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Kommunikationens inverkan på prestation i ett interkulturellt 

perspektiv 

 

  Pontus Isaksson 

Sofia Westerberg 

Ledaren har en avsevärd påverkan på medarbetarens prestationsförmåga och 

arbetstillfredsställelse. Stöd är en kommunikationsaspekt som främjar 

delaktighet, tillfredställelse och prestationsutveckling för individen, men 

bidrar också till företagets lönsamhet. Första delstudien undersöker 

sambandet mellan ledares kommunikationsförmåga och medarbetarnas 

prestationsförmåga. Data insamlad i interkulturellt, industriellt företag i sex 

länder, tre världsdelar (N=2568). Resultatet visar ett signifikant samband 

mellan ledarens kommunikationsförmåga och medarbetares prestations-

förmåga. Ifrågasätta predicerar medarbetarnas prestation i störst 

utsträckning i fem av sex länder. Att bli konstruktivt ifrågasatt av sin ledare 

bidrar till individuell prestationsutveckling. Delstudie två undersöker vilken 

av ledarens kommunikationsaspekter som bäst predicerar medarbetares 

tillfredställelse med ledaren. Data insamlad i utbildningsväsendet i 

kommun, norra Sverige (N=119). Mätinstrumentet inkluderade LMX-7, 

samt items om frekvens och kvalitet. Resultat visar att Stöd predicerar en 

god utbytesrelation. Medarbetaren måste känna stöd från ledaren för att 

uppleva en god relation/kommunikation. Den viktigaste aspekten av 

kommunikationen är att stötta och ifrågasätta medarbetaren. 

 

Vi vill uttrycka ett stort tack till Agerus International AB som gett oss tillgång till deras 

kunddatabas, vilket gjorde denna studie möjlig. 

 

Keywords: communication, leadership, performance, LMX-7,organizational culture  
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Kommunikation och ledarskap 
  

I en globaliserad värld där företag förändras i en snabb takt för att hänga med, och i en 

värld där gränserna suddas ut blir kommunikationen allt viktigare. I dagens samhälle krävs att 

företag anpassas till globalisering, vilket innebär ett krav på anpassning och förmåga att möta 

förändring. Dagens trend är att fokusera på medarbetares psykiska och fysiska välmående för 

att öka prestationsutveckling och lönsamheten för företaget (Schneider, 2011). Tekniken 

utvecklas idag allt snabbare, samtidigt som tjänstesektorn blir allt större. Detta bidrar till att 

individens arbetsuppgifter blir allt mer komplexa, samt arbetet blir allt mer intensivt. 

Individen måste vara flexibel och kunna anpassa sig till teknikens framsteg och arbeta på en 

allt mer global arbetsmarknad som kräver en högre belastning på den enskilda individen. 

Samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer komplexa blir gränsen mellan arbete och fritid mer 

suddig. Den suddiga gränsen mellan arbete och fritid i kombination med mer omfattande 

arbetsuppgifter och kravet på ständig flexibilitet utgör ett hot för individens hälsa. Schneider 

(2011) menar att den suddiga gränsen mellan arbetsliv och fritid orsakar psykosociala 

utmaningar som individen utmanas att hantera. I längden kan detta orsaka ohälsa hos 

individen. För att minska risken för denna ohälsa behövs forskning inom vad som gynnar 

medarbetares förutsättningar att prestera och kommunicera inom organisationen.  

Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch och Rhoades (2001) hävdar att upplevt stöd från 

organisationen ökar möjligheten för medarbetare att prestera högre, och våga ta mer ansvar. 

När medarbetare upplever att organisationen tar individens hälsa i beaktning ökar 

motivationen att prestera genom att känna tacksamhet och arbetstillfredställelse. Förmedlar 

organisationen tydligt att den litar på medarbetarens kompetens ökar arbetstillfredställelsen 

ytterligare och därmed även upplevd hälsa. Eisenberger et al. (2001) menar att ytterligare en 

produkt av upplevt stöd från organisationen är att medarbetaren lättare tar emot spontana 

förändringar i exempelvis organisationens struktur vilket underlättar för moderna 

organisationers ständiga förändrings-processer.  

Formen av ledarens kommunikation är även den en betydande faktor för medarbetares 

arbetstillfredställelse och välmående. Ledaren intar rollen som medlare för organisationen i 

interaktionen med medarbetaren vilket blir avgörande för att medarbetaren ska kunna uppleva 

organisationens stöd (Dasgupta, Suar & Singh, 2013). Putti, Aryee och Phua (1990) menar att 

kommunikationen inte bara är ett utbyte, utan den är del av den relation som är nödvändig 

mellan medarbetare och organisation för att kunna känna sig delaktig och bli motiverad att ta 

ansvar. Det är viktigt för alla parter i organisationen att inse att det är just kommunikationen 

som ger förutsättningar för delaktighet, prestation och välmående, vilket gör ledarens arbete 

avgörande som katalysator för kommunikation. Enligt Neves & Eisenberger (2012) är en 

öppen kommunikation mellan medarbetare och ledare ett effektivt sätt att främja medarbetares 

prestationer. De menar att en öppen kommunikation mellan medarbetare och ledare kan 

predicera ökad prestation eftersom medarbetaren upplever att organisationen bryr sig om 

hans/hennes välmående och uppskattar arbetet som han/hon bidrar med.  Neves och Eisen-

berger (2012) menar att en dialog mellan medarbetare och ledare bidrar till att medarbetaren 

känner ett stöd från organisationen och därför anammar beteenden som gynnar företaget, 

vilket leder till en prestationsutveckling för medarbetaren och en lönsamhet för företaget. 

