationen själv och existerar således endast om organisationen 

uppfattar den som en struktur. För att kommunicera helhet krävs det att organisationen kan 

förmedla information som är förståelig i rätt sammanhang, alltså att förmedla sådant som 

samverkar snarare än detaljerad information. Utan en fungerande kommunikationsstruktur 

kan de olika funktionerna om de är decentraliserade uppfattas av medarbetarna som friställda 

utan del i det större sammanhanget (Hamrefors, 2009). Strukturer kan se olika ut och beskrivs 

ofta i former av hierarki, formalisering, centralisering och decentralisering samt 

divisionalisering (Alvesson & Sveningsson, 2008). 

Men struktur är mer än bara det vi ser. Vi skapar oss också mentala strukturer som inte är 

lika lätta att upptäcka. Det kan handla om sådant som vi tänker på och pratar om i 

organisationen. Gunnar Ekman (2007) tar upp det viktiga i småpratet alltså det som vi 
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kommunicerar vid fikabordet, på väg till kopiatorn eller när vi interagerar i andra informella 

miljöer. 

 

Process 

Enligt Simonsson (2002) hanterar en decentraliserad organisation kommunikationsprocessen 

på ett sådant sätt att social och informell kommunikation ges större utrymme, alltså en större 

öppenhet.  

Både informell och formell kommunikation är förknippad med strukturen, då strukturen 

styr kommunikationsprocesser där hierarki och kommunikation mellan nivåer i organisationen 

påverkas av den kontext kommunikationen sker i. Det vill säga, det är lättare att kommunicera 

på sin egen nivå, alltså från chef till chef eller från medarbetare till medarbetare (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2008).  

Som nämndes i struktur avsnittet påverkar kommunikationsprocesserna strukturens 

uppbyggnad och vad som tillåts inom denna. Detta bidrar till mera horisontella 

kommunikationsvägar vilket underlättar för informationsflödet inom organisationen. Om 

informationsflödet uppfattas som trögt och medarbetarna anser sig själva inte ha den 

information de behöver för få flyt i sitt dagliga arbete kan vi börja prata om flaskhalsar. Detta 

medför enligt Hamrefors (2009) att medarbetarna inte upplever den samordnade logiken i 

informationen och detta stänger dörrar för utveckling av nya perspektiv. Flyt i processerna är 

det mest grundläggande i kommunikativ processutveckling. 

Generellt sett är medarbetare som upplever flyt i processerna mer missnöjda med sin 

situation eftersom att de förväntar sig något ännu bättre. Dock ser dessa medarbetare mer 

samordnad logik och uppfattar såldes sin situation annorlunda jämfört med organisationer 

som är vana vid flaskhalsar och ser det som naturligt. Enligt Hamrefors (2009) finner de som 

har mindre flyt i processerna sig mer nöjda eftersom att de inte förväntar sig något annat, och 

det som alltid har varit upplevs som bra när det inte finns något att jämför med.  

 

Social interaktion  

Social interaktion handlar till stor del om att integrera människor. Det är i integrationen eller i 

skärningspunkterna vi hittar utvecklingen av kunskap och nya perspektiv (Johansson, 2005). 

Om detta inte hanteras på rätt sätt riskerar organisationen att sluta se möjligheter. Alla i 

organisationen är i någon mening barn av sin stad och tid den befinner sig således i en viss 

kontext med viss kultur och social inramning vilket leder till vad Hamrefors (2009) kallar för 

kontextberoende, som nämnts tidigare. Med detta begrepp menas att en organisation likväl 
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som den formar sin egen kontext även formas av den kontext den befinner sig i. För att 

tydliggöra, en bilfabrik ser någorlunda likadan ut var den än befinner sig, men lokala 

skillnader som till exempel miljömedvetande eller synen på ledarskap hos medarbetaren avgör 

dess särdrag (Morden, 1995). Dessa skillnader kan även sträcka sig långt bak i historien, som 

till exempel när England koloniserade stora delar av världen spreds även den brittiska synen 

på verksamhetsdrivande enheter till de länder där imperiet gjorde avtryck, dessa idéer lever 

kvar än idag. Detta visas även i de tydliga skillnaderna mellan öst och väst (Hamrefors, 2009).  

Detta medför att organisationen kommunicerar sådant i den sociala interaktionen som både 

leder till utveckling men också som leder i motsatt riktning, detta har också inverkan på våra 

övriga nämnda teman. Det som sker i kontextberoendet är ofta väldigt stark betingat i 

människan och det är svårt att bryta mönstret, därför är det av yttersta vikt att kunna bryta 

invanda mönster och veta vad man får och inte får bryta mot (Hamrefors, 2009). 

Det är även i den sociala interaktionen mycket av kunskapsöverföringen sker. Det bör 

alltså finnas förutsättningar i strukturer och processer för socialinteraktion som underlättar 

och skapar kontaktytor mellan människor (Hamrefors, 2009). Ekman (2007) anser att det är i 

småpratet som vi lär känna varandra och utvecklar relationer till varandra som är viktiga i 

kunskapsorganisationer som till exempel X-organisationen.  

Det kontextuella ledarskapet har en viktig roll i att utveckla organisationens beslutsstruktur 

så att förutsättningar för möten skapas. Om en organisation vill behålla sin position på 

marknaden som är i ständig förändring behöver man också positionera sig i sin närmiljö alltså 

i sitt nätverk. Det krävs att organisationen underhåller sin kunskap och vidgar sina perspektiv 

det är viktigt även för den kontextuella ledaren att skapa effektiva möteskulturer. Det är även 

här liksom i struktur viktigt med ordnade former av formella och informella möten mellan 

människor. Det är också i de informella mötena lärande och informationsutbyte sker oftare i 

större utsträckning än under formella former (Ekman, 2007; Hamrefors, 2009). 

 

Omvärldsrelationer 

Omvärldsrelationer handlar om mer än bara sina direkta kontakter med leverantörer och 

kunder, det handlar också om mer övergripande insamlande av information runt andra 

verksamheter lika mycket som spaning på sin egen verksamhet. Det kommunikativa 

ledarskapets uppgift är att stödja organisationen i sitt sätt att uppfatta det som sker runt och i 

organisationen samt att kunna se möjligheter och hot i yttre och inre förändringar påverkade 

av skiftningar i omvärlden. Omvärldsrelationer handlar också om hur organisationen försöker 

påverka sin omvärld genom till exempel lobbyverksamhet (Hamrefors, 2009).   
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Verksamhetsmodellen utgörs, som tidigare nämnts av ovan nämnda teman. Studiens 

modifierade modell lägger till ytterligare fyra variabler som även de enligt Hamrefors (2009) 

är avgörande för organisationens utvecklingspotential, dessa variabler följer nedan. 

 

1) Samordnande logik: Det kommunikativa ledarskapets förmåga att 

kommunicera samordning mellan delar i organisationen vilket ska bidra till 

färre arbetssätt. Som i sin tur ska underlätta processerna i arbetssituationen. 

Vilket i sin tur bidrar till att delar i organisationen inte arbetar med samma 

saker. 

2) Transparens: Det kommunikativa ledarskapets förmåga att kommunicera till 

varje enskild del inom organisationen på ett sätt att denna del förstår och 

känner sin del i det större sammanhanget. 

3) Kunskapsöverföring: Det kommunikativa ledarskapets förmåga att 

kommunicera och förmedla kunskap mellan delar i organisationen så att 

arbetet underlättas och utvecklas i arbetssituationerna. 

