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Abstrakt 
 
Dokument: Ledande kommunikatörer eller kommunikativa ledare? En 

problematisering över hur begreppet ledarskap konstrueras på global, 
lokal och individuell nivå, samt vilka implikationer som uppstår i 
diskussioner om förhållandet mellan ledarskap och kommunikation. 
Magisteruppsats 

Författare: Camilla Brogren 
Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 61 -80 p. HT 2003 
Högskola, sektion:    Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle 
Handledare: Professor Lars Palm, Högskolan i Halmstad/Lunds Universitet 
Examinator: Jesper Falkheimer, Lunds Universitet 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledare på högre nivå idag ser på 
begreppen ledarskap och kommunikation. Jag har studerat hur dessa ledare konstruerar 
begreppet ledarskap och kommunikation och förhållandet dem emellan. Jag har ställt frågor 
som syftar till hur de idag ser på begrepp som dessa, samt också spårat uttalanden som skiljer 
på dialog och diskussion, transmission eller meningsskapande kommunikation. Vad gäller 
ledarskap har jag spårat uttalanden som kan belysa varifrån konstruktioner om ledarskap 
kommer. Problemet som jag ser det, är att de värderingar som implicit ligger i begreppet 
ledarskap motarbetar de ledarskapsfilosofier som gör ett försök att utveckla framtidens 
ledarskap genom att lägga på olika adjektiv som kommunikativt, visionärt, symboliskt 
etcetera. 
 
Jag vill alltså i denna studie lyfta fram ett synsätt som lägger fokus på kommunikationen, inte 
ledarskapet, med tanke på att det idag argumenteras för något som kallas kommunikativt 
ledarskap. Till min hjälp har jag använt ett teoretiskt ramverk som belyser ledarskap och 
kommunikation samt jämfört denna med färsk, svensk forskning på området. 
 
Metoden jag valt är en kvalitativ metod som innebär 12 intervjuer med chefer på högsta 
ledningsnivå, i privat sektor såväl som offentlig för att få en spridning. Jag har valt att 
fokusera på den högsta ledningen eftersom jag anser att det är här som de tankar föds som 
sedan genomsyrar organisationen på alla nivåer. Jag kommer däremot att föra diskussionen på 
en nivå som är användbar för ledare på alla nivåer. Min vetenskapsteoretiska ansats är social 
konstruktionism och analysen är kritiskt tolkande för att komma ”under ytan”. 
 

Resultaten jag kommit fram till är att det föreligger en problematik i de underliggande 
värderingar som begreppet ledarskap innefattar. Ett ekonomiskt – rationellt tänkande finns 
kvar och därmed menar jag att det gynnar ett paradigmskifte i ledarskapsforskningen att 
belysa varifrån denna konstruktion kommer, vilket bl.a. är populär litteratur i ämnet samt 
klassiska teorier om ledarskap som styrning. Att vända tanken från ledarskap till det adjektiv 
som skulle kunna utveckla framtidens ledarskap, (mitt exempel, ledande kommunikatörer 
istället för kommunikativa ledare) är min vision av hur ett framtida paradigmskifte kan bli 
verklighet. Jag ger åtgärdsförslag mer i form av tankar än verktyg, då jag menar att det är 
tanken som ska vändas, inte fler handböcker eller verktyg i utövandet av ledarskap. 
Nyckelord: Ledarskap, Kommunikation, Organisationskommunikation, Kommunikativt ledarskap, Globala 
konstruktioner, Lokala konstruktioner, Tankemodeller, Individuella konstruktioner, Organisationskultur, 
Dialog. 
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Förord 
 
Denna uppsats har tagit mig nio månader att skriva. Jag har under tiden läst andra kurser som 
har gett mig nya infallsvinklar under resans gång, men som också komplicerat det hela, främst 
i form att jag ett tag hade en uppsats på 120 sidor material. Intressant, men ofokuserat och 
ostyrigt.  
 
Jag vill tacka dem som fått mig på spåret varje gång det burit iväg på nyfikenhetens väg, hur 
roligt det än har varit, har det behövts fasta tyglar för att komma tillbaka till fokus igen. Jag 
vill tacka min mamma Kerstin Brogren för korrekturläsning och att hon står ut med mig i 
kreativitetsprocessen, Anders och Annika Brogren för just fasta händer när det gäller att 
komma in på det akademiska spåret, och framförallt mina vänner (utan inbördes ordning) 
Cecilia Ledberg, Bobo Håkansson, Anette Lindgren, Nanna Carlsson, Frida Sevandersson, 
Eva Lekander, Roger Weman samt alla andra vänner som stått ut med mig även om de inte 
som ovanstående konkret har hjälpt till med uppsatsen på olika sätt i form av idéer, inspiration 
och genomläsning av materialet.  
 
Jag vill också tacka mina respondenter för att Ni tog Er tid att svara på mina frågor trots den 
arbetsbelastning Ni har. Tack! Utan Er skulle denna uppsats aldrig varit möjlig. 
 
Ovärderlig hjälp för att komma över den sista gränsen fick jag av ek.dr. Ulf Lindberg, Malmö 
Högskola. Han är också den jag har att tacka för titeln som när den väl föll på plats, styrde 
upp hela paketet. Ett alldeles speciellt tack till honom. 
 
Jag vill också speciellt tacka min handledare, professor Lars Palm som uppmuntrade min 
kreativitet istället för att låsa in mig i ett alltför strikt akademiskt tänkande till en början och 
för konstruktiv och konkret handledning, ibland ganska tuff, men nyttig. Han har också gett 
mig modet att faktiskt våga gå in på nya vägar och våga sticka ut hakan. 
 
 

Tack! 
 
 
 

Halmstad den 14 januari 2004 
 

Camilla Brogren 
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1. Inledning 
 

"Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise." 
John Steinbeck 

 
Intresset för att skriva denna uppsats uppstod vid en föreläsning av informationschef Charlie 
Nordblom på Volvo. Föreläsningen var arrangerad av Sveriges Informationsförening under 
våren 2003 och handlade om det som för närvarande var på agendan i detta enorma företag; 
Kommunikativt ledarskap. Föreläsningen var enormt bra och inspirerande, speciellt eftersom 
det hela handlade om ledarskap och kommunikation, med tyngdpunkten på de närvarandes 
(och i mitt fall blivande) profession, kommunikatör och informatör. 
 
Tanken som slog mig var dock denna. Om vi talar om kommunikativt ledarskap, vad är i så 
fall motsatsen? Icke-kommunikativt ledarskap? Och vad är egentligen ledarskap? Och vilken 
typ av kommunikation är det vi talar om? Det talades vid föreläsningen mycket om dialogens 
betydelse, men vad är då dialog? Jag började fundera på om någon har försökt sig på att 
definiera begreppet och vad i så fall den givna motsatsen är. Funderingarna ledde mig vidare 
genom litteratur om ledarskap generellt, både akademiskt förankrad sådan och mer populär 
litteratur, akademisk forskning om vad kommunikation innebär i teori och praktik och hur 
kunskapen om kommunikation är spridd i ledarskapssammanhang. Förvirringen var till slut 
total. Det jag upptäckte var dock att i begreppet ledarskap ligger hela tiden under ytan en 
värdering som handlar om styrning och kontroll, makt, rationalitet och ekonomi.  

1.1. Bakgrund 
Redan i mitten på 1980-talet uppstod en diskussion om den nya tidens ledarskap (t ex 
Beckerus, Edström, Edlund, Ekvall, Forslin, & Rendahl, 1988). Detta doktrinskifte summerar 
Sandberg & Targama (1998) som att konsekvensen för organisation och ledarskap är att det i 
framtiden inte enbart är en fråga om delegering och decentralisering, som så ofta blir 
resultatet, utan att ”... skapa enheter där medarbetarna visar engagemang och delaktighet och 
bidrar till att förbättra och utveckla verksamheten på basis av sin förståelse för vad 
verksamheten skall gå ut på” (a.a. sid. 142). Här poängterar författarna att fokus bör ligga på 
att ledningens uppgift i detta är kommunikativt till skillnad från de formella uppgifterna, som 
naturligtvis finns kvar, men som inte är de primära.  
 
Detta sades 1998. Men vad har hänt? Rationalitetsproblematiken är fortfarande högst 
närvarande, hierarkier existerar, styrning och kontroll är lika med ledarskap, 15 år senare. Jag 
menar därför att en fruktbar utveckling av den forskning jag ovan presenterat är att för det 
första uppmärksamma problematiken i att definiera begrepp. Om kommunikativt ledarskap 
anses vara bra, vad är det? Och vad är i så fall icke-kommunikativt ledarskap, som 
dikotomiskt inte är bra? Problemet, som jag ser det, är att i begreppet ledarskap ligger 
konstruktioner som tar för givet makt, styrning, kontroll och rationalitet. Begreppet 
kommunikation är också komplicerat, eftersom det dels kan ha innebörden 
informationsöverföring (transmissionssyn), eller meningsskapande. Att tala om dialogisk 
kommunikation är också komplicerat, om vi inte talar om vad skillnaden är gentemot 
diskussion och debatt.  
 
Jag vill av denna anledning göra en studie i hur man egentligen ser på ledarskap och dess 
förhållande till kommunikation. Behövs det egentligen en uppsjö handböcker och filosofier i 
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ledarskap i allmänhet? En sådan filosofi som uppkommit är den om kommunikativt ledarskap. 
Problemet är att begreppet ledarskap är näst intill omöjligt att definiera, eftersom alla har sin 
subjektiva uppfattning. Att då lägga på garnering i form av olika värdeladdade ord, 
(kommunikativt, värdebaserat, symboliskt etcetera) med samma tolkningsproblem är lika 
meningsfullt som att spritsa grädde och hallonsylt på en finsk pinne och kalla skapelsen för 
prinsesstårta. Jag vill argumentera för att ledarskap är kommunikation. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är därför att undersöka hur ledare på högre nivå idag ser på 
begreppen ledarskap och kommunikation. Var ligger tyngdpunkten? Jag vill undersöka om 
det idag fortfarande är en konstruktion att ledarskap innebär ekonomi och rationalitet och 
kommunikationen är det underordnade. Jag menar att detta är fallet och vill därmed göra ett 
försök att vända tanken från att lägga fokus på ordet ledarskap och istället lägga det på 
kommunikation, alltså från kommunikativt ledarskap till ledande kommunikation. 
Definitionen av ledarskap är problematiskt. Det är ett begrepp som skiljer sig åt i betydelse 
och innebörd, vare sig det gäller globala, lokala eller individuella tankekonstruktioner. Det är 
också så att det vi läser in i ordet ledarskap implicerar ett antal värderingar som är socialt 
konstruerade, men som också är institutionaliserade. Om ledarskap t ex implicerar 
värderingen ekonomisk styrning och kontroll, är det svårt att applicera ett ord som humant; 
det humana ledarskapet. Om tonvikten ligger på ordet ledarskap, blir det humana inslaget 
mindre viktigt och styrning och kontroll kommer alltid att vara det som ”vinner” i en kritisk 
situation. Men om vi vänder på tanken och skriver ledande humanister och lägger tonvikten 
på humanismen och inte ledarskapet, ja då blir utgången en annan. Och detta gäller också 
begreppet jag fokuserar på i denna studie; kommunikativt ledarskap. Om vi fortsätter att lägga 
fokus på begreppet ledarskap kommer vi inte att komma vidare. Jag vill alltså i denna studie 
argumentera för ett synsätt som lägger fokus på kommunikationen, inte på ledarskapet. 

1.3. Frågeställningar 
Första frågan jag vill besvara i denna studie är: 
 

 Hur beskriver ledare 2003 begreppet ledarskap? Alltså: 
 Vilka värderingar/konstruktioner finns uttalat och outtalat i dessa beskrivningar? 
 Varifrån kommer dessa värderingar/konstruktioner på en global, lokal och 

individuell nivå?  
 
Jag kommer att presentera ett teoretiskt ramverk som handlar om ledarskap, historiskt och 
nutida. Jag kommer att i min empiriska del undersöka hur högre chefer ser på begreppet, för 
att sedan göra en analys på var vi står idag med hjälp av teorierna. 
 
Andra frågan är:  
 

 Hur beskriver ledare 2003 begreppet kommunikation? Alltså: 
 Hur beskriver dessa förhållandet mellan ledarskap och kommunikation? 
 Är de medvetna om skillnaden på dialog, diskussion och debatt?  
 När de talar om kommunikation, är det en syn på kommunikation som 

informationstransmission eller meningsskapande? 
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Jag kommer även här att presentera ett teoretiskt ramverk om kommunikation där jag benar ut 
begreppen. I min empiriska undersökning ställer jag frågor som syftar till att blottlägga 
chefernas attityd till kommunikationens betydelse och analyserar svaren  

1.3.1. Avgränsningar 
Jag har valt att intervjua 12 chefer på högsta ledningsnivå, i privat sektor såväl som offentlig. 
Jag har velat få en spridning, heterogenitet, snarare än en homogenitet i något avseende, allt 
för att undersöka de eventuella skillnaderna som kan uppkomma även på den lokala 
konstruktionsnivå som vi kan kalla den svenska ledarskapsmodellen. Jag har valt att fokusera 
på den högsta ledningen eftersom jag anser att det är här som de tankar föds som sedan 
genomsyrar organisationen på alla nivåer. Jag kommer däremot att föra diskussionen på en 
nivå som är användbar för ledare på alla nivåer.  

1.4. Forskningsfältet 
Forskning om ledarskap (och i viss mån kommunikation) förekommer i flera akademiska 
discipliner, de vanligaste inom psykologi, sociologi, arbetsvetenskap, statsvetenskap och 
framförallt företagsekonomi. Det förekommer också en stor mängd begrepp och ”modeord” i 
den litteratur som behandlar organisation och ledarskap. Mängden litteratur är hisnande stor 
och det kan alltså tyckas som om ytterligare studier inte skulle kunna tillföra något. Det som 
dock är ovanligt, för att inte säga i stort sett obefintligt, är forskning om organisationer utförd 
av kommunikationsvetare. Dalfelt, Heide och Simonsson (2001) samt Bakka, Fivelsdal och 
Lindkvist (2001:160) menar att det finns ett behov av svensk forskning på området som rör 
svensk organisationskommunikation, då det internationellt sett är ett stort forskningsfält. Det 
som framförallt saknas är alltså forskning av medie- och kommunikationsvetare, medan det 
finns och har funnits ett stort intresse för organisationskommunikation hos företagsekonomer. 
Jag är själv förvånad över hur få uppsatser på magisternivå och avhandlingar det finns som är 
författade inom ramen för medie- och kommunikationsvetenskap då forskningsfältet 
organisationskommunikation borde ha sin tyngdpunkt på just kommunikation och inte 
organisation (jfr Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001). Men vad är då organisations-
kommunikation? 

1.4.1. Organisationskommunikation 
Organisationskommunikation betraktas internationellt sett som den interna kommunikationen, 
alltså inom organisationen. Det svenska begreppet är ”planerad kommunikation” (Windahl, 
1992; Palm, 1994). Denna distinktion innebär att den externa kommunikationen med sina 
undergrupper public relations, marknadskommunikation m.m. inte ingår i organisations-
kommunikation, utan organisationskommunikation och planerad kommunikation handlar om 
den formella och informella kommunikationen på olika nivåer inom organisationen 
(Falkheimer, 2002:22). Det förekommer en delvis annan definition i Heide (2002) och 
Simonsson (2002) som menar att begreppet organisationskommunikation snarare är den 
övergripande definitionen och också ska omfatta public relations m.m. Skiljelinjen går mellan 
de som betraktar public relations och marknadskommunikationen som något som utförs av 
professionella kommunikatörer, medan organisationskommunikation vanligen utförs av icke-
kommunikatörer. Problemet med detta är att sätta gränsen för vad som är en professionell och 
en icke-professionell kommunikatör. Vilket av dem är en VD? (Dalfelt, Heide & Simonsson, 
2001). Simonsson menar att skillnaden mellan planerad kommunikation och 
organisationskommunikation är att det förstnämnda refererar till ”organisationers planerade, 
formella kommunikation gentemot en viss bestämd målgrupp”, alltså mer en del av 
organisationskommunikationen (a.a. 2002:16). En av orsakerna till att området är otydligt och 
splittrat är att en tydlig akademisk hemvist saknas, då det spänner över flera ämnen såsom 
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MKV, organisationspsykologi, -sociologi och företagsekonomi (Johansson, 2003:18). Jag 
skulle också vilja tillägga statsvetenskap. 
 
Men hur är det egentligen? Finns det en något så när gemensam grund för vad det innebär, 
eller är det så att det inte går att definiera? Jag börjar med en historisk tillbakablick för att 
reda ut hur fältet har utvecklats, samt de trender och paradigmskiften som förekommit. 

1.4.1.1. Historik 
Forskningen om organisationskommunikation har sitt ursprung på sent 1930-tal, tidigt 1940-
tal. De första teoretiska ramverken och försöken till definitioner kom i mitten av 1960-talet. 
Den mest inflytelserika publikationen kom 1972 och författades av W. C. Redding. Han 
utvecklade här tio postulat som dels kan sägas ramade in vad organisationskommunikation 
handlar om, dels vilka problemområden som var intressanta att studera i framtiden. Dessa 
postulat var 1) meaning; tolkningsprocessen i ett mottagarperspektiv, inte överföringen, 2) 
anything is a potential message; både verbalt och icke-verbalt, 3) input/listening; en 
nyckelroll för en deltagande ledare är hur han/hon lyssnar till sina medarbetare, ett empatiskt 
lyssnande till skillnad från informationsinhämtande lyssnande, 4) the message received is 
what a receiver will act upon; individer i en organisation reagerar och agerar på budskap 
utifrån en personlig referensram, 5) skillnaden mellan feedback responsiveness - feedback 
receptivenes;, att vara en öppen, deltagande (receptive) mottagare av feedback är inte samma 
sak som att svara på den (respond), att göra något åt det, 6) efficiency=effectiveness/cost; mer 
information är inte nödvändigtvis bättre om den inte är effektivare, 7) redundancy; det sociala 
behovet av tydlighet, för mycket orsakar uttråkning, för lite att man inte förstår, 8) 
communication overload; begränsningen i hur många budskap en individ kan ta emot och 
bearbeta, 9) serial transmission effect; förändring av budskapets mening då det passerar 
genom olika hierarkiska nivåer både formellt och informellt, samt 10) att organizational 
climate är ett viktigare område att fokusera på än informationsteknik och –skicklighet 
(Tompkins & Wanca-Thibault, 2001:xviii-xix). Redding tog steget från att se 
kommunikationsteori utifrån en transmissionssyn till en receptionssyn. Jablin gjorde 1978 en 
översikt över forskningen från 1940 till 1970 för att se vilka som var de dominerande 
forskningsfrågorna vid varje tid. Han kom fram till att under varje decennium var det samma 
frågor, t ex kommunikationen chef - underställd, nätverk och kanaler och företagsklimat. 
Dessa frågor fortsatte att vara i fokus under 1980- och 90-talet fast ofta förpackade som 
”nya”. Det var dock så som Tompkins i en ny översikt (1984) såg, att forskningen 
dominerades av en rationell syn och teori och metodologin var positivistisk samt utgick ifrån 
en ledarskapssyn. Han föreslog (och utmanade samtida forskare) ett nytt synsätt, aktörs-, 
makt-, nivå- och processperspektivet. Detta på grund av att organisationer sågs som ett objekt 
där kommunikation försiggår. Istället menade Tompkins att kommunikationen skapar 
organisationen (Tompkins & Wanca-Thibault, 2001). Här börjar det paradigmskifte i studier 
av organisationskommunikation som inte ännu har fått fullt genomslag (Jfr Johansson, 2003 
och Sandberg & Targama, 1998, Sandberg, 1999).  

1.4.1.2. Tre olika utgångspunkter 
Organisationskommunikation kan betyda olika saker i olika teoretiska utgångspunkter. Deetz 
pekar på tre olika infallsvinklar som kan användas för att se fenomenet. Den första är att se  

 
”...the development of organizational communication as a speciality in 
departments of communication and communication associations”. Deetz 
(2001:4-5) 
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Det är ett historiskt perspektiv, ett utvecklingsperspektiv. Det andra är  
 

“...communication as a phenomenon that exists in organizations”. (a.a.) 
 
Det är en vag infallsvinkel som inbjuder till tvärvetenskaplighet och gör begreppet 
övergripande och luddigt. Det tredje är  
 

”...a way to describe and explain organizations.” (a.a.) 
 
Det kan vara produktion av sociala strukturer, lärande i organisationer, psykologiska faktorer 
m.m. Fokus ligger på processen av organiserandet genom symbolisk interaktionism (t ex 
Berg, 2003). Som Deetz också påpekar, har forskningen inte förrän på senare år börjat 
intressera sig för detta sätt att granska fenomenet. Vad som är viktigt vid forskning om just 
organisationskommunikation, är att uppmärksamma att sättet att se på organisationer har 
blivit mer komplicerat med ett skifte från ett ägar- eller chefsperspektiv till ett 
aktieägarperspektiv. Detta innebär ett ökat antal ”röster” som är involverade, ett ökat antal 
individer som ”förhandlar” om tolkningen av en organisations kommunikation vad gäller mål 
och medel. Deetz (2001) menar att många företagsledare idag förstår behovet av att tillgodose 
aktieägarintressen, genom till exempel fler forum för dessa att uttrycka sina åsikter i, men inte 
tillräckligt inser värdet av genuin delaktighet från dessas sida. Detta är främst ett 
kontrollproblem. En insikt om värdet av att aktieägare idag representerar samhället (inte är ett 
privilegierat fåtal) och att erkänna deras röster kan göra beslutsfattande inom organisationer 
mindre byråkratiskt och mer ”öppet” (a.a. s. 39). Vid ett symposium om Investor Relations 
2003-11-18 i Stockholm, var ett genomgående tema hos flertalet talare just att de efterlyste en 
mer synlig ägare och ledare för de stora, börsnoterade företagen (IR 2003). Det blir alltså allt 
viktigare med tillit och förtroende för ledningen, vilket om det sköts väl, har en direkt 
påverkan på börskursen, menade bl a Sven Hagströmer och Mats Qviberg vid detta 
symposium. 
 
Mitt primärfokus i forskningsfältet organisationskommunikation ligger alltså på ledarnas 
kommunikation. Denna kommunikation är både intern och extern, vilket gör den problematisk 
att studera. Den interna är också intimt sammanvävd med den externa och tvärtom. Som jag 
ovan visar, är publikerna allt från aktieägare till medarbetarnas familj och vänner och därmed 
har en chef, på vilken nivå han eller hon än befinner sig, som får en ökad medvetenhet om 
kommunikationens betydelse, allt att vinna. Inom begreppet organisationskommunikation 
ligger, vare sig vi skiljer på intern och extern sådan, den kommunikation som 
företagsledningen företar, såväl med sin ”invärld” som sin omvärld. Dock menar jag att det är 
för få företagsledare som erkänner och inser sin position i att skapa den bild som 
organisationen ger, inte minst genom att kommunicera på ett bra sätt med sina medarbetare. 
Dessa är ju faktiskt en del av omvärlden genom sin familj och vänner, inte bara individer som 
enbart existerar och kommunicerar när de befinner sig inom organisationen.  

1.4.1.3. Skillnaden på intern och extern kommunikation 
Den utgående informationen är i organisationsteorin främst behandlad som ett sätt att 
kontrollera omvärlden och att förbättra sin ”image”. Sutcliffe använder begreppet 
organisationskommunikation simultant att omfatta hanteringen av all den information och 
kommunikation som försiggår mellan organisationen och dess publiker; corporate 
communication, public relations och informations/kommunikationshantering och hon menar 
också att man i litteratur som behandlar organisationskommunikation, PR och 
organisationsteori har använt begreppen så (Sutcliffe, 2001).  
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Cheney & Christensen (2001) menar på ett liknande sätt att intern och extern kommunikation 
inte längre går att separera inom begreppet organisationskommunikation. Inom fältet public 
relations är detta mest tydligt, menar de. Svårigheten att sätta en gräns mellan internt och 
externt är att om en organisation vill kommunicera ett budskap externt kommer det inte att bli 
framgångsrikt om man inte ser till att förankra det internt. Därav följer att intern 
kommunikation riktar sig till en publik, likaväl som den externa gör det (a.a. s. 231-232). De 
vill istället definiera organisationskommunikation som  

 
”If we define organizational communication as a set of processes through which 
organizations create, negotiate and manage meanings (included those related to 
their own constitution), external organizational communication can be thought 
of as a subset of those processes specifically concerned with meaning 
construction by way of an ‘external’ environment.” (a.a. sid. 234) 
 

De menar att istället för att separera intern och extern kommunikation, är det bättre att se 
extern kommunikation som riktad till icke-medlemmar av organisationen. Det handlar mer 
och mer om en ”corporate identity” än det hittills har gjort. Med andra ord vill författarna 
även inkludera marknadskommunikationen och det som kallas issues management inom 
begreppet organisationskommunikation. Dock menar de inte att det är samma sak, men att 
gränserna är så flytande idag, och alla aktiviteter riktar sig mot publiker, så att det inte längre 
är meningsfullt att ha skarpa gränser. Liksom Sutcliffe menar de att organisationer lever på 
sense-making men uttrycker det som att de ”organiserar världen genom kommunikation” (a.a. 
s. 241). Det är ett oavbrutet arbete med att ”skrika högst” för att höras genom det 
informationsöverflöd som finns, och nya strategier utarbetas hela tiden för att skapa, 
upprätthålla och förändra sin identitet och image.  
 
Det är med andra ord komplicerat att definiera gränser vad gäller intern och extern 
kommunikation. Jag väljer att definiera PR som den kommunikation som en organisation 
använder sig av för att skapa goda relationer med sin omvärld. Marknadskommunikation 
syftar till att sälja en tjänst eller en produkt och denna typ av kommunikation riktar sig mot 
organisationens kunder. Social marknadsföring syftar till ett ökat medvetande om ett specifikt 
problem och t ex ett ändrat beteende, och relationsmarknadsföring ligger mitt emellan och 
syftar till ökad försäljning genom skapandet av dessa goda relationer genom påverkan på 
andra än kunderna direkt. Organisationskommunikation är därmed den interna 
kommunikation, formell och informell som förs inom (horisontellt och vertikalt) en 
organisation. Men PR-begreppet är diffust eftersom de egna medarbetarna kan betraktas som 
en av de publiker som adresseras i denna verksamhet. Jag anser därför precis som Dalfelt, 
Heide & Simonsson (2001) att en absolut skiljelinje inte går att dra. Jag nöjer mig med att 
definiera att den typ av organisationskommunikation som är mitt primära intresse i denna 
studie är den som förs av, om, med, från och till ledare/chefer i organisationer. Planerad 
kommunikation å sin sida är precis just det, planerad för att påverka och förändra individers 
attityder på ett mer specifikt plan än PR, som är mer relationsskapande och –upprätthållande. 
Den kommunikation som en chef och en medarbetare har med varandra är helt logiskt inte 
alltid planerad, utan snarare spontan, men kan bli betydligt mer planerad med en ökad insikt 
om dess betydelse och vad som händer i en kommunikativ situation. 
 