Öppen kommunikation mellan medarbetare och ledare innebär mer än enbart utbyte av 

information som är direktrelaterad till företaget och medarbetarens arbetsuppgifter. Neves och 

Eisenberger (2012) hävdar att det är dialogen som förs mellan medarbetare och ledare som 

ger medarbetaren en kontext inom företaget, men också en förståelse för företagets syn på 

honom/henne. Syftet med denna studie är därför att belysa hur ledarens kommunikation och 

medarbetares prestation hänger samman och om vissa aspekter inom ledares kommunikation 

kan främja medarbetares prestationsutveckling. 
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Ledarskap, kommunikation och prestation  

 
Olika ledarskapsstilar bidrar till att olika former av kommunikation främjas mellan ledare 

och medarbetare (Yukl & Bruce 1992). Av dem flesta undersökta ledarskapsstilar och 

kommunikationsformer stödjer forskning att stöttning är en av de mest avgörande variablerna 

för en god arbetsrelation mellan ledare och medarbetare. Att en ledare förmedlar en miljö där 

medarbetare känner sig lyssnade på och får utrymme att byta eller efterfråga information är 

den egenskap som oavsett ledarskapsstil eller egenskaper alltid är viktig. Detta är inte bara 

relevant för att öka prestationen hos medarbetaren utan även för att öka den allmänna hälsan 

och tillfredställelsen på arbetsplatsen (de Vries, Bakker-Pieper, Siberg, Alting van Gameren 

& Vlug, 2009).  

En ledare som uppvisar hög grad av karisma som ledarskapsegenskap visar ofta en 

tydlighet i vision och klarhet i arbetsuppgifter. Karisma och även auktoritet kan dock stjälpa 

utbytet mellan medarbetare och ledare eftersom medarbetaren drar sig för att söka eller byta 

information. En hög grad av dessa ledaregenskaper kan göra det skrämmande för medarbetare 

att söka en interpersonell utbytesrelation vilket leder till en envägs-kommunikation. Studier 

visar att ledare vars kommunikation präglas av att envägs-kommunicera har en mycket 

negativ inverkan på individens arbetssituation. Det finns en korrelation mellan ledare som inte 

lyssnar på sina medarbetare och exempelvis mental ohälsa på arbetsplatsen (Theorell, Nyberg, 

Leineweber, Magnusson Hanson, Oxenstierna & Westerlund, 2012). Tidigare studier visar att 

öppen kommunikation mellan medarbetare och ledare är ett effektivt sätt att öka 

medarbetarens prestationer inom företaget. Detta eftersom dialogen mellan ledare och 

medarbetare signalerar att organisationen bryr sig om medarbetarens välmående och 

värdesätter dennes bidrag (Neves & Eisenberger, 2012).  

Tidigare studier visar på att ju mer inspirerande, trovärdig och kommunikativ ledaren är 

desto mer minskar medarbetares sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Den inspirerande ledarskaps-

stilen är en form av transformativt ledarskap som har visat sig främja medarbetares prestation, 

arbetstillfredställelse samt medarbetares hälsotillstånd. Studier menar på att en mer 

inspirerande ledare har medarbetare som i mindre utsträckning är frånvarande från arbetet på 

grund av sjukdom. Detta eftersom den inspirerande ledaren stärker medarbetarens känsla av 

att vara behövd på arbetsplatsen, medarbetaren upplever sig göra skillnad på arbetsplatsen och 

upplever en mening med arbetet som utförs. Studien menar att ledarskapsstilar endast har en 

liten betydelse för hur stor sjukfrånvaron är hos medarbetare. Det är snarare arbetssituationen 

och tillfredställelsen med livet i allmänhet som påverkar sjukfrånvaron hos medarbetare. Man 

kan dock se en stark koppling mellan ledare som är självcentrerade eller icke-kommunikativa 

och storleken på sjukfrånvaron hos medarbetare (Nyberg, Westerlund, Magnusson Hanson & 

Theorell, 2008). 

Det finns vissa kommunikationsformer som är effektiva oavsett vilken ledarskapsstil eller 

ledarskapsegenskaper som ledaren besitter. Exempel på detta är studier som studerat effekten 

av genomskinlig kommunikation. Ledare som för genomskinlig (transparency) kommun-

ikation är ledare som gentemot sina medarbetare bidrar till ett utbytesklimat som i regel ökar 

prestationen. Även om medarbetare inte direkt upplever den genomskinliga kommunikationen 

ökar prestationen om den upplevs i andra hand, d.v.s. att medarbetare känner till att den 

existerar (Vogelgesang, Leroy & Bruce, 2013). 

 

Utbyte mellan medarbetare och ledare 

 
Vissa teorier har fokuserat på relationen mellan ledare och medarbetare, och där den ses 

som en utbytesrelation mellan parterna. Leader member exchange-teori är ett sådant relations-

baserat angreppsätt på ledarskap. Modellen handlar om att det finns potential till 
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effektivisering i arbetet för ledare och medarbetare om de uppnår en mogen och givande 

utbytesrelation (Graen & Uhl-Bien, 1995). LMX-modellen avser att mäta och uppskatta 

effektiviteten i utbytet mellan ledare och medarbetare genom att studera kommunikationen. 

Effektiviteten i utbytet kan förklaras som den grad av påverkan ledare och medarbetare har på 

varandras arbetsinsatser (O'Donnell, Yukl & Taber, 2012). 

Studier gjorda utifrån LMX-modellen visar att en utbytesrelation av hög kvalité tyder på 

att medarbetare visar en hög grad av tillit, lojalitet och arbetstillfredställelse gentemot ledaren. 

Utbytesrelationer med låg kvalité mellan medarbetare och ledare tyder på låg grad av tillit, 

brist på respekt och låg arbetstillfredställelse (Graen & Uhl-Bien 1995). Vad man bör ha i 

åtanke är att effektiviteten i LMX beror på frekvensen av interaktionen mellan medarbetare 

och ledare. Ytterligare studier har det visat att LMX är potent när interaktionen mellan 

medarbetare och ledare har hög frekvens, medan LMX har mindre inflytande om frekvensen 

mellan interaktionerna är låg (Kacmar, Zivnuska, Witt & Gully, 2003). 

Forskning inom LMX visar att olika arbetsrelaterade behov kan vara avgörande för 

effektiviteten av ledares och medarbetares utbytesrelation. Medarbetare som har ett lågt behov 

av interpersonell kommunikation med sin ledare och högt behov av transaktionella, 

ekonomiska utbyten gynnas mindre av utbytesrelationens potentiella fördelar. Detta innebär 

att de medarbetare som söker information för att strikt byta kunskaper vid genomförandet av 

rent praktiska arbetsuppgifter inte drar full nytta av utbytesrelationen (Cogliser, 1998). 