4) Möjliggörande arbetssätt: När en individ förstår sin roll i den dagliga 

verksamheten samt verksamhetens övergripande roll i nätverket kommer 

denna att vidga sitt perspektiv, alltså sin aktiveringssituation, i den mån 

individen upplever den inramande situationen som möjlighetsskapande. 

Alltså att individen innehar den kunskapsmängd att denne även kan bidra 

med något utanför sin egen aktiveringssituation. Det motsatta uppstår om 

den inramande situationen inte upplevs som möjlighetsskapande.  

 

Våra fyra teman är i sig inte frikopplade utan har bäring på varandra och alla 

aktiveringssituationer påverkar därför varandra vilket bidrar till att dessa tillsammans ger ett 

organisatoriskt sammanhang. Nedan följer den modifierade modellen, som dessutom utgör ett 

analysschema där de parametrar vi val att använda finns med. Denna modell är även vårt 

innovativa bidrag. 
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 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnad logik     
Transparens     

Kunskapsöverföring     
Möjliggörande 

arbetssätt 
    

Figur 2. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 

 

Analysschemat ligger till grund för analysen och våra fyra teman samt de fyra variablerna är 

avgörande för att skapa organisatorisk helhet och utveckling (Hamrefors 2009). För att detta 

ska fungera i praktiken krävs det enligt Hamrefors (2009) två kategorier av det 

kommunikativa ledarskapet som beskrivs nedan.  

Om den ideologiske ledaren placerar organisationen i värdenätverket genom sin påverkan 

på den kontext som organisationen befinner sig i samt dennes förmåga att precisera rollen 

inom denna kontext, så befäster den kontextuelle ledaren denna position genom att stödja den 

ideologiska ledaren genom att bidra med ett bredare perspektiv. Sättet som denne typ av 

ledare gör detta är att utveckla kommunikationen på alla nivåer inom en organisation. 

Framförallt de svagare relationerna inom nätverket för att få aktörerna inom dessa positioner 

att stödja samt befästa organisationens positionering i nätverket (Hamrefors 2009).  

Det kontextuella ledarskapet är naturlig förlängning av det ideologiska, och detta bidrar till 

att utan det ideologiska ledarskapet kan inte det kontextuella varken uppstå eller existera, då 

det ideologiska skapar grunden i den kontext som det kontextuella kommer att befinna sig. 

Som benämningen antyder anpassas hela tiden den sistnämnda typen av ledarskap av 

kontexten (Hamrefors 2009). 

De två kategorierna har även inverkan på våra fyra andra variabler transparens, 

samordnande logik, kunskapsöverföring, och möjliggörande arbetssätt.   
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4 Metod och material 

I föreliggande kapitel skall vi redogöra för studiens tillvägagångssätt. I delkapitel 4.1 

diskuteras metoden, och i delkapitel 4.2 diskuteras det material som ligger till grundför vår 

studie.  

4.1 Metod 

Vi skall i det följande diskutera den intervjumetod som har använts i uppsatsen. Inledningsvis, 

i avsnitt 4.1.1, presenteras de respondenter som deltagit i studien och i avsnitt 4.1.2 diskuteras 

den kvalitativa intervjumetoden. 

4.1.1 Intervjudeltagare 

Studien har genomförts på fem personer i organisationen X-organisationen. Deltagarna var 

två kvinnor (40%), samt tre män (60%). Vår strävan var från början att få en jämn 

könsfördelning, vilket dock är omöjligt på fem intervjuer. Då vi ansåg att åldern inte påverkar 

studiens resultat är detta heller inte något som vi tagit beaktande. Alla deltagarna har en 

akademisk bakgrund, dock inom olika områden. Personerna i studien arbetade under studiens 

genomförande på positioner inom organisationen som innefattade såväl affärsområdeschef till 

sektionschef. Dessutom har det förts samtal med ytterligare en person från ledningsgruppen, 

dock inte en dokumenterad intervju.  

     Alla deltagare informerades om forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (för vidare läsning se Forskningsetiska principer 2002) både 

via mail före intervjun samt innan intervjun startade.  

4.1.2 Kvalitativ studie 

Vi utförde vår kvalitativa studie genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi hade 

en lista med särskilda teman som skulle behandlas (se intervjuguiden bilaga 1). 
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Semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonen frihet att utforma sina svar på sitt eget 

specifika sätt. Denna intervjuprocess får anses som flexibel då vi som utförde intervjun inte 

behövde följa ordningen i intervjuguiden. Detta gav utrymme för de intervjuade att ta upp 

saker som de ansåg vara viktigt runt våra teman men även ta upp stickspår med anknytning 

till dessa. Vi försökte dock följa den ursprungliga ordningen på frågorna i intervjuguiden i den 

mån det var möjligt detta för att varje tema skulle behandlas var för sig, och för att intervjun 

inte skulle kännas osammanhängande (Bryman, 2007; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2009). 

Intervjuguiden utformades utifrån fyra teman vilka var: Struktur, process, social 

interaktion, och omvärldsrelationer. 

Dessa områden syftade till att besvara våra frågeställningar. Valet av dessa fyra teman 

grundar sig i Sven Hamrefors (2009) tidigare forskning inom ämnet kommunikativt ledarskap 

Hamrefors menar att en organisation som är samordnande logiskt, har transparents, är 

kunskapsöverförande samt tillräckligt utmanande för sina medarbetare på ett sådant sätt att 

dessa kan utvecklas, möjliggör för all sorts utveckling, såväl radikal som inkrementell.  

Utformningen av intervjuguiden grundar sig i vad vi ansåg att vi behövde veta för att svara 

på våra frågeställningar, och genom ovan nämnda fyra teman ansåg vi att vi kunde skapa en 

bild av vad intervjupersonerna ansåg vara av betydelse och vikt i de frågor vi ställde i relation 

till våra fyra teman. Dessa frågor var tänkta att täcka de teman vi valt (Bryman, 2007; 

Esaiasson et al., 2009). 

Studiens insamlade data delades in primär- samt sekundärdata. Där primärdata var den 

information som vi fick fram via de intervjuer vi genomförde. Sekundärdata utgjordes av de 

publicerade källor som vi har hänvisat till i vår studie.  

Eftersom vi studerat det upplevda kommunikativa ledarskapet och dess inverkan på 

utvecklingsprocesserna har vi använt oss av en kvalitativ metod. Detta då vi ansåg att vi fick 

med mer komplexa kvaliteter i upplevelsen av densamma (Esaiasson et al., 2009). Vi 

analyserade vår data med utgångspunkt i den så kallade top-down analysen. (Wedin & 

Sandell, 2007).  

Vi menar således att den kvalitativa metoden passar vår problemformulering bättre än en 

kvantitativ då vi inte ämnade att vare sig skatta, kvantifiera, söka sannolikhet, studera 

frekvens eller avgöra hur korrekta upplevelserna var. Vi har varit intresserade av motiv och 

avsikter. Vi ämnade beskriva och svara på frågor som, var, när, hur, vem och vilka (Esaiasson 

et al., 2009). Ständigt då människan är inblandad finner vi affekter och värderingar som är 
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subjektiva och vi kan aldrig vara säkra på att två personer som upplever samma händelse 

uppfattar den likadant (Wedin & Sandell, 2007) 

4.2 Material 

Materialet har samlats in genom intervjuer och materialet består av fem intervjuer, i 

genomsnitt tog intervjuerna sjuttio minuter och tre sekunder. Samtliga intervjuer har spelades 

in med en Iphone 3GS 16Gb. 