Vad som, oavsett olika åsikter om vad begreppet organisationskommunikation omfattar, trots 
allt fortfarande är ivägen när det gäller studier i detta område, är att ett fokus på ledarskap 
också ger problem med att bortse från antaganden om rationalitet. 15 år efter det s k 
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doktrinskiftet som både Tompkins (1984) och Beckérus m fl (1988) talade om, har vi inte 
kommit förbi den spärren. Min studie kommer att göra ett försök att faktiskt göra detta.  
 
Forskningen inom ämnet organisationskommunikation är relativt ny i Sverige. Den forskning 
som tidigare kommit fram är till största delen amerikansk och brittisk (corporate 
communication). Ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap är i Sverige i sig självt bara 
drygt tio är gammalt men planerad kommunikation som ämne har tidigare ingått i ämnen som 
informationsteknik etcetera. Det har funnits en hel del forskare i Sverige men dessa har till 
största delen haft sin tyngdpunkt i massmedieforskningen och inte i planerad kommunikation. 
Det har under 2002 och 2003 presenterats två nya avhandlingar i ämnet, Simonsson (2002) 
och Johansson (2003). Jag kommer att presentera dessa i kapitlet om tidigare forskning och 
teoretiskt ramverk om ledarskap och kommunikation för att kunna se både ett historiskt och 
nutida perspektiv, och även ställa den nya svenska forskningen mot den tidigare, mestadels 
amerikanska forskningen. 

1.5. begreppsdefinitioner 

1.5.1. Organisation 
Det finns många som har definierat en organisation som något som uppstår när två eller flera 
individer utför något på ett samordnat sätt för att uppnå bestämda mål. Alvesson (2002) menar 
att under de senaste 20 åren har organisationer gått från att betraktas som överindividuella 
enheter som kan isoleras som företeelse, med variabler som mål, anpassningsförmåga, 
effektivitet, administration etcetera, till att se att det centrala i organisationerna är individerna 
(aktörerna) som genom sina handlingar och sina definitioner av vilka mål och avsikter de har, 
skapar organisationen.  
 
För det första är det viktigt att göra skillnaden klar mellan begreppet grupp och begreppet 
organisation. En grupp är informell, medan en organisation är formell. Med formell menas här 
att en organisation utgår ifrån skrivna regler och instruktioner, planer och juridiska avtal. En 
organisation är komplex i förhållande till en grupp. Komplexiteten består i att en organisation 
har många komponenter som kräver samordning, medan en grupp är spontan. En organisation 
har klara och uttalade mål, en grupp kan också ha det, men mer diffusa och flexibla. Det sista 
är en punkt som ofta stöter på kritik, då många forskare menar att mål hör hemma på 
individnivå, inte på organisationsnivå (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001:14-17).  
 
Bakka m fl (2001) gör en översikt över de tre dominerande sätten att studera organisationer, 
struktur, process och kultur. Det traditionella sättet är struktur. Som namnet antyder handlar 
detta synsätt om organisationsstruktur, hierarkier, administration etcetera. I 
ledarskapsforskningen handlar det om vad en ledare är och har. Processforskningen fokuserar 
på interaktion, samspel i komplexa situationer, vad en ledare gör. Kulturforskningen handlar 
om normer, värderingar och ambitioner. Ledarskapets spelregler, maktförhållanden och 
ledarens uppgift i att skapa och ansvara för kultur och värderingar (Bakka m fl, 2001). Enligt 
författarna finns det olika sätt att använda olika perspektiv, a) att använda något perspektiv 
enskilt, b) att se dem i samspel och c) att se ett som dominerande. Författarna förespråkar ett 
synsätt som innebär att struktur och kultur är verktyg för att förstå processerna. Jag väljer 
själv snarare att se kulturen som bärare av processer och struktur. 
 
Cheney & Christensen (2001) visar på problemet med att organisationers gränser suddas ut 
mer och mer. Speciellt när det gäller tjänsteföretag är det ett problem. De visar på exemplet 
med anlitande av externa konsultbyråer, reklambyråer etcetera. Befinner dessa sig innanför 
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eller utanför organisationen? Även de hastigt växande nätverken av små företag har oklara 
gränser. Problemet med dessa flytande gränser är att upprätthålla organisationens ”jag”. Att 
upprätthålla ett ”jag” är nödvändigt för identifikationen med organisationen, såväl internt som 
externt. Medarbetaren vill vara en del av organisationen och veta vad det innebär och 
omvärlden är van vid organisationens ”look”. Utveckling är nödvändigt, men också riskabelt 
(Cheney & Christensen, 2001). 
 
Organisationens struktur är inte ett fysiskt objekt, menar McPhee & Poole (2001). Det är en 
social verklighet delvis skapad, delvis förändrande, i pågående interaktion. Men – den 
konstitueras också av förväntningar, som dels beror på det som är ”inskrivet” i kulturen, dels 
av samhälleliga förväntningar. Författarna gör en översikt av olika sätt att studera 
organisationer och deras kommunikation utifrån struktur. De olika strukturerna av betydelse 
är horisontell differentiering, storlek och vertikal hierarki. Horisontell differentiering betyder 
att arbetsuppgifter är uppdelade i mindre entiteter och med specificerade kunskapskrav och 
färdigheter. En del kommunikationsforskare menar att en ökad differentiering ökar problemen 
med kommunikationen i form av isolering av grupper, klickbildning. Den motverkar 
proaktivitet och innovativt samarbete. Å andra sidan menar vissa att en ökad differentiering 
gör att det är lättare att fatta rationella beslut när en mindre grupp ska interagera och göra 
strategiska val. Den kan också motverka konflikter. Storleksvariabeln innebär enligt vissa att 
ju större en organisation är, desto mer mekanistisk är den. Å ena sidan kan storleken 
medverka till större och bredare delaktighet när det kommer till beslutsfattande, fler 
alternativ, fler medarbetare är involverade. Å andra sidan kan det motverka delaktighet av 
precis samma skäl. Studier som författarna redogör för visar att chefer i alla typer av 
organisationer är lika medvetna om kommunikationsproblematiken, men ju större företag 
desto mer är cheferna inriktade på intern kommunikation (medarbetarkommunikation, inom 
ledningsgruppen, mer engagerade i processer som rör övervakning och utbyte av operationell 
information) än extern kommunikation. Vertikal hierarki är den struktur som innefattar chef - 
medarbetare och komplexiteten i en organisation som helhet med de nivåer som uppstår. 
Studier har visat att ju högre upp i en hierarki man befinner sig, desto mer direkt 
kommunikation i form av dialog. Ju högre nivå, desto fler ad hoc och innovativa 
problemlösningar, likaså en större tillit till kollegor för att få råd och stöd. En studie av 
Clampitt & Downs visade att antagandet om att information påverkar produktiviteten är 
utbredd bland chefer, men inte hos medarbetarna. Detta gällde dock inte information med 
återkoppling från närmaste chefen, att den påverkar är enligt medarbetarna helt klart. Att 
definiera en organisation som ett enskilt objekt utan att inse att det är komplext och 
mångfacetterat är därmed inte möjligt. Idag ser vi också nya former av organisationer som 
inte har mycket gemensamt med det traditionella, hierarkiska företaget, såsom virtuella 
organisationer och nätverksorganisationer. Detta innebär också att studier av organisationer 
och deras kommunikation är i ännu större behov av individuellt anpassade studier och mer 
specialiserad forskning än tidigare (McPhee & Poole, 2001). 
 
Jag ser organisationer ur ett perspektiv som sätter kulturen i centrum. Denna kultur innehåller 
processer och skapar strukturer. En organisation är formaliserad, är ett komplext objekt 
bestående av individer som skapar en ”verklighet” inom dess ramar. Denna verklighet skapas 
av språket, genom kommunikation. Det jag tolkar är alltså konstruktionen av verkligheten 
”organisation”. Organisationer är skapade av kommunikation och inget fast, ”verkligt” objekt. 
Det vi ser som företaget A, är det företaget har kommunicerat om sig själv, internt såväl som 
externt. Bra eller dåligt. Medvetet eller omedvetet. Något som är flytande men kommunikativt 
etablerat. Den skapade verkligheten är alltså; kulturen. 
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1.5.2. Organisationskultur 
Organisationskultur är ett begrepp som har olika betydelser och är i olika grad betydelsefullt 
eller vagt beroende på vem man frågar. Jag vill mena att precis som Alvesson (2001) säger: 
 

”Vare sig cheferna anser att kultur är för vagt eller för komplicerat att syssla 
med, eller att det saknas en unik företagskultur, så minskar inte detta kulturens 
betydelse. Högre befattningshavare i organisationer influerar alltid kulturen – de 
betonar vad som är viktigt och vad som inte är det och påverkar ramarna för hur 
företagets värld skall förstås.” (Alvesson, 2001:7) 

 
Det finns inga patentlösningar för hur man kan förstå eller tolka den egna kulturen i 
organisationen, och begreppet är därmed också oerhört svårt att ”använda”. Dock innebär inte 
detta att det inte gjorts och görs försök i att använda organisationskultur i ledarskapsfilosofi, 
mer eller mindre lyckade. 

1.5.2.1. Historik 
Historiskt sett har just begreppet organisationskultur varit ett av kommunikationsforskarnas 
stora forskningsobjekt. Detta till skillnad från andra typer av organisationsstudier. Det kan 
betecknas som en reaktion mot det tidigare systemteoretiska synsättet och istället kartlägger 
detta fokus tolkningssystem inom organisationerna. I början av 1980-talet kom det avgörande 
steget mot att se organisationskultur som ett av de viktigaste områdena för att studera 
organisationer och med det uppmärksammades forskningen som genom 
kommunikationsvetenskapen hade satt fingret på meningsskapande och användningen av 
metaforer m.m. Det var också i början av 80-talet som ämnet organisationskultur blev otroligt 
populärt och det började dyka upp litteratur som kan sägas vara handböcker i hur 
organisationer skulle hanteras som en kultur och inte ett system. Idag är det ett etablerat 
område för var och en som studerar organisationer att se som en avgörande faktor (Eisenberg 
& Riley, 2001). 
 
En organisationskultur är inte den andra lik. Precis som individer har olika verkligheter, 
existerar det olika verkligheter i olika organisationer. Organisationer är naturligtvis komplexa, 
ju större de är, desto komplexare system av verklighetsuppfattningar finns det. Här kommer 
organisationskommunikationen in i bilden som en av de faktorer som skapar den rådande 
kulturen och klimatet inom organisationen. Det är därför svårt att separera organisationskultur 
från organisationskommunikation, då det ena är avhängigt resultatet av det andra, vilket jag 
kommer att reda ut närmare nedan. 

1.5.2.2. Begreppet kultur 
Kultur är ett komplext begrepp men i stora drag kan man uttrycka det som att vara ett ramverk 
som omfattar gemensamma handlingar inom en gemensam referensram i en specifik situation 
och kontext (Alvesson, 2001; Schein, 1992). Organisationskultur är alltså de gemensamma 
ramar som finns i en organisation för att kunna dela idéer och föreställningar utan att ständigt 
tolka och omtolka yttranden och handlingar som förekommer. Begreppet kultur är något som 
används som något som ska skapas i en organisation och då ska det vara ”rätt kultur”, ”rätt 
klimat”, vilket i sig implicerar att det finns ”fel kultur och klimat”. Klimat är i sig inte helt 
synonymt med kultur även om begreppet ofta används felaktigt på detta sätt. Varken 
ledarskap eller organisationskultur är enkla eller ens möjliga att undersöka som ”ting”. Schein 
(1992) menar t o m att det enda en ledare för en organisation gör som är riktigt viktigt, är att 
skapa och underhålla organisationskulturen och den största talangen och det som utgör 
ledarskap per definition, är förmågan att förstå den kultur som finns under ytan i 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 14

organisationen. Schein skiljer på ledarskap, chefskap och administration genom att säga att 
ledare skapar och förändrar kulturen, medan chefer och administratörer lever i den (Schein, 
1992). Kultur omfattar begrepp som värderingar, normer, ritualer, traditioner, men det som är 
specifikt för en organisationskultur är att dessa inte bara har blivit gemensamma utan att de 
också är strukturellt stabila i organisationen, samt att de utgör ett mönster som har blivit i stort 
sett osynligt (Schein, 1992). 
 
Johansson (2003) pekar på ytterligare en aspekt av den rådande kulturen. I den organisation 
som hennes studie rör sig, är slagordet ”one company, one face”. Som tanke är det gott, att ha 
strikta ramverk för hur man bemöter kunder, leverantörer etcetera. Dock är det just i detta 
företag ett problem, eftersom det är kraftigt expanderande med uppköp av andra företag och 
ett flertal dotterbolag. Med en genomtänkt kommunikation och strategi är det möjligt att göra 
en smidig integration och övergång till att uppgå i en ny organisation, men man bör vara 
medveten om hur de ”subkulturer” som existerar i en uppköpt organisation stannar kvar och 
påverkar attityder och tolkning av kommunikation om strategier som förekommer från det 
”nya” moderbolaget. Ett sätt att lösa problem som hierarkiska subkulturer är att göra 
organisationsförändringar och byta ut de nyckelpersoner som upprätthåller den ”gamla” 
kulturen, menar Johansson med stöd av Schein (1992). Ett ytterligare sätt att forma kulturen 
genom språket (kommunikationen) är att lägga stor vikt vid personliga möten där man kan 
skapa en gemensam plattform.  

1.5.3. Diskurs 
Ytterligare ett antagande finns taget för givet i begreppet ledarskap. När vi talar om ledarskap 
och kommunikationen chef – medarbetare, finns det ett dolt antagande om hierarki och makt. 
Jag använder mig av dessa begrepp i min studie med en medvetenhet om att jag uttrycker mig 
med ett hierarkiskt synsätt. Jag vill dock poängtera att min ansats inte är att fortsätta 
sanktionera detta antagande om makt och social dominans, tvärtom. Jag menar att makten 
ligger i orden, och att skapa begrepp för ett sätt att vara som inte alla har del i och inte ska 
förstå, enbart de som begreppen berör. Här kommer begreppet diskurs in. Med diskurs avses 
sätt att tala och tänka inom en viss grupp av människor, i detta fall ledare för organisationer 
(Furusten, 1996). Man kan också uttrycka det som att det är en ram för vad som är acceptabelt 
att tänka, säga, vilka som får uttrycka sig och med vilken auktoritet, vad som anses normalt 
och onormalt (Wilson, 1999). Furusten (1996) beskriver diskurs som  
 

”...etablerade, pågående konversationer om vissa frågor i samhället” eller ”den 
ram inom vilken produktion, spridning och konsumtion ger uttryck för vissa 
händelser, företeelser eller saker sker."(a.a. s. 22)  
 

Alvesson & Deetz (2000:56) säger att det är  
 

”...mer eller mindre systematiska former av kunskap, sätt att resonera och 
definitioner av verkligheten som är förankrade i språkliga praktiker och som får 
sanningsskapande effekter. Diskurser konstituerar verkligheten.” 

 
När jag talar om diskurs i denna studie är det i allmänhet den generella diskursen om 
ledarskap, d.v.s. den mellanmänskliga konversation som försiggår om ledarskap, framförallt i 
organisationer. Denna omfattar t ex forskare, ledarskapsguruer, ledarskapskonsulter av olika 
slag och praktiker (i denna grupp ingår ledarna själva) (Furusten, 1996).  
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1.6. Sammanfattning 
Jag ser organisationskultur som tätt sammanlänkat med organisationskommunikation. 
Organisationer skapas genom kommunikation, kulturen skapas genom kommunikation, och 
den som först och främst definierar kulturen är för det första grundaren av organisationen, 
därefter upprätthålls, omskapas eller förändras den av efterföljande ledare. Alltså – en ledare 
har makten att skapa den sociala verklighet som andra lever i – och om denne ledare är en god 
kommunikatör, är utsikterna bättre. Och – därför ligger också mitt fokus i denna studie på 
högsta ledningsnivå, eftersom jag med ett kulturellt och processuellt synsätt anser att där 
skapas det som sedan genomsyrar resten av organisationen. 

1.7. Andra intressanta angreppssätt 
En aspekt som skulle ha kunnat vara intressant i denna studie är genusaspekten. Jag kommer 
dock inte att lägga någon vikt vid detta, utom i det fall det är helt uppenbart att det har 
betydelse för resultatet. Mitt primära syfte är inte att identifiera vad som är manligt och 
kvinnligt ledarskap, däremot att identifiera ledaregenskaper och varifrån antagandena om 
dessa egenskaper kommer. Min egen ståndpunkt är att egenskaper som konstituerar en ledare 
är oberoende av genus (därmed inte sagt att det är samma förutsättningar att utveckla dem för 
män och kvinnor). Det som är mest påtagligt är att utav 12 ledare är två kvinnor. Utan att 
statistiskt belägga denna fördelning skulle jag tro att det ungefär motsvarar eller t o m är en 
aning till kvinnornas fördel i det totala förhållandet. Att detta är skevt är helt uppenbart, men 
också en annan diskussion som jag låter de som är mer lämpade att föra. Det är också 
uppenbart att det fenomen, eller konstruktion, som jag studerar har ett manligt perspektiv 
vilket är i allra högsta grad värt att notera, och är en studie i sig, men enligt min personliga 
mening skulle det i denna studie inte gagnat kvinnor att anlägga ett genusperspektiv. Att uttala 
en skillnad är i mina ögon att slå fast den. Min syn på ledarskap är att även om värderingarna 
inte är könsneutrala är själva egenskaperna och utövandet av ledarskap individuellt, även 
inom en grupp manliga ledare eller kvinnliga ledare. 
 
En annan aspekt är maktteorier och –utövande. En utökad studie hade varit intressant att göra 
utifrån detta perspektiv, men för att inte föreliggande studie ska förlora sitt fokus – 
kommunikativt ledarskap – så kommer jag inte heller att gå in närmare på detta. Det som är 
intressant med ett sådant fokus är att identifiera i vems intresse samtalet förs och till vems 
fördel. Vem är utvald till att tala och vem är det inte? Detta är en aspekt som jag i en större 
studie väldigt gärna hade velat studera, men här och nu begränsar jag mig till ovanstående 
syfte och frågeställning. 

1.8. Disposition 
Efter denna inledande bakgrundsdiskussion och problemformulering kommer jag i följande 
kapitel 2 att göra ett övergripande teoretiskt ramverk som kan betecknas som tidigare 
forskning jämfört med ny svensk forskning. Kapitlet inleds med mitt vetenskapsteoretiska 
synsätt - social konstruktionism - samt hur dessa konstruktioner skapas på en global, lokal och 
individuell nivå. Därefter följer teorier/forskning som behandlar begreppen ledarskap och 
kommunikation.  
 
I kapitel 3 följer redogörelsen för tillvägagångssättet, metoden jag har valt att använda, 
fördelar och nackdelar, samt en beskrivning av de respondenter som har deltagit i mina 
intervjuer. Kapitel 4 innehåller själva redovisningen och resultatet av mitt empiriska material 
sammanvävt med en analys utifrån mina frågeställningar kopplat till teorier och tidigare 
forskning.  
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Kapitel 5 är den slutdiskussion i vilken jag ger förslag på fortsatt forskning och min syn på 
förhållandet mellan ledarskap och kommunikation och förklarar varför jag ser det som 
fruktbart att skifta fokus från att ha tyngdpunkten på ledarskap till att ha den på 
kommunikation. 
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2. Teoretiskt ramverk samt tidigare och ny 
forskning   
 
Den vetenskapsteori som jag kommer att börja detta kapitel med, ger mig den grund jag 
behöver för att kunna ”läsa” mitt material. Som Alvesson & Deetz (2000) säger, teori är en 
beskrivning av en uppfattning om att vara i världen (a.a. s. 46). Teoriförankring är ett sätt att 
få hjälp med att ta itu med uppgifter och problem. Att visa på representationsproblematiken 
mellan uttrycket: Vad är en ledare? Till skillnad från: Vad betyder ordet ledare? Att göra 
ytterligare en abstraktion är att säga: Vad kan vi se och begrunda om vi talar på detta sätt 
istället för ett annat? (Alvesson & Deetz, 2000:49-51, samt Deetz, 2001:4) 

2.1. Vetenskapsteori 
Den teori jag känner är givande för mig handlar om social konstruktionism, ett vetenskapligt 
synsätt som innebär att vi alla konstruerar den verklighet vi lever i. Vi skapar även vår egen 
innebörd av olika begrepp. Dessutom gör vi detta på olika nivåer, global, lokal och individuell 
nivå. Detta kapitel kommer förhoppningsvis att göra det lättare att förstå varför jag anser det 
vara relevant med långa diskussioner om olika begrepp. Jag kommer nämligen att efter det 
inledande stycket presentera forskning kring de olika begrepp som denna studie handlar om, 
ledarskap och kommunikation. 

2.1.1. Social konstruktionism 
Jag använder begreppet social konstruktionism. Meningarna är delade om huruvida social 
konstruktivism och konstruktionism är samma sak eller olika. Jag väljer att inte gå in i 
begreppsförvirringen utan kommer genomgående att använda ordet konstruktionism, eftersom 
det är det som de författare jag använder också använder.  
 
Social konstruktionism är ett begrepp som i hög grad förknippas med författarna Peter Berger 
och Thomas Luckmann (1966). De fokuserar på hur saker som vi inte reflekterar över utan 
”bara är”, uppkommer och varför. Man kan kalla det för ”vardagslivets verklighet” (a.a. s. 31) 
eller hur vi lever i en ”commonsense-värld”. Samhällsordningen (i den ingår organisationer) 
är en mänsklig produkt som innebär oavbrutet mänskligt skapande. Denna är enbart en 
produkt av mänsklig aktivitet skapad av tidigare generationer och följande kommer att 
fortsätta producera den. Våra aktiviteter, handlingar, blir vanemässiga när de upprepats 
tillräckligt många gånger (det blir en överenskommelse mellan aktörer), inordnas i ett 
mönster, blir därefter institutionaliserade (en vana) och internaliserade (”Så här gör man.”). 
Dessa normer är tillgängliga för alla individer inom samma sociala grupp.  
 
Enligt teorin om social konstruktionism skapar vi vårt eget jag genom att ge oss själva 
typifieringar, som ”man” eller ”student” och tilldelar oss en roll med ett visst agerande som 
hör ihop med denna. Agerandet är det vi gör i denna roll, ”man-som-är-chef”, ”student-som-
skriver-uppsats”. Vi identifierar oss med det vi gör precis när vi gör det, men kan återupprätta 
avståndet till handlingen efteråt, ”mannen-som-är-chef” på dagen är kanske också ”mannen-
som-leker-med-sitt-barn” på kvällen, med de annorlunda normer som hör ihop med denna 
roll. Men även om vi behåller distansen, kan vi projicera medvetandet om det i framtiden och 
snabbt agera enligt gällande norm. Normerna för en viss roll är allmänt bekanta och vi vet att 
de är det för andra. Av varje aktör i en viss roll kan man alltså kräva att han/hon följer 
normerna. Rollnormerna uppstår, innan de blir institutionaliserade, genom att ett gemensamt 
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kunskapsförråd som innehåller ömsesidiga typifieringar av ett handlande är på väg att bildas, i 
en social interaktion.  
 
Berger och Luckmann går så långt att de säger att när vi har typifierats som aktör som utför en 
viss roll har vi inte längre en fri vilja utan agerar oreflekterat och omedvetet på ett visst, 
bestämt sätt (Berger & Luckmann, 1966). 

2.1.2. Implikationer  för denna studie 
Om vi anknyter detta synsätt till organisationskultur och ledarskap menar Schein (1992) att 
ledarskap är källan till de normer och värderingar som skapar en gruppdynamik i 
problemlösning. Om det som ledaren föreslår fungerar, kommer dennes antagande att så 
småningom bli institutionaliserat. Det fungerar inte bara som lösning på ett problem, utan 
också som ett förvar mot andra idéer eller antaganden. Gruppen internaliserar en norm som 
blir ”så här gör man” (Schein, 1992).  
 
Det som är verkligt för mig, en svensk kvinna, är inte lika verkligt för en indisk tonåring. 
Likaså har inte företagsledare A samma uppfattning om verkligheten som företagsledare B, 
oavsett om de arbetar i samma bransch, kanske till och med i samma företag, för att inte tala 
om skillnaderna mellan chef och medarbetare. Ett centralt begrepp är vilken kunskap vi har 
om verkligheten. En ny aktör på en arena (t ex en nytillsatt chef) har ingen kunskap om just 
det område han eller hon ska agera i. Latour (1987) jämför det med en karta. Om vi ser kartan 
som en metafor för information om en viss situation, kan litteratur och kurser om ledarskap 
fungera som en sådan karta. Men uppnås då kunskap? Enligt Latour (a.a.) finns det följande 
krav på kunskap som representerar en ”verklighet”, a) den ska vara rörlig så ett den kan 
överföras till andra, b) vara stabil och inte tappa sin relevans när den förflyttas samt c) vara 
kombinerbar för att kunna byggas på, utvecklas och prövas (Latour, 1987:223). Detta för mig 
in på olika nivåer på vilka kunskap uppstår, eller om man så vill, ”verklighet” konstrueras och 
om det verkligen uppnås kunskap, eller bara en föränderlig konstruktion. 

2.1.3. Globalt, lokalt, individuellt 
Ett centralt begrepp här är tankemodeller. Tankemodeller kan översättas med ”inre teorier”. 
Vi kan utgå ifrån att någon annan har en viss preferens, och då agerar vi inte utåt med ett 
”icke önskvärt beteende” mot denne. I grunden handlar det - om vi använder en psykologisk 
term – selektiv varseblivning. Något förenklat innebär det att vi ser det som vi ser, utifrån 
våra samlade erfarenheter och vår subjektiva verklighet (Senge, 1995). I detta sammanhang är 
”begreppsförskjutningar” något man bör beakta. En begreppsförskjutning uppstår när man går 
från en observation till en generalisering till att behandla antaganden som ett faktum. (Jfr 
Berger & Luckmans begrepp: Internalisering - institutionalisering) Jag drar slutsatsen att om 
en individ antar ett begrepp (i detta fall ledarskap) som en observation, gör en generalisering 
och slutligen internaliserar begreppet som ett faktum, har vi en så kallad objektiv sanning. 
Men vad som är viktigt att se, det finns egentligen bara subjektiva sanningar, inga objektiva. 
Det är essensen i social konstruktionism.  
 