Medarbetare tenderer att prestera sämre om de upplever sin arbetssituation som negativ eller 

otillfredsställande och utbytet mellan ledare och medarbetare är låg (Harris, Wheeler & 

Kacmar, 2011.) 

Tidigare studier visar att när upplevelsen av en arbetssituation är positiv, påverkar LMX 

inte arbetsprestationen. Så länge ledaren arbetar för rättvisa på arbetsplatsen är relationen 

mellan ledare och medarbetare mindre relevant. LMX/Utbytesrelationen mellan medarbetare 

och ledare har dock stor inverkan om den sociala kontexten på arbetsplatsen upplevs som 

negativ. Prestationen försämras inte enbart av att arbetssituationen upplevs som negativ. Om 

medarbetaren upplever att arbetssituationen är negativ men har en bra utbytesrelation med 

ledaren, presterar medarbetaren på en hög nivå om de upplever att de behandlas rättvist 

(Harris, Wheeler & Kacmar, 2011.) 

 

Kollektivism och individualism i organisationskulturer 

 
En av de mest avgörande och distinkta skillnaderna mellan organisationskulturer idag är 

graden av individualism och kollektivism. Individualistiskt orienterade kulturer har i regel 

mindre distans till ledare och relaterar uppgifter mer som personliga mål än något som ska 

gynna gruppen medan kollektivistiskt orienterade kulturer i regel arbetar mindre för 

personliga mål och mer för gruppen (Triandis, 1989).  

Skillnaden mellan de europeiska, amerikanska och asiatiska kulturerna i ledarens 

kommunikationsförmåga och vad som betraktas som viktigt i kommunikationen kan enligt 

Rockstuhl, Dulebohn och Lynn (2012) bero på stora skillnader i dem övergripande 

organisations-strukturerna. Europeiska och speciellt skandinaviska organisationer har ofta en 

horisontell organisationsstruktur där maktskillnaderna mellan ledare och medarbetare är små. 

Medarbetare har där i regel mer personligt ansvar och frihet i sina arbetsuppgifter. Asiatiska 

organisationer består ofta av en vertikal organisationsstruktur där maktskillnader är stora 

mellan medarbetare och ledare. Där är arbetsuppgifterna betydligt mer strukturerade och 

mindre personligt ansvar finns. Man kan exempelvis se en stor kulturskillnad mellan Kina och 

USA (Lian, Brown, Tanzer & Che, 2011). Eftersom Kina är ett snabbt växande samhälle 

måste organisationer vara flexibla och kunna anpassa sig till förändringar. I Kina har man i 
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regel en familjär syn på organisationer där ledaren träder in i en roll som överhuvud för 

medarbetarna (Farh & Cheng, 1999).  

Individualistiskt och kollektivistiskt orienterade företagskulturer skiljer sig i många 

avseenden men är inte helt olika i andra. Enligt Rockstuhl et al. (2012) finns ingen skillnad 

mellan individualistiska och kollektivistiska organisationers medarbetar- och chefsrelationer 

när det gäller uppgiftsorienterade arbeten. För att utföra arbetsuppgifterna väl behövs en 

tydlig kommunikation oavsett distans från ledaren. Skillnader syns dock tydligt inom 

individualistiskt och kollektivistiskt orienterade organisationer, när det gäller interpersonella 

relationer. Medarbetares arbetstillfredställelse korrelerar högre med en god kommunikation i 

de individualistiskt orienterade organisationerna i jämförelse med de kollektivistiska. 

 

Syfte 

 
Studien består av två delstudier som kretsar kring ledares kommunikationsförmåga. Den 

första delstudien syftar till att belysa om ledarens kommunikationsförmåga och medarbetarnas 

prestationsförmåga hänger ihop. Den andra delstudien syftar till att undersöka 

kommunikationsaspekter hos ledare som förutsättningar för en god utbytesrelation mellan 

medarbetare och ledare. Syftet med att två delstudier genomfördes är att belysa ledares 

kommunikationsförmåga i två olika sammanhang för att få ett vidare perspektiv på begreppet 

kommunikation inom ledarskap. Ledarskap är ett omfattande område inom arbetslivs-

psykologin och många studier inom ledarskap har genomförts. Tanken med denna studie är att 

undersöka om ledaren kan påverka medarbetaren med utifrån aspekter av kommunikationen 

och i vilken utsträckning. Liknande studier har ej genomförts i samma omfattning och med en 

interkulturell vinkling. Den andra delstudien avser att belysa kommunikationen inom 

ledarskapen ur ett annat perspektiv och därmed komplettera och styrka den första delstudien.  

Delstudie två avser att belysa vilka aspekter inom kommunikationen som anses betydelsefulla 

för hur nöjd medarbetaren är med sin ledare samt vilken kommunikationsform som i störst 

utsträckning främjar en tillfredställelse med ledaren. Delstudie två bidrar med att vidga 

perspektivet på ledares kommunikationsförmåga ytterligare och liknande studier är tämligen 

ovanliga inom forskningsområdet. Studien med sina båda delstudier är tämligen unik och 

bidrar med mer kunskap inom området ledarskapskommunikation. 

 

Frågeställning 1: Finns ett samband mellan ledarens kommunikationsförmåga och 

medarbetarnas prestationsförmåga? 

 

- Delfråga 1: Kan någon av ledarens kommunikationsaspekter bättre predicera 

prestation hos medarbetaren? 

 

- Delfråga 2: Finns det en kulturskillnad mellan olika länders predicering av prestation 

utifrån ledarens kommunikation? 

Frågeställning 2: Finns ett samband mellan ledarens stöd till medarbetaren och 

medarbetarens tillfredställelse med sin ledare? 

 

- Delfråga 1: Vilken del inom kommunikationsaspekten mellan ledare och 

medarbetare har störst betydelse för prediktionen av medarbetarens 

tillfredställelse med sin ledare? 
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Metod 

I denna uppsats ingår två olika delstudier. Tillvägagångssättet för metoden redovisas i två 

delar. Först redovisas tillvägagångssättet för frågeställning 1 som fokuserar på sambandet 

mellan ledarens kommunikationsförmåga och medarbetarnas prestationsförmåga. Därefter 

redovisas tillvägagångssättet för frågeställning 2 som fokuserar på vilken kommunikations-

aspekt som bäst predicerar en god utbytesrelation och kommunikation mellan medarbetare 

och ledare. 