Intervjumaterialet transkriberades sedan, dock i begränsad mängd och inte ordagrant samt 

utan pauser eller upprepningar. Vi anser inte att detta har påverkat vårt resultat då intervjuerna 

fördes i form av samtal och diskussioner, där vår tolkning inte påverkades av att materialet 

inte var till fullo transkriberat. Vidare ansåg vi inte att alla frågor var väsentliga för resultatet, 

exempel på sådana frågor var uppvärmningsfrågor, där vi behandlade ämnen som berörde 

personen vi intervjuade, alltså lite bakgrundsinformation. Vi lyssnade igenom intervjuerna vid 

flertalet tillfällen för att försäkra oss om att vi inte skulle missa relevant material för vår 

studie. Det som vi dessutom fann som intressant och relevant har sedan transkriberats efter de 

premisser som är nämnda ovan (Esaiasson et al., 2009).  

Urvalet skedde genom ett så kallat snöbollsurval eller kedjeurval. Detta kan anses som ett 

bekvämt val, men fyllde sin funktion väl i denna studie då tidsramen tio (10) veckor var 

alltför kort för att göra ett slumpmässigt urval och att denna typ av urval heller inte var möjlig 

inom tidsramen. Urvalsprocessen skedde genom att vi tog kontakt med en för oss från början 

känd person som var av relevans för studien och som sedermera försåg oss med fler 

respondenter som även de var av relevans för studien. Problemet med denna form av 

urvalsmetod var att det inte blev representativt för populationen chefer på X&X. Den externa 

validiteten och generaliserbarheten blev därmed lidande. Dock är inte detta heller lika 

betydande i den kvalitativa som den kvantitativa forskningen (Esaiasson et al., 2009).  

Då vi mot bakgrund av vårt syfte inte heller var intresserade av att kunna generalisera 

resultatet över tid eller på andra organisationer. I studien ämnade vi däremot att studera och 

lämna ett bidrag runt kommunikativt ledarskap och dess inverkan på utvecklingsprocesser 

inom X-organisationen . Vi anser således att vårt metodval är ändamålsmässigt. Givetvis hade 

en kombinationsstudie kunnat ge ett större forskningsbidrag när det gäller kommunikativt 

ledarskap och utvecklingsprocesser, men vi ansåg att den tid vi hade på oss begränsade 

möjligheterna till en sådan studie och vi fick nöja oss med den näst bästa.  
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Då vi endast intervjuade chefer inom organisationen gav det oss endast en bild av hur 

cheferna ansåg att det kommunikativa ledarskapet fungerade. För att skapa större reliabilitet 

hade vi kunnat genomföra en enkätundersökning på både chefer samt underställda 

medarbetare, som mätte deras uppfattning av det kommunikativa ledarskapet. Då 

organisationen består av lite mer än 1700 medarbetare avstod vi från att göra en enkät- 

undersökning. För att dock skapa en något större reliabilitet i vår studie valde vi istället att 

utgå från organisationens egna medarbetarundersökning, där varje enskild individ har svarat 

på frågor som berör det kommunikativa ledarskapet inom organisationen. 

Vi valde dessutom att inte intervjua underställda medarbetare för att på så vis hade vi inte 

kunnat garantera anonymiteten i undersökningen. Det hade blivit alltför tydligt vilka 

respondenterna var. Dock hade sådana intervjuer erbjudit oss en större reliabilitet i vår 

undersökning, men vi ansåg att anonymiteten var viktigare för att få ärligare svar från våra 

respondenter. 
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5 Resultat och analys 

Detta är uppsatsens empiriska kapitel, i vilket vi skall presentera och analysera studiens 

resultat. 

5.1 Analysmodell 

Genom våra intervjuer har vi skapat en bild av hur det kommunikativa ledarskapet påverkar 

utvecklingen inom X&X, vi kommer nedan att beskriva och analysera svaren från 

intervjuerna kopplat till vår analysmodell.  

Ska en organisation fungera optimalt bör de delar vi har behandlar i studien samverka över 

hela organisationen för att potentiellt skapa utvecklingsmöjligheter.  

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för hur vår analysmodell är tänkt att användas. Vi 

kommer att markera brister inom våra fyra fokus områden, men detta ska ses som enskilda 

fall där sedan det samlade resultatet kan ge en fingervisning av eventuella problem områden.   

 

Exempel:  

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik     
Transparens  D E  

Kunskapsöverföring A,B,C F,G   
Möjliggörande 

arbetssätt 
    

Figur 3. Analysmodellsexempel. 

 

I exemplet ovan har vi fem markeringar (A, B, C, F och G) i en fiktiv organisations 

kunskapsöverföring. Dessutom är det två markeringar i organisationens transparens (D och 

E). Dessa markeringar har ingen inbördes rang, då de alla saknar ett specifikt värde. Det är 

antalet markeringar inom ett specifikt tema eller inom en variabel som kan ge en antydan om 

ett eventuellt problemområde. Det finns heller ingen undre eller övre gräns i antalet 

markeringar som avgör om det är ett problemområde eller ej. De skall endast ses som 
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antydningar, och då verktyget är avsett för praktiker bör en enskild bedömning göras från fall 

till fall. 

I detta exempel skulle man kunna utläsa att ett problemområde är kunskapsöverföringen i 

såväl struktur som process. Likväl skulle det i en annan bedömning kunna anses vara en brist i 

organisationens transparens, då det även förekommer markeringar där. Då våra fyra teman 

och fyra variabler påverkar varandra innebär det inte att exempelvis en transparensskapande 

åtgärd ger transparens över hela organisationen likväl som en brist inte kan sägas påverka hela 

organisationen. Det är delarna som ger helheten och en variabel kan påverka utvecklingen 

både positivt i ett avseende och negativt i ett annat.  

5.2 Intranät 

Det mest grundläggande inom en organisation är dess strukturella samordnande logik. Detta 

för att strukturen inom organisationen ska förmedla en helhet. Gör den inte det påverkas 

utvecklingen negativt då medarbetarna riskerar att känna sig frånkopplade sitt sammanhang 

vilket medför minskad motivation.  Struktur är helt enkelt en förutsättning för ett organiserat 

arbete.  

Ett av de främsta verktygen för att kommunicera en helhet inom en organisationsstruktur är 

enligt Hamrefors (2009) organisationens intranät. Detta har egentligen två funktioner för 

organisationen, dels att skapa transparens samt att underlätta kunskapsöverföringen. 

 

”..Intranätet är det viktigaste ur ett medarbetarperspektiv, för information och hjälp i det 

dagliga arbetet..” (Intervju 5) 

 

Intranätets nuvarande form är vad vi upplever genom våra intervjuer under all kritik. Detta på 

grund av att man i detta nu bygger ett nytt intranät. Man bör vara medveten av att under denna 

uppgradering drabbas personer hårt då intranätet är något som används i stor utsträckning i 

det dagliga arbetet. En indikation på att intranätet används i stor utsträckning är när man 

genomförde en undersökning efter första FOtH tillfället då affärsplanen i light version (AF 

light) skulle förmedlas till medarbetarna, svarade närmare 70 % av dessa, vilket utgör cirka 

1200 medarbetare.  

Ett problem som dessutom framkommit rörande med AF light är att den är skriven på 

engelska av icke engelsktalande människor och förmedlas till stor del till svensktalande. Detta 
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medför att den på många ställen översätts till svenska, vilket vad vi har erfarit efterfrågas av 

många från början.  