Tankemodellerna kan uppstå på en global och lokal nivå och blir så småningom 
institutionaliserade och internaliserade. De återfinns då också på en individuell nivå. Enligt 
Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup (1999:15) existerar de lokalt konstruerade modellerna 
tillsammans med de mer globalt spridda, vilket har en implikation för denna studie och mitt 
sätt att se på begreppet ledarskap. Jag börjar med att visa exempel på globala tankemodeller 
och varifrån dessa kan komma. 
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 2.1.3.1. Globala tankemodeller 
De globala konstruktionerna är ”övergripande”. Dessa är gemensamma över nationsgränser, i 
denna studie kan de översättas med ”den västerländska kulturens sätt att se på ledarskap”. På 
denna globala nivå kan man spåra de teorier om ledarskap som fått genomslag genom 
historien men även nyare litteratur som behandlar ämnet ledarskap, både den akademiska och 
den mer populära. Dessutom kan vi också se att moderna ledarskapsfilosofier och 
utbildningsverksamhet är stora aktörer när det gäller att skapa globala och lokala modeller. 
Vissa blir med tiden institutionaliserade. 
 
 
 

 
Fig. 1. Global nivå 
 
 
 I en intressant studie gjord av professor i statsvetenskap, Kjell Arne Rövik (1998), lyfts det 
faktum fram att teorier om organisation och ledarskap på senare tid har varit oerhört snabba 
att förändras. Han har studerat Post- och Televerket i Norge i ett historiskt perspektiv och kan 
därmed med visst fog hävda att han ser ett mönster i hur idéer och filosofier uppkommer, 
implementeras och förkastas när det kommer en ny, revolutionerande. Han menar dock att de 
nya inte är fullt så revolutionerande som de vill påskina, utan snarare omarbetningar av 
tidigare. Rövik menar att det har blivit en norm att organisationer ska förändras och förnyas, 
moderna organisationer är underkastade en ”institutionell norm” som säger detta (Rövik, 
1998:36). Denna norm har blivit internaliserad och efterlevs genom att man ständigt adopterar 
nya idéer om hur organisationen ska bli framgångsrik i framtiden. Men – detta innebär de 
facto att de idéer som uppkommer snabbt blir inaktuella. En organisation som använder 
”förlegade” idéer ger en negativ signal om att den är ”omodern”. Idéerna måste alltså inte ha 
bevisats som ineffektiva eller som dåliga redskap, för att ersättas av något nyare (Rövik, 
1998). De idéer och filosofier som får störst spridning och blir en förebild har inte först och 
främst sin effektivitet som slagkraft, utan snarare rör det sig om att de förknippas med 
framgångsrika, auktoritativa organisationer eller enskilda personer (Rövik, 1998). Även 
Furusten (1996) behandlar ledarskapsidéer med ett liknande perspektiv. Han ställer upp tesen 
att det egentligen bara är ett fåtal filosofier/idéer som förespråkas av ett fåtal konsulter som 
får genomslag. Han menar att dessa få får ett stort genomslag i hur normen skapas över hur 
företagsledning fungerar och vad den betyder i det moderna samhället. Han menar också att i 
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ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, skapar dessa idéer något som utgör referensramen för 
hur västvärldens medborgare skapar den kollektiva bild av hur organisationer fungerar. Om 
det är så att de som har störst genomslag är nordamerikanska ”guruer”, innebär detta, att hur 
vi så småningom tar för givet att organisationer och ledarskap fungerar, är ett 
nordamerikanskt ideal och stöpt i denna form (Furusten, 1996).  
 
Mycket av den litteratur som påverkar de globala konstruktionerna av ledarskapsbegreppet, 
bygger på mallar och modeller, samt självupplevda problem i en viss specifik situation. 
Furusten (1996) tar upp hur dessa mallar och modeller sprids och blir tagna för givna i en 
global process som pågår medvetet och omedvetet, eftersom människor hela tiden lyssnar och 
lär och inte minst tolkar det som händer. Ser man på spridningen av populär litteratur utifrån 
ett rationellt systemteoretiskt synsätt är läsaren passiv och tar emot ”fakta”. Detta är dock ett 
gammalt synsätt som har försvunnit till förmån för teorier om meningsskapande. Alla läsare 
tolkar, och skapar sin egen mening, vilket vi måste komma ihåg vid en kritisk granskning av 
”kunskapen” som sprids i populär litteratur.  

2.1.3.2. Lokala tankemodeller 
De lokala är, som namnet antyder, de konstruktioner som existerar inom en kultur (t.ex. 
svenska organisationer) eller inom organisationer. Att t ex producera policys för ledarskap 
inom en organisation visar på betydelsen av det lokala. Vi strävar efter homogenitet, vi vill 
veta ”hur man gör”. Det är en trygghet i att tillhöra en känd ”verklighet”, policys är de facto 
en manifest yttring av organisationskulturen. Och denna kultur existerar på den lokala nivån. 
Men det finns även gemensamma drag utanför den specifika organisationen. Det är i detta 
sammanhang också intressant att se hur lokala tankemodeller är värda att fundera över när vi 
ser på allmänt vedertagna fenomen som t ex benchmarking. Detta är ett sätt att jämföra sig 
själv med andra, företag mot företag, bransch mot bransch genom tester och utvärderingar och 
trenden att göra kvalitetssäkringar, har lett flertalet organisationer till att göra ”som andra 
gör”.  
 

 
 
  
Fig. 2. Lokal nivå 
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Som vi kan se ovan är gränsen mellan globala och lokala konstruktioner flytande. Samtidigt 
som vi kan se litteratur och idéer som kommer utifrån, finns det också svenska författare och 
”ledarskapsguruer” som helt naturligt skapar mer lokala konstruktioner, ”den svenska 
modellen”. Exempel på litteratur och benämningar på olika typer av ledarskap är t ex 
Tillväxtledaren (Brandt, 1983), Rebelledaren (Ahrens & Björkman, 2000), Den fjärde 
kompetensen (Boëthius & Ehdin, 1996), Empowerment, (t ex Vogt & Murrell, 1991), 
Intellektuellt kapital, (t ex Gille & Rudebäck, 1997, Edvinsson & Malone, 1998), 
Teambuilding, (t ex Sköld & Wengelin, 2000, Belbin, 1993, 1996, Katzenbach, 1998), 
Knowledge Management, (t ex Hansson, Kahn, Nicou & Wästfelt, 2001) och symboliskt 
ledarskap (t ex Peters & Waterman, 1990). Här kommer också litteraturen om det 
kommunikativa ledarskapet in. I många fall kan man se litteraturen som aktör på en global 
arena, men de flesta idéer som kommer utifrån anpassas till en lokal nivå. Vi skapar om 
konstruktionerna för att passa in i vår omgivning och då befinner vi oss på den lokala nivån. 
 
Dessutom leder internationaliseringen av organisationer till att kulturuttryck och filosofier om 
organisation och ledarskap blir mer och mer intressant att studera utifrån ett internationellt 
perspektiv (Eisenberg & Riley, 2001:316). Detta för mig tillbaka till visionen att det som har 
störst inflytande idag är ett nordamerikanskt sätt att se på organisation och ledarskap. Om vi 
ser företeelsen benchmarking ur detta perspektiv, är problemet med tankemodeller att de kan 
påverka en hel bransch. Företagen omfattar samma normer och har goda kunskaper om 
varandra. Att följa någons annans exempel innebär här endast en förstärkning av de rådande 
tankemodellerna (Senge, 1995:166). Detta beskriver Hamrefors (2002:97) som  
 

”Företag jämför sig ofta med företag som liknar dem själva och detta gör att de 
riskerar att jämföra fel dimensioner. Det effektiva sättet att genomföra en 
benchmarking innebär att jämföra olika interna processer med liknade 
organisationer i helt annorlunda branscher och miljöer”.  

 
Detta är enligt författaren enda sättet att frigöra sig och skapa ett nytänkande, men tryggheten 
står i organisationer ofta emot det hot som förändring och nytänkande innebär.  
Utifrån ovanstående resonemang är det enligt min mening intressant att ha konstruktioner på 
olika nivåer i minnet, då man studerar ledarskap och kommunikation. Sandberg (1999) gör ett 
försök att se hur tankarna om ett mer ”reflekterande” ledarskap i alla fall har börjat att spira, 
men att det till och med inom utbildare i ledarskap i samma företag finns olika typer av 
tankemodeller. På en nivå lite grann mittemellan lokal och individuell visar Sandberg (1999) 
på att det i ett av de största utbildarföretagen, IFL, kan identifieras tre olika typer av 
konstruktioner när man frågar utbildarna om vad de anser är deras uppgift när det gäller att 
utbilda för företagsledning. Det de har gemensamt är affärsmannaskap, personligt ledarskap 
och en humanistisk grundsyn. Det som skiljer sig åt är hur de olika utbildarna lägger olika stor 
vikt vid 1) att utveckla ett företag genom att göra det möjligt för medarbetarna att växa och 
utvecklas, 2) långsiktig företagsutveckling, och 3) ledares självförståelse. Det är samma 
konstruktion men vikten läggs olika mycket på de tre gemensamma aspekterna (Sandberg, 
1999:176-178). Här kan vi alltså konstatera att trots att de globala modellerna verkar vara de 
som dominerar, är de lokala och de individuella i högsta grad relevanta. Dock är det mest 
nyansskillnader på det som är globalt vedertaget.  

2.1.3.3. Tankemodeller och tankeobjekt, den individuella nivån 
Detta är den individuella nivån som kan vara delvis medveten, men till stora delar omedveten. 
Jag definierar tankeobjekt, precis som i positioneringsstrategi, som det som en individ först 
tänker på, det som motsvarar platsen ett ting eller ett ord innehar i dennes medvetande. Ett 
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tankeobjekt kan därmed beskrivas som föreställningsvärldens minsta enhet. Ett tankeobjekt 
motsvarar vår egen uppfattning om ett objekt, konkret eller abstrakt sådant. Med andra ord, 
hur vårt eget tankeobjekt avseende något ser ut, påverkas av våra normer, värderingar, 
attityder, föreställningar och beteenden (Palm, 1994). 
 

 
Fig. 3. Individuell nivå 
 
Tankeobjekt är i stort sett dolda för omvärlden och omfattar det vi är omedvetna om, det vi tar 
så mycket för givet att det är cementerat i vår tankevärld. Här finns normer och värderingar 
som inte ens uttalas (Palm, 1994). I min analys kommer jag att se hur mina respondenter 
uppfattar begrepp som kommunikation och ledarskap. Jag menar att det har en stor betydelse 
att vara medveten om att olika individer kan ha olika tankeobjekt om samma objekt, detta i sig 
kan innebära en komplikation. Person A kan uppfatta begreppet som en sak, person B något 
helt annat. Oavsett om det är stora skillnader eller bara nyanser kan frågor som syftar till att 
avslöja dessa ge en förståelse på en mycket grundläggande nivå. 
 
Tankemodeller är lite ”större”. Om tankeobjekt är ”minsta gemensamma nämnare” är 
tankemodeller ”inre teorier”. Om vi utgår ifrån att andra är opålitliga (även om vi aldrig skulle 
uttala det), agerar vi inte utåt med tillit till andra. Om en ledare har en tankemodell om att 
hans/hennes medarbetare eller kollegor inte är lika kompetenta som honom/henne, kommer 
det att uppstå kontroll och detaljstyrning. I grunden handlar det om - om vi använder en 
psykologisk term – selektiv varseblivning. Något förenklat innebär det att vi ser det som vi ser 
utifrån våra samlade erfarenheter och vår subjektiva verklighet (Senge, 1995). Att arbeta med 
sina egna tankemodeller kan innebära att vi aktivt tänker på en specifik situation och 
reflekterar över dels vad vi sade, men därefter vad vi tänkte men inte sade. Om jag har en 
tankemodell som säger att min chef är otålig och vill ha snabba lösningar, så strävar jag efter 
att ge henne/honom en snabb lösning, inte gärna att göra som jag egentligen anser vara en 
bättre lösning. Att komma underfund med sin tankemodell är att sakta ner tankeprocessen, att 
bli medveten om att mitt sätt att agera sker helt utifrån min egen verklighetsuppfattning. Ett 
sätt är att identifiera ”begreppsförskjutningar”. Dessa uppstår som en effekt av att gå från 
observation till generalisering och behandlar subjektiva antaganden som faktum. En annan 
aspekt på hur dessa tankemodeller kan orsaka problem är att om någon befordras till chef, 
försöker denne omfatta den nya rollen med sina gamla tankemodeller. En marknadschef som 

Individuell nivå/ 
tankemodeller: 
Exempel på 
konstruktioner; 
”jag gör som jag 
tror att min chef 
vill att jag ska 
göra”, ”när jag 
blir chef ska jag 
göra/inte göra 
som min 
nuvarande chef” 
Tankeobjektet 
ledare/ 
ledarskap: 
??? 
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befordras till VD kan hamna i fällan av att slutligen sköta och driva hela företaget som en 
marknadsavdelning, en datachef som en IT-avdelning etcetera (Hamrefors, 2002:49). 

2.2. Rådande Konstruktioner om ledarskap 

2.2.1. Klassiska ledarskapsteorier och ”management gurus” 
Kallifatides (1999) påtalar att konstruktionerna av ledarskap har gamla anor, ända från 
Webers teorier om byråkratier, Fayols administrative management, Taylors scientific 
management, och Mayos human relations. Där jag använder begreppet myt, talar Kallifatides 
hellre om dygder, och dygderna är skapade från dessa fyra grundläggande teorier som är det 
kulturella material som dagens företagsledare hämtar sin kunskap från. Dygderna är 
framförallt att ”vara av det rätta virket” (a.a. sid. 73), att vara ”en handlingens man” (a.a. sid. 
74) vilka Kallifatides sammanställer som ”tuffhetens dygd”. Dessa dygder reproduceras 
genom social dominans, genom att de som uppnått denna ”tuffhet”, d.v.s. är toppchefer, har 
rätten att tala, att definiera det önskvärda, genom att ”fastställa reglerna för samvaron” (a.a. 
sid. 72) och därmed definiera vilka andra i företaget som är ”av det rätta virket” och har 
makten att stå oemotsagda i sin sociala dominans (Kallifatides, 1999). 
 
Jag kommer nedan att göra en snabb historisk överblick över dem som haft störst inflytande 
över ledarskapsdiskursen och organisationstänkandet. Enligt Huczynski (1996) är det 
egentligen sex och inte fyra stycken ledarskapsfilosofier som överskuggar allting annat. Det är 
(företrädare inom parentes) a) byråkratifilosofin (t ex Weber, Thompson), b) scientific 
management (Taylor), c) administrative management (Barnard, Fayol), d) human relations 
(Mayo), e) neo-human relations (Argyris, Schön, Schein, Maslow, Herzberg) samt f) guru 
theory (Drucker, Peters, Iacocca). Jag tar inte i min översikt upp all kritik som de har fått, inte 
heller gör jag en mer ingående analys av dem, men jag anser att det är viktigt att notera 
varifrån det mesta som har stor utbredning inom ledarskapsdiskursen idag har sitt ursprung.  

2.2.1.1. Byråkrati 
Max Weber (1864-1920) som utvecklade byråkratibegreppet var främst intresserad av sociala 
förändringsprocesser och framförallt rationalitetsbegreppet. Han skapade också begreppet 
karisma i förhållande till chefskap och ledarskap. Enligt Weber finns det fyra olika typer av 
auktoritet. Det första är karismatisk auktoritet, som bygger på tron att den som ger en order 
har extraordinära egenskaper (ex Jesus). I den traditionella auktoriteten ligger en tro på att den 
som ger en order har alltid gjort det (ex kung). I den legislaturiska auktoriteten lyddes order 
på grund av att personen som ger dem har lagen på sin sida och slutligen den auktoritet som 
har med organisationer och ledarskap att göra; byråkratisk auktoritet. Idén om en organisation 
som rationell, stabil, förutsägbar, med uttalade hierarkier, opersonlighet, karriär och en stark 
delning mellan arbete och privatliv har haft genomslag in i våra dagar (Huczynski, 1996:11-
12, jfr Wolvén 2000). 

2.2.1.2. Scientific management 
Ursprungligen utvecklad av F. W. Taylor i början på 1900-talet, är det en idé som hanterar 
saker som effektivitet, system, kontroll, tidsstudier m.m. Som namnet antyder ville han 
utveckla en vetenskaplig syn på organisationer och ledning av dessa. Han letade efter 
symptom på t ex ”systematic soldiering” som innebär att som medarbetare hela tiden 
underprestera. Detta berodde enligt Taylor på svagt ledarskap med tumregler för hur arbetet 
skulle skötas istället för klar arbetsfördelning och arbetsträning. Taylor ville skilja på fysiskt 
och psykiskt arbete, låta arbetarna arbeta och cheferna administrera och styra, samt 
förespråkade en hög grad av specialisering och att skapa experter. De fyra principer på vilket 
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scientific management vilar är a) utveckling av en vetenskap för vars och ens arbete för att 
ersätta tumregler, b) systematisk utbildning av arbetare istället för att antingen låta dem välja 
arbetsmetod själva eller lära sig av sina misstag, c) att ha ett ”hjärtligt” samarbete med sina 
arbetare för att försäkra sig om att arbetet blev utfört enligt vetenskapliga metoder och 
slutligen, d) ansvar och arbete fördelat mellan de som var bäst lämpade att utföra det, 
administration och mer ansvar för cheferna och arbete med mindre ansvar för arbetarna 
(Huczynski, 1996:13-14, jfr Wolvén, 2000). Oerhört många organisationer arbetar utifrån 
detta än idag, till och med utan att vara medvetna om det. 

2.2.1.3. Administrative theory 
Främste företrädare för denna teori är Henri Fayol. Det är precis som ovanstående en teori 
som talar om effektivitet, hierarki och specialisering, för att uppnå den optimala 
organisationen. De som främst utvecklade teorin var inte akademiker, utan tvärtom konsulter 
och praktiker/chefer. Teorin bygger på att ha maskinliknande byråkratier, med en stark 
ledning och kontroll som står på fyra ben; a) arbetsdelning, b) funktionella processer, c) 
organisationsstruktur och d) kontrollmekanismer, vilket inkluderar sådant som disciplin, 
hierarkisk ordergivning, underordning av det individuella, centralisering och ”esprit de 
corps”. Som ovanstående finns detta synsätt kvar i en mängd organisationer än idag 
(Huczynski, 1996:15-16). Detta kallar Lagnevik (1989:19) ”den klassiska skolan” och har 
egentligen grundlagt det som chefer ”tror att de gör”, d.v.s. planering, organisering, 
anställning av medarbetare, order, koordinerar, rapporterar och budgeterar. Fayol och andra 
förespråkade ett begrepp som idag används flitigt, men att det kommer från denna teori är 
tämligen okänt i allmänhet, nämligen ”Management by walking around”.  

2.2.1.4. Human relations 
 Med human relationsteorin svängde pendeln över till att fokusera på människor. Det är dock 
fel att hävda att det är en reaktion mot de tidigare utan snarare ett skifte av fokus. Målet är 
detsamma, menar Huczynski (1996), d v s att kontrollera grupper genom att integrera dem i 
organisationen. Kritikerna skulle kunna säga att det bara är ett taktikskifte, inte ett förändrat 
synsätt. Human relationsteorin bygger till stora delar på experiment utförda från 1924, kallade 
Hawthornestudierna som är kopplade till en professor vid Harvard, Elton Mayo. Dessa studier 
syftade till att studera sammanhang mellan arbetsförhållanden och prestation. Vad dessa 
studier visade och som fortfarande är ett inte så kontroversiellt uttalande (men inte desto 
mindre framstår det varje gång även i aktuella studier som ett nytt faktum) är att det 
ekonomiska utfallet inte är den främsta motivationsfaktorn för medarbetare. Snarare var 
solidaritet nyckeln till framgång. Paralleller drogs mellan ledarstil och uppkomsten av en 
informell organisation. Denna teoris nära koppling till scientific management blir tydlig när 
man ser att den tidigare nämnde Elton Mayo, skrev ett antal artiklar för The Taylor Society 
Bulletin, som visade på att det rätta sättet att uppnå effektivitet var att ett vänligt och 
avslappnat sätt att kontrollera och övervaka skulle resultera i en högre produktivitet. Lite elakt 
skulle man kunna kalla human relationsteorin för ett sätt att ”få arbetarna att producera mer 
genom att vara snäll mot dem”. En avgörande faktor för att den fått så stort genomslag är 
förmodligen uppkomsten av fackföreningar under 30-talet och framåt. De flesta 
organisationer har idag någon typ av koppling till denna teori i sitt sätt att leda och agera 
(Huczynski, 1996:17-19, jfr Wolvén, 2000). 

2.2.1.5. Neo-human relations 
Den kanske mest inflytelserika ledarskapsfilosofin är neo-humanrelations. Den utvecklades i 
början på 1950-talet och har haft ett enormt inflytande på företeelser som rådgivning och en 
positiv syn på medarbetarinflytande, chefskurser och utformande av arbetsuppgifter. De 
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primära teserna som denna filosofi bygger på är a) att se organisationer som en uppsättning 
tekniker innefattade i specifika psykologiska processer, b) att traditionella organisationer 
genererar individuell, psykisk stress och föreslår att chefer ersätter det med mer organiska 
strukturer, c) att erbjuda tekniska organisationer ett recept för förbättring, d) att chefer bör lita 
mer på att medarbetarna kan ta ansvar för sitt eget arbete och e) att chefer bör tillåta sina 
medarbetare att själva påverka innehållet i sitt arbete. Det som alltihop bygger på är ett 
antagande om att medarbetare vill ha en möjlighet att växa och utvecklas på arbetet. Ett andra 
antagande är att om medarbetare tillåts göra ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete, kommer 
de att utveckla en odelat positiv attityd till företaget och sträva mot dess mål utan att 
ifrågasätta. Här kommer Maslow in i bilden med sin teori om behovstrappan. Ett av stegen på 
denna är att sträva efter acceptans, status och bekräftelse. Detta är dock en feltolkning enligt 
Huczynski. Vad Maslow egentligen pratade om redan 1943 var i vilken utsträckning våra 
behov av olika saker blev uppfyllda i vårt dagliga liv, och visade på att verklig motivation kan 
uppnås genom att fylla de behov där vi ligger lågt i uppfyllelse (t ex behov av status och 
bekräftelse). Men det har idag blivit viktigare och lärs också ut vad man tror att han sade, inte 
vad han egentligen sade (Huczynski, 1996:22). Neo-human relations startade vågen av 
företeelsen ”organisationsutveckling” och etablerade själva begreppet. Detta är med andra ord 
inte ett speciellt gammalt begrepp, men är idag helt internaliserat, självklart. 1970 började 
Argyris att utveckla konceptet för konsulter att arbeta med detta och förespråkade redan då att 
om ett företag ska utvecklas, börjar det alltid med högste chefen. Om genomfört på ett riktigt 
sätt, kommer denna typ av organisationsutveckling att påverka människor direkt, förändra 
klimatet men lämna strukturen i stort sett orörd. Exempel på inflytelserika teorier är Douglas 
McGregors ”theory X and theory Y”, Frederick Herzbergs ”motivation – hygiene theory” samt 
Chris Argyris ”goal congruence theory”. Jag kommer inte att förklara dessa närmare då jag 
inte använder dem explicit i min analys. 

2.2.2. Nyare idéer och filosofier 

2.2.2.1.  Guru theory/Hjälteskolan 
Detta handlar egentligen inte om ett fåtal gurus, utan snarare hur ledarskap och ”business” 
under 1980-talet och senare i antal utgivna böcker blev ett större intresse än till och med 
böcker om bantning, sex och mat (Huczynski, 1996:35). Företrädare för denna våg av teorier 
trycker i högre grad på att ha det ”enda svaret”, baserat på sina egna erfarenheter och idéer. 
Många är f.d. eller nuvarande företagsledare och det finns i denna grupp namn som Iacocca, 
Carlzon m fl. En gemensam faktor är att dessa guruer har en syn på marknaden, konkurrens 
och innovation med ett oerhört starkt fokus på kunden, mervärde etcetera. Det handlar om 
”hjältar” som har fört sina respektive organisationer utöver det vanliga, de har blivit berömda 
var och en för sin speciella stil. Huczynski skiljer dock på guruer i form av akademiska 
sådana (Mintzberg, Kotler, Porter, Bennis m.fl.), konsultguruer (Naisbitt, Peters, Waterman 
m.fl.) samt hjälteskolan (McCormack, Avis, Carlzon, Trump, Iacocca m.fl.). Var och en har 
sin hemvist, men gemensamt är att de vill skapa universella modeller som ska fungera i vilken 
organisation som helst. Kritik som har ställts mot dessa guruer, främst de i hjälteskolan är att 
litteraturen är anekdotisk, kritisk analys är frånvarande och att det inte finns någon empirisk 
generaliserbarhet.  
 
Typiska aktörer är de ledarskapskonsulter som skriver böcker, undervisar i ledarskap m.m. 
Andra är affärsjournalister, akademiker och praktiker som Jan Carlzon (SAS). Det är ibland 
flytande gränser, t ex är det inte ovanligt att akademiker arbetar som konsulter och tvärtom, 
att konsulter anlitas för föreläsningar inom den akademiska världen. Inom den populära 
produktionen är ett typiskt drag att förenkla, generalisera och att använda termer (gärna 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 26

engelska). Affärsjournalister producerar artiklar, inslag i TV, med andra ord sätter agendan 
för vad som blir uppmärksammat i medierna. Akademikerna är främst forskare och lärare, och 
retoriken är speciell med de koder som är typiska för denna diskurs. Praktikerna är framförallt 
ledare som får genomslag för idéer och dessa rör sig främst inom och mellan organisationer i 
nätverk. Den typ av litteratur som produceras av denna grupp är främst självupplevda problem 
och hur man löser just den typen av problem (Furusten, 1996). Något som på senare tid är en 
skrämmande utveckling är de sekter som arbetar med ledarutveckling, främst som arrangörer 
av kurser på flera dagar mot en dyr kostnad. Exempel på detta är Insight (Church of the 
Movement of Spiritual Awareness) eller MSIA, ISA (Institute of Sef-realization, an 
Educational Coporation), Forum-Landmark Education (Nylund, 1998). 
 