Studie 1: Samband mellan kommunikation och prestation 

Studiens huvudsakliga data till frågeställning 1 (delfråga 1-3) är insamlade av Agerus 

International AB och från ett internationellt, industriellt företag med sitt ursprung i Sverige. 

Företaget har en stark position på arbetsmarknaden med välkända produkter inom industrin. 

Insamlade data kommer från avdelningar i Sverige, Frankrike, Tyskland, Kina/Taiwan, Indien 

och USA. 

Urval.  Totalt antal deltagare som besvarat prestations- och kommunikationsenkäten är 

2568. Tabell 1 visar enkäter som studien baserats på från respektive land. Som framgår 

kommer det största antalet från Sverige. 

 

Tabell 1 

Sammanfattning av populationens fördelning 

Land Deltagare (N) Världsdel 

Sverige 1494 Europa 

Frankrike 215 Europa 

Tyskland 186 Europa 

Kina/Taiwan 154 Asien 

Indien 200 Asien 

USA 319 Nord Amerika 

Totalt (N)  2568  

 

    Mätinstrument.  Prestationsskalan. Enkäterna som ingår i Agerus System är 

uppbyggda av två olika skalor (prestation och kommunikation). Prestationsskalan består av 

fem aspekter (vill, vet, kan, får, bör) som alla innehåller fyra items vardera. Alpha är .91 för 

hela skalan och mellan .61- .83 för de olika aspekterna. Svarsskalan som används i 

Prestationsmodellen är på en skala från 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det högsta. (1= Stämmer 

inte, 5= Stämmer helt).  

Tabell 2 

Exempelfrågor och Alpha-värden för prestationsaspekterna 

Variabel Exempelfråga M SD Alpha 

1. Vill Om jag behöver veta något, kan jag hitta 

informationen själv (eng. ”If I need to know 

something I can find the information myself”) 

15.96 2.64 .75 

2. Vet Jag har tillräckliga kunskaper för att genomföra 16.74 2.35 .61 

- Delfråga 2:  Finns ett samband mellan kommunikationsfrekvens och medarbetarens 

tillfredställelse med sin ledare? 
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mina arbetsuppgifter (eng. “I possess enough 

competence to carry out my tasks well”) 

3. Kan I praktiken kan jag bestämma hur jag ska 

genomföra mina arbetsuppgifter (eng. “In 

practice I can decide how I carry out my job 

tasks”) 

15.92 3.20 .83 

4. Får Jag har tillräckligt mycket ansvar I mitt jobb 

(eng. “I have sufficient amount of 

responsibilities in my job”) 

16.46 2.83 .78 

5. Bör Mitt team jobbar effektivt tillsammans (eng. 

”Our team works efficiently together”) 

16.21 2.82 .80 

 

     Kommunikationsskalan. Kommunikationsförmågan mäts med den skala som består av 8 

items som är indelade i aspekterna Tala, Lyssna, Ompröva och Ifrågasätta. Svarsskalan som 

används i Kommunikationsmodellen är på en skala från 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det 

högsta. (1= Stämmer inte, 5= Stämmer helt). Alpha är .92 för hela skalan och mellan .80-.92 

för de olika aspekterna.  

 

Tabell 3 

Exempelfrågor och Alpha-värden för kommunikationsaspekterna 

Variabel Exempelfråga M SD Alpha 

1. Tala Min chef kan ändra beslut när det är 

nödvändigt (eng. “My manager can 

change a decision if necessary”) 

7.58 2.03 0.92 

2. Lyssna Min chef ger mig konstruktiv feedback 

(eng. ”My manager can give constructive 

feedback”) 

7.73 1.91 0.80 

3. Ompröva Min chef är tillgänglig när jag behöver 

honom/henne (eng. ”My manager is 

available when needed”) 

7.69 2.01 0.80 

4. Ifrågasätta Jag tror att min chef litar på mig (eng. ”I 

believe that my manager trusts me”) 

7.85 1.95 0.81 

 

Studie 2: Utbytesrelation och kommunikation 

     Urval.  Data för Frågeställning 2 (delfråga 1-3) behandlar kommunikationsförmåga och 

utbytesrelationen mellan medarbetare och ledare.  Totalt skickades 170 enkäter ut till barn och 

utbildningsförvaltningen i en kommun i norra Sverige. Det var 119 enkäter som skickades 

tillbaka direkt till studiens författare (svarsfrekvens = 70 %). Data blev insamlad från 13 

skolor med 50 avdelningar. Deltagarna i förvaltningen har olika ansvarsområden och 

positioner. Deltagandet i undersökningen var frivillig. Resultatet visar att 97 % av 

respondenterna uppgav att de var kvinnor, 0.1 % att de var män och 2.99 % angav inte kön. 

Kravet för urvalet är att respondenterna ska vara anställda inom samma förvaltning och 

inklusionskriteriet är att ledaren ansvarar för minst sju medarbetare.  

     Mätinstrument. Kommunikationsenkäten. I enkäten för kommunikation och 

utbytesrelationen mellan medarbetare och ledare har LMX-7 använts. LMX-7 är ett väl 

beprövat mätinstrument som belyser viktiga faktorer så som relationen mellan medarbetare 

och ledare. Författarna har översatt skalan från engelska till svenska. För att ytterligare belysa 

kommunikationsaspekten har items angående kvalitet och frekvens i utbytet tagits med för att 
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komplettera skalan. Med kvalitet i utbytet avses den subjektiva upplevelsen av att ha en bra 

relation och en fungerande kommunikation med sin ledare. Med frekvens avses hur ofta och i 

vilken form kommunikationen sker. Svarsskalan som används i Kommunikationsenkäten är 

på en skala från 1-5, där 1 är det lägsta och 5 det högsta. (1= Inte alls/ Mycket 

missnöjd/Extremt ineffektiv, 5= I mycket stor utsträckning/ Mycket nöjd/ Extremt effektiv). 