 

”… vi översätter den till svenska, flera gör säkert samma sak” (Intervju 2)  

 

Dessutom kan det uppfattas av många som att den inte är för dem då den är skriven på ett 

annat språk, vilket då kan bli en brist transparensen. Dock är inte detta av den dignitet att vi 

anser det som en markering men är något att ha i åtanke.  

 

”Är den på engelska så är den inte för mig.” (Intervju 2) 

 

Vi har erfarit genom intervjuerna att i det nuvarande intranätet är sökfunktionen för artiklar 

undermålig på grund av att artiklar kan vara flyttade, men sökvägen är fortfarande den 

samma. Vilket medför att artiklar blir omöjliga att finna.  Detta ger markering A i strukturens 

kunskapsöverföring på grund av att artiklar som krävs i det dagliga arbetet inte går att finna, 

vilket i sin tur leder till bristande information eller kunskap.  Denna brist på information eller 

kunskap kan i sin tur leda till bristande transparens då information som skulle tydliggöra en 

individs plats i ett större sammanhang således saknas. Detta ger markering B i strukturens 

transparens. 

I skapandet av det kommande intranätet har fokus legat på vad ledning vill åstadkomma 

med detta, man har inte tittat på vad gemene man alltså de som faktiskt ska använda detta 

verktyg anser sig behöva i ett sådant. Det har varit ett extremt fokus på beställaren, men vi 

upplever utifrån det material vi samlat in i samband med våra intervjuer att beställaren saknar 

en tydlig och verklighetsankopplad kravbild. Om den information som vi erhållit skulle visa 

sig bli en realitet finns det en risk att det nya intranätet kan uppfattas som ogenomskinligt, 

alltså avsaknad av transparens samt att det blir bristfälligt i den samordnande logiken. Detta 

på grund av att det då som vid andra tillfällen, som till exempel felrapporteringssytemet, 

kommer att skapas lokala varianter som är frikopplade från ett enat X&X. Vi har kunnat 

konstatera genom intervjuerna att det befintliga felrapporteringssystemet anses som trubbigt 

och även lite skrämmande då individen som rapporterar exponeras för hela organisationen, 

vilket har medfört att enskilda divisioner har skapat egna lokala varianter av liknande system. 

Detta bidrar såldes på intet sätt till ett enat X&X.   
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AF light som vi nämnde ovan är i sig en transparens skapande åtgärd som även bidrar till 

kunskapsöverföring en större helhetsförståelse. Det blir således också lättare att skapa nya 

perspektiv med sådan kunskap.  

 

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik     
Transparens B    

Kunskapsöverföring A    
Möjliggörande 

arbetssätt 
    

Figur 4. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 

5.3 Kompetens centrum 

Den sociala interaktionen mellan människor på lokalnivå är till största del mycket god anser 

vi då man i stor uträkning strävar efter att kommunicera ansikte mot ansikte vilket 

framkommit i intervjuerna. Ett problem är att alla chefer som vi träffat dock inte anser sig ha 

den tid de skulle behöva för ett sådant kommunikationssätt. Det ideologiska ledarskapet 

genom FOtH ser också att kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerar bättre än 

något annat sätt, men stödjer alltså inte riktigt den tanken fullt ut då det ger bakslag i 

tidsbristen hos chefer som ska kommunicera.  

Vidare är den sociala interaktionen viktig för kunskapsspridningen. Då det är där 

värderingar och åsikter ventileras samt att medarbetare lär av varandra i interaktion med 

varandra, samt kan skapa olika perspektiv på situationer.  Den sociala interaktionen bör 

således ha högt i tak och tillåta stora utsvängningar för att skapa variabilitet i aktiviteter, men 

detta sker främst under formellt ordnade former alltså på givna tider.  

Systemet för interaktion är lite för stelt för att skapa, stötta och utveckla processer runt nya 

perspektiv som skulle kunna leda till utveckling. Denna stelhet i systemet kan leda till att 

eventuella inkrementella utvecklingsmöjligheter går förlorade. Detta beror till stor del på att 

man har ett alltför stort uppifrån och ner perspektiv där bygget av intranätet talar för sig själv. 

Risken med ett sådant perspektiv är att medarbetare kan känna sig utlämnade och förbisatt, 

vilket i sin tur då kan bidra till en bristande transparens samt medarbetarnas förmåga att bidra 

till utvecklingen av organisationen blir bristfällig. Det är alldeles uppenbart att det finns 

svårigheter att bidra till de små utvecklingsmöjligheterna då möjligheten att förstå sitt 

sammanhang är bristande.  
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Då X&X är en decentraliserad organisation försöker man att skapa samordnande logik 

genom olika program eller projekt där "Kompetens centrum" (KC) är ett exempel. Detta 

projekt syftar till att sammanföra spridda kompetenser inom organisationen till en 

centralenhet. Det går inte ut på att samla alla dessa människor på ett ställe, utan att skapa en 

enhet som skall inneha den största kompetensen inom ett specifikt område inom X&X. Denna 

centralenhet är inte menad att ta över andra enheters arbete utan snarare samordna alla 

insatser inom området och fungera som en stödjande funktion.  

Det har förekommit och det kan även förekomma i dagsläget att två skilda enheter från 

X&X mött varandra i dörren hos samma kund. En organisation i sig bör inte konkurrera om 

samma affärer trots att denna konkurrens till viss del är drivande, då alla enheter ständigt 

måste förbättra sig och utvecklas. Vi anser dock att en sådan utveckling bör ske i samverkan 

med organisationens övriga delar på området. KC är inte i första hand avsett att skapa 

samordnad logik inom organisationen utan är ett effektiviseringsprojekt där man även skall 

spara X antal miljoner åt organisationen.  

 

”..Kompetens centrum är ju i förstahand ett besparings program..” (Intervju 2) 

 

Vad vi har upplevt samordnar projektet de berörda divisionerna och i dessa möten skall man 

tillsammans komma fram till hur en besparing ska gå till.  

Det finns en uppenbar risk i upplägget där det inte finns en tydligt uttalad strategi för hur 

detta ska gå till samt att ingen äger problemet. Detta innebär att vi får två stycken markeringar 

i vår analysmodell. Den första blir i strukturens samordnande logik, vi kallar den för 

markering C. Anledningen till denna markering är därför att KC som struktur i sig inte är 

samordnad logiskt, även om det är ett försök att samordna processer. Ett sätt att skapa en 

samordnande logik i detta projekts struktur skulle kunna vara att det skapas en tydlig 

ansvarsdelegering. KC är som vi nämnt tidigare ett besparingsprogram, där ingen vad vi 

förstått, i dagsläget äger själva besparingen och risken med sådana upplägg blir således att 

systembyggaren tvingas bli passiv.  

 

”... för du rycks ju ifrån en massa befogenheter som nån annan jävel ska bestämma...” 

(Intervju 2) 

 

”... i princip finns det inga problem, men när man de facto ska öppna plånboken...” 

(Intervju 2) 
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Detta innebär att deltagarna är mer intresserade av att skydda sin egen verksamhet än att 

genomföra besparingskravet som faktiskt finns, local good går här före common good. Det är 

uppenbart att det finns mycket prestige i besluten där karriärer står på spel. Det är därför 

viktigt att ledaren för en förändring som KC dels har stora kunskaper i rollen som medlare 

och påverkare.  