Det existerar idag en mängd olika idéer, de flesta sprungna ur de ”klassiska”, eller som 
påminner i hög grad om hjälteskolan ovan. Dessa har vissa gemensamma drag, men det går 
också att urskilja olika typer, t ex den som innehåller en mängd formulär som ska fyllas i för 
att få fram poängtal som talar om ”vem man är”, gärna med en etikett. En annan typ är mer 
skönlitterär, dessa böcker handlar t ex om konkreta exempel med fiktiv dialog. I 
baksidestexterna kan det göras anspråk på att vara den absoluta vägen till framgång. 
Dessutom går dessa böcker ganska långt i att definiera vad framgång i ett ledarskap 
egentligen är. Citat: 
 

”Äntligen avslöjas de rätta vägarna till framgång” (Taylor, 2003) 
 
”Detta är boken för chefen som vill bli ledare” (Segerfeldt, 2002) 
 
”Framgångens tre hörnstenar – makt – pengar – berömmelse – belyses ur ett 
vardagspsykologiskt perspektiv” (Ahltorp, 2001) 
 
”Målet är att konkret och praktiskt visa hur du kan föra ditt företag till det 
stadium som kallas blomstring och sedan hålla det kvar där” (Adizes, 1996) 
 
”Använd boken som det verktyg den är!” (Ahrens & Björkman, 2000) 

 
En annan egenskap som är framträdande i dessa nyare (och populära) idéer är bristen på 
källor. Med andra ord – det som sägs har oftast ingen förankring i tidigare forskning, det är 
helt enkelt bara författaren som talar. Det kan låta som akademisk elitism att tycka att 
förankring i vad tidigare forskare eller författare har sagt för att göra en vidareutveckling av 
detta, är viktigt men det är ju också en fråga om trovärdighet i ansats och argumentation. 
Något som också är genomgående i denna typ av litteratur är hur man etiketterar och skapar 
roller. Exempel på detta är ”Producent-, Administrerar-, Entreprenör- och Organisationsroll”. 
Dessa roller skapar i sin tur benämningar som ”Den ensamme vargen, Byråkraten, Tändhatten 
och Den överanpassade” (Adizes, 1979). ”Resultatjägaren, Organisatören, Nytänkaren och 
Samordnaren” är andra etiketter producerade av Ahltorp (2001). Många ger intryck av att vara 
”den enda vägen”, ett sätt att generalisera utifrån sitt eget sätt att se på saken. Det handlar till 
stora delar om att applicera generella synsätt på något som är situations-, kontext- och 
individanpassat. Merparten av litteraturen fokuserar på producerande och säljande företag 
medan råd till de mer abstrakta och flytande kunskapsföretagen är mer sparsamt 
förekommande. De erbjuder också i nästan samtliga fall konkreta verktyg som ska underlätta 
ledarskapet i olika avseenden. 
 
Litteratur om ledarskap är minst sagt omfattande. Intressant statistik (gäller USA, men 
tendensen är internationell): 

 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 27

  1982 1992 Ökning
  
Antal managementskolor 545 670 23 % 
Antal examinerade från dessa 60.000 80.000 33%
  
 
Antal konsultbyråer 780 1533 97 % 
Antal konsulter  30.000 81.000 170% 
Total omsättning för dessa  
(miljarder $)  3,5 15,2 334% 
 
Antal utbildade i av dessa  
(miljoner)  33,5 40,9 22 % 
Antal utbildningstimmar  
(miljarder)  1,1 1,3 18 % 
Totala kostnader för org.  
(miljarder $)  10 45 350 % 
 
Antal artiklar om ledarskap 125.000 680.000 444% 
Antal nyutgivna böcker om  
ledarskap  1327 1831 38% 
Antal sålda exemplar (miljoner) 225 490 118 % 
 
(Nohria & Berkley, 1998:201)  

 
På tio år har antalet artiklar skrivna om ledarskap ökat med 444 %. Antalet sålda böcker om 
samma ämne med 118 %. Intresset har med andra ord ökat explosionsartat på bara tio år. Jag 
har inte lyckats hitta statistik som visar hur det ser ut idag, men tendensen är inte minskande, 
tvärtom.  

2.2.2.2. Det kommunikativa ledarskapet 
En av dessa nya idéer är alltså det kommunikativa ledarskapet. Men vad är då ett 
kommunikativt ledarskap? Och vad är det inte? 
 
I boken ”Kommunikativt ledarskap” (Högström, Bark, Bernstrup, Heide & Skoog, 1999) 
fokuseras på de ”bristvaror” i kommunikativt avseende som man kan finna i företag idag. Det 
handlar om brist på dialog, återkoppling, relevans, effektiva möten, kommunikation som 
fyller behov, kommunikation i kritiska processer, samordning och kvalitetssäkring när det 
gäller kommunikation. Författarna menar att ”all business is local” och att ovanstående brister 
tyder på att det hänger på ledarna om kommunikationen ska fungera. Den bör inriktas på 
närkommunikation, ledningen bör finnas nära sina medarbetare, det lokala personalbladet 
betyder mer är koncerntidningen.  
 
Författarna visar på en stor brist i ledarutbildningarna vad gäller kommunikationsteorier, men 
att det finns ”naturbegåvningar” på området ändå, som lyckas vara kommunikativa chefer 
utifrån sitt eget sätt att vara. De menar att alla chefer kan bli bättre på kommunikation med 
utbildning, träning och konkreta verktyg för att hantera den. De ger exempel på hur man 
genom detta kan undvika de brister som räknats upp ovan genom att göra plats för dialog, 
positiv återkoppling i grupp, negativ i enrum, effektiva möten innebär klara mål, att de hänger 
ihop (inte att förväxla med tidseffektivisering), kommunikation måste vara relevant för 
mottagaren, att se skillnaden i ledningens kommunikationsbehov och medarbetarnas, att 
kommunicera effektivt och korrekt även i kritiska skeende, att inte skapa ett 
informationsöverflöd genom en missriktad transmissionssyn (alla är inte betjänta av fler och 
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bättre kommunikationskanaler), samt att kvalitetssäkra kommunikationen. Lösningen är enligt 
dessa författare ett kommunikationskontrakt som ska arbetas fram i organisationen. 
 
Segerfeldt (2002) behandlar samma ämne, men i en form som mer påminner om en handbok i 
ämnet. Han talar om att för att förbättra kommunikationen måste tre frågor besvaras; vilka 
resurser finns? Vilken kompetens och kunskap finns? och Hur kan vi utnyttja, omfördela och 
stärka nuvarande resurser för att kommunicera bättre? Han ger till skillnad från ovanstående 
författare ett konkret exempel på hur ett kommunikationskontrakt ser ut. Ett sådant är i hans 
mening ett dokument där olika individer (chefer såväl som medarbetare) förbinder sig att göra 
på ett visst sätt både generellt och individuellt (a.a. sid. 157). 
 
I båda fallen saknar jag dock en konkret definition på det exakta begreppet ”kommunikativt 
ledarskap”. Det handlar mer om att lyfta upp kommunikation på det plan där det hör hemma, 
d.v.s. som grunden för all gemensam aktivitet, inklusive aktiviteter inom en organisation. Och 
tyngden ligger, trots det välförtjänta syftet, inte på kommunikation utan på ledarskap. 

2.2.2.3. Kooptation 
Kooptation är ett intressant begrepp i sammanhanget och är en viktig del i skapandet av 
konstruktioner av önskvärt ledarskap. Kooptationsbegreppet innebär att få nya 
gruppmedlemmar att anpassa och ta till sig den rådande normen (Holgersson, 2003:218). 
Ahrenfelt använder begreppet koordinera: dra åt samma håll, vilket han beskriver som en 
positiv nödvändighet för att bevara ett system intakt (Ahrenfeldt, 2001:110-111). Kooptation 
formar gruppmedlemmar genom positiv eller negativ bekräftelse på önskvärt eller icke 
önskvärt beteende. I förhållande till chefer uppkommer detta för att försäkra sig om att alla 
respekterar reglerna och den rådande hierarkin. Kooptation kan även tolkas som ett sätt för 
nuvarande chefer att stärka sin aktuella och framtida maktposition. Cheferna gör detta genom 
att forma eller snarare omforma reglerna genom att premiera de kandidater som beter sig efter 
den rådande normen. Holgersson har i sin studie funnit att rekrytering av företagsledare är 
präglat av ett invänjande av ledarkandidaten baserat både på formella och informella krav 
(Holgersson, 2003:213). Denna kooptation gör att det i t ex rekryteringsprocesser skapas en 
dominant konstruktion av ledarskap som gynnar renodlingen och likriktningen bland 
toppchefer (Holgersson, 2003:126-127). Rekryteringen av företagsledare tycks sammanfatt-
ningsvis bidra till att återskapa den klass av män som symboliserar normen av manlighet och 
ledarskap. Dessa män ses som överordnande andra män och kvinnor och ges därför företräde 
att via organisationerna fortsätta skapandet av ledarskapsidealet i samhället (Holgersson, 
2003:214). Linghag (2002:177-178) menar att det ur ett maktperspektiv ofta kan ses att chefer 
rekryterar andra chefer på basis av att de tillhör rätt nätverk eller maktgrupp, snarare än p g a 
duglighet och kompetens. Detta gör att de som rekryterar säkerställer den egna positionen, 
snarare än hotar den. Linghag har gjort en studie som visar att de unga, blivande chefer hon 
undersökt i väldigt hög grad gjort organisationens och chefens värderingar till sina egna. Det 
är viktigt att vara synlig i organisationen och detta innebär att visa sig karriärinriktad och att 
skaffa sig ett rykte som kompetent för att få en chans att bli en framtida chef. 
Anpassningsförmåga är också ett av de kriterier som lyfts upp som attraktivt för någon som 
vill uppnå ett högre steg i karriären. Detta ses som en kompetens i sig, och Linghag vill mena 
att detta till slut blir ett outtalat antagande om de rollnormer som förväntas av blivande chefer, 
roll likaväl som agerande. Linghag kallar detta en normativ styrning av organisationen, att 
chefskandidaten måste kunna internalisera organisationens värderingar för vad som är 
ledarskap, vilket i sig utgör en effektiv styrning av organisationen, men ingen utveckling 
(Linghag, 2002: 192). (Jfr Brogren & Carlsson, 2003, Carlsson, 2003). 
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2.3. Teorier om ledarskap 
Svenska akademins definition av chef är: ”en person som innehar högsta ledningen på en 
avdelning, i en större affär, ett industriellt etablissemang eller företag och så vidare. I 
egenskap av chef är man förman, huvudman eller ledare för den i affären anställda 
personalen” (http://g3.spraakdata.gu.se, 2003-09-23). Ledare är enligt samma källa: ”någon 
som leder en eller flera andra på en viss väg eller i viss riktning. En person som har makt, 
myndighet eller bestämmanderätt och utövar inflytande över andra som kan bestå av en eller 
flera personer.” (http://g3.spraakdata.gu.se, 2003-09-23).  
 
Begreppet ledarskap är ett ännu mer sammansatt, mångtydigt och komplext begrepp. Det kan 
användas för att föra samman beteenden, stilar och personlighet hos skilda grupper (såväl en 
gängledare i Harlem som presidenten i USA har ledaregenskaper). Alvesson & Deetz (2000) 
menar därför att det förmodligen är omöjligt och inte heller önskvärt att göra någon 
standardiserad definition. Precis som begreppet organisationskultur ovan är det ett flytande 
begrepp beroende på vad vi forskar om. Inget begrepp som speglar en social värld är möjligt 
att definiera exakt.  
 
Enligt Alvesson & Deetz (2000) är det alltså inte möjligt att svara på frågan: Vad är 
ledarskap? Att definiera ett begrepp på detta sätt är att göra en fastlåst definition på något som 
i förlängningen leder till att det inte uppkommer nya idéer och tankar. Alvesson & Deetz går 
ett steg längre och menar att man bör döpa om begreppet till t ex ”förenande 
organiseringsprocesser” med ”huvudorganisatörer” istället för ”ledarskap” och ”ledare” 
(Alvesson & Deetz, 2000: 145-146).  

2.3.1. Första dualismen: Ledarskap - Management 
Till att börja med vill jag skilja på begreppen ledarskap och management. I engelsk och 
amerikansk litteratur och forskning, skiljer man begreppen leadership och management åt. 
Management är det som till största delen handlar om styrning, kontroll, ekonomi och främst 
förekommer i forskning utförd av ekonomer och ingenjörer. Leadership är det som berör 
områden som är mer ”mänskliga”, som påverkansmöjligheter, omvårdnad och 
kommunikation (Sjöstrand m fl, 1999). Den kommunikativa problematiken är att det i 
vardagens samtal kan vara så att begreppen används parallellt, beroende på individuella och 
lokala tankemodeller. Men – olika termer för i princip samma sak, slarvigt använda, kan göra 
att vi talar förbi varandra i en dialogsituation. 
 
Jag vill genomgående använda begreppet ledarskap med betydelsen leadership enligt ovan i 
min studie, dels för att det faller sig naturligt att använda sig av den uttalade värderingen 
kommunikation och humanism, men också för att jag anser att det finns tillräckligt många 
anglifieringar i diskursen om ledarskap, eller som en föreläsare en gång uttryckte det; 
”corporate bullshit”.  

2.3.2. Andra dualismen: Chef - Ledare 
Historiskt kan man se att studier om ledarskap gärna fokuserar på motsättningar och dualism 
(till exempel ledarskap mot chefskap). Fairhurst (2001) ger exempel som transformation - 
transaktion, självstyre - extern, organisk - mekanistisk auktoritet, eftertanke - struktur, 
deltagande - autokratiskt, formella - informella ledare. En av de mest centrala motsättningarna 
är den mellan individ - kollektiv (a.a. sid. 379). Hon ställer frågan om hur fruktbart ett 
dualistiskt perspektiv egentligen är, och varför man väljer något som är ”bra” i förhållande till 
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något som inte är det. Jag börjar med den mest uppenbara distinktionen/dualismen. Är det en 
skillnad på en chef och en ledare?  
 
Kotter (1998:37) menar att det inte är det, utan att det är  
 

”two distinctions and complementary system of action. Each has it’s own 
function and characteristic activities.”  

 
Chefskap är att hantera komplexitet medan ledarskap handlar om att hantera förändring. Han 
menar att många företag idag är ”overmanaged and underled” (a.a. sid.38). Det kan till och 
med vara värre än tvärtom då företag utan ett bra chefskap tenderar att bli kaotiska och 
desorienterade och utan ett bra ledarskap med visioner stannar företag och stelnar i 
utvecklingen.  En chef planerar och budgeterar medan en ledare stakar ut vägen. En chef ser 
till att man når målen genom organiserande och att anställa rätt person på rätt plats, medan en 
ledare får individer att gå samman mot ett enda mål. En chef ser till att målen nås genom 
problemlösning och kontroll/övervakning, medan en ledare motiverar och inspirerar (Kotter, 
1998). Zaleznik (1998) menar tvärtom att chefer och ledare är två helt olika 
personlighetstyper. En chefs mål utgår ifrån nödvändigheter snarare än önskningar, de 
hanterar konflikter genom att klappa alla medhårs för att se till att företagets arbete blir gjort. 
Ledare å andra sidan skapar personliga, aktiva attityder gentemot målen. De letar efter 
möjligheter och belöningar som finns runt hörnet, inspirerar genom sin egen energi. Det 
Zaleznik har gemensamt med Kotter är att en organisation behöver både-och, inte antingen-
eller. En kultur som premierar chefskap lägger vikten på rationalitet och kontroll. Ledarskap 
ses i en sådan organisation som något som en ansträngning att få jobbet gjort. Det är en myt 
att ledarskap är något mystiskt, att bara ”stora människor” värda att stå i rampljuset är födda 
till ledare. Det lägger orimliga förväntningar på en sådan person som dessutom betecknas som 
artistisk, neurotisk och med en stormig relation med andra enligt Zaleznik. Chefer å andra 
sidan är trygga och lugna och kan etablera långsiktiga relationer. 

2.3.3. Ledarskap och kultur 
Schein (1992) menar att en kultur börjar med att en ledare applicerar sina egna värderingar 
och antaganden på en grupp av människor, medarbetarna. Om dessa godtar de värderingar och 
antaganden ledaren har, kommer de så småningom att bli för-givet-tagna, det har skapats en 
kultur som i sin tur i generationer kommer att definiera vilken typ av ledarskap som är 
acceptabelt i just denna organisation och dess kultur. (Jfr Webers auktoritetsbegrepp.) Schein 
menar alltså att kulturen definierar ledarskapet och inte tvärtom (Schein, 1992, jfr Eisenberg 
& Riley, 2001:309). Det är med andra ord helt naturligt att det inte går att säga att ledarskap i 
olika organisationer är en och samma sak, utan ledarskapet är helt situations- och 
kontextanpassat. För att överhuvudtaget ha en chans att förändra, måste ledaren vara 
medveten om och studera den rådande kulturen. Det är bara möjligt att förändra det som är 
känt. 
 
Även Eisenberg & Riley (2001:295) pekar på att en organisation som uppmärksammar 
organisationskultur som en avgörande faktor, genom en ökad dialog som tar hänsyn till kultur, 
också kan öka medarbetaransvaret och informationen om organisationen utan att förlora i 
kontroll. Företag som har gjort detta har också varit sådana som har lyckats bättre i att söka 
andra alternativ än traditionella hierarkiska system och fått till stånd en högre grad av ”platt 
organisation”. Motivationen att försöka manipulera kulturen är bra tänkt, men ofta misslyckas 
detta om man försöker att förbättra effektiviteten genom att ersätta en gemensam vision och 
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värderingar med kontroll och styrande ledarskap. Det kan till och med vara värre än öppen 
dominans (a.a.). 

2.3.4. Ledarens olika roller 
Teal (1998) menar att chef är ett av världens mest otacksamma jobb. Det ställs så höga krav 
att det är omöjligt att uppnå dem. Varhelst något går fel är det chefens fel. Går företaget 
dåligt? Det är ledningens fel. Varför uppnår jag inte det jag vill på mitt arbete? Chefen 
motarbetar mig. Teal menar att orsaken är att halvbra ledarskap är normen. Det är inte så att 
alla ledare är så totalt misslyckade som man kan tro och att alla organisationer egentligen 
skulle fungera bättre utan ledning överhuvudtaget. Dessutom är nog de flesta av oss ganska 
övertygade att vi skulle göra chefens jobb bättre än honom/henne. Det ser ju så lätt ut. Men 
mediokert ledarskap är, som Teal säger, normen. Det är inte fel personer som blir befordrade, 
eller att man är född utan ledarskapsgenen. Den vanligaste förklaringen är att bra ledarskap är 
så oerhört svårt att utföra, att få personer verkar bra, vad de än gör. Det ställs enorma krav på 
en ledare, dels kompetens i allt från företagsekonomi till psykologi, att se till att företaget går 
bra och dela med sig av vinsten, att få alla motiverade och inspirerade men samtidigt vara 
distanserade och ha stark integritet. Etiska värderingar, karisma, tur, empati, insikt, 
engagemang och ödmjukhet. Han/hon ska vara en vän och en mentor och alltid se till vårt 
bästa. Hur många lyckas med det? Även om det låter otroligt, finns det ett fåtal. Teal slår fast 
att de som lyckas inte har en uppsättning regler och normer, utan förlitar sig på mänsklig 
interaktion (Teal, 1998). Teal säger att de som de facto blir respekterade ledare inte är de som 
säger: 
 

”Managers are not responsible for peoples happiness. The workplace is not a 
nursery school. We’ve got market share and growth, and profits to worry about, 
and anyway, power is too useful to dribble away on relationships [...] But the 
only people who become great managers are the ones who understand in their 
guts that managing is not merely a series of mechanical tasks but a set of human 
interactions.” (Teal, 1998:151)  
 

Bra ledarskap kräver fantasi. Originalitet, visioner, okonventionella metoder, finurlighet och 
ett unikt sätt att arbeta i organisationen. Ett annat drag hos framgångsrika ledare, menar Teal, 
är integritet. Många tror att de har det, men förväxlar det med hemlighetsfullhet eller blind 
lojalitet, några tror att det innebär diskretion och några med brutal ärlighet, eller helt enkelt att 
inte ljuga. Vad det egentligen innebär är att vara ansvarsfull, kommunicera klart och tydligt 
och oavbrutet, hålla löften, känna sig själv, och att undvika den dolda agendan som hänger ut 
andra. Teal vill nästan jämställa det med begreppet heder (Teal 1998:154). Teal sammanfattar 
med att ledarskap innebär pågående övningar i lärande, undervisning och övertalning. Att få 
människor att göra det som är bäst för kunder, för organisationen, för dem själva är en kamp, 
det kräver att få människor att förstå och vilja göra det som är bäst och det kräver integritet, 
en vilja att släppa ifrån sig makt, mod och utmärkta läraregenskaper. Det kan också innebära 
att lära sig något om sig själv (Teal, 1998:161). Ur ett omvärldsperspektiv menar Hamrefors 
(2002:100) att 
 

”...ledningens funktion är inte att ge strategin innehåll utan snarare mening, och 
denna mening uppstår om ledningen utgör en effektiv fokalpunkt för en 
mångfald av signaler”.  

2.3.5. Gör eller är 
Mintzberg (1998) menar att det inte går att se ledarskap utifrån vad det är, utan ställer frågan, 
vad gör en ledare? Fråga dem och de säger att de planerar, organiserar, koordinerar och 
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kontrollerar. Därefter, se vad de egentligen gör. Förmodligen inte det de tror och säger. Om vi 
då inte vet vad ledare gör, hur kan vi säga vad det är? Mintzberg menar att det är en myt att 
ledare är systematiska, reflekterande och planerande. I sin studie visar han istället att det till 
och med kan vara så att en ledares arbete är konstant avbrutet, kommunikation sker ad hoc. 
Han menar att en ledare som ser det som sin plikt att alltid vara tillgänglig, gör det på 
bekostnad av avbrott, och med en oavbruten medvetenhet om vad som kan göras och vad som 
ska göras. En annan myt är att ledare inte har några reguljära uppgifter. Studien visar tvärtom 
på att ledare tillbringar mycket tid med att kommunicera ritualer och ceremonier, med 
förhandling och med extern kommunikation gentemot omvärlden. En tredje myt är att en 
ledare behöver komprimerad information vilket bäst sköts genom ett utbyggt, formellt 
informationssystem. Tvärtom är det så att ledare tenderar att inte använda dessa system utan 
favoriserar verbala kontakter, möten, telefon framför dokument. 
 

 ”Today’s gossip may be tomorrow’s fact – that’s why managers cherish 
hearsay.” (Mintzberg, 1998:8)  
 

En fjärde myt är att ledarskap håller på att bli en vetenskap och en profession. En vetenskap 
bygger på systematiska, analytiska bestämda procedurer. Och om vi inte kan lära ut ledarskap, 
hur kan det då vara en profession? Det finns problem med delegering på grund av att mycket 
information finns i ledarens huvud, inte på papper. Ledare är att ha ett enormt komplicerat 
arbete i detta avseende, med en enorm arbetsbörda men utan att kunna delegera enkelt, vilket 
enligt Mintzberg leder till övertidsarbete, och ibland att göra vissa uppgifter med 
”vänsterhanden”. Detta är författarens tes, för att kunna göra det till en profession och kunna 
lära ut ledarskap, måste vi veta vad en ledare egentligen gör. Tre av ledarens roller 
uppkommer direkt av formell auktoritet, det är dels som galjonsfigur (figurehead), vilket 
innebär att vara den som syns utåt, är företagets ansikte. Den andra är ledarrollen (leader 
role), med betoning på ledning och ansvar. Direkt ledning genom anställning och utbildning 
av sina medarbetare, indirekt genom motivation, att kunna se individuella behov i relation till 
organisationens mål. En tredje roll är länkrollen (liaison), som innefattar kontakter dels på en 
horisontell, kollegial nivå (även utanför företaget), minst lika mycket som med sina 
”underställda” som med sina överordnade, dels utåt mot omvärlden i form av kunder, 
affärsbekanta, leverantörer, kollegor utanför organisationen, beslutsfattare etcetera 
(Mintzberg, 1998). 
 
Den roll som helt naturligt är av störst intresse för mig och min studie är rollen som 
kommunikatör. 

2.3.6.. Rollen som kommunikatör 
Kommunikatörsrollen har tre olika aspekter, enligt Mintzberg. Som observatör (monitor) är 
det ledarens jobb att systematiskt avsöka omgivningen efter information, fråga ut kontakter 
och medarbetare, helt enkelt lyssna på vad som sägs. Som spridare av information 
(disseminator), ger ledaren ut information (som andra annars inte hade haft tillgång till) till 
och emellan medarbetare. Som talesman (spokesperson) har ledaren rollen av informatör utåt, 
som opinionsbildare, för aktieägarinformation och social information till allmänheten.  
 
Rollen som beslutsfattare är också uppdelad i olika delar enligt Mintzberg. Men inga beslut 
kan fattas utan fungerande kommunikatörsroll(er). Det är kommunikation som ger underlaget 
för beslutsfattande. Detta har fyra olika sidor. Först entreprenörsrollen, där en fungerande 
observatörsroll ger nya idéer som kan omsättas i nya projekt. Att implementera nya projekt är 
en oerhört viktig funktion för en ledare och han/hon ska kunna hålla många bollar i luften 
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samtidigt, kanske så mycket som 50 projekt åt gången. Konflikthanterarrollen (disturbance 
handler) är, om entreprenörsrollen är förändrande under kontroll, snarare hur ledaren svarar 
på förändringar och press utanför sin kontroll, t ex allvarliga störningar som strejk, en 
storkund är i konkurs eller en leverantör levererar inte som överenskommet. Ingen kan förutse 
dessa händelser, vilket ligger i sakens natur, och en dålig konflikthanterare ignorerar 
symptomen tills det är för sent men även en god sådan kan inte förutse alla effekter av de 
beslut som tas i situationen, vilket kan göra dessa händelser till en mycket allvarlig kris. Den 
tredje beslutsfattarrollen är som resursfördelare (resource allocator). Det kanske viktigaste är 
hur ledaren fördelar och planerar sin egen tid och sina egna resurser. Det är också en fråga om 
att sanktionera andras beslut (på mellanchefsnivå) innan de tas. På så vis upprätthålls en 
kontroll över beslut och eventuella effekter. Problem här kan vara att se till allas intressen, 
såväl inifrån som utifrån, likaväl som att se till att budgeten inte överskrids. Det viktigaste är 
att ha förtroende för sina medarbetares omdöme. Den fjärde och sista rollen är den som 
förhandlare (negotiator) vilket innebär just att förhandla fram kontrakt, fackliga överens-
kommelser, lösning av interna konflikter. Ingen av alla dessa roller går att separera från någon 
annan, utan de bildar en helhet med varierande tyngdpunkt. Alltså, flera personer kan inte dela 
på en chefs arbete, såvida de inte kan agera som en. De kan alltså inte dela upp rollerna 
mellan sig då alla måste finnas i en enda person för att ledarskapet ska fungera. Men för olika 
chefer ligger tyngdpunkten på olika delar, en marknadschef kanske har en mer utvecklad 
kommunikatörsroll än en personalchef som kan vara mer av en förhandlare (Mintzberg, 
1998). 
 