Se bilagan för att se svarsskalan till respektive fråga. Enkäten är uppdelad i fyra skalor (Stöd, 

Utbyte, Frekvens och Effektivitet). I tabell 4 visas pattern matrix av en Principal component 

med oblimin/varimax rotation faktoranalys av skalorna/frågeområden som enkäten grupperats 

efter. I tabellen redovisas faktorladdning över .30.  Modellen med de fyra olika delskalorna 

förklarar totalt 43.5 % av variansen i de olika items som ingår. Som framgår av tabellen finns 

ett fåtal items som laddar i fler än en skala vilket betyder att faktorlösningen inte är optimal. 

Andra faktorlösningar har dock testats utan bättre resultat, därför valdes de skalor med de 

items som uppvisade högst möjliga reliabilitet.  I tabell 5 visas reliabilitetstest för skalorna.  

Tabell 4 

Faktoranalys på frågeområden som enkäten grupperats efter. Faktorladdningar presenteras 

 Stöd Frekvens Effektivitet Utbyte 

1Stöd: Känner sig lyssnad på .91    

2Stöd: Förståelse .84    

3Stöd: Lyssnad på, får inte som man vill .80    

4Stöd: Tas på allvar .78    

1Utbyte: Framföra åsikt .84    

2Utbyte: Återkoppling .80    

3Utbyte: Tydlig med förväntningar .53   .33 

4Utbyte: Bekräftelse .50   .46 

1Frekvens: Gruppmöten  .76   

2Frekvens: Telefon  .75  -.36 

3Frekvens: Mail  .74   

4Frekvens: Personliga möten  .72   

1Effektivitet: Upplevd kommunikation .58  .43  

2Effektivitet: Upplevd jobbrelation .49  .45  

3Effektivitet: Egen arbetsprestation   .89  

4Effektivitet: Chefs arbetsprestation    .82 

 

Tabell 5 

Reliabilitetstest för Skalorna inom Kommunikationsenkäten  

Kommunikation Antal 

items 

Exempel frågor Alpha 

Stöd 4 I vilken utsträckning känner du dig lyssnad på? .89 

Utbyte 4 Är din chef tydlig med vad som förväntas av dig? .81 

Frekvens 4 I vilken utsträckning har ni kontakt via telefon? .74 

Effektivitet 4 Hur upplever du kommunikationen med din chef? .42 
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Resultat 

 

Nedan presenteras resultaten av de två studierna. Under den första rubriken redovisas 

resultat för frågeställning 1 som fokuserar på korrelationen mellan ledarens kommunikations-

förmåga och medarbetarnas prestationsförmåga. Under rubrik två redovisas resultaten för 

frågeställning 2 som fokuserar på vilken kommunikationsaspekt som bäst predicerar en god 

utbytesrelation och kommunikation mellan medarbetare och ledare. 

Studie 1: Samband mellan kommunikation och prestation 

I Tabell 6 visas resultaten för en korrelation mellan skalorna kommunikation och prestation 

samt aspekterna inom dessa. I tabell 6 kan man se att alla kommunikationsaspekterna 

korrelerar med prestation. Den kommunikationsaspekt som har högst korrelation med 

prestation är Ifrågasätta medan Tala är den kommunikationsaspekt som korrelerar lägst.  

Tabell 6 

Korrelation mellan kommunikationsaspekterna och prestationsaspekterna 

Variabel 1. vill 2. vet 3. kan 4. får 5. bör 

1. Tala .40** .41** .49** .45** .40** 

2. Lyssna .40** .43** .48** .47** .41** 

3. Ompröva .49** .45** .47** .52** .48** 

4. Ifrågasätta .48** .50** .53** .57** .49** 

Medelvärde 15.96 16.75 15.93 16.45 16.24 

SD 2.64 2.34 3.20 2.83 2.80 

Alpha .75 .60 .83 .78 .80 

Not:**p<.01. 

För analysen av vilken kommunikationsaspekt hos ledaren som bäst predicerar 

medarbetarnas prestationsförmåga har en regressionsanalys genomförts. Resultatet visar att 

det finns ett starkt och signifikant samband mellan ledarens kommunikationsförmåga och 

medarbetarnas prestationsförmåga enligt Agerus modeller. Resultatet redovisas i Tabell 7. 

Utifrån resultatet kan antas att alla kommunikationsaspekter predicerar medarbetarnas 

prestationsförmåga. Kommunikationsaspekten Ifrågasätta (Std Beta= .37) predicerar 

prestation hos medarbetaren i större grad än övriga aspekter. Ompröva (Std Beta= .21) och 

Tala (Std Beta= .08) predicerar prestation i medel stor utsträckning medan Lyssna (Std Beta= 

.07) visar på lägst predicering av prestation. Se tabell 7 för resultat.  

 

Tabell 7 

Regressionsanalys för predicering av prestation utifrån kommunikationsaspekterna, n= 2608 

Kommunikation Std. Beta 

Tala .08** 

Lyssna .07** 

Ompröva .21*** 

Ifrågasätta .37*** 

Adj.         

Not:*p<.05. **p<.01. ***p<.001. 
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Som man kan se i tabell 8 är Ifrågasätta den kommunikationsaspekt som predicerar 

prestation högst i alla länder förutom i Kina/Taiwan. I Tyskland predicerar Ifrågasätta 

prestation i betydligt större utsträckning än i övriga länder (Std Beta= .51). I Kina/Taiwan är 

Ompröva den kommunikationsaspekt som predicerar prestation i störst utsträckning (Std 

Beta= .46). I Tyskland (Std Beta= .45) och Kina/Taiwan har kommunikationsaspekten 

Ompröva betydligt högre värden än i övriga länder. Tala är den kommunikationsaspekt som i 

genomsnitt har de lägsta värdena när det gäller predicering av prestation. Tyskland (Std Beta= 

.01) och Kina/Taiwan (Std Beta= .02) är de länder som har betydligt lägre predicering av 

prestation utifrån kommunikationsaspekten Tala. Kommunikationsaspekten Tala visar dock 

på icke-signifikanta värden i alla länder förutom i USA, vilket gör att värdena bör behandlas 

med försiktighet. Man kan inte dra slutsatsen att Tala kan predicera prestation.  