 

”... ingen av de där har den minsta lust att bli av med sina befogenheter, människan 

lämnar i gärna inte ifrån sig frihet...” (Intervju 2) 

 

Ett av problemen är att varje division, som vi nämnt tidigare, har resultat ansvar vilket innebär 

att om man släpper resurser till KC kan man förlora affärer i det lokala perspektivet. Detta 

bidrar i dess nuvarande form till mer ”vi och dom” känsla än samhörighet. Man ska vara på 

det klara med att X&X ideologiska ledarskap kommunicerar tydligt ett common good, men 

stödjer inte den processen fullt ut, alltså är inte heller processen samordnande logisk och 

saknar till stor del transparens då deltagarna inte har klara direktiv om hur detta i realiteten 

ska fungera.  

 Detta ger den andra markeringen som hamnar i processens samordnade logik (D). Denna 

markering beror på att det inte finns någon klar strategi, vad vi upplever, för processer som 

skall skapa samordnande logik i detta avseende. 

 

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik C D   
Transparens B    

Kunskapsöverföring A    
Möjliggörande 

arbetssätt 
    

Figur 5. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 

 

I den sociala interaktionen samt omvärldsrelationerna anser vi att det råder en samordnande 

logik då de olika avdelningarna tvingas till möten runt ett problem eller möjligheter som till 

exempel kan vara större affärer. Detta bidrar även till transparens då enheter blir mer 

medvetna om varandra och det skapas förutsättningar för kunskapsöverföring även om 

processerna runt dessa bör utvecklas.  
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5.4 Hjältar 

De indikationer vi fått genom intervjuer är att inom X&X förekommer det mycket så kallade 

hjältar. Alltså människor med stor erfarenhet och stora kunskaper inom sitt specifika område. 

Om en sådan person försvinner ur organisationen av någon anledning är det svårt att ersätta 

denna kompetens. X&X har vad vi fått kunskap om inte några specifika projekt för att försöka 

sprida kunskapen hos dessa hjältar på ett uttalat sätt. Likväl avslutningssamtal förekommer 

men inte med någon utarbetad strategi. Resonemanget lyder att ett samtal inte räcker för att 

täcka 30 års erfarenhet. 

 

”… ett samtal räcker ju i alla fall inte för att tanka av någon den kunskapen så att säga. 

Du får upp rubrikerna på det du behöver veta kanske men inte mer än så. Sen är det ju så som 

vi brukar säga, att hela kyrkogården är full av oumbärliga människor. På nåt sätt är det ju 

alltid så att när någon som är oumbärlig slutar, att någon annan kliver fram och det är inte 

alltid den du trodde.” (Intervju 3) 

 

Vi förstår problematiken i att förmedla lång erfarenhet och kunskap från en person till en 

annan, men vi ser det som en fara att ha som strategi att någon annan kliver fram. De samtal 

som förekommer vad vi förstår är samtal som sköts av HR, och har då ofta karaktären att: Vad 

kan vi förbättra? Gjorde vi något fel? Vad tyckte du om oss som arbetsgivare? Sådana samtal 

leder inte till utveckling i det lokala perspektivet, utan är mer en kontroll av organisationens 

common good.  

Det vi menar med avslutningssamtal är flertalet samtal med till exempel en hjälte när 

pension närmar sig för denna. Om möjlighet även finns är det lämpligt att en ersättare 

presenteras och introduceras för den erfarne för att på så vis kunna ta till vara den kunskap 

som finns, men som inte är uttalad eller nedskriven. Vi är väl medvetna om att detta självklart 

dessutom är en kostnadsfråga som mycket annat. Dock som vi nämnt tidigare kan det vara 

farligt att förlita sig på att någon person bara tar steget fram.  

 

”… jag kan bara säga det åligger liksom närmsta chef att tillgodose att informationen och 

kompetensen så att säga finns kvar inom företaget, att man säkerställer att man har 

redundans. Vi pratar mycket om det, men det är väldigt väldigt svårt och åstadkomma nånting 

det bygger väldigt mycket på hur de här personerna är också, en del är väldigt villiga och 
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dela med sig av sin kunskap och så, medans andra är mindre villiga, det är lite bekvämt att 

vara oumbärlig ibland…” (Intervju 3) 

 

Det är alltså upp till varje chef att information och kunskap bevaras inom organisation, dock 

är det svårt att avsätta pengar för att bibehålla mjuk kunskap inom en organisation. Det är 

lättare och mer accepterat att underhålla maskiner och serverparker samt att ha dubbelt upp av 

dessa då en förlust av sådant skulle kunna skapa enorma förluster.  

 

”Det är en risk och nå’n ska ta den migreringskostnaden som det innebär att radera den 

risken så att säga, det är väldig sällan man gör det gällande personer. Det här är vi väldigt 

bra på när det gäller maskiner eller gäller, eller det kan gälla vår serverpark eller vad som 

helst att man inser att oj att om den där servern går sönder så kommer det kosta väldigt 

mycket pengar och då bygger man en redundans. Där finns det på nå’t sätt en budget för det, 

här finns det ingen budget för det, det är det är jättesvårt område…” (Intervju 3) 

 

Inom X&X finns det i dagsläget redan ett befintligt mentorsprogram. Vi har under dessa fem 

intervjuer inte lyckats få fram tillräckligt med information om hur detta program fungerar, för 

att kunna komma med en konstruktiv idé hur man kan utveckla detta ytterligare. Vi kan dock 

konstatera att det fungerar inom X&X som det gör i stort, alltså att pengar avsätts för 

maskiner, datorer etc. men det är svårare att avsätta pengar för att behålla den tysta, den 

mjuka kunskapen. Detta är inget unikt för X&X utan snarare en regel inom många 

organisationer. Det finns alltså inga regler eller ”texter” runt hur detta bör hanteras vad vi 

förstår. Något som dessutom kan försvåra denna typ av kunskapsöverföring är att personer 

med hjältestatus kan vara ovilliga att sprida denna kunskap till ytterligare personer. Detta för 

att det är lättare att vara oumbärlig och behövd, än att känna sig som en i mängden, alltså 

local good går före common good. 

Vi kan konstatera att kunskapsöverföringen inom organisationen fungerar i vissa 

avseenden och i andra inte, X&X har en funktion som de kallar för High Potentials (HP). Med 

denna vill man släppa fram medarbetare som har högre potential än vad de utnyttjar i sin 

nuvarande arbetssituation. På så vis hoppas man att dessa personer skall bidra till X&X 

common good någon annanstans i organisationen. Detta är positivt för utvecklingen då det 

förutom personligutveckling också utvecklar organisationen där man tillämpar best practise. 

Det bidrar också till transparens då det skapas stora kontaktytor mellan organisationens 

avdelningar, men processen bakom detta är inte till fullo utvecklad. Dock finns det en fara 
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med program som HP då det generellt sätt inte förekommer någon överlappning mellan den 

som lämnar och den som ersätter. Denna brist i processens kunskapsöverföring ger markering 

E. Något som dessutom försvårar förflyttningen av medarbetare är att det används flertalet 

olika administrativa system inom organisationen.  

 

”..det här är något som vi jobbar intensivt med nu för att få på plats, och det är något som vi 

borde gjort för länge sedan, att skapa gemensamma administrativa system så att du lätt ska 

kunna byta avdelning utan att behöva lära om allt..” (Intervju 5) 

 

”Vi har minst fem processer för att ta fram tekniska publikationer inom X.” (Intervju 2) 

 

Då X&X består av många tidigare organisationer och på så vis även olika kulturer har också 

flera olika administrativa system blivit kvar och likaså leverantörer av dessa. Detta bidrar inte 

på något sätt till en ökad samordnande logik utan snarare tvärtom. Nu försöker dock X&X att 

införa ett gemensamt system, men har även här vad vi upplevt ett allt för stort fokus uppifrån 

och ner. Detta bidrar även till en markering i strukturens samordnande logik (F). 