Sandberg & Targama (1998) vill lyfta upp ytterligare en roll som förespråkas av Chris 
Argyris, nämligen den konsultativa rollen. Denna roll handlar mycket om att delegera men 
belyser problemet med att det inte bara innebär att lägga ut uppgifterna utan att också göra 
medarbetarna kapabla till att göra egna bedömningar, inte att förutsätta att de kan fatta 
besluten och mer eller mindre beordra medarbetare att bli självgående. Det är ledningens roll 
att skapa förutsättningarna. I detta ligger poängen med det ”konsultativa ledarskapet”, att 
vägleda och stimulera. Enligt Argyris (1970) innebär en konsultativ roll att en ledare ska a) ta 
fram information, b) skapa engagemang, att få medarbetarna att ta ställning och bygga upp en 
övertygelse, samt c) ge medarbetarna ett fritt val. Detta till skillnad från den traditionella 
synen på ledarskap som styrning, planering, utformning och verkställande av beslut. 
Författarna menar att rollen är densamma för chefer på alla nivåer även om målgrupperna för 
kommunikationen är olika individer. Det handlar för chefer på högre nivå idag mer om att 
vara en idésäljare än att kraftfullt styra. Något som är viktigt att framhålla är att författarna 
inte ser detta skifte mot ett förståelseperspektiv enbart i ledarskaps- och 
organisationsforskningen, utan i de flesta samhälleliga funktioner, inte minst inom utbildning, 
medicin och arbetsmarknad. 
 
Sandberg & Targama menar att bygga strukturer och att planera och fatta beslut fortfarande är 
en ledaruppgift. Men att delge medarbetarna dessa strukturer och ge dem förutsättningar att 
förstå dem är nästa steg. Det är enkelt att ta till information som ett medel. Men att ge 
individer förståelse är större än att ge dem information. Man kan ge människor information, 
men man kan inte tala om vad de ska göra med den. Häri ligger problematiken med att vi alla 
skapar vår individuella verklighet och gör våra egna tolkningar av information (se ovan 
2.1.1.). Författarna menar att man ska se förståelse som en grund för människors individuella 
och kollektiva lärande, samt att kompetensutveckling är initialt. Författarna slår fast att för att 
bli en framgångsrik ledare bör skickligheten i att hantera förståelse utvecklas genom att a) 
avläsa och kartlägga enskilda individers förståelse för arbetet och organisationen, b) 
konfrontera och delge medarbetarna nya tankegångar och synsätt, c) utveckla fungerande 
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processer där individer får redovisa och bearbeta sina erfarenheter, idéer och tankegångar, 
samt d) hitta metoder för att stimulera till engagemang och delaktighet som i sin tur 
uppmuntrar till att skapa och ompröva sin förståelse. Dock ser de problem med svårigheten att 
mäta utfallet av ett konsultativt ledarskap.  Det finns inga etablerade metoder för att utföra det 
och inga kontrollmöjligheter.  

2.3.7. Tredje dualismen: Förhållandet kommunikation och ledarskap 
Fairhurst (2001) tar upp fem forskningsområden som handlar om ledarskap; 
inflytandestrategier, feedback, karisma - visionärt ledarskap, ledare - medarbetareperspektiv 
och system - interaktion. Jag kommer inte att beskriva dessa närmare här. Samtliga studier har 
som primär dualism: individ – system. Individ handlar om ledare själva medan system är en 
grupp, kultur, subkultur, organisation eller liknande. Från att ha haft ett individuellt fokus, går 
nu forskningen mot ett systemperspektiv. Två sekundära dualismer finns. En som handlar om 
tankemönster – språkmönster, och en som behandlar transmission – meningsskapande. 
Tankemönster (cognitive outcomes), innebär tankar och känslor som uppkommer före, under 
och efter social interaktion. Studier med detta fokus tittar på individuella erfarenheter av en 
viss tolkning, ”...subjective reactions to so-called objective messages” (a.a. sid. 384). 
Perspektivet handlar om perception, tankescheman, attribut m.m., och antar att förhållandet 
ledare – de som definierar någon som ledare, är en kontext för kommunikation. Studier om 
språkmönster (conversation practice) är däremot fokuserade på att ledarskap är en prestation. 
En relation skapas genom kommunikation och studier i detta fält ser till hur ledare och de som 
är utsatta för ledarskapet agerar i relation till varandra och detta skapar relationen dem 
emellan. Relation är lika med kommunikation. Istället för att se dessa som motsättningar 
menar Fairhurst att de är beroende av varandra. Utan människor, ingen mening. Utan 
budskap, ingen kommunikation (a.a. sid. 385). Den andra sekundära dualismen är 
transmission – meningsskapande. Spänningen ligger här mellan den socialt konstruerade 
verkligheten som objekt och processen i själva skapandet av den. Istället för motsättning ser 
Fairhurst även här snarare ett ömsesidigt beroende. ”...we make our own history, but not 
always under the conditions of our choosing” (a.a. sid. 385). Transmissionssynen antar att 
avsända och mottagna budskap har en objektiv verklighet bakom sig. De existerar oberoende 
av sändare eller mottagare. Meningsskapande å andra sidan fokuserar på hur avsändare och 
mottagare väljer ett uttryck framför ett annat, ett författarperspektiv.  

2.4.Teorier om kommunikation 
Jag börjar nedan bena ut begreppen och göra ett försök till att förklara olika synsätt på 
kommunikation och vad det i grunden innebär. Till att börja med definitionen i Svenska 
Akademiens Ordlista: ”av lat. communicare, göra ngt gemensamt, meddela ngn ngt, få del av 
ngt, rådpläga m.m., avledn. av lat. communis” 

2.4.1. Skillnaden på kommunikation, dialog och diskussion 
Kommunikation kan sägas vara alla aktiviteter som syftar till att utföra informationsbärande 
aktiviteter. Dialog är enligt Larsson (2001) något som syftar till gemensam förståelse, är ärlig, 
uppriktig, symmetrisk, jämställd och öppen m.m. Detta kan sägas vara en normativ och 
idealiserad bild av dialogbegreppet och det ursprungliga som kommer från grekiskans 
”dialogos” som ungefär betyder ”genom utbyte av tankar”. En fruktbar organisationskultur 
gynnas av konversation, som uppmuntrar till att chefer och medarbetare diskuterar sig själva, 
kritiserar sig själva och andra på ett konstruktivt sätt, tänker i termer som process, tar hänsyn 
till ömsesidigt beroende och verkligen har mellanmänskliga kontakter på alla nivåer i 
organisationen (Eisenberg & Riley, 2001). Många verkar dock omfatta dialogbegreppet som 
att ha samma innebörd som diskussion. Diskussionen syftar snarare till att argumentera, 
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utbyta åsikter och i sista ändan, låta bästa argumentet vinna. (Jfr Habermas ”kommunikativa 
handlande” som syftar till konsensus.) Ett resonemang som ligger nära detta sätt att tänka är 
Peter Senges (1995) modell av ”det goda samtalet”. En modell för detta är:  
 

 
 
Fig. 4. Det goda samtalet (min modell, inspirerad av Peter Senge, 1995) 
 
Jag tycker att det här är en modell som tydligt belyser skillnaderna. I en dialogsituation 
kommuniceras jämbördigt, utan avbrott lyssnar man på den andre partens åsikt, eller snarare 
tankar. När det har blivit ett åsiktsutbyte som snarare syftar till att värdera argument och sätta 
för och emot är det på diskussionsnivå. Debatten slutligen, är den situation som uppstår när 
tankar utbytts, argument vägts och analyserats och en ståndpunkt intagits och samtalet enbart 
syftar till att ”vinna det verbala slagsmålet”.  
 
Jag väljer att se på kommunikation på samma sätt som Johansson (2003). Kommunikation 
skapar sociala relationer, konstruerar och skapar mening i ”verkligheten”, att kommunikation 
är mångtydigt. Kommunikation har också förmågan att förändra individers kunskap, 
förståelse, känslor och handlingar. Begreppet kommunikation är till syvende och sist något 
som försiggår mellan individer. Det är ett slags utbyte av kunskap, information och syftar till 
att konstruera en gemensam verklighet genom dialog i första hand, diskussion i andra hand 
och debatt i tredje hand.  

2.4.2. Skillnaden på transmission och meningsskapande 
De två dominerande synsätten på kommunikation är dels det systemteoretiska, dels det 
sociokulturella. Det systemteoretiska perspektivet ser kommunikation utifrån en 
”transmissionssyn”, med ”ledningsmetaforen” som förklaring. Ledningsmetaforen innebär att 
ett meddelande har en sändare och en mottagare, däremellan ett medium. Den mest kända är 
den som utvecklades av Shannon och Weaver redan 1949. Den utvecklades senare till att ta 
hänsyn till eventuella störningar mellan parterna som kunde förklara varför meddelandet inte 
uppfattades ”korrekt”. Transmissionssynen på kommunikation innebär därför att kunskap och 
information enbart överförs via ett medium mellan olika personer, det har en reproducerande 
funktion (Carey, 1988). Detta perspektiv är mera en förklaringsmodell än det sociokulturella 
där det är en förståelse som är eftersträvansvärt (Sandberg & Targama, 1998). Det senare 
etablerade sociokulturella perspektivet ser på kommunikation som ett meningsskapande 
mellan individer och kommunikation genom interaktion, d v s kommunikationen har en 
konstituerande och producerande funktion. Man konstituerar en förståelse av verkligheten och 

Dialog. 
”Genom 
relation”  Diskussion. 

”Dissekera, 
analysera, 
värdera” 

Debatt. 
”Att slåss” 
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producerar därmed mening. Kommunikationen kan ses som ett utbyte av kunskap mellan 
individer, men i en speciell kontext och i denna konstruerad socialt av individer i en specifik 
kultur (Heide, 2002). Falkheimer (2002:19) uttrycker det som att ”mottagarna har blivit 
deltagare”. Just problemet med att överföringsmetaforen institutionaliserats i språket belyses 
av Johansson (2003). Hon problematiserar att den kommunikation som försiggår mellan chef 
och medarbetare och de strategier och visioner som uttalas som önskvärda, inte får genomslag 
i organisationen. Ett av problemen är att chefer inte i någon högre grad har ett 
förståelseperspektiv, utan snarare använder överföringen av ett budskap utan att vara 
medvetna om mångtydigheten i hur andra uppfattar budskapet (a.a. 2003:328, jfr Sandberg & 
Targama, 1998). Johansson menar att ett annat problem med att finnas kvar i en 
transmissionssyn är att det begränsar utövandet genom att cheferna blir låsta i ”inbördes 
beundran”, att diskutera svårigheterna med jobbet, att göra agendalistor, uppfinna finurliga 
strategier och bestämma vad de ska göra, men om de inte kan säga vad de menar eller vill kan 
de inte heller leda.  
 
Som ovanstående visar lever transmissionssynen kvar i organisationer men inte längre i 
kommunikationsforskningen. Man tycker inte längre att effektstudier eller funktionsstudier 
ger relevanta svar. Trots att synen på kommunikation i organisationer har en transmissionssyn 
är det dock produktivt att i högre grad fokusera på meningsskapande kommunikation. Enligt 
Sutcliffe (2001) lever organisationer på detta meningsskapande, eller ”sense-making”, dels 
om sin omgivning, dels mot den. De inhämtar, tolkar, och kontrollerar flödet av 
omvärldsinformation för att inte utsättas för hot, se möjligheter, och för att uppnå effektivitet i 
hanteringen av yttre aktörer (aktieägare, finansiärer etcetera). De kan uppträda reaktivt, då de 
svarar på problem och frågor som uppkommit, eller proaktiva genom att skapa möjligheter. 
Att vara proaktiv innebär också att vara delaktig i skapandet av en verklighet, i omvärlden (jfr 
Cheney & Christensen). Det påminner i detta om Weicks (1995) term; enactment, att en 
organisations sätt att agera definierar sin egen omvärld. Genom att projicera interna frågor, 
avsikter och strategier på sin omgivning, skapar eller simulerar organisationen sin egen 
omvärld. Faran är att organisationen upplever omvärlden mindre än den är och omedvetet 
påverkar en mycket större omvärld, med oavsiktliga konsekvenser. Följden av detta är att 
organisationer i mycket högre grad behöver vara medvetna om sin inre betydelse. Det behövs 
en större känslighet i att läsa sin egen organisation, med de koder och symboler som finns 
inom organisationen (jfr organisationskultur ovan). Det blir en slags självreflektion över vad 
omvärlden egentligen ser, inte vad organisationen tror att den ser. Ett slags personlig 
utveckling, på organisationsnivå, och inte att arbeta med marknadsföring inåt (Cheney & 
Christensen, 2001).  
 
Karl E. Weick är en av dem som främst förknippas med teorier om meningsskapande i 
organisationer. Han är i grunden organisationspsykolog och har haft en stor betydelse för 
detta forskningsfält. Han menar att i studier av organisationer är analyser av 
kommunikationen helt fundamentala eftersom mänsklig interaktion och behandling av 
information är centrala processer (Weick, 1995). Det systemteoretiska synsättet på 
kommunikation är alltså inte tillämpligt, utan medlemmarna i en organisation uppfattar 
meddelanden på sitt eget sätt och skapar sina egna betydelser (Kreps, 1990). Inom en 
organisation skapas en intersubjektivitet, en gemensam tolkning av processer. Dessa blir med 
tiden internaliserade, d v s tolkningarna av budskap blir till en del av kulturen, man upplever 
inte att man tolkar, utan ”så här är det här” (Weick, 1995). När flera individer i en grupp 
kommer överens om samma tolkning, blir informationen ”intersubjektiv” (Dervin, 1983; 
Johansson, 2003). Intersubjektivitet måste också tas för given. Den som öppnar ett samtal har 
privilegiet (eller makten) att bestämma vad som ska diskuteras, och vad det ska betyda, 
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medan lyssnaren försöker förstå. Johansson (2003) menar att en känsla av ömsesidig 
förståelse finns kvar tills den blir utmanad av uppenbart olika åsikter. 

2.4.3. Kommunikationskompetens 
Jablin & Sias (2001) menar att det är nödvändigt att skilja på kommunikationens effekt och 
kompetensen att utföra den. Att studera hur kompetent en organisation är i att kommunicera, 
måste försiggå på olika plan, både utifrån ett beteendeperspektiv och utifrån ett 
tankeperspektiv för att upptäcka vad det är som styr. Dessutom är det viktigt att bortse från 
antagandet om att vi är rationella varelser.  
 

”...even though most managers are aware that punishment in the form of an 
angry reprimand of a subordinate in the presence of his or her coworkers is 
inappropiriate, and rarelys solves any problems (if anything, it creates new 
problems), are there many managers who have not at one time or another acted 
in this manner?” (Jablin & Sias, 2001:829) 
 

I kommunikationsstudierna är det också viktigt att skilja på medvetet och omedvetet beteende 
när man studerar kompetens. Ett antagande som också bör uppmärksammas är att medlemmar 
i en organisation har ett konstant behov av att kommunicera och att uppfattas som duktiga på 
det. Antagandet är att om en person kommunicerar på ett sätt i en situation, kommer denne att 
göra det i alla situationer. Men här tar man inte hänsyn till motivation. Vi är naturligtvis inte 
lika motiverade i alla situationer att visa upp ett ”gott” kommunikativt beteende (Jablin & 
Sias, 2001). En komplikation i detta sammanhang är att en av svårigheterna med att 
operationalisera kommunikation i organisationer är att de aktörer som tidigare varit 
auktoriteter tappar i förtroende, nya sociala grupper växer sig starkare och mediernas 
betydelse ökar. Detta sammantaget gör att det krävs ”flexibilitet, illojalitet och förmåga att 
anta tillfälliga projektidentiteter för varje ny situation” (Falkheimer, 2002:20). 
 
Jablin & Sias (2001) gör en problematisering av ledares kommunikationskompetens och visar 
på vissa antaganden som gör att det inte går att få en ordentlig bild om inte dessa granskas 
kritiskt. Till exempel finns det i centraliserade organisationer ett antagande som gör att man 
styr enligt traditionella ledarfilosofier, delvis det byråkratiska. Här är antagandet att chefer 
och medarbetare inte är ”av samma virke”. Kommunikation tenderar att riktas nedåt, vara 
formell, skriftlig, skapa policys, regler och instruktioner. Chefer i denna typ av organisationer 
anses ha hög kompetens i kommunikation, de belönas mer ju bättre de är på att ge 
instruktioner och att övervaka. I organisationer som arbetar i human relationsskolan, delegeras 
kontroll till mellanchefer. Här finns ett antagande om att medarbetare motiveras både av 
ekonomi och socialt. Antagande två är att inom denna typ av organisationer ökar 
produktiviteten om bara medarbetaren är nöjd. Belöningen för en ledare i denna typ av 
organisation, med en hög kommunikationskompetens, utgår när han eller hon arbetar med en 
hög grad av empati, inlevelseförmåga, individkännedom, feedbackkompetens etcetera (Jablin 
& Sias, 2001). 

2.5. Ny svensk forskning på området ledarskap och 
kommunikation 
Jag har valt att här jämföra med två färska doktorsavhandlingar i mitt eget ämne. Den ena är 
Simonsson (2002) och i denna studeras hur kommunikationen blir allt viktigare i dagens 
organisationer, framförallt vad gäller ledarskapskommunikation. Studien är gjord på en 
avdelning inom Volvokoncernen och är omfattande med intervjuer och deltagande 
observationer. Simonsson gör ett försök att göra en typologi av olika sorters kommunikativt 
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ledarskap och belyser problem och möjligheter i kommunikationen mellan chef och 
medarbetare. Den andra är Johansson (2003) vilket också är en fallstudie på ett större företag, 
men med syfte att öka förståelsen för kommunikationsprocesser i organisationer genom att 
granska den kommunikation som förs om strategierna i ett företag. Hon anlägger ett 
helhetsperspektiv och studerar hela processen från konstruktion till kommunikation till 
tolkning. Detta har hon gjort genom att studera kommunikationen i en kontext och inte som 
ett enskilt fenomen, att studera både produkter och processer, samt att integrera både muntlig 
och skriftlig kommunikation. Metoderna som används är intervjuer, observationer och 
diskursanalys vilket gav ett rikt material att analysera. 
 
Simonsson tittar på hur man i den organisation hon undersökt, trots en medvetenhet om 
dialogens betydelse, satsar det mesta på informationsöverföring. Det finns en attityd om 
empowerment i form av att medarbetarna skall kunna fatta egna beslut och därmed ha tillgång 
till att kunna söka och få del av relevant information. Det finns ett utbyggt system för detta i 
form av teknik (intranät m.m.) men fokus ligger på operationell information. Trots att man i 
denna organisation talar mycket om dialogens betydelse, finns det inget utbyggt system med 
möten eller andra sätt att uppmuntra dialogsituationer på en vertikal nivå. Problem definieras 
på en teknisk och strukturell nivå. Ett annat problem är informationsöverflöd och det kanske 
inte är en helt djärv slutsats att en transmissionssyn med teknik i fokus genererar just detta 
problem. Ett annat problem med informationsöverföring ser Johansson, som menar att 
problem uppstår även mellan cheferna på grund av deras olika perspektiv. De har olika 
”verkligheter” som de agerar utifrån, och mellancheferna i denna studie har en tendens att 
reagera på vad deras överordnade anser, från att från början ha varit entusiastiska blir de 
tveksamma när en överordnad uttrycker sig kritiskt. Detta visar också på att för att 
kommunicera, måste vi tro på att andra förstår oss, en intersubjektivitet. Vi förutsätter att 
andra har samma referensram och när detta antagande visar sig vara fel, uppstår förvirring.  
 
Johanssons studie visar precis som Simonssons på att det fortfarande är starkt förankrat med 
en transmissionssyn (jfr Heide, 2002), vilket jag också ser tydligt i min mer generella studie. 
Johansson ser en förklaring i att de flesta chefer har en utbildning som ingenjörer eller 
ekonomer med liten eller ingen utbildning i kommunikationsproblematik. De har helt enkelt 
en förenklad syn på kommunikationsproblem, utan kunskap om de ”mjuka värden” som 
kommunikation omfattar. Att vara chef är i stort sett att kommunicera med människor.  
 
Simonssons åtgärdsförslag är att implementera nytt synsätt som hon kallar ”idébaserat”, vilket 
visar på att det fortfarande handlar om styrning, men i form av dialog med medarbetarna, en 
påverkan av deras attityder och värderingar, tolkningar och idéer. Simonsson kopplar detta 
sätt att agera som chef till hur framgångsrik PR definieras. Därav följer att hon förespråkar 
idén med flytande gränser om vad organisationskommunikation är, både intern och extern 
påverkan är därmed typer av organisationskommunikation. Simonsson förespråkar 
management by walking around som ett verktyg för att uppfatta strömningar i en organisation, 
men visar i sin studie att det i verkligheten är ovanligt att chefer praktiserar det. Hon menar 
dock att det inte är möjligt att uppnå en total demokrati i organisationer, eftersom ledarskap 
innebär påverkan. Relationen chef - medarbetare kan aldrig bli helt symmetrisk, eftersom 
organisationen påverkas av villkor som resultat och effektivitet vilka måste gå före 
medbestämmande och delaktighet. Men – övergången till moderna organisationer gör att 
chefer får svårare att bestämma utifrån sin maktposition och ett hierarkiskt synsätt 
(Simonsson, 2002). 
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Johanssons åtgärdsförslag är att öka chefernas medvetenhet om kommunikationens betydelse. 
Att implementera en strategi kräver dialog vid möten, och genomtänkta metoder för 
återkoppling. Det som finns är externa konsulter som gör enkätundersökningar av 
”humankapitalet” med mera, med mera. Om kompetensen ökar i att kunna utvärdera 
kommunikationens betydelse för att faktiskt skapa sociala gemenskaper och därmed 
fungerande kultur och dialog skulle denna typ av ”mätningar” förlora sin betydelse. 
 
Båda dessa avhandlingar studerar vilka verktyg som används för att förbättra dels 
kommunikationen, dels det en ledares kommunikation bör uppnå; visionen. I Simonssons fall 
har företaget utarbetat en ”doktrin” som ska stå i samklang med företagsfilosofin. Simonsson 
visar i sin studie att hur väl man än tänkt över detta och utarbetat doktrinen, stämmer den inte 
med verkligheten. Den stämmer väl med företagsfilosofin, men chefer och medarbetare 
uppfattar bara delvis de värderingar som är önskvärda. I doktrinen uttalas att det är viktiga 
ledaregenskaper att formulera mål och att ”coacha” sina medarbetare. Däremot uttalas aldrig 
vikten av att chefer har en vital roll i att skapa gemensam förståelse och värderingar. 
Simonsson menar att detta är att missa viktiga aspekter av ledarskapskommunikation. Att 
chefer och medarbetare har överensstämmande uppfattning om begreppen ledarskap och 
medarbetarskap innebär dock inte att dessa är nöjda med varandras rollprestationer. 
Simonsson ser orsaker till detta i att dels är man inte medveten om varandras vardagliga 
uppgifter, dels är det ovanligt med metakommunikation, d v s att kommunicera om 
kommunikation. Det finns inget klart uttalat kommunikationsansvar chefer och medarbetare 
emellan. I en kontext när traditionella organisationer (med hierarki, kontroll, teknik och 
resultat) övergår till att vara moderna (delaktighet, värderingar, nätverk, kommunikation) är 
just processerna som rör kommunikationen undervärderade som avgörande faktor. 
 
I Johanssons fall är företagets strategi att införa Balanced Scorecard som strategi och verktyg 
för att uppnå målet ”preferred supplier”, den ledande leverantören. Visionen var att ge en 
”djup förståelse av strategin” (Johansson, 2003:327). Företagets vision var också att 
genomföra en strategi som skulle ge alla medarbetarna denna förståelse. Detta är ett rationellt 
resonemang och Johansson gör i sin studie en kritisk granskning av detta synsätt. Genom ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv ”läser” hon av de antaganden som görs i processen genom 
den kommunikation som förs angående detta. Dock visar hennes studie att det är svårt att 
genomföra i praktiken, inte minst eftersom cheferna har en attityd som misstror medarbetarna 
om att kunna föra ett abstrakt resonemang. Att införa ett verktyg som Balanced Scorecard (jag 
kommer inte att göra någon mer detaljerad redogörelse för detta begrepp, eftersom jag anser 
det vara mer ett styrverktyg än en ren ledarskapsfilosofi) ger stora möjligheter att verkligen 
uppnå delaktighet och dialog, men i verkligheten ges diskussionsutrymme bara på högre 
ledningsnivå. På lägre nivåer blir det mer information om målen som ska uppnås enligt dessa 
”styrkort” och inget större utrymme ges för ifrågasättande. Mallar och modeller, vad de än må 
heta, har rationalitet och effektivitet som inbyggt antagande, vilket minskar (för att inte säga 
omintetgör) möjligheten till kreativt ifrågasättande. 
 