Tabell 8 

Multipel regressionsanalys. Predicering av olika länders prestation utifrån kommunikations-

aspekterna 

 Sverige Frankrike Tyskland Kina/Taiwan Indien USA 

Tala .06 .12 .01 .02 .15 .19** 

Lyssna .03 .17* .04 .24* .15 .05 

Ompröva .20*** .11 .45* .46*** .12 .19** 

Ifrågasätta .38*** .29*** .51*** .04 .35*** .40*** 

N 1494 215 186 154 200 319 

Adj.    .38 .35 .52 .50 .42 .57 

Not:*p<.05. **p<.01.***p<.001. 

Studie 2: utbytesrelation och kommunikation 

Resultatet som redovisas i tabell 9 visar att kommunikationsaspekten Stöd (Std Beta= .67) i 

störst utsträckning kan predicera medarbetarnas tillfredställelse med ledaren. En prediktion 

kan inte göras utifrån skalan Utbyte (Std Beta= -.04), eftersom resultatet visar på icke-

signifikanta värden. Skalorna Effektivitet (Std Beta= .19) och Frekvens (Std Beta= .14) 

predicerar medarbetarnas tillfredställelse med ledaren i medelstor utsträckning.  Detta betyder 

att medarbetare känner en större tillfredsställelse med sin ledare i de fall han/hon också 

känner ett stöd från sin ledare. Frekvensen i kommunikationen, alltså ju oftare och mer de 

kommunicerar med varandra på olika sätt (telefon, mail, personliga möten osv.) desto mer 

tillfredsställelse upplever medarbetaren med ledaren. Likaså om kommunikationen upplevs 

effektiv bidrar det likaså till en ökad tillfredsställelse med ledaren. Modellen förklarar 67 % 

av variansen.  

Tabell 9 

Regressionsanalys. Kommunikationsskalor som bäst predicerar medarbetarens 

tillfredställelse med sin ledare 

Skalor Std. Beta 

1. Stöd .67*** 

2. Utbyte -.04 

3. Frekvens .14* 

4. Effektivitet .19** 

Adj.     .67   

Not:*p<.05. **p<.01.***p<.001. 

Eftersom resultatet ovan visar att Stöd (Std Beta= .67, p< .001.) i stor utsträckning 

predicerar medarbetarnas tillfredställelse, undersöks vilken aspekt inom skalan som har störst 
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inverkan. Tabell 10 visar i vilken utsträckning items i skalan Stöd kan predicera hur nöjd 

medarbetaren är med sin ledare. Man kan se i tabellen nedan att aspekten som i störst 

utsträckning predicerar hur nöjd man är med sin ledare är: ’ Har du känslan av att din chef 

lyssnar på dig även om du inte får som du vill?’ (Std. Beta = .36, p<.001). Resultatet innebär 

att ju mer medarbetaren känner sig lyssnad på av ledaren och får ventilera sin tankar, desto 

mer nöjd är han/hon med ledaren. Detta resultat styrks med att item: ’ I vilken utsträckning 

känner du dig lyssnad på?’ (Std. Beta= .23, p< .05.), har näst högst prediktion för hur nöjd 

man är med ledaren. Ju mer medarbetaren känner sig lyssnad på desto mer nöjd är han/hon 

med sin ledare.  Övriga items visar på icke signifikanta värden, vilket innebär att de inte kan 

predicera hur nöjd medarbetaren är med sin ledare.  

Tabell 10 

Regressionsanalys. Kommunikationsaspekten som bäst predicerar hur nöjd medarbetaren är 

med sin ledare utifrån Skalan Stöd 

Stöd Std. Beta 

1. I vilken utsträckning känner du dig lyssnad på? .23* 

2. I vilken utsträckning förstår din chef vad du menar när du 

kommunicerar med honom/henne? 

.16 

3. I vilken utsträckning tar chefen det du säger på allvar? .17 

4. Har du känslan av att din chef lyssnar på dig även om du 

inte får som du vill? 

.36*** 

 

Adj.     .63  

Not:*p<.05. **p<.01.***p<.001. 

För att svara på den sista delstudien genomfördes en regressionsanalys av vilken 

kommunikationsform som bäst predicerar hur nöjd medarbetaren är med sin ledare. Resultatet 

visar att den enda kommunikationsformen som visar på ett signifikant värde är Personliga 

möten (Std Beta= .37, p< .001.). Detta kan tolkas som att medarbetare som i större grad har 

personliga möten med sina ledare upplever en större tillfredställelse med sin ledare. Övriga 

kommunikationsformer kan inte predicera hur nöjd medarbetaren är med sin ledare, på grund 

av icke-signifikanta värden. Se tabell 11 för resultat. 

Tabell 11 

Regressionsanalys. Kommunikationsformen som bäst predicerar hur nöjd medarbetaren är 

med sin ledare utifrån Frekvens 

 Std Beta 

Telefonkontakt .04 

Mailkontakt .08 

Personliga möten .37*** 

Gruppmöten .02 

N 119 

Adj.    .20 

Not:*p<.05. **p<.01.***p<.001. 
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Diskussion 

 

Den här studien har två syften. Det första var att teoretiskt beskriva och empiriskt testa om 

ledares kommunikationsförmåga har ett samband med medarbetares prestationsförmåga. Det 

andra var att teoretiskt beskriva och empiriskt testa kommunikationens påverkan på 

arbetsrelationen mellan medarbetare och ledare. 

Studie 1: Samband mellan kommunikation och prestation 

I den första delstudien kunde tendenser till skillnader i olika kommunikationsaspekters 

påverkan på medarbetares prestationsförmåga finnas. Kommunikationsaspekten Ifrågasätta 

var den aspekt som bäst predicerade prestation i vår studie. Detta tolkar vi som att det är 

viktigt för medarbetare att få respons från sin ledare på tankar kring arbetet.  Att bli ifrågasatt 

kan hjälpa individen att vidareutveckla sina resonemang vilket kan leda till en individuell 

prestationsutveckling. Ifrågasättandet kan skapa ett driv hos individen att vilja rätta till det 

som ifrågasätts och skapa ett positivt mönster där individen vill prestera bättre utifrån det som 

ifrågasätts och blir då beroende av att få mer återkoppling, som i sin tur leder till mer 

bekräftelse och eventuellt ett nytt ifrågasättande. När individen blir ifrågasatt på ett 

konstruktivt sätt upplever medarbetaren sig sedd av organisationen, man upplever ett stöd från 

företaget, vilket ger förutsättningar för individuell prestationsutveckling (Eisenberger et al., 

2001; Neves & Eisenberger, 2012).  