 

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik C, F D    
Transparens B    

Kunskapsöverföring A E   
Möjliggörande 

arbetssätt 
    

Figur 6. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 

 

Som vi tidigare nämnt mäts X&X avdelningar genom en enkät som kommer en gång om året, 

till detta kommer också kvartalsredovisningar. I dessa bör det, som i alla organisationer, 

finnas gröna siffror på sista raden. Om en avdelning dock levererat flera personer i form av 

HP innebär det också att de tappat kompetens i sin dagliga verksamhet och kan såldes drabbas 

negativt.  

Avkastning är ett väl använt nyckeltal vilket vi är medvetna om men frågan är om inte 

detta nyckeltal skulle kombineras med andra mätmetoder där hänsyn tas till om en enhet eller 

sektion har släppt fram medarbetare med högre potential. I dagsläget finns en risk att 

avdelningar skyddar sin egen verksamhet genom att chefen inte flaggar för om denne har en 

person med högre potential. Vi får en känsla av att organisationen belönar med ena handen 
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och straffar med andra då det trots allt är sista raden som är betyget på hur en avdelning eller 

sektion sköter sig.  

I detta avseende finns det en fungerande kunskapsöverföring som bidrar till transparens 

genom att nya kontakter skapas, men som inte kommuniceras från ledningen på rätt sätt. Det 

vi menar med rätt sätt är att ledningen kommunicerar ett common good men belönar ett local 

good, vilket då bidrar till ett tvetydigt budskap och det finns alltså en överhängande risk att 

avdelningar hellre skyddar sin egen verksamhet än bidrar till X&X common good. Detta ger 

en markering i både strukturens (G) samt processens (H) möjliggörande arbetssätt på grund av 

att det är inbyggt i systemet att det ska flaggas för medarbetare med högre potential, men 

processerna att hantera detta inte stöds av strukturen. Stödet saknas i form av de mätmetoder 

som används. 

Det finns inga patent lösningar på ovan nämnda problem eftersom att människor i första 

hand ser om sitt eget hus, men man bör förmedla att detta hus inte kommer att finnas kvar om 

inte hela X&X frodas. Det handlar i stor del om en kulturell förändring vilket inte görs i en 

handvändning samt att det på förhand skriva sociala reglerna skrivs om på ett sätt att man 

lättare kan acceptera att flytta sig mellan olika nivåer på karriärstegen. Ett kliv ner behöver 

inte betyda sämre status i ett sådant samhälle. Detta är förstås en utopi men ändå en 

fantasilösning på ett olösligt problem.  

 

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik C, F D   
Transparens B    

Kunskapsöverföring A E   
Möjliggörande 

arbetssätt 
G H   

Figur 7. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 
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5.5 Elektronisk kommunikation 

Distributionslistorna är en del i emailstrukturen som i dagsläget inte har någon samordnande 

logik, då det allt för ofta är inaktuella listor. Det verkar för oss som ingen äger ansvaret över 

dessa listor, utan mer som att varje division hanterar problemet när det dyker upp men då är 

det många gånger för sent. Detta ger en markering i strukturens samordnande logik (I).  

 

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik C, F, I D   
Transparens B    

Kunskapsöverföring A E   
Möjliggörande 

arbetssätt 
G H   

Figur 8. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 

 

Anledningen till att vi klassar ovan nämnda som för sent är att medarbetare inte får 

information som dom skall ha. De är dock inte medvetna om att de skall ha denna 

information, chefen vet heller inte om att de inte får informationen. Problemet befinner sig 

därmed i status quo. Ingen är medveten om problemet förrän de informella 

informationsvägarna påtalar bristerna. Fanns det någon som hade ansvaret över att kontrollera 

listorna eller om det fanns en inbyggd funktion i systemet, skulle större samordnande logik 

uppstå, och det skulle vara mindre risk för missförstånd.  

Något som efterlysts i samtliga intervjuer är en mindre hierarkisk gång i distributionen av 

email, då det lätt uppstår flaskhalsar. All email såväl uppåt som neråt i hierarkin skall gå via 

närmsta chef. Det skapar inte bara ett långsamt informationsflöde utan även en belastning för 

chefer på alla nivåer då de måste läsa alla email och får information till sig som inte ens berör 

dess verksamhetsområde, ett citat ur en intervju låter:  

 

"... jag bryr mig ju knappas om att värmen inte fungerar på en avdelning i X-staden 2 när 

jag jobbar i X-staden..."(Intervju 2).    

 

Likaså när det är givet att ett email ska direkt till en sektionschef går det först till 

divisionschefen och sen till avdelningschefen och sen eventuellt om alla har befunnit sig på 

arbetsplatsen den dagen, till den givna adressen.  
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”… varför i herre gud inte skicka det direkt?” (Intervju 2) 

 

”… varför ska jag ha det mailet när det är uppenbart att det ska till någon annan…” 

(Intervju 2) 

 

Det har kommit fram olika förslag på hur email skulle kunna hanteras bättre under 

intervjuerna. Ett exempel på detta är att underlätta informationsspridningen genom att flagga 

eller märka email med viktig information och därmed göra det lättare att uppfatta vad som är 

av vikt och vad som faktiskt kan vänta. När organisationen kommunicerar från idéologiskt 

håll att man vill ha mer kommunikation via den närmsta chefen betyder inte detta att man 

måste skicka sina email via närmsta chef om det inte är så att den chefen berörs av det som 

står.  

 

”Viktigt att sprida information via närmsta chef.” (Intervju 2, 4) 

 

Detta uppfattas inte av berörda som ett stort problem i organisationen, men det är för oss 

uppenbart att det handlar mer om en vana av att det är såhär det går till. Man har inte varit 

med om något annat och man uppfattar såldes situationen som en optimering av flaskhalsar 

snarare än en process utan flaskhalsar. 

 

”… jag uppfattar inte detta som ett stort problem det gör jag inte men det händer 

ibland…” (Intervju 4) 

 

Emailsystemet som struktur och som process saknar till stor del samordnande logik och bidrar 

således inte heller till någon transparens i vidare bemärkelse, om man ser det som ett verktyg 

för sådana åtgärder. Detta kan då hindra människor att mötas och missförstånd uppstår lätt när 

de informella informationsvägarna tar vid i stället för de formella. Vi har till exempel fått ett 

tillfälle återberättat för oss då det muntliga gick fel. Under ett divisionschefsmöte 

rapporterades ett antal affärer. Informationen om dessa skall sedan spridas vidare till de olika 

delarna i organisationen.  

 

”… rapporterar jag nånting om en affär som då en annan avdelningschef skriver ner, som 

han sen rapporterar för sina sektionschefer…” (Intervju 2) 
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Problemet är att mottagaren alltid tolkar informationen som sändaren förmedlar. Dessa 

tolkningar kan ställa till problem som vi nämnt tidigare. I det fallet ledde det till att personen 

som ägde affären inte kände igen eller kände till denna affär när informationen sedan kom via 

de informella vägarna.  