Båda avhandlingarna studerar hur dialogen förs inom företaget. I Simonssons studie 
framkommer att det finns en ökad, men fortfarande begränsad delaktighet för medarbetarna 
vad gäller beslutsfattande och att gränserna förmodligen skulle kunna töjas ytterligare. Ett 
felaktigt användande av begreppet dialog är här att man ser det som en möjlighet för 
medarbetare att göra sin röst hörd och/eller att komma fram till majoritetsbeslut och inte 
skapandet av en gemensam mening. Vid möten hon har studerat finns en attityd av att en chef 
är ordförande, medarbetarna får ge sina synpunkter, men det finns ett underliggande 
antagande om att det inte förväntas något större deltagande. Infekterade problem undviks på 
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mötena. Både medarbetare och chefer kan tycka att det inte är något konstigt, vilket kan ses 
som att de är ”... ‘fångade’ i en logik präglad av managerialism” (Simonsson, 2002:234). Det 
finns flera studier som fokuserar på denna typ av social dominans, chefer kontrollerar innehåll 
och interaktion, men detta är dolt och tas för givet som ”normalt”. Ett slags ”skendialog” eller 
”skendemokrati”. Johansson menar i sin studie att kommunikationen om strategin hamnar vid 
sidan om ”viktigare” saker som utveckling, konstruktion, marknadsföring och försäljning. 
Trots allt som tyder på att ”mjuka” värden som kommunikation och kritisk granskning av hur 
vi fungerar som individer, är vi kvar i ett rationellt, byråkratiskt synsätt på organisationer samt 
ledning och medarbetare. Cheferna förlitar sig på att kommunikationen fungerar ”nedåt” i alla 
nivåer, utan att verkligen undersöka att så är fallet. Återkopplingen för detta är ännu inte 
utvecklad och har ingen tydlig formell form.  
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3. Metoder och material 

3.1. Kvalitativ eller kvantitativ metod? 
I en vetenskaplig studie krävs att metoden som används ska kunna ge resultat som dels ska 
vara giltiga (validitet) och tillförlitliga (reliabilitet). En empirisk undersökning som bygger på 
mängd och ”fakta” uppnår lättare dessa kriterier än en undersökning som bygger på 
meningsinnehåll och tolkning av handlingar. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är det 
egentligen inte en fråga om huruvida kvantitativ eller kvalitativ metod är mest lämpad, den 
springande punkten är istället vilken epistemologi, vetenskapsteoretiskt synsätt, som används 
för att analysera forskningsresultaten (jfr Alvesson & Deetz, 2000). Även Taylor & Trujillo 
(2001) menar att det är meningslöst att debattera huruvida de två är användbara för att göra 
trianguleringar (använda olika typer av metod i samma studie) eller om de är helt 
inkompatibla. Snarare är det intressant att se hur de kan användas tillsammans. Kvantitativa 
metoder kan hjälpa upp designen på en kvalitativ studie genom sättet att göra till exempel ett 
representativt urval och en kvalitativ metod kan hjälpa en kvantitativ studie till en bättre 
tolkning.  
 
Dock hanteras oftast aspekter av kvalitativ forskning som mer tillåtande i form av att låta 
mångtydigheten tala istället för entydigheten. Det ligger i sakens natur att kvantitativ metod i 
högre grad än kvalitativ syftar till att se mönster, generalisera och statistiskt påvisa samband, 
de senare till att tolka symboler, gester, värdeomdömen och värderingar i ord och handling. 
Svårigheterna med kvalitativ metod är främst att forskaren har en förförståelse som gör att 
tolkningen till viss del är subjektivt färgad. För att undvika detta är det sex kriterier som bör 
uppfyllas. A) Koherens eller samstämmighet, d v s att tolkningen i alla sina delar ska vara 
konsistent, b) urvalet bör vara så stort att det inte riskerar att bli en ensidighet som bara 
bekräftar det som forskaren påstår, c) intersubjektivitet som uppnås genom att flera forskare 
skulle kunna göra en liknande tolkning av samma fenomen, d) öppenhet för alternativa 
tolkningar och egna fördomar, e) ett djup som syftar till att tränga bakom och inte stanna vid 
ytliga observationer och f) kontextualitet som tar hänsyn till i vilket sammanhang och vilken 
situation som studien utförs (Ekström & Larsson, 2000). Eftersom jag i denna studie är 
intresserad av attityder, upplevelser och vad som tas för givet i min huvudfråga, menar jag att 
det, trots validitets- och reliabilitetsproblematiken, är kvalitativ metod med en genomtänkt 
epistemologi (i det här fallet social konstruktionism) som kommer att ge mig svar på min 
fråga, samt att jag har uppmärksammat ovanstående sex kriterier i studiens olika delar. 
 
Det är också så att traditionell forskning om ledarskap och annan organisationsforskning 
historiskt har kännetecknats av kvantitativa studier i positivistisk anda för att utarbeta regler, 
metoder och procedurer. Enligt Alvesson & Deetz (2000) har detta visats sig ge en mycket låg 
framgång i att ge insikt i ledarskapsfenomen och praktiskt värdefulla råd för praktikerna. 
Författarna argumenterar, med stöd av många andra, för att orientera om från mätning och 
effektivitetsstudier till en mycket mer utvecklad kvalitativt grundad analys av ledarskap som 
fenomen (a.a. s. 57-60). Detta är ett starkt argument för att ny forskning om ledarskap och 
organisation kan ge bättre resultat med en kvalitativ ansats. 

3.1.1. Olika typer av kvalitativa metoder som är tillämpliga 
Det finns flera kvalitativa metoder som kan användas. Ett sätt att tolka en organisationskultur 
är att medverka vid arbetsplatsmöten, ledningsmöten, men framförallt att röra sig i en 
organisation och befinna sig där människor möts. Vad bör man lyssna efter? Jag vill påstå att 
det absolut viktigaste är att höra vad som inte sägs. Vem har mycket att säga och vem har 
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inget att säga. Förekommer det ”gnäll”? Om vem eller vad? Hur är tonen på ledningsmöten? 
Finns det ett vi-och-dem-tänkande? Vad sägs? Vilka ord används? Vad tyder detta på? Hur 
ser miljön ut på olika typer av möten? Vad tyder detta på? Hur beter sig olika individer vid 
olika typer av möten? Är chefen en lärare, förespråkare eller tolkare? Ges det utrymme till 
diskussion? Hur ser aktiviteten från medarbetarna ut? 
 
Denna typ av frågor studeras bäst med någon typ av observationer. Jag har dock valt bort 
metoden som innebär deltagande observationer vid arbetsplats- och ledningsmöten. Att utföra 
sådana i en studie som denna hade blivit problematiskt, dels på grund av att jag undersöker 
hela tolv enheter men till största delen anser jag den inte ha någon större funktion utifrån mitt 
slutliga syfte och min frågeställning. Det är dock en metod som är effektiv i studier som syftar 
till att upptäcka nyanser och underliggande strömningar i en grupp individer och dessas 
interaktion (Ekström, 2000). En utökad studie av samma slag som den föreliggande skulle 
kunna avslöja attityder i avsevärt högre grad. Att intervjua respondenter i enrum är ju för de 
flesta en privat historia med en mer avslappnad stämning, än att bli observerad i sitt samspel 
med andra. 
 
Jag ser därför att en annan kvalitativ metod med personliga intervjuer som syftar till att få 
fram attityder till ledarskap och medarbetarskap är relevanta i denna studie. Vad är det för roll 
som spelas av respondenten själv? Vad uppfattar han/hon som företagets visioner och mål? 
Ligger hans/hennes formuleringar med en tyngdpunkt på hårda eller mjuka värden? Finns det 
något överhuvudtaget i hans/hennes mål och visioner som har en kommunikationsaspekt? Hur 
upplever han/hon sina egna mål/organisationens mål och har man en klar bild över hur de ska 
uppnås? Den kritik som förekommer hur upplevs den? Hur ser han/hon på sin position i 
”toppen”? Hur viktig upplever han/hon att hon är för företagets kultur? Och framförallt, 
arbetar han/hon efter en specifik filosofi, och i så fall varifrån kommer influenserna? Att få 
svar på just den egna uppfattningen om någonting främjas av samtal och dialog (Kvale, 1997). 
Lindlof (1995:163) uttrycker det som ”conversation with a purpose”. Enligt Lindlof (1995), 
som kallar denna metod för respondentintervjuer, är detta en fungerande metod i sig själv. 
Den kräver inte, som många andra metoder, komplettering i form av t ex observationer eller 
enkäter. Problem med personliga intervjuer (och den kritik som ställs emot denna metod) är 
att uttalanden som görs är situationsberoende, att de påverkas av rådande kulturella skript för 
hur man uttrycker sig i vissa frågor. Det som sägs är alldeles för beroende av situationen och 
omgivningen för att kunna ge någon spegelbild av ”det som pågår ’där ute’”. Kritikerna 
menar också att en intervju ska betraktas mer som en ”scen för ett samtal” än som insamling 
av empiriska ”data”. Det finns också en aspekt på att respondenten vill ge ett gott intryck, 
eller att se till att samtalssituationen fungerar (t ex att säga något även om man inte har någon 
åsikt bara för att det inte ska bli tyst, min tolkning.). Andra problem är att intervjuaren kan ha 
problem med antingen för mycket närhet (för att uppnå en avslappnad situation) eller för 
mycket distans (med motsatt effekt), att respondenten genom sympati med intervjuaren ”vill 
vara till lags”, alternativt genom skepticism ger överdrivna svar med motsatt ståndpunkt 
(Alvesson & Deetz, 2000).  
 
Trots kritiken menar jag att det enda sättet att nå fram till upplevelser är genom kvalitativa 
metoder som observationer och personliga intervjuer. Att vara medveten om metodens 
svagheter är emellertid helt avgörande för att göra ett seriöst försök att överhuvudtaget kunna 
utarbeta frågor, analysera och slutligen dra några reella slutsatser av materialet. 
 
Efter att ha beslutat mig för vilket syfte jag hade med denna studie och vilken frågeställning 
jag ville undersöka blev personliga intervjuer mitt naturliga val. Detta är också en fråga som 
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Kvale (1997) påpekar är avhängigt forskarens teoretiska ansats (jfr Alvesson & Deetz, 2000). 
Min ansats och mitt intresse ligger främst i tolkning och analys av underliggande strömningar, 
för-givet-taganden och det som sägs ”mellan raderna”, eller ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Det är även så att det är sällsynt med forskning i ämnen som vi som forskare inte 
har en tidigare personlig erfarenhet av, vi tenderar att forska utifrån ett eget intresse, att jag 
forskar om ledarskap och kommunikation är alltså helt i mitt eget intresse.  
 
Det är inte heller omöjligt att bortse från gällande paradigm i det vetenskapliga fält där man 
som forskare befinner sig (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Hur rätt jag som forskare än 
tycker att det är med kvalitativa respondentintervjuer i det här fallet, bör man inte bortse från 
att det just nu är den metod som främst förespråkas inom Medie- och 
Kommunikationsvetenskap.  
 
Just former av social dominans på institutionsnivå samt organisationskulturer är lämpliga 
studieobjekt för kvalitativ, kritisk forskning. I en studie med detta angreppssätt är det viktigt 
att tänka i tre termer; insikt, kritik och transformativ omvärdering. Insikt handlar om att uppnå 
en lokal förståelse för verkliga människors liv i verkliga situationer, kritik handlar om att 
erkänna dominansförhållanden och att se hur samhället påverkar dessa och slutligen 
transformativ omvärdering är att kunna använda forskningsresultaten i praktiken (Alvesson & 
Deetz, 2000). 

3.2. Personliga intervjuer 

3.2.1. Tillvägagångssätt 
Jag gjorde i första skedet en tematisering över vilket syfte och vilken huvudsaklig 
frågeställning denna studie skulle handla om. Syfte och frågeställning har genererats i första 
hand utifrån mitt brinnande intresse för ämnet, och utifrån det faktum att jag känner det som 
angeläget att tillföra en kritisk ansats till det som sägs och skrivs i detsamma. Därefter har jag 
sökt litteratur och andra publikationer som kan ge mig hjälp att formulera ett teoretiskt 
ramverk (se ovan) samt undersökt vilken forskning som finns på området. Problemet för mig i 
detta skede var inte att hitta litteratur eftersom bokhyllorna formligen dignar av böcker i 
denna genre, problemet var snarare att hitta kritisk forskning på denna. Jag har därför inte 
kunnat göra någon heltäckande översikt av den litteratur som finns, utan varit tvungen att göra 
ett urval. Jag har i detta urval försökt att visa på bredden av ansatser snarare än att fokusera på 
en eller ett fåtal, exempelvis enbart författare med psykologi, ekonomi, marknadsföring eller 
övrigt i fokus.  

3.2.2. Design 
Designen på studien är att jag har intervjuat 12 stycken chefer i olika organisationer i privat 
och offentlig sektor. Dessa är ansvariga för företaget/förvaltningen, antingen som VD eller 
produktionschef för en lokal enhet alternativt förvaltningschefer. Efter dessa 12 intervjuer 
kändes materialet tillräckligt fylligt för att kunna göra en analys.  
 
Jag beslöt mig på ett tidigt stadium för att en intervju som varar högst en timme är effektiv 
koncentrationsmässigt och genererar ett tillräckligt underlag för att analysera. Detta testade 
jag genom att göra tre pilotintervjuer och därefter korrigera intervjumanualen tidsmässigt och 
rätta till formuleringar som visade sig kunna missuppfattas eller ge styrda svar. När 
intervjumanualen fungerade som avsett vid en fjärde testintervju, gick jag vidare med att boka 
tid hos de företag jag bedömt som lämpliga och representativa. Min lista bestod till att börja 
med av 20 företag samt en större svensk kommun. Jag fick ett mycket positivt bemötande av 
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samtliga och bokade utan större problem tio intervjuer i ett första skede och de sista två i ett 
något senare skede. Svårigheten visade sig inte ligga i ett intresse av att ställa upp för en 
intervju utan snarare i att få tag på rätt person p.g.a. tjänsteresor m.m. inom en rimlig tid. En 
fördel för mig var här att jag inte arbetade under tidspress, utan kunde boka en intervju först 
flera veckor senare. 
 
Jag gjorde inför varje intervju en egen research på företagets uppbyggnad och bransch, samt – 
naturligtvis - vem som var den person som skulle bli min respondent för i möjligaste mån 
undvika gatekeepers (Lindlof, 1995). Frågorna är ställda utifrån en intervjumanual (se bilaga 
I) med semistrukturerade frågor med diskussionsutrymme (Larsson, 2000). Jag har också i de 
fall det behövts kunnat stuva om i frågornas ordning utan att det har blivit problem, t ex om en 
fråga blivit besvarad i en annan, eller om ett svar naturligt lett in på en fråga som egentligen 
kom senare i intervjun. Intervjumanualen är uppbyggd med ingångsfrågor på hur 
organisationen är uppbyggd och hur respondentens ansvarsområde ser ut, dels för att 
komplettera min egen research och dels för att få en mer avslappnad attityd. Detta kallar 
Lindlof (1995:187) för ”grand-tour-questions”. I intervjun ligger ett antal teman med 
huvudfrågor som jag sedan har försökt vidareutveckla genom exempelfrågor. Mina frågor rör 
i första temat allmänna attityder till kommunikation och ledarskap, därefter har jag smalnat av 
frågorna till att röra ledarskap och kommunikation hos andra och slutligen de mer känsliga 
frågorna som är personliga och handlar om självbild och upplevelse av sig själv i sin egen 
roll. Avslutningsvis har jag gett respondenten möjlighet att diskutera vidare om det är något 
ytterligare han/hon anser är viktigt och som inte tagits upp, eller att utveckla en specifik fråga 
som tidigare avhandlats men som respondenten anser bör diskuteras vidare. Detta kallar 
Lindlof (1995:191) ”loose-end-questions”. I den här typen av undersökning är det också 
viktigt att släppa kontrollen till viss del och låta respondenten vara involverad och till viss del 
styra vart diskussionen leder. Lindlof (1995) och Gadamer (1995) varnar t o m för att tänka på 
begreppet ”metod” som likställt med att följa en viss väg, kan sabotera hela den öppenhet och 
flexibilitet som gör kvalitativa studier till det de syftar till, ett sätt att komma åt ”det som inte 
sägs”. 

 
”An insistence on control would prevent us from being fully skeptical about 
how we can know another cultural reality.” (Lindlof, 1995:65) 

 

3.2.3. Variationsurval 
Jag har valt att göra ett variationsurval (Larsson, 2000) där konstanten är positionen individen 
innehar, och variationerna består av bransch, antal medarbetare, storlek på organisation i 
andra avseenden, ålder och kön (vilket som jag tidigare nämnt inte lagt större vikt vid då jag 
menar att det inte är relevant för denna studie) och geografiskt läge. Detta har resulterat i att 
jag har arbetat med 12 stycken ledare i högre positioner på lika många olika större och 
medelstora företag samt förvaltningar i offentlig sektor. Alla är anonyma eftersom jag inte har 
någon avsikt att vare sig exponera någons tankar om sig själv, eller företaget. Avsikten är inte 
heller att göra någon komparativ studie utifrån organisationerna, utan helt enkelt att försöka få 
fram attityder, normer och värderingar, samt egna tankar om den egna rollen. Det jag jämför 
är snarare om det finns skillnader och likheter, om det finns missuppfattningar och hur man 
egentligen uppfattar begreppet ledarskap och kommunikation. Jag har försökt att sprida 
intervjuerna i olika branscher men metoden är också användbar om jag skulle ha velat se hur 
det ser ut i en enda bransch, eller för den delen, i en enda organisation. 
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Intervjuerna har ägt rum på respondenternas arbetsplats i avskildhet. Alla intervjuer är 
bandade och därefter har jag gjort en noggrann sammanfattning. Jag benämner det inte 
transkription då jag inte gjort utskrifter enligt regelboken in extenso med angivande av pauser, 
deras längd, harklingar etc. Jag följer i detta fall Larssons (2000) råd när han menar att det i 
denna typ av intervjuer inte är nödvändigt. Jag har istället i vissa fall gjort noteringar om 
ironi, skratt m.m.  

3.2.4. Inträdesbiljetten 
Inträdesbiljetten till dessa respondenter har skett genom en vänlig förfrågan per telefon. 
Frågan jag ställt har varit om dessa personer kunde tänkas ställa upp som respondenter för 
min studie som jag vid tillfället beskrev utifrån syfte och frågeställning (Lindlof, 1995). Vid 
detta samtal beskrev jag i vilket ämne och på vilken nivå jag gjorde min studie, att intervjun 
skulle komma att ta cirka en timme, att den skulle bandas men att deras medverkan skulle 
vara helt anonym. Detta är viktigt för att klargöra vad ett deltagande i min studie kan eller inte 
kan innebära för respondenten personligen (Kvale, 1997; Lindlof, 1995, Alvesson & Deetz, 
2000). Anonymiteten är en viktig faktor att beakta eftersom en studie av den här typen 
tangerar individens personliga uppfattning och upplevelse, vilket om det publiceras, kan 
orsaka ett intrång i individens personliga integritet och yrkesutövande (Lindlof, 1995). Jag 
gick inte in i detalj på vad studien skulle handla om, mer än att den skulle behandla attityder 
och upplevelser av ledarskap, eget och andras, och förklarade detta med att jag inte ville att 
mina respondenter skulle ha en förutfattad mening om vad de skulle svara. Vid varje 
intervjutillfälle gjorde jag en snabb resumé av detta och berättade att jag efter intervjuns slut 
gärna diskuterade mer i detalj vad jag var intresserad av i min studie och varför. Detta har i 
samtliga fall mottagits mycket positivt och jag har fått oerhört givande diskussionstillfällen 
med var och en. Jag har också efter varje intervju gett respondenterna tillfälle att kommentera 
hur de har upplevt situationen och mig som intervjuare. Detta har gjort att jag växt i min roll 
av den konstruktiva kritik och positiva återkoppling jag fått. Jag har inte märkt av någon 
negativ respons på mitt kritiska angreppssätt som Alvesson & Deetz varnar för (a.a. s. 214). 

3.2.5. Min roll 
Något som är av största vikt vid en intervjusituation ansikte mot ansikte, är att ta med i 
beräkningen min egen roll och hur jag uppfattas av mina respondenter. Jag är i denna studie 
en magisterstudent i kommunikationsvetenskap, vilket gör att svaren naturligt kommer att 
vinklas mot kommunikationsfrågor. Det ligger så att säga i sakens natur att mina frågor 
handlar om kommunikation, och detta gör att respondenten i stora drag kommer att anstränga 
sig för att försöka förstå ”vad jag vill ha för svar” och vinkla dessa mot kommunikation.  

3.2.6. Respondenter 
Jag har intervjuat 12 personer, tio män och två kvinnor. De arbetar alla i olika branscher, 
tjänsteföretag som bank, hotell/restaurang, producerande företag dels direkt mot kund, dels 
som leverantör till andra företag, livsmedel och läkemedel. Dessutom är två stycken högre 
chefer i offentlig sektor. Åldersspannet på mina respondenter ligger mellan 35-55. De har alla 
ett högsta ansvar i sin organisation, antingen som VD utan någon högre chef, som ansvarig 
produktionschef eller VD för en del av ett större bolag, eller förvaltningschefer med 
rapportansvar uppåt. Antalet de är chefer för, varierar mellan 15-450 (bilaga II, 
respondentlista). 

3.2.7. Metodreflektion 
Jag tycker att mina intervjuer har utfallit med ett gott resultat. Situationerna har varit 
avslappnade och jag har inte upplevt något motstånd vare sig mot att släppa in mig eller att 
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svara på de frågor jag har ställt. I vissa fall har jag upplevt att respondenterna känt sig lite 
stressade i början, men detta har släppt ganska omedelbart och i inget fall har intervjun blivit 
avslutad innan alla frågor blivit ställda oavsett tidtabell. I samtliga fall har det dessutom 
uppstått intressanta diskussioner efter själva intervjun. Jag har emellanåt varit tvungen att 
sätta stopp själv när intervjuerna tenderat att gå på sidospår. En mycket intressant fortsättning 
på denna studie hade varit att göra deltagande observationer på vars och ens av mina 
respondenters arbetsplats. Man hade också kunnat göra en form av kvalitativ/kvantitativ 
undersökning på attityder hos medarbetarna till var och en för att se om hans/hennes 
upplevelse av sin person och sin roll som ledare ”går fram” i organisationen. Detta är en 
effektiv metod i det fall jag vill undersöka en enda arbetsplats och analysera 
kommunikationsklimatet och organisationskulturen inför t ex en organisationsförändring. 
 
Jag har i den slutliga analysen inte använt mig av svar på samtliga frågor. Efter att ha sett att 
studien blev alltför omfattande har jag valt att fokusera på de delar som behandlar ledarskap 
och kommunikation specifikt. 

3.3. Analysmetod 
I all vetenskaplig analys är det ofrånkomligt att vi är individer med en förförståelse som 
baseras på allt vi tidigare upplevt. Men vetenskaplig forskning, menar Gadamer (1995), är det 
som faktiskt provocerar våra egna fördomar och ifrågasätter vår förförståelse. Detta är en 
process som sätts igång när vi ställer en fråga och väntar på ett svar. Själva ifrågasättandet av 
något är det som sätter oss i en position av öppenhet, där det är möjligt att riskera en 
förändring. En annan liknande vinkling använder Alvesson & Sköldberg (1994) när de talar 
om reflektion som ”tolkning av en tolkning”. Med detta menar de att alla referenser till 
empirin, i mitt fall intervjuresultaten, är tolkningsresultat. Som forskare tolkar jag alltså en 
annan persons tolkning av ”verkligheten”. Jag måste med andra ord under tiden jag analyserar 
materialet fundera över varför just jag tolkar det på detta vis.  
 
I tolkande analyser är alltså förförståelsen central. Det är viktigt att jag själv som forskare ser 
kritiskt på min egen ”verklighet” innan jag kan göra en analys av någon annans. Frågan är om 
man i en studie av det här slaget ska gå in närmare på hur jag funderat över mig själv? Jag 
väljer att inte göra det, eftersom risken är stor att det snarare tråkar ut läsaren än tillför något 
(jfr Dahlberg m fl, 2001:204). Det är dock viktigt att ha i åtanke när jag gör mina noteringar. 
Vad är det jag letar efter och varför. Varför fastnar min blick vid vissa uttalanden och inte vid 
andra? Det är därför viktigt vid tolkande analys att tolka sin egen tolkning och kritiskt tänka 
över det mer än en gång. Till och med i initialfasen av forskning är förförståelsen att hitta 
något nytt, snarare än att vederlägga en etablerad ”sanning” (Gadamer, 1995).  
 
Att fokusera på ”det andra” eller ”otherness” (Dahlberg et al., 2001:205) är centralt. Allting 
har sin givna motsats, men ibland är den väl dold. Det är enligt min mening, min uppgift som 
forskare att hitta denna motsats. Här kommer jag också tillbaka till medvetandet om att det är 
en konstruerad verklighet jag studerar, det vill säga respondentens konstruktion. Vad är det 
som ligger bakom de uttalanden som görs, vad tas för givet och på vilket sätt. Till exempel att 
uttrycka begreppet ”ledarskap” betyder att det finns ett ”icke-ledarskap”. Eller att uttrycka 
begreppet ”ledare” betyder att det finns ”icke-ledare” och i denna dikotomi ligger inte bara en 
objektsskillnad utan också en skillnad i relationer (jfr Alvesson & Deetz, 2000). Som kritisk 
forskare spelar man också rollen som den som skapar möjligheter att öppna upp för 
ifrågasättande av den rådande diskursen, snarare än att försöka etablera en ”sanning” om hur 
det är. Mina slutsatser kommer därför i högre grad att ifrågasätta och blottlägga för givet 
tagna tankesätt än att ge konkreta förslag på problemlösning. 
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4. Redovisning av material och analys 
Jag kommer att presentera mitt material sammanvävt med en analys som kopplar till det 
teoretiska ramverk jag presenterat i kapitel 2. Det är alltså inte en traditionell uppdelning med 
en objektiv resultatredovisning med en efterföljande analys, utan jag har sett det som mer 
intressant att göra analysen direkt. Den sista delen i detta kapitel är en sammanfattande 
summering av resultatet, analys och diskussion. Jag har valt olika rubriker utifrån teman som 
uppkommit vid analysen av intervjuerna, blandat med rubriker som har en klar koppling till 
teorierna. Jag kommer dock i sammanfattningen att komma tillbaka till de frågeställningar jag 
sökt svar på. 

4.1. Ledarskap 

4.1.1. Vad är ledarskap enligt dagens ledare? 
Hur beskriver ledare 2003 begreppet ledarskap? Nedan exemplifierar jag med ett antal citat 
som visar vilka värderingar som ligger explicit och implicit i mina respondenters 
beskrivningar. 
 