Resultatet tyder på att Ifrågasätta är den kommunikationsaspekt som är viktigast för 

prediktion av prestation i alla länder förutom i Kina/Taiwan. Enligt resultatet predicerar 

kommunikationsaspekten ifrågasätta betydligt sämre i Kina/Taiwan. Detta kan tänkas bero på 

Kina/Taiwans oftast strikt kollektivistiska organisationskultur som kan tänkas leda till att 

individen får ett mindre behov av individuell prestationsutveckling eftersom man tänker 

utifrån organisationens bästa (Fahr & Cheng, 1999). I kollektivistiska kulturer är organ-

isationen ofta mer hierarkisk där ledaren generellt har en helt annan relation till medarbetare 

med ett mer auktoritärt beteende och en helt annan inställning till ifrågasättande.  

I Kina/Taiwan är Ompröva den kommunikationsaspekt som visar tendenser på att vara 

viktigast. Ompröva innebär att medarbetaren är mer beroende av ledarens prestationer, vilket 

sätter ledaren i en högre och mer ansvarsfull position. I metoden presenteras ett exempel på 

ett item på skalan Ompröva (ex. eng. ”My manager is available when needed”), vilket vi i 

samband med övriga items från skalan tolkar som att ledaren tar mer ansvar över 

medarbetarens arbete och finns tillgänglig i större utsträckning. Den kollektivistiska 

organisationsstrukturen är hierarkisk, vilket ger ledaren eller chefen mer utrymme att utnyttja 

sin position. Detta kan styrkas av Fahr och Cheng (1999), som beskriver ledaren som ett 

överhuvud i organisationen med kollektivistisk organisations-struktur. Även Triandis (1989), 

beskriver att maktdistansen mellan medarbetare och ledare är större i kollektivistiska 

organisationsstrukturer. Eftersom tidigare studier visar att ledare i kollektivistiska organ-

isationsstrukturer antas ha mer utrymme för maktutövning antas det i resultaten att i denna 

studie angående skillnader i kommunikationsaspekter hos ledare i vertikala respektive 

horisontella organisationer visar på en viss rimlighet.  

Data från Kina och Taiwan i vår studie kommer från samma organisation. Trots det kan det 

givetvis förekomma kulturskillnader mellan länderna. Studien betraktar Kina/Taiwan som en 

gemensam kultur och skillnader mellan de två länderna bortses ifrån. Konsekvenserna av 

detta blir att det kan finnas skillnader mellan länderna som inte upptäcks i studien. Likaså 

skulle det kunna vara så att resultaten skulle skilja sig något åt inom länderna om de 
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analyserades separat. I stora drag överensstämmer dock resultaten med tidigare studier och 

teoretiska resonemang.   

Resultatet visar att kommunikationsaspekten Tala och Lyssna har sämre prediktionsvärde. 

De är dock fortfarande signifikanta, men tycks alltså predicera prestation sämre, de är därmed 

osäkert om aspekterna kan predicera prestation. I framtida studier kan det tänkas att Tala och 

Lyssna skulle kunna visa på signifikanta värden, dvs att Tala och Lyssna kan vara 

kommunikationsaspekter som i större utsträckning kan predicera prestation hos medarbetare. 

Resultatet visar på medelstarka signifikanser i vissa länder (ex. Tala i USA: Std Beta= 

0,189**, p<0,01.), vilket kan göra att signifikansvärden på dessa två aspekter kan komma att 

stärkas vid upprepade studier i en annan organisationskultur. 

Insamlad data till den första delstudien har sitt ursprung i samma interkulturella, 

industriella företag. Det finns förmodligen en gemensam organisationskultur som har färgat 

resultaten samtidigt som vi kan se skillnader mellan olika länder inom denna kultur. För att 

utveckla studien vidare kan rekommenderas att inkludera flera organisationskulturer. 

En ytterligare begränsning med denna studie är att det inte finns specifik information om 

populationen (kön, ålder). Detta medför att några slutsatser om kön eller åldersskillnader kan 

dras. Likaså saknas information om respondenternas position och ansvars-områden. Det är 

troligt att relationen mellan ledare och medarbetare inte är densamma i olika delar av 

organisationen, eller på olika positioner. Det kan mycket möjligt finnas skillnader mellan 

arbetare och tjänstemän. I fortsatta studier som utgår från samma modell kan tänkas att man 

kan vidareutveckla och se över skalorna eftersom vi ser tendenser till ett orealistiskt högt 

alpha-värde vid sammansättning av samtliga skalor. Vi ser också i korrelationerna mellan 

skalorna att den är hög, och det behövs fler studier som undersöker om modellen med de olika 

delskalorna kan försvaras, eller om djupare analyser skulle komma fram till en annan modell 

med andra delskalor. I föreliggande uppsats har vi utgått från den modell som Agerus 

använder och har inte haft som syfte att analysera om den är korrekt eller inte. Om vidare 

forskning ska göras med samma skalor bör man ha i åtanke att generella slutsatser bör dras 

med försiktighet, eftersom det annars kan resultera i missvisande resultat. För att man ska 

kunna dra generella slutsatser om hur ledarens kommunikationsförmåga påverkar med-

arbetarens prestationsförmåga bör man undersöka relevansen av studiens resultat i andra 

organisationskulturer, sammanhang och på olika nivåer i organisationen.  

En brist i studie är att vi använder en skala för att mäta prestation och en skala för att mäta 

kommunikation, vilket gör att man bör vara medveten om common-method variance  möjliga 

påverkan (Spector, 2006). Eftersom det är samma individ som svarat på prestation samt 

kommunikationsenkäten kan individen anamma ett visst svarsmönster som färgar resultaten. 