 

”… alla tolkningar gjorts, så hon kände inte igen rapporten om sin egen affär…”  

(Intervju 2) 

”… så nu går vi bara på det skrivna ordet.” (Intervju 2) 

 

Detta ger markering J i struktur och markering K i process. Vi ser också att spridningen av 

information blir lidande men vi anser att det snarare är en fråga om bristande flyt i 

processerna än ett problem i kunskapsöverföringen i sig, vilket ger markering L i 

kunskapsöverföringens process. Vidare får vi en markering (M) i den sociala interaktionens 

transparens samt markering N i den sociala interaktionens samordnade logik. Detta för att 

man förbigår de processer för formell informationsspridning som satts upp av organisationen 

och de kan då inte kontrolleras att rätt information går ut. Vi får dessutom en markering i 

processens möjliggörande av arbetssätt (O) då de inaktuella listorna gör att personer har 

svårigheter i informationsspridning, då de tror att den berörda parten tagit del av 

informationen. 

 

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik C, F, I, J D, K N  
Transparens B  M  

Kunskapsöverföring A E, L   
Möjliggörande 

arbetssätt 
G H, O   

Figur 9. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 

5.6 Omvärldsrelationer 

Det finns alltid en risk med organisationer av typen X&X som är en storaktör på sin marknad 

att man försummar sin omvärldsbevakning. Ett tydligt exempel på detta är när X&X förlorade 

ett stort kontrakt till en konkurrent just för att man hade förutsatt vilka som skulle kunna 

utmana om affären. På grund av detta förbisåg man andra aktörer och blev således utprisade 

den gången av en aktör som organisationen dessutom har ett samarbete med.  
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”… Ja, jag anser ibland att vi är för dåliga i vår omvärldsbevakning…” ( Intervju 1) 

 

Genom KC får man bättre koll på sin interna omvärld och slåss således inte om samma affärer 

inom bolaget vilket bidrar till större medvetenhet. X&X har en relativt bra koll på sin interna 

omvärld, men som i mycket annat kan även detta förbättras. KC och liknande projekt är sätt 

då denna interna omvärldsbevakning förbättras. Det är inte möjligt för oss att sätta några 

markeringar i X&X omvärldsrelationer då den fungerar mycket väl i vissa avseenden och 

sämre i andra, det beror till stor del på vilken sektion eller avdelning man tittar på. 

Efter intervjuerna kan vi dock konstatera att den externa omvärldsbevakningen är något 

som X&X är medvetna om sina brister inom och jobbar därför också med att förbättra denna. 

Dålig omvärldsbevakning är ofta något som stora aktörer drabbas av. Det finns en risk att man 

som organisation känner sig mätt och säker, viket då blir ett bedrägligt beteende.  

5.7 Från ord till handling 

X&X har genom sitt arbete med FOtH skapat transparens genom sitt sätt att förmedla 

ideologin alltså ett enat X. Detta såväl i struktur som process. Verktygen som finns i FOtH 

stödjer ledarna i sitt arbete att skapa en samhörighet inom det lokala perspektivet. Ledningen i 

sin tur försöker skapa en samhörighet i det globala perspektivet genom de tidigare nämnda 

seminarierna och sitt ledarskapsarbete där man medvetet sammankopplar medarbetare från 

olika kulturer med varandra. Genom denna sammankoppling av flera kulturer försöker man 

skapa en större transparens och samordnande logik som möjliggör för kunskapsöverföring 

samt möjliggörande arbetssätt.  

Varje enskild chef kan se sin plats i den större helhet och kan på så vis genom 

verktygslådan han/hon blivit tilldelad förmedla till sina underordnade deras plats i helheten 

som den kontextuella ledaren bör. FOtH är således en bra transparensskapande åtgärd som 

även tillhanda håller verktyg som möjliggör att chefen kan utveckla sig själv som kontextuell 

ledare och med detta också utveckla de fyra roller som en kontextuell ledare bör förfoga över. 

En av de viktigare rollerna vad det gäller FOtH anser vi vara medlaren, då budskapet bör 

uppfattas som ledarens egna.  

X&X ideologiska ledarskap ser sina egna medarbetarundersökningar som en av sina största 

tillgångar när det gäller att kontrollera sig själva och vad som händer runt om i 
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organisationen. Enkäterna ska fungera som ett sots mätverktyg för att kontrollera att det man 

gör genom FOtH fungerar i det dagliga arbetet samt att budskapet har kommit fram.  Det 

uppstår dock ett problem i och med att enkäterna ibland inte accepteras i olika delar av 

organisationen, de kan ibland uppfattas som verklighetsfrånkopplade och ”tandlösa”.  

Likaså anses deras egna chefsutvärderingar som missvisande då en del chefer som vi 

intervjuat tycker att instrumentet är trubbigt och i vissa fall inte mäter chefens förmåga utan 

snarare ett mått på organisationens välmående. Är konjunkturen låg anses också chefen vara 

mindre bra. I sämre tider vill gärna medarbetarna höra att det kommer bli bättre tider och flera 

orderingångar, även om sådan information inte finns tillgänglig. Detta bidrar till osäkerhet då 

man vill ha garanti på att det kommer bli bättre även om en sådan garanti inte kan ges.  

 

”..jag tycker de här resultaten blir lite svår tolkade. ..” (Intervju 3) 

 

”..jag personligen gillar inte att dra jätte stora växlar vid det här..” (Intervju 3)  

 

För att komma ifrån detta problem tittar man från X&X sida på både medarbetarenkäter samt 

chefsutvärderingarna under en längre tid. Det är markanta skillnader som söks för att på så vis 

kunna avgöra om det skett någon relevant förändring både positivt och negativt.  

I de fall där chefsutvärderingen varit mindre positiv vidtas åtgärder av olika dignitet för att 

stötta och hjälp chefen i sitt arbete. Men när en sådan insatts gjort och visat positivt resultat 

finns inte något verktyg att sprida detta vidare utan man är nöjd, vilket vi ser som ett reaktivt 

beteende. De insatser som visat sig ge en positiv utveckling för chefer som fått sämre resultat 

i undersökningarna förmedlas inte vidare till de chefer som anses vara adekvata. Om sådana 

insatser även skulle utföras på chefer som anses ha en acceptabel nivå skulle även de få en 

möjlighet att utvecklas. En sådan åtgärd skulle också hjälpa till i kunskapsöverföringen.  

 

 Struktur Process 
Social 

interaktion 
Omvärldsrelationer 

Samordnande logik C, F, I, J D, K N  
Transparens B  M  

Kunskapsöverföring A E, L   
Möjliggörande 

arbetssätt 
G H, O   

Figur 10. Modifierad verksamhetsmodell/analysschema (Hamrefors, 2009). 

 

Som vi kan se i analysmodellen är det i strukturernas och processernas samordnade logik de 

flesta bristerna återfinns. Det är alltså en slutsats dragen på fem intervjuer och bör således ses 
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som en antydan om att det är dessa områden X&X bör jobba vidare på och inte någon rådande 

sanning.  

Vi ser dessutom att vi inte återfinner några brister i omvärldsbevakningen. Dels har vi inte 

lyckats få in tillräckligt med material på området för att göra en adekvat bedömning av denna 

del samt att, vad vi upplevt, de personer vi träffat inte aktiveras i detta område dagligen. Om 

en sådan aktivering dock sker är det något som man inte reflekterar över i en vidare 

utsträckning. Vi vill dock tydliggöra att en väl strukturerad omvärldsbevakning kan vara en 

inkörsport för ett välmående utvecklingsarbete.  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel ska vi presentera våra slutsatser (delkapitel 6.1), vilket vi gör genom 

att besvara vår forskningsfråga. I delkapitel 6.2 rundar vi sedan av uppsatsen med en kort 

avslutande diskussion.  