 

[---] det där med ledarskap handlar ju mycket om sunt förnuft. Det får man inte 
glömma bort. Jag menar, det finns ju ingen anledning att du ska göra våld på din 
personlighet för att du blir chef… (Carl) 

 
Men... vad är en ledare... vilka egenskaper är viktiga... [---] men vad handlar det 
om ytterst egentligen? Jag är ju Taylorist såtillvida att jag tror ju fullt och fast att 
jag har 100 st helt olika individer, där mitt mål är, att på nåt vis, skräddarsy 100 
olika lösningar, [---] utan du måste känna att det här med frihet under ansvar, 
det finns inte för mig. Det är frihet, punkt. Ansvar – du är ju vuxen. (Lennart) 
 
 [---] man ska vara en god ledare, alltså man ska ha den här... kunna... tänka på 
medarbetarna. Alltså, kunna... ha en syn som gör att man får medarbetarna med 
sig. Kunna ha ett upplägg så att... medarbetarna tycker om en. Att kunna ha det 
här sättet att inte bara tänka på sig själv. Oftast som chef... det är mycket jag, 
jag,jag, egotrippade... alltså vara lite mer social... och inte tänka på sig själv 
bara, utan tänka så att medarbetarna får det bra, det kan man väl göra ändå men, 
ännu mer att man är ute hos medarbetarna, man pratar med dom, man träffar 
dom, man är synlig. (Kristian) 
 

Ett bra ledarskap uttrycktes i intervjuerna med adjektiv som social, trevlig, lyhörd, att ha 
respekt, målinriktad, affärsmässig, mycket kunnig i allt som rör verksamheten, pushig, 
drivande, öppen, ambitiös, engagerad, lättlärd, målmedveten, korrekt, saklig, tydlig, 
kortfattad, kreativ, riskvillig. 
 
Ett dåligt ledarskap uttrycktes som för snäll, dålig lyssnare, stressad, känslokall i vissa lägen, 
för dålig kunskap, för drivande, för ambitiös och märkvärdig, egotrippad.  
 
En respondent uttalade sig explicit i termer som ”härförare”: 

 
Och den andra biten, då, social kompetensbiten som är väldigt stor, som är 
mycket större än hantverkslådebiten då, är man tillräckligt socialt kompetent, du 
kan inget, du vet inget, men är socialt kompetent, sådär bara allmänt trevlig, då 
kan man nog bli en bra ledare tror jag. [---] Mycket ligger inte i – tror jag – 
ligger inte i utbildning, utan... man kan inte, inte, inte, inte utbilda sig till en god 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 48

ledare. [---] militära ledare, flera stycken av dom största militära genier som 
funnits, har ju faktiskt varit nästan sist i sina utbildningar, i sina 
ledarskapsutvecklingar, visserligen militära sådana, men ändå. Men i... när man 
omsätter ledarskap i praktiken, i strid, kommunal verksamhet är ju, jag sätter 
faktiskt näst intill likhetstecken, lite så, så har dom ju varit de framgångsrikaste, 
de kanske inte var läshuvuden, de kanske inte var så duktiga i dom här 
gruppdiskussionerna som man hade under utbildningen, men man tillägnade sig 
även.. man hade nånting... näst intill medfött. Arv och miljö. Säkert miljö också. 
Men... vad är miljö? (Lennart) 
 

Detta är mycket intressant med tanke på slutet. Är ledarskap medfött eller inlärt?  

4.1.2. Vad gör en ledare?  
De verb som uttrycktes som bra var; Lyssnar på andras åsikter och kan ändra arbetssätt utifrån 
detta. Försvarar medarbetare och chefer inför andra och kritiserar i enrum. Vågar ta 
konflikter. Ser möjligheter.  En ledare är en piska som får andra att göra det han/hon vill, i 
utsatt tid. Pratar med alla på ”deras språk”. Tjänar pengar. Lyssnar. Låter andra utvecklas. 
Visar brister. Erkänner svagheter, står bakom folk när det blåser, vågar kämpa för ett beslut 
som ingen annan tror på, att ge frihet. 

 
[---] gör man ett bra jobb och engagerar sig utav h-e i det och presterar resultat 
så ska man ha en markant bättre lön än den som bara glider med. Och det talar 
jag om för varje medarbetare också. Det är ju upp till dom att välja. Vill man 
köra det vanliga då har man en vanlig lön, men vill man göra desto mer, då 
påverkas det också. Bonusar, dom kan vinna olika premier, massa såna saker. 
Då får man hela tiden att man springer lite snabbare och tycker det är roligt att 
få någonting för det och likaså att den dagen vi ska anställa en säljchef, då 
anställer vi istället en ny person på lagret. (David) 
 
[---] inte vara för mycket gröna, alltså omhuldande och fega, och liksom... inte 
kan ta ställning, alltså... för mycket sånt här... alltså... hjälpare, tror jag dom 
kallar det för när man är mycket grön, det är... det är inga bra ledaregenskaper. 
Utan man ska vara lite, alltså, när man är gul, är man lite, man gillar att agera 
lite grann och... man är kommunikativ, och sen ska det dras lite mot det röda att 
man lite... kan fatta beslut, och resultat och så. (Kristian) 
 
Man måste driva det man tror på och så kommer man till vissa återvändsgränder 
och då ser man ju att man har fel, detta var käpprätt åt h-e och då får man backa 
och gå en annan väg. Men den här återvändsgatan ska man nog köra en bit innan 
man liksom… inte bara ger upp. Det tror jag många gör, av leda och så. Så jag 
tror att jag är ”lägg fast, nu kör vi” [---] (Bertil) 

 
Dåligt var: Att inte slutföra det man åtagit sig. Svaghet i att tackla problem, Skälla ut inför 
andra. Att köra över medarbetarnas kritik genom att hålla varandra om ryggen chefer emellan. 
Att detaljstyra. Att vara osäker på sig själv och sin egen roll. Framförallt svaghet och 
detaljstyrning är negativt. 
 

... hans svaghet var ju det här att tackla problem, han var lite för snäll och tyckte 
det var obehagligt han blundade hellre... (Anders) 
 

Exempel på en dålig chef: 
 

Han var inne och petade, nästan ville hitta fel. Metodiskt. Detaljgrejer som bara 
retar upp… jag menar det hela, allt gick jättebra men han ville hitta fel hela 
tiden. Lite perfektionist, men också lite avundsjuk på att den här avdelningen 
gick så bra jämfört med många andra. Det retade man sig på många gånger och 
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var sur för och det är klart att det tar ju ner tempot. Det försöker man ju själv att 
tänka på att aldrig gå in och peta på detaljer. Låta personer som har kommit in i 
jobbet vara väldigt självständiga. (David) 

 
Ägare som... t o m petar i frimärkskassan, det är inte speciellt smart... att inte 
visa något förtroende nånstans utan peta i allt, det... det är inte så heller så där, 
det stimulerar ju inte verksamheten på nåt sätt. (Hans) 
 

Fallgroparna hur man kan bli en dålig ledare uttrycktes som i detta exempel: 
 

Man kan bli en undermålig chef av massor av olika skäl, det är istället svårt att 
säga hur, kraven är ju jättehöga på lyssnande och kommunikation, motivation att 
lägga ner tillräckligt med tid i sitt arbete och man kan fallera överallt, man kan 
tappa kontakten med viktiga grupper och du kan kanske driva frågor på ett sånt 
sätt att du tappar respekt så att du... det finns tusen fallgropar för en chef och 
alla är otroligt observanta på dig och därför är det otroligt viktigt att föregå med 
gott exempel. Gör du inte det tappar du respekten. Det går jättefort. Jag har haft 
chefer som på nåt sätt tappat… ibland har det varit intellektuell kapacitet som 
inte har varit… ibland kanske man under en viktig period inte haft örat mot 
marken och förstått vad som hänt runtomkring, ibland inte tillräcklig motivation 
att lägga tillräcklig tid på olika frågor. (Erik) 
 

Jag kan se att det kan tolkas som att genom den typen av frågor jag ställt, har jag inte fått de 
uppenbara svaren. Det är mer abstrakta saker som betraktas som vad en ledare gör eller är, 
men bra respektive dåligt tenderar att vara samma saker. Dock är ett dåligt ledarskap samma 
som ett bra fast för mycket eller för lite av samma sak. Ett bra ledarskap tenderar också att 
vara egenskaper som innefattas i de konstruktioner som skapats av både äldre och nyare 
filosofier. Detta syns tydligare i ”är-frågorna” än i ”gör-frågorna”. Vad en ledare gör, är fast 
förankrat i ett ekonomiskt – rationellt tänkande, styrning, att slutföra det man åtagit sig, att 
besluta, att vara handlingskraftig, styra och att få andra att prestera. Ledarskapets är och gör 
skiljer sig därmed åt i implicita betydelser. Det mer abstrakta är hämtar sina konstruktioner 
från nyare filosofier som lägger tyngdpunkten på kommunikation etcetera, medan gör är mera 
äldre, globala konstruktioner som fokuserar på styrning, makt och kontroll. Detta är intressant 
i förhållande till dualismen mellan chefskap och ledarskap där chefskap i betydelsen 
management fokuserar på det sistnämnda och leadership det tidigare. Min analys är att 
dualismen lever kvar i allra högsta grad, och att det finns en ibland medveten, men oftast 
omedveten skiljelinje mellan ledarens olika roller, speciellt den mellan är och gör, ledare och 
chef. 

4.1.3. Världens svåraste jobb 
Det här är intressant att koppla till resonemanget som handlar om att vara chef är världens 
svåraste jobb. Allt går att skylla på chefen, man ska vara kompis och hålla distans, man ska 
vara kunnig i allt, ha tid för alla och motivera, besluta, styra etcetera. Detta uttrycker även 
Gunilla: 
 

Det är ju inte så att jag går omkring och oroar mig för en massa saker, men jag 
är oerhört medveten om att ju högre upp man kommer ju mer osäkert är allting. 
Så ser livet ut och det får man ta med och gör man inte det kanske man inte blir 
chef. (Gunilla) 
 

Några ger uttryck för att de söker någon att prata med: 
 

Man kan ju… du måste se till att som chef har någon som du kan diskutera med. 
Jag har det och, det måste man se till att skaffa sig för det kan man ju inte ha... 
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se till att ha den ventilen bland de anställda. Det kan ju vara hustrun, det kan ju 
vara en kompis, men det är viktigt att se till att man har den ventilen. Du måste 
ju ibland släppa ut luften på något sätt. (Carl) 
 
Det kan vara en stor avsaknad ibland av att prata med nån… jag har ju en som 
jag umgås med, en medarbetare, en säljare i bolaget som jag umgås privat med 
en hel del och där är det ju väldigt konfidentiellt. Men honom brukar jag ju då 
bolla med en del. Lite konstigt sätt kanske, men man får ändå prata av sig på 
något sätt. Annars så skulle man nog behöva nån mentor som man skulle kunna 
bolla det med. (David) 
 
Det är ju oftast så som chef att... som högsta chef över en massa människor så 
har du rätt få att bolla med själv. Det är ju ganska ensamt. Det är ett ensamt 
jobb. Vi håller faktiskt på att starta ett nätverk, en kompis ringde till mig, han är 
chef över ett IT-företag, han hade pratat med några kompisar som också var 
VD: ar, och hade lite samma... samma trassel. Eller rättare sagt väldigt få 
människor att prata med. (Jörgen) 
 

”It’s lonely at the top” sägs det. Jag tycker mig ha funnit ett visst belägg för detta. I detta 
ligger också problematiken med distans. 
 

Att man... även om man är ledare så kan man ändå ligga på samma nivå som 
dom andra, men... i min ledarroll har jag 30% ledaruppgifter och... liksom. Och 
det är jätteviktigt då när folk inte vill vara ledare, det är färre och färre som vill 
vara ledare, uppfattar jag det som. Det är ett j-a skitjobb, det kan jag säga, jo det 
är det... Och jag ser här hos oss, det är inte många som vill ta i dom bitarna som 
dom egentligen ska dra i. [---] Men sen liksom... dom kan liksom inte sätta sig 
in i den situationen, där man har dilemmat hur man ska få alla till lags. Just idag 
när alla tycker och tänker om allt. Och framförallt i en kommun, där allting är så 
öppet. Alla vet allting om löner och hur man har det. Alla vet att som chef har 
man inget att sätta till, man kan inte säga att ”passa dig annars åker du ut!” Det 
vågar man inte säga, då springer dom till facket direkt. Man får ju vara väldigt 
försiktig, och liksom, man har inga medel och inga befogenheter. (Kristian) 

 
Trots alla konsulter som existerar, verkar det alltså inte finnas ventiler för dem som befinner 
sig på ledarnivå att reflektera över sitt ledarskap. Jag tolkar det hela som att ledaren ska vara 
den som alla vänder sig till, ett outtalat krav på chefen, men att när någon väl är tillsatt som 
chef finns det inte någon att tala med. En tolkning kan vara att som ledare ingår man i en viss 
diskurs, utanför denna är det inte ”tillåtet” att diskutera det som enbart ska diskuteras inom 
den privilegierade kretsen av ledare, alla dessa konsulter faktiskt inte ingår i denna krets, 
alternativt är ett hot mot den rådande konstruktionen som trots allt är relativt trygg att hålla 
sig till. ”Så här gör man” är tryggheten och den som ruckar på det är en regelbrytare. Alltså 
blir det ett ensamt och inte speciellt nytänkande ledarskap. 

4.1.4. Distansen 
En roll som innefattas i den länkroll som Mintzberg (1998) talar om, är den interna 
relationsskapande rollen. Det svåra här kan vara att hantera distans. Hur bra är det att vara 
”kompis” med alla? Det är en svår balansgång att gå mellan distans och närhet. Lennart 
eftersträvar den öppet: 

 
Min uppgift i ledarskapet ingår också på nåt vis – jag är ju ingen robot – så ska 
ju jag vara neutral. På nåt vis ska jag vara ofärgad... orörbar, onåbar, kanske inte 
onåbar men ändå... ja, viss distans måste ju ändå finnas, fullt ut blir inte jag en i 
gänget, fullt ut vill inte jag att alla ska veta allting om mig, utan det ska finnas 
en hyfsat stor spännvidd mellan mig och mina medarbetare. (Lennart) 
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Men Anders tycker inte att det är bra: 
 

Han [föregående chef, förf. anm.] hade ju alltid kostym, vit skjorta och slips och 
hade ju detta rummet som kontor [konferensrummet, förf. anm.]. Jag har samma 
som de andra. På något sätt känns det ju bättre att vara en i gänget, då… han 
visste ju inte vad våra fruar hette, eller om vi överhuvudtaget hade några. Han 
brydde sig helt enkelt inte [---] Men jag kanske är för snäll ibland, när man 
känner folk för väl är det lite svårare att ge kritik osv. Men däremot när jag gör 
det tror jag folk lyssnar mer. (Anders) 
 

Han fortsätter i samma ämne: 
 

Men samtidigt så är det ju så att folk kommer in till mig [---] sådana som jag har 
jobbat ihop med i kanske 20 år, dom kommer till mig om dom har problem, dom 
går ju inte till sin kille, de flesta, men det ska dom ju, dom skulle ju inte gå… 
men dom går ju förbi… men jag kan ju inte säga att ”nähä, gå du till den eller 
den”, det säger ju inte jag, om dom kommer i förtroende så vill man ju hjälpa 
till. [---] Det är ju gamla jobbarkompisar, det är ju kompisar, det är ju inte så 
mycket chef och så… vi är ju arbetskamrater. (Anders) 
 

Problemet med att inte kunna hålla balansen mellan kompis och distans kan vara att man kör 
över sina mellanchefer och att man tar ifrån dem deras känsla av auktoritet: 
 

[---] men jag håller mycket hårt på att om jag går direkt till någon förman och 
diskuterar något med honom, så informerar jag alltid produktionschefen om det 
så att ingen känner på nåt vis att jag har gått vid sidan om. Då kan det uppstå 
onödiga konflikter, tror jag. (Filip)  

 
Och sen bygger det på att för jag en rak och bra kommunikation med t ex en 
mellanchef, så gäller det att han har samma raka kommunikation med sina 
gubbar. Och att jag inte kommunicerar förbi mellanchefen och går direkt till 
gubbarna, utan tycker jag att det är slarvigt på ”avfallet” så får jag ju gå till 
mellanchefen och säga att ”så här får det inte se ut” och så får han säga till sina 
gubbar. För det... alltså det är så... respektlöst på något vis. Att gå förbi den som 
har ansvaret... ner till nästa led. Och inte så att säga, ta med den som har 
ansvaret i besluten. Och det tror jag att man, att det är lätt att göra det misstaget 
på små enheter, man pratar så mycket med varandra. Och så plötsligt så har man 
gått förbi någon... och så känns det liksom... inget bra för den då. ”Ska jag ha 
ansvaret eller inte?”  (Inger) 

 
Detta är ett stort problem som jag ser det. Detta relaterar jag direkt till oklar kommunikation. 
Ett annat problem tar Filip upp, om distansen blir för stor: 
 

Det är nog väldigt viktigt för att... den här... även om man själv tror att man är 
kompis med alla eller vill vara det, så får man ändå ha en viss distans kanske... 
och då är det viktigt att den distansen inte blir så mycket och så hårt dragen att 
personen inte vågar säga vad han tycker, det är nog det absolut viktigaste. För 
då tappar man ju mycket... en del kunskap i företaget egentligen. För om folk 
har bra idéer och bra initiativ och allting, men man har någon inbyggd respekt 
eller rädsla så att man inte vågar lyfta fram dom, då har man ju tappat interna 
resurser helt i onödan, som har försvunnit någonstans. (Filip) 
 

Men problemet blir större om man är internrekryterad: 
 

Jag tror ju inte på att man både kan vara chef och samtidigt bäste vän med alla 
man jobbar med och kunna umgås på helgerna med sina arbetskamrater också, 
det tror jag inte fungerar i längden. Sedan är det ju alltid lättare att bli chef på ett 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 52

ställe där jag inte har… ta det steget till ett kontor där jag inte har jobbat 
tidigare. Där finns ju inte samma relation. Å andra sidan har jag har lättare att få 
gehör här. Där har man ju en startsträcka innan man blir accepterad. (Carl) 
 

En avvikande åsikt har David: 
 

Sedan är det ju också då när vi har kickoffer och träffar att kunna vara den som 
är med, att sitta med bland alla som vän och kompis på kvällarna och… att 
verkligen kunna sätta sig ner bland dom. Det tror jag är viktigt. Och sedan att 
inte vara för arrogant och bufflig… utan ger man bufflighet så får man 
bufflighet tillbaka också, så att man kan ta och ge hela tiden. (David) 
 

Här ligger en stor konflikt i att hantera positionen som chef, att ta ett kliv ”förbi” gamla 
kompisar och axla ett större ansvar vilket är en uppenbar risk med internrekrytering. Likaså, 
hu mycket ska man vara en i gänget? Jag menar att detta är kontextuellt betingat, men ändå 
helt styrt av den rådande kulturen. 
 
I Ingers uttalande ligger en annan problematik. Var går gränsen för den personliga 
integriteten? 
 

Och då när man sen kommer in på mer... personliga saker... där det alltid är 
svårare, dels integritet, hur mycket kan jag som chef gå in på dina personliga 
hemförhållanden, eller så där. Och då går som katten kring het gröt, istället för 
att våga... fråga rent ut. Det kan också vara... ställa till... inte problem, ska jag 
inte säga, men... det kan bli missförstånd. (Inger) 
 

Den interna länkrollen är inte bara relationer med medarbetare, utan också med andra 
avdelningar om företaget som i Bertils och Eriks fall är dotterbolag i en större koncern: 

 
... man får inte vara rädd för den rollen som chef att dels då… i vårt fall är det 
främst inom företaget, att man vågar ställa sig upp och ta matcher med andra 
avdelningar… när man känner att det finns ett behov i den egna organisationen 
att göra detta. Jag tror att det är viktigt att ha en chef, inte att se upp till, men att 
ha en chef som man kan lita på, som syns. (Bertil) 
 

Här talas om en länkroll mellan avdelningar. Bertil talar här om att vara en ”synlig chef”, men 
kopplar det inte direkt till att gå omkring eller att vara tillgänglig utan snarare att vara den 
som försvarar sina egna. Det gör också Erik som har en liknande situation: 
 

Och sedan en annan del som är väldigt intressant är att försöka lyfta fram 
[fabriken] och lyfta fram det som är bra, att försöka stärka [fabrikens] ställning 
känner jag som en väldigt viktig uppgift. Att försöka plocka bort det som inte är 
så bra det är ju så överallt och istället försöka marknadsföra. Alla [fabriker] i 
sådana här [multinationella nätverk] är ju konkurrensutsatta, och det ska inte 
mycket till för att en [fabrik] kan bli ifrågasatt. Man lever lite grann med kniven 
på strupen. (Erik) 
 

I stora multinationella organisationer som har fabriker på olika ställen i världen uppstår en 
konkurrens mellan dessa. I tider av nedläggningar måste det berättigas att just denna fabrik 
ska finnas kvar, vilket gör ledarskapet än mer komplicerat.  

4.1.5. Dualismer, Ledare – chef, Leadership eller Management? 
Skillnaden på en chef och en ledare kan kopplas till ovanstående resonemang mellan gör och 
är, men det uttalas även explicit: 
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Jag träffar ju väldigt många chefer och jag tror att de flesta är som jag, men en 
del har ju alltid slips och kavaj… de är alltid chef. Det är ju inte alltid den här 
killen med kavaj som är den egentlige… han kanske har en produktionschef 
som är den verklige chefen. (Anders) 

 
Symboliken är tydlig. En chef är strikt, kostym och slips, men ledarförmågan sitter inuti, inte i 
”kläderna”, vilket jag tolkar som det yttre, att styra. Enligt Hans är det en definitiv skillnad på 
att vara chef och att vara ledare: 
 

[---] chefskapet kommer in... då vi ibland måste ta vissa beslut, strategiska, eller 
affärsmässiga eller vad som helst, då det måste tas ett beslut. Då kommer ju 
chefskapet in, då måste jag göra dom rent affärsmässiga, och för företaget 
förnuftiga, hoppas jag, besluten. Det är ett chefskap som jag ser det. 
Ledarskapet det är... det är att entusiasmera, föregå med exempel, delta i den 
dagliga verksamheten och få människorna att varje dag tycka att ”gud vad det 
ska bli kul att gå till jobbet”. (Hans) 

 
Ja... det är ju lite situationsanpassat. Det beror ju på... den som har... den som är 
en bra ledare ska ju bli chef, inte den som har... stora expertkunskaper 
nödvändigtvis. [---] En chef säger mer hur det ska vara. En ledare ser till... så att 
människor gör det dom tror på och skruvar till det så att det blir rätt. (Jörgen) 

 
Chef är nånting på pappret, men ledarskapet måste du förtjäna på något sätt, 
men lyckas du med det får du en enkel roll att jobba utifrån. Då får du den 
respekt som behövs för att utöva ett bra ledarskap. Chefskap finns på pappret. 
Man måste ha en tillräcklig intellektuell kapacitet, tillräckligt mycket empati 
och känsla för vad som driver dina kollegor och medarbetare och andra 
människor runtomkring som är viktiga för annat. Man får försöka se upp för 
saker som är känsliga och försöka styra bort processer från dem och se framåt. 
Och att man har kunskap om olika frågor… dom som du har satt att ha ansvar 
över… om det är en säljorganisation, en marketingorganisation eller en 
forskningsstation så måste du ha tillräcklig kunskap inom det området. (Erik) 

 
I chefskap skulle ingå ledarrollen och beslutsfattarrollerna, i ledarskapet kommunikatörs-
rollerna, länkrollen och galjonsfigurrollen. Har man detta i åtanke som en inte ovanlig åsikt, 
förstår man vilka värderingar som ligger i orden chef eller ledare. 
 
Jag tycker att Filip sammanfattar balansen mellan ledarrollerna på ett mycket bra sätt: 
 

[---] och sen ska det vara lite grann också att... det ska ju vara rätt person till rätt 
roll. Där en viss personlighet kanske passar bra på ett sätt, inom ett företag, men 
passar väldigt dåligt på ett annat. Om du ska... liksom... vara mer förvaltande 
chef eller om du ska vara en utvecklande då är det ju i olika faser i ett företag 
som du kanske passar bättre... [---] om jag är bra på det ena eller det andra får ju 
någon annan bedöma, men på nåt sätt så känns det som att det har varit en fas av 
otroliga förändringar här, och nu behöver både jag och företaget en... lugnare 
fas, och att vi liksom... känner oss på plats och får alla smådetaljer att fungera 
också och samlar krafter inför om vi i framtiden behöver en sån här urladdning. 
(Filip) 

 
Olika organisationer behöver olika mycket av olika roller och till och med inom en 
organisation, kan rollerna alternera och utan en medvetenhet om dem blir det svårt att utföra 
ett bra ledarskap. 
 

Att... en synlig roll är att han... kan dra sig tillbaka och låta organisationen 
flyta... och mer eller mindre låta organisationen sköta sig själv när det går bra, 
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men samtidigt stiga fram och ta kommando när det är tuffare och när det råder 
en stor osäkerhet. (Jörgen) 
 

Ett annat exempel är att hantera kritik: 
 

Negativt, det är när det gnälls, saklig kritik är bara positivt. Så det är en skillnad. 
Allmänt gnäll det finns ju såna som gnäller på allt. Dom bryr man sig till slut 
inte så mycket om. Dom hittar ju alltid något som är fel och kommer med 
väldigt lite konkreta idéer. (Bertil) 

 
Min spontana känsla är att ”detta får man räkna med”. Vilka är det som gnäller? Vad är gnäll 
på allt? Här ser jag exempel på en tankemodell som kan vara en uppenbar fälla. Det kan ju 
faktiskt vara så att vissa som ”gnäller”, har fått en tankemodell om sin chef att ”han/hon kan 
inte ta kritik som en dialog” och på grund av detta är det ingen idé att framföra den, alternativt 
vågar man inte göra det öppet, eftersom det ändå inte är någon som lyssnar. Medarbetaren 
kommer med denna typ av attityd att ändå bara omfattas av chefens omvända tankemodell, en 
”gnällspik” som inte är värd att lyssna på. Ett annat uttalande som är samma problematik: 
 

... så fort de kommer innanför grindarna ska det vara rutiner så fort dom ska ha 
ut ett par handskar för 20 kronor och då ska någon chef som har nyckel, han är 
big boss för han har nyckel till dom här handskarna och så länge vi betraktar 
människor på det här viset så tror jag att det är svårt, vi har nåt slags halvdistans 
här att vi har en massa medbestämmandelagar vi har en massa som kan skapa ett 
bra förhållande på jobbet, men vi har inte tagit steget fullt ut där vi vågar lita på 
människor. (Bertil) 

 
Medvetenheten finns alltså om att detta är ett skapat problem. Min undran är om 
obenägenheten att lita på människor ligger i att våga släppa till makten och myten om 
ledarskapet? Varför den uppenbara oviljan att ta steget? 
 