Det kan finnas en viss risk att resultaten därför inte är helt verklighetstrogna. Vid en upprepad 

studie med samma mätinstrument rekommenderas att inkludera ledarens upplevelser av 

interaktionen mellan medarbetare och ledare, samt ledarens och eventuellt andras skattning av 

den enskildes prestation. Spector (2006) hävdar dock att common-method variance är ett 

förlegat begrepp som presenterar snedvridning på ett för brett och generaliserande sätt. Ett 

mer komplext instrument för att analysera individuella svarsmönster behövs och hade varit 

lämpligt i denna studie.  

En av studien främsta styrkor är dock att det är mycket ovanligt med studier med data från 

olika kulturer och länder, vilket gör studien tämligen unik. Det är ett stort datamaterial från 

många olika länder som belyser ett viktigt område inom arbetslivspsykologin.  

 

Studie 2: Utbytesrelation och kommunikation 

 
I den andra studien, där syftet var att undersöka kommunikationens samband med 

arbetsrelationen mellan medarbetare och ledare, kunde tendenser till att Stöd är den kommun-



14 
 

 

ikationsaspekt hos ledaren som har störst inverkan på medarbetares tillfredställelse med 

ledaren finnas. Detta kan tolkas som att det är viktigt för medarbetaren att känna ett genuint 

stöd från ledaren för att uppleva en tillfredställelse med honom eller henne (Eisenberger et al., 

2001; Neves & Eisenberger, 2012). Den aspekt av kommunikationen som inte visade sig spela 

roll för hur nöjd man är med chefen var i denna studie Utbyte. 

Resultatet visar att det item som visar på starkast inverkan på medarbetarnas till-

fredställelse med ledaren är: ’Har du känslan av att din chef lyssnar på dig även om du inte får 

som du vill?’. Detta tolkar vi som att medarbetare känner tillfredställelse med ledaren om de 

upplever att de kan prata till honom eller henne, han eller hon lyssnar på dem, samt ser dem 

som individer. Avgörande är inte om medarbetarens idéer och tankar blir verklighet utan det 

är själva upplevelsen av att ledaren tar sig tiden att lyssna som är avgörande för att 

medarbetaren upplever en god utbytesrelation och tillfredställelse med ledaren (Neves & 

Eisenberger, 2012; Putti et al., 1990). Det item som i näst högsta utsträckning predicerar hur 

nöjd medarbetaren är med ledaren är: ’I vilken utsträckning känner du dig lyssnad på?’, vilket 

styrker antagandet att det är upplevelsen av att bli lyssnad på som är relevant för prediktionen.   

Resultatet för den sista delfrågan visar att den enda kommunikationsformen som kan 

predicera hur nöjd medarbetaren är med sin ledare är personliga möten. Detta kan antas att 

bero på att medarbetaren i personliga möten i större utsträckning ges möjlighet att bli lyssnad 

på. Personliga möten är en mer privat och interpersonell interaktionsform som kan tänkas ge 

medarbetaren en känsla av att bli sedd av ledaren eftersom denne tar sig tid för den enskilde 

individen. Att känna sig sedd av ledaren/ organisationen kan tänkas ge individen en känsla av 

att vara betydelsefull (Dasgupta et al., 2013). Kommunikation via telefon, mail och grupp-

möten tycks alltså inte bidra till att medarbetare blir mer nöjda med sin ledare, utan det är just 

personliga möten som är avgörande.  

En svaghet med studiens utformade frågor är att ett item krävde att respondenterna skulle 

fylla i antal minuter per vecka som lades ner på olika kommunikationsformer med chefen. 

Denna frågeställning hoppades i stor utsträckning över av respondenterna vilket skapade ett 

stort bortfall av just detta item. 

Ytterligare en aspekt inom bortfall som bör uppmärksammas är att antalet män var 

betydligt färre än väntat. Yrket som förskolelärare domineras visserligen av kvinnor, men 

antalet män var extremt lågt (0.1 %). Detta kan tänkas bero på att respondenterna kände oro 

över att inte vara tillräckligt anonyma när de blev tillfrågade att fylla i både kön och ålder. Det 

kan antas att medarbetarna kände en oro över att en chef på en mindre avdelning skulle kunna 

identifiera anställda utifrån den informationen, vilket inte var fallet eftersom enkäterna 

skickades direkt till forskarna. Framtida studier får undersöka om män har andra preferenser 

än kvinnor vad gäller kommunikationsform och vilken aspekt av kommunikationen som är 

viktig.  

Studien genomfördes i en organisation där högsta ledningen klargjort att många av-

delningar i de undersökta skolorna lider av kommunikationsproblem. En styrka som detta 

skapar i respons på enkäten kan tänkas vara att motivationen att svara höjs, vilket innebär att 

det blir mindre bortfall. Motivationen bakom en höjd svarsfrekvens kan tänkas vara en vilja 

att förbättra kommunikationsproblematiken. Man bör ha i åtanke att det dock kan finns en 

svaghet i att vårt resultat då de riktas till organisationer med uttalade kommunikations-

problem. Nivåerna av exempelvis stöd kanske alltså är lägre än i organisationer med god 

kommunikationsförmåga. Däremot är det troligt att sambanden mellan kommunikation och 

nöjdhet med chef skulle bli desamma. 

I en faktoranalys undersöktes skalorna som använts i delstudie två, vilket visade att ett 

större arbete skulle behövas läggas ner på skalorna för att komma fram till skalor som inte 

korrelerar så mycket med varandra. En bra faktorlösning försöktes finnas men misslyckades. 

Det krävs ytterligare studier med ett större antal respondenter, inte mindre än 150, för att göra 
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mer djupgående analyser. Man skulle kunna testa skalan kvalitativt genom att låta 

respondenter fylla i enkäten som sedan ger respons på frågorna. Man kan även tänkas testa 

olika översättningar av skalorna för att se om ett översättningsfel påverkar. 

 

Övergripande Slutsatser 

 
Som en övergripande slutsats för båda delstudier kan sägas att den viktigaste kommun-

ikationsaspekten hos ledaren är att stötta och att ifrågasätta sina medarbetare genom att finnas 

tillgänglig, helst i personliga samtal som ger medarbetaren upplevelsen av att bli lyssnad på. 

Att ifrågasätta medarbetaren på ett konstruktivt sätt uppmuntrar till en vidareutveckling av 

tankar och resonemang som resulterar i en individuell prestations-utveckling och en 

lönsamhet för företaget.  
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