6.1 Slutsatser 

I detta delkapitel skall vi besvara den fråga vi inledningsvis i uppsatsen ställde. Frågan var: 

Hur påverkar det kommunikativa ledarskapet utvecklingsprocesser på X-organisationen? Vi 

kommer att besvara vår fråga utifrån det intervjumaterial som analyserades i föregående 

kapitel.  

Utvecklingsprocesser inom X&X fungerar förhållandevis bra med tanke på hur bristfälligt 

många processer är samordnade. Detta främst på grund av hur organisationen är strukturerad, 

det är inte heller särskilt förvånande i en så nybildad organisation. Att det ändå fungerar beror 

till stor del på de transparens skapande åtgärder man tillsätter genom FOtH och sitt arbete 

med chefer. Det kommunikativa ledarskapet är något som X&X tar på allvar och jobbar hårt 

med att förbättra. Det ger också organisationen förutsättningar att lyckas driva på utveckling. 

X&X är också väl medvetna om att de har mycket jobb kvar att göra och det vi anser att de 

borde lägga ner mer resurser på är att samordna processer bättre över organisationen och på så 

sätt skapa ännu större möjligheter till utveckling.  

Genom de transparensskapande åtgärder som X&X vidtagit genom kommunikativt 

ledarskap möjliggör de för den inkrementella utvecklingen och synliggör samtidigt de brister 

som finns då personalen inte kommer att uppfatta samordnande logik i processerna i deras 

egna arbetssituation. Dessutom bidrar dessa åtgärder till att personalen vet sin plats i helheten 

och kan således bidra till organisationens fortsatta utveckling. Dock finns det en fara med att 

bara ägna sig åt transpararensskapande åtgärder om man inte samtidigt förbättrar den 

samordnande logiken i såväl struktur som process.  

Då X&X är sprunget ur en mängd olika organisationer med olika kulturer och kunskaper, 

bidrar detta till en mängd möjliga synergier. Dessa bör utnyttjas, och med hjälp av det 
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kommunikativa ledarskapet fortsätta att uppmuntra till detta samt stödja dessa med mer 

samordnande logik. Det kan dock vara en fara om ”vi och dom” mentaliteten får styra, detta 

är dock X&X väl medvetna om. Det kommunikativa ledarskapet påverkar utvecklingen 

positivt i många avseenden, men det finns många delar kvar att jobba med.  

Vad beträffar vårt innovationsbidrag anser vi genom skapandet och användandet av en 

modifierad modell av Hamrefors verksamhetsmodell, lyckats väl i uppgiften när det gäller den 

delen av arbetet. Främst då modellen med all tydlighet går att använda så som i detta arbete, 

men också för vidare studier som vi lägre ner kommer att beskriva. 

6.2 Avslutande diskussion 

För att studera det kommunikativa ledarskapets påverkan på utvecklingsprocesser krävs det 

fler än fem intervjuer för att komma närmare någon slags sanning. Som vi påpekat tidigare i 

studien kan vi bara ge indikationer på eventuella problemområden som skulle ge en större 

utvecklingsmöjlighet för organisationen.  

Vidare borde vi begränsat arbetet ytterligare då vi själva anser att våran analysmodell är för 

trubbig och passar såldes sämre på en så stor organisation som X&X. Modellen, så som vi har 

använt den, klarar inte av att studera sakförhållanden i den utsträckning vi hade önskat. För att 

belysa vill vi ge ett exempel där intranätet som verktyg i sig inte är samordnad logiskt, men 

det finns delar i verktyget som till exempel Från ord till handling som i sig både är 

transparensskapande, kunskapsöverförande och samordnande logisk. Dock är verktyg som 

emailsystemet inte samordnad logiskt, men detta beror till stor del på de distributionslistor 

som emailsystemet innehåller. Vi borde således ha använt analysmodellen på ett mer 

strukturerat sätt där vi borde ha analyserat varje tema i ett flertal steg.  

Jämte de ovan nämnda bristerna anser vi dock att studien har viktiga bidrag, inte minst då 

den utgör en bra grund för vidare studier på området.  

Det vore således intressant att vidare studera organisationens förutsättningar för det 

kommunikativa ledarskapet med många fler deltagare både chefer samt underställda. Vi är 

medvetna om att vi endast intervjuat chefer och inte underställda, vilket kan ge en nyanserad 

bild av studien. Vi hade troligtvis fått ett resultat närmre sanningen med antingen en 

enkätundersökning eller intervjuer med några underställda. 

Vidare vore en intressant studie att titta på X&X verktygslåda för sina chefer som 

innehåller hjälpmedel för kommunikativt ledarskap. Detta i syfte att se om de verktyg som 
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återfinns i denna verktygslåda även är utformade på ett sådant sätt att de stödjer 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Informera om syftet med intervjun, hantering av material, samt fråga om inspelning får göras. 

Inledning 

Vem är du? 

Befattning, ansvarsområde, arbetsuppgifter? 

 

Tema 1: Process 

Berätta om era kommunikationsprocesser 

T.ex., mötens upplägg, hur får man ut budskap och hur säkerställer man att det händer något 

med besluten, uppföljning etc. vad som förmedlas, hur förmedlas information. Dialog 

process? Hur ser det ut i de officiella sammanhangen?  

Vem är gate keeper? Flaskhalsar? 

Anser du att processerna är: 

Samordnad logik 

Transparens 

Kunskapsöverföring 

Möjliggörande arbetssätt 

 

Tema 2: Struktur 

Berätta om er kommunikations strukturer 

Redskap 

Hur kommunicerar man till massan - 

till enskilda 

Verktyg, mail, face to face, intranät 

Horisontell – vertikal kommunikation? 

Vart finns flaskhalsarna, alltså vem agerar gate keeper och hur ser det ut? 

Anser du att strukturen är: 

Samordnad logik 

Transparens 

Kunskapsöverföring 

Möjliggörande arbetssätt 

 

Tema 3: Social interaktion 

Förmågan att anpassa information till mottagaren, anpassa sig till den kontext man befinner 

sig i. 

Små pratets betydelse för utveckling? Tas det i beaktande?  Finns det strukturer som tillåter 

småprat (Social interaktion) Både formella och informella möjligheter till möten och prat) 
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Deltar du själv? 

Anser du att det finns: 

Samordnad logik 

Transparens 

Kunskapsöverföring 

Möjliggörande arbetssätt 

I den sociala interaktionen 

 

Tema 4: Omvärldsrelationer 

Hur studerar ni er omvärld? Vad är vikigt? 

Vilka samband i omvärlden studeras? 

Vilka förberedelser finns för ev. utmaningar/hot/möjligheter finns och hur samlar man 

information kring detta? Hur kommunicerar man omvärldsbevakning och hur går det till i den 

situationen? 

Anser du att: 

Samordnad logik 

Transparens 

Kunskapsöverföring 

Möjliggörande arbetssätt 

Finns i era omvärldsrelationer? 

 

Anser du att det finns förutsättningar för utveckling i de strukturer, processer, sociala 

interaktionerna samt omvärldsrelationer som ni/du verkan inom? 

 

Hur ser du på kommunikativt ledarskap och vad innebär det för dig? 

Vad är kommunikativt ledarskap för dig? 

Hur tror du det kommunikativa ledarskapet uppfattas i övriga organisationen? 

Tror du att det kommunikativa ledarskapet avspeglar sig i organisationen? Hur? 

 

Det här var våra frågor, är det något du vill fråga om?  

 