Ofta lyssnar chefer på medarbetarna genom HKI (humankapitalindexmätningar) som syftar 
till att uttala sig om närmaste chef. Härigenom kommer information om andras uppfattning. 
Detta används främst på större företag, på mindre är det svårt att hålla dem anonyma. En 
intressant synpunkt är värderingsproblematik: 

 
Jag kom speciellt ihåg någon som skrev som positivt; noggrann, och så var det 
någon som skrev som negativt; pedant. (skrattar) Det är ju samma sak 
egentligen! (Anders) 
 

Jag tolkar detta som att det är oerhört lätt att vända uttalanden till sin fördel. Att det tas lite 
med en klackspark av ovanstående chef är inte ovanligt. Det visar snarare på en medvetenhet 
om att ingen är objektiv, och att ”alla älskar inte alla”. Men det gör inte så mycket, för en chef 
är en chef och har det tolkningsföreträde som positionen ger.  

4.1.6. Makten 
I ledarskap ingår enligt min mening ett underliggande antagande om makt och kontroll. Det 
finns uttalanden som visar explicit på tankar om detta. I Lennarts uttalande nedan visar han på 
att makt också är kopplat till en dualism: 
 

Men då är det skönt att vara inte ledare utan chef. Jag har ju jättemycket makt. 
Det är ju också nånting som berusar mig varje dag, det är inte så att jag 
missbrukar det, men jag har faktiskt otroligt mycket makt. Jag bestämmer ju 
faktiskt oinskränkt, envåldshärskare, jag bestämmer ju nästan över liv och död 
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för 100 stycken själar, plus respektive verksamhet, plus 50 miljoner, så kan du 
ju också se det. (Lennart) 
 

Makten är kopplad till chefsrollen, till gör-perspektivet. En ledare har inte explicit makt med 
andra ord, utan ”härskar” med andra medel.  

4.1.7. Förebilden och synligheten utåt 
Denna osynliga makt kan vara synlighet. Med tanke på att det från aktieägarhåll börjar höjas 
röster som efterlyser ett mer synligt ägande och ett synligt ledarskap, som skapar förtroende. 
Jag ser dock synligheten som tvåvägs, den ska fungera såväl ut mot omvärlden som inåt mot 
sina medarbetare. Ofta tänker man på galjonsfigur som den som figurerar utåt, vilket också 
Mintzberg gör. I mina intervjuer exemplifierade jag denna roll med hur man ser på 
mediekontakter. Denna yttre roll som galjonsfigur är det dock inte alla som har. I vissa fall är 
det en presschef på huvudkontoret som har rollen, även om mina respondenter har en position 
som högste chef på sin arbetsplats. I de fall det är börsnoterade företag är den ekonomiska 
informationen utåt förbehållen VD eller ekonomichef att kommunicera.  
 

Då valde vi att låta vår personalchef hantera media. Det är bättre ur vår 
synpunkt än om jag skulle hantera det än om jag skulle möta dom. För delvis så 
knyts ju inte mitt namn och ansikte lika mycket till det som hade hänt än en för 
[invånarna i staden] anonym personalchef i [stad]. Personalchefen är tillika 
informationsansvarig. (Carl) 
 

Detta kan vara ett strategiskt beslut, utifrån den situation chefen här befinner sig i, och ofta är 
det en ”policy”, och som jag tidigare nämnt, menar jag att policys är till för att skapa lokala 
konstruktioner över ”hur det är”, eller om man så vill, en trygghet. 
 

I den mån vi har förekommit i media så är det väl i princip jag och i viss mån i 
kombination med han som är produktionschef... för här är det ju så att eftersom 
vi är ett producerande företag mestadels, [---] ... då är det ju oftast 
frågeställningar som rör sig... runt produktionsfrågor. Så det brukar väl vara vi 
två då. (Filip) 
 
Så att ju längre man är på ett företag ju mer galjonsfigur blir man utåt. ”Jaja, det 
är ju du som är på [företaget]” och så kanske dom tycker att så bra att ert företag 
är representerat, då är det jag som är där och representerar. [---] Skulle det hända 
nåt så är det i första hand jag som pratar med media och i andra hand 
försäljningschefen. Så att... det är väl det vi har skrivit ner. Att är det nåt med 
massmedia så är det jag i första hand. (Inger) 
 
Jag är den som uttalar mig i media i massmediafrågor och så, utåt sett, enligt 
den kommunikationspolicy vi jobbar efter. (Jörgen) 

 
Den interna galjonsfiguren menar jag är en del som inte uppmärksammas lika mycket, men 
kan snarast beskrivas som att föregå med gott exempel: 
 

Det ligger väl lite i att folk gör som man själv gör, och det är klart att är man här 
alltid i tid och man… jag försöker sitta här längst… [---] om man uppträder som 
man vill att andra ska uppträda så… håller tiden, punktlig vid möten, ärlig och 
ja, vi har ju det här med golfspel, en del slinker ju iväg och vill inte tala om att 
man ska spela golf, men… det… jag spelar faktiskt aldrig golf på arbetstid. Vill 
man inte att andra ska göra det så blir det ju knepigt om man själv sticker iväg i 
tid och otid. Det blir fel. (Anders) 
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Ja, det är ju ganska intressant. Det var ju på en av utbildningarna att man ska ju 
föregå med gott exempel, men det är ju att… som barn. Det jag gör det gör 
andra, säger jag att dom ska göra något så är det ju svårare. Man måste ju föregå 
med ett gott exempel. Det är klart, skulle jag säga till alla i bolaget att vi ska bo 
på en viss hotellstandard och sen så bor jag i en svit på ett fint hotell, det blir ju 
fel signaler. Man måste hela tiden leva efter dom reglerna som gäller dom andra. 
Likadant om det gäller arbetstider, jobbar jag mycket, det är klart att då gör dom 
andra det också, skulle jag bara komma hit några timmar om dan och gå på 
golfbanan, då blir det ju allmänt att man kan göra så. Så jag tror att man måste 
leva lite som man vill lära, eller lär. (David) 
 

Det som faller mig in är att det mest handlar om att visa hur andra ska bete sig, punktlighet, 
ärlighet etcetera, men det som är påfallande för mig är ett slags förälder – barnrelation, inte en 
balans mellan vuxna. Det är intressant att uttalande om att föregå med gott exempel mer 
speglar vad man vill att medarbetarna ska vara och göra, i högre grad än vad man själv är och 
gör. Att inte gå innan medarbetarna innebär ett antagande om att övertid ingår i ledarskapet 
och att upprätthålla en position som ledare. Jag skulle vilja påstå att detta endast är en myt och 
ett verktyg att skilja på maktposition. 
 
En större medvetenhet om att vara en ”medledare” har Hans: 
 

[---] att gå före, att göra alla saker själv. Ta tag i saker. Inte, inte att toppstyra 
men... inte banga för att gå och sätta på kaffet om det behövs, eller att sätta 
offerterna själv och inte lämna iväg dom, utan att... och stötta, naturligtvis. 
Genom att delta... och återigen, lyhördheten då. Ansvar och befogenheter. Att 
verkligen jobba på och leva upp till det, för det är lätt att säga. Att ge dom luft 
under vingarna och se, för det är ju bättre att göra 10 saker och nio blir rätt än att 
inte göra nåt alls. (Hans) 

 
Samtidigt som detta på ytan är ett uttalande som vill jämställa chef och medarbetare, är det ett 
uttalande som uttalar en hierarkisk syn. Att kunna sätta på kaffe är att sänka sig till en annan 
nivå, men Hans ovan vill uttalat utjämna nivåerna. Men sunt förnuft och att leva som man lär 
är dock kanske inte så lätt alltid, vilket nedanstående citat ger uttryck för: 
 

Ja, den stora faran för alla chefer är makt. Och tyvärr så används makt på ett 
oetiskt sätt. Chefer är ju bara människor. Därför tror jag att det allra viktigaste är 
att man har en ödmjukhet inför chefskapet. Att man känner att man inte har det 
för alltid, att man har det till låns, att man ska försöka njuta av den tiden man 
har när man kan påverka, men att man bör ha en enorm respekt för ledarskapets 
fallgropar, och makt är en sån fallgrop. Och att behandla andra som man vill bli 
behandlad själv, men det är lättare sagt än gjort, det krävs en enorm disciplin. 
(Erik) 

 
Detta ligger nära till hands att koppla till det som finns på agendan för närvarande, nämligen 
om det är oetiskt eller inte att tillskansa sig fördelar som chef med tanke på Skandiaaffären. 
Diskussionen som förs på riksdagsnivå är att etablera fler kontrollfunktioner och regler. Men 
vad händer om man börjar sätta upp ramverk och regler? En av mina respondenter visar på ett 
inbyggt motstånd mot regler. Det är bättre att ha ”sunt förnuft”. 
 

Allt ifrån då om vi säger en förman på en arbetsplats... ska kanske inte vara den 
som... allt ifrån säger nåt dumt om ledningen över sig, för då är det ju på nåt sätt 
som att då har man satt den nivån, eller man kanske inte ska vara den som tar 
längst rast, man ska inte vara den som... man får på nåt sätt föregå med gott 
exempel och sätta ribban på ”vad gäller?” Och det gäller väl i alla nivåer att man 
ska... det finns ju många... men generellt sett är det väl alltid bra att föregå med 
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gott exempel även om du inte är ledare så är det väl rätt bra att göra det? 
(skrattar) Det mesta bygger ju på sunt förnuft om allting egentligen att du har... 
för tappar du sunt förnuft och bara går efter några uppsatta regler som 
människor gör ibland myndighetsmässigt och så... man tappar bort det sunda 
förnuftet och går efter nån... ”så är det bestämt” eller ”det står det i den 
paragrafen”... då tror jag man är väldigt ute och cyklar i dagens samhälle om 
man går efter... tyvärr är det många som gör det, jag upplever allra mest att man 
gör det i... alltså... den offentliga världen. (Filip) 

 
Jag menar dock att detta ”sunda förnuft” ganska lätt sätts ur spel när det finns fördelar att få. 
Dessa fördelar finns troligen på många plan och är inte i de organisationer jag studerat samma 
som i Skandiachefernas fall, vilkas ”sunda förnuft” idag är lätt att hävda var icke-existerande. 
Men samtidigt har det i samtliga fall förts en diskussion där man har rättfärdigat sina aktioner, 
och det tror jag är ett vanligt fenomen i alla organisationer. Den som har tolkningsföreträde, 
chefen, skapar reglerna inifrån. Jag ser den direkta kopplingen mellan intern galjonsfigur och 
ledarens roll i att skapa organisationskulturen. Vad är egentligen ett gott exempel? Vems 
exempel är det? Är det helt fristående från vad som ”gäller” i organisationen? Jag tror inte det. 
Här är något som är socialt konstruerat, dels med en bas i vad som är acceptabelt i företeelsen 
organisation och dels socialt mellan människor, men också väldigt styrt av just den 
organisationskultur man lever i. 

4.1.8. Den starke ledaren 
Att vara stark är att ”ta tag i saker”. Att vara beslutsmässig, och att hantera konflikter: 

 
Om man inte är inne så mycket så kanske man inte märker att folk är osams så 
det är ju en förutsättning att man märker det, men sen är det ju viktigt att man 
tar tag i det med en gång… det är ju ofta obehagligt, man vet ju problemen och 
ibland är det väl så att ”det löser sig nog”, men det blir alltid fel, man ska ta tag i 
det. Man måste prata om det, då löser man ju allt, det värsta man kan göra är att 
tiga, att tiga ihjäl det. (Anders) 
 

Att vara lyhörd för konfliktsituationer menar Anders innebär att vara inne på sitt kontor 
mycket. Att ta tag i det snabbt. Och att i situationen vara rak, ärlig och inte ta parti för någon. 

 
Stark integritet, tror jag… att man är beredd att ta ställning… att man driver en 
process som bygger på faktainsamlande och att man är beredd på att involvera 
medarbetarna när man har kört fast någonstans, tror jag är viktigt i en process 
för att ta fram fakta. (Erik) 
 
Att våga ta konflikten och sen så... ha en rakryggad hållning och sätta sig in i 
det... jag tror att det viktigaste är att våga ta dom. För det smittar av sig, det 
visar sig ganska snart om man inte tar tag i det. Då utbreder sig en form av 
osäkerhet. Då vet man inte riktigt var man står. (Hans) 
 

Här kommer ordet integritet in i bilden. Teal (1998) talade om begreppsdefinitionen på just 
ordet integritet och ville definiera det som heder i större grad än att vara beslutsam. Men det 
tolkas uppenbarligen ofta som att vara beslutsam, att ta tag i obehagliga saker, som konflikter 
och ofta är det andras fel: 
 

Då, händer det ganska ofta att de ger upp och så får jag ju då försöka reda ut det 
här och det är ju de problemen som… det är ju lite tråkigt med, för att då kör ju 
andra allt som är roligt då, med bygg och när det då blir problem så glider man 
ur och så får jag glida in och ibland kan det vara lite tungt och för mycket, när 
man bara har sådant där och negativt. (Anders) 
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Det kan vara att det blir grupper, utesäljarna pratar igenom att dom är sura på 
produktchefen att det inte rättas till fel och sådana saker, att informationen ut till 
dom är dålig, serviceavdelningen hinner inte med reklamationen och får gå ut 
till kunderna och så kan det bli så att det kommer in nån då som tar en position 
som dyngspridare och får med andra och det måste man då slå stopp på 
omgående, det märker man ju snabbt att det blir den här svängen och då måste 
man ju ta den här personen ordentligt. [---] I det fallet har vi faktiskt fått 
avveckla två personer tack vare det för att få bukt med de här negativa 
vibrationerna. Så det har vi ju… så fort vi gjorde detta så blev det en positiv 
stämning. (David) 
 

Men beslutmässighet kan också missbrukas och bli till nonchalans: 
 

Och sen måste man ju vara orädd också och ta i grejer, där är alltid konflikter, 
man måste vara beslutsminded, det är också viktigt, som en ledare... det här att 
kunna ta beslut, att inte vela. Och det känner vi här också... och det har vi fått 
kritik för, att t ex... chefer som är ute och diskuterar och så ja, det kan vara att 
köpa in en stol, ”jajaja vi ska ordna det” och så går det månad. ”Du den där 
stolen”, ”ja den är på g”, och sådär, dom får ingen bekräftelse på att man har 
gjort nånting, att man har varit intresserad av att fixa det till dom, alltså... 
verkställa en grej som man har diskuterat. Det tar för lång tid idag. (Kristian) 
 

Rollen som konflikthanterare handlar enligt dessa mycket om att våga. Att ha mod. Att vara 
rak, ärlig och att samla fakta. Och att kanske, som David säga, i sista hand omplacera den 
eller de som orsakar problemet. Jag tolkar uttalandena ovan som mycket normativa. Så här 
bör man göra. Jag är inte helt säker på att de lever som de lär i detta fallet. Potentiella risker 
med att inte hantera konflikter är att det uppstår osäkerhet, att någon inte känner sig sedd, utan 
överkörd. Dessutom kan konflikter skapas om inte chefen är ”beslutsminded”, eller helt enkelt 
nonchalant. 
 
Uppgiften som ligger i rollen som ledare är att leda och att ta ansvar. Att vara den 
övergripande funktionen i ansvar för strategier etcetera.  
 

Jag tror att jag är en starkare ledare så sett så envis som f-n, det måste man nog 
vara, inte så envis att man inte kan ändra sig, men dom ska trycka till rejält 
innan man ändrar sig. (Bertil) 
 
Svårt är ju när det är stora strategiska beslut, när man måste ta rätt beslut. Går 
det dåligt i ett land, att gå in och lägga ner… [---] det är klart att åka ner och ta 
det mötet där är inte roligt, men det får man göra för… jag har aldrig blivit 
kallad så mycket saker som jag blev på det mötet där… men jag är inte känslig 
så. Men det är ju tråkigt, det är ju en baksida med allt… att avveckla saker och 
ting, det är ju inte roligt, men man får ta det. [---] Jag mår inte så dåligt av det, 
det gör jag faktiskt inte, det kan te sig lite skrämmande kanske, för det borde 
man väl gjort men… jag mår nog sämre om min dotter slår sig t ex… men detta 
är en affärsmässig grej som… jag äger ju inte bolaget, jag rapporterar till en 
styrelse men den går före allt. Jag ska säkerställa resultatet och bolagets drift, 
sedan är ju livet sånt. (David) 

 
I ovanstående uttalande ligger det klart uttalat att rollerna är helt annorlunda i konstruktionen 
chef och i konstruktionen pappa. Som chef/ledare ligger i sakens natur att distansera sig mot 
andra människor och inte vara speciellt känslig för andras känslor, medan rollen som pappa är 
beskyddande och trygg. Men andra kan inte distansera sig på samma sätt, men ser det ändå 
som en belastning och ett problem, men mer ett ”nödvändigt ont” som ingår i chefsrollen och 
som ska utföras, men ska distanseras i den privata rollen, med andra ord, inte tas med hem: 
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Ska man då alltid från du... man stöter på problem med folk som... har 
personliga bekymmer kanske, så är det ju en grej givetvis att du lär dig med åren 
hur du hanterar det, du kanske också tar personligt mindre illa vid dig... för du... 
avtrubbad är inget bra ord, kanske... men du blir, du får mer distans så att, du tar 
inte med dig detta hem. På samma sätt som kanske jag gjorde för 10 år sedan. 
Så tar jag ju mindre med mig hem rent... i hjärnan då. Man måste lära sig det på 
nåt sätt. Stänga av det då. (Filip) 

 
[---] jag hoppas inte att vi hamnar där. Men ponera att vi inte kan fortsätta och 
växa, och sen om det händer nånting med marknaden... marknaden rasar eller 
vad som helst. Då har vi svetsat ihop det här teamet, så otroligt, så att behöva ta 
den ställningen att säga till nån människa att ”sorry vi har inte plats för dig 
längre”, det, det skulle vara det svåraste. (Hans) 
 
Svårast är löneförhandlingarna. När du ska sitta och tala om att nån är jättebra, 
och gör sitt jobb, så ska jag tala om för henne eller honom att ”men du får inte 
mer betalt”. För den där centrala... En del vet jag, utav mina kompisar som har 
samma position som jag, dom går på centrala avtal. Är det 2,7 % så är det 2,7 
%. Och lönepotten, och ibland så gör dom det så jäkla enkelt för sig så att dom 
helt enkelt delar rakt av lika för alla, så är det ingen som kan säga nånting. Och 
det kan jag tycka känns dödande på nåt vis. Så det tycker jag är en jättejobbig 
situation... att vara den som har sista, liksom... bestämmandet för vad ”du är 
värd”... (Inger) 

 
Som ledare måste man lära sig att stänga av personliga känslor av obehag. Att ta strategiska 
beslut även om de känns hårda och krassa. Det ligger i chefsrollen att vara den som ”håller i 
yxan” i olika situationer, alltifrån lönesättning som Inger talar om till att avskeda kanske 1000 
personer på en fabrik. Men privat är det en annan sak. I detta ser jag att uttalandena visar att 
en chef/ledare inte är medfött, en ledargen, utan snarare visar ovanstående på att det är en 
konstruerad roll. 

4.1.9. Ekonomi och rationalitet 
Som nyare forskning också visar, (ex Johansson, 2003; Simonsson, 2002; Sandberg & 
Targama, 1998) är det främsta problemet att i ledarskap finns ett antagande om ekonomi och 
rationalitet: 
 

När det då lyckas, när man skaffar jobb… ”det här har jag fixat” och man får ett 
bra resultat, det är klart att det är ju det som är roligt. (Anders) 

 
Ja det finns ju flera kvitton, man kan ju läsa av resultatrapporten och har vi en 
bra utveckling på den så… kan jag ju naturligtvis ta åt mig lite av det även om 
jag inte ensam har bidragit till 100 %, det är ju vi alla som har skapat det. Men 
jag menar att… om personalen… är belåten och tycker det är roligt att gå till 
jobbet och jag märker det i utvecklingssamtal att dom trivs.. så är det ju också 
ett kvitto på det… att kunderna är nöjda… blir vi uppsökta av andra bankers 
kunder som har hört gott om oss så är det ytterligare ett bevis på det. (Carl) 

 
Belöningen för arbetet man gör är för vissa omedelbart resultatet. För andra kommer det in 
variabler som liten personalomsättning, sänkta tillverkningskostnader, att ha högt i tak för att 
människor ska må bra. 
 

Nr 1 är ju bolagets totala resultat och framgång. Nr 2 är att ha skapat en 
organisation som ger ett mervärde. Mervärde för… dels då för att… tanken är ju 
här att vi har ju [börsbolag] som majoritetsaktieägare som kommer att sälja 
vidare oss och vi ska då skapa ett bolag som verkligen kan ge mervärde för en 
försäljning. (David) 
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Ja det finns ju några olika parametrar. Lönsamheten går ju aldrig att komma 
ifrån. Att man får bra kritik från media, från gäster, att personalen mår bra och 
trivs, att ägarna är nöjda. (Gunilla) 
 
Naturligtvis resultatet. Vi jobbar ju med målstyrning kan man säga. Så jag har 
ett antal mål som jag ska fullfölja under det här kalenderåret och sedan har jag 
ett samtal med min chef om jag har lyckats eller inte. Det är kanske den 
viktigaste feedbacken. Men sedan får man ju också en feedback gentemot sina 
kollegor där man känner om man har ett bra samtal och en bra verksamhet 
tillsammans, där det händer saker, där man sätter upp affärsmålen tillsammans, 
att alla kan nå dom också. Att man känner att verksamheten har förtroende för 
de mål man sätter upp och det sätt på vilket man driver processen. Man får ju 
signaler väldigt mycket runtomkring de som direktrapporterar till dig, kollegor, 
andra chefer o s v. (Erik) 
 

Detta resonemang är direkt kopplat till något jag vill se som en medvetenhet om det som 
Senge (1995) kallar den personliga visionen. En bra början att uppnå detta tillsammans med 
medarbetarna är att dessa får formulera egna mål, men fortfarande är jag kritisk till att det 
genomsyras av ekonomiskt – rationellt tänkande. 
 

Jag lägger ju många värderingar i det. På nåt sätt så... det är ju att man utvecklar 
ett företag till att växa och att... man ser en långsiktighet att man ska överleva 
som företag för egentligen är det ju snarare det idag... än att.. eh... generera 
enorma vinster. Det är ju... branschen som vi lever i är ju svårt tuff idag och... 
det är en sån enorm utslagning så att... det är ju snarare att långsiktigt se att 
[företaget] är kvar om... 10 15 20 år. Det är väl det egentligen. Och sen så är det 
ju det här allmänna, att man känner... kanske på sig om folk tycker att man är 
rätt OK. (Filip) 
 
Med detsamma tänkte jag säga att det läser vi av i resultaträkningen, men det är 
inte så, för det är inte mitt jobb, det är allas jobb. Så kvittot på att jag gör ett bra 
jobb är att ägaren är nöjd med vad jag gör och medarbetarna ska tycka det är 
jätteroligt att jobba här. (Hans) 
 
Det gör vi nog lite att man tänker på det, att dom får ha det här, lite mer grönt i 
sig. Än vad man tänkt på innan. Alltså, det glider mer åt, från det röda, kanske, 
men sen är man lite... kluven, för man måste ju ha resultat och sånt också, jag 
vet inte riktigt vart det barkar hän, för det är viktigt att man är liksom... besluts... 
har beslutskraft och sådant så att man visar resultat. För att, det finns liksom 
inga personer som har det och har det och har det. Antingen är dom rätt mycket 
åt, som jag sa, röda. Liksom, den kombinationen som man skulle vilja ha, det 
finns ingen som har den. Men jag menar, blir samhället sånt, men å andra 
sidan... är det svårt att tänka sig att man liksom kan leva, här i kommunen och 
ha så gott om pengar och sånt, att man kan omhulda och så, att det liksom lite 
ska gå på måfå utan... även framöver måste det vara resultat och liksom hårda 
tag och så kanske. Men på nåt sätt måste man ändå vara den där 
trädgårdsmästaren. Man måste ha det i sig att man vill ägna tid åt att hjälpa 
och... ge näring. Och det håller nog dom flesta med om att... det är sånt man 
måste... ha den inriktningen. (Kristian) 
 

I Kristians uttalande finns ett uttalande om att det ”omhuldande” ledarskapet står i 
motsatsförhållande till att redovisa resultat, och att det inte finns människor som kan göra 
både och. I chefskapet ligger ekonomin, i ledarskapet uttalat mer mänskliga värderingar. Men 
resultat är det viktigaste. 

 
Det börjar ju egentligen med att man gör ju en budget på hösten, hur det ska bli 
nästa år, och sedan gäller det ju att få alla med sig… så att alla vet att så här är 
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det, den här volymen ska vi ha nästa år. Det är mitt ansvar att skaffa jobb. 
(Anders) 
 
Det handlar ju ändå ytterst om att en ledare ska se till att producera så mycket 
som möjligt, till så hög kvalitet som möjligt med så lite resurser som möjligt. 
Ledarskap är väl på nåt vis att se till att... medarbetarna växer. Göra dom 
lyckliga, vad vet jag? (Lennart) 
 

Men ingen nämner lönen. Inte ens snuddar vid det. Och dessutom ger några stycken uttryck 
för att det är just ekonomi, administration och rationalitet som är det som de inte vill göra: 
 

Jag tror jag har… jag är en dålig administratör, papper kan jag inte med, jag har 
papper högt och lågt… det är inte min starka sida, [---] (Bertil) 
 
Om man tänker på generellt, vad som är jobbigt, det jag tycker är absolut 
jobbigast är ju att… att skaffa nya jobb. I samma takt som dom andra tar slut. 
Det är ju ett ständigt… [---] vi har ju några fasta kunder, men de bygger ju inte 
hela tiden, det kan ju ta tio år mellan. Och vissa bygger ju bara en gång. Så vi 
har ju inget sånt utan det är ju ett ständigt jagande då att få tag på nya projekt… 
men det får ju inte bli för mycket heller, utan man måste hålla det lagom, och 
det är ju fruktansvärt svårt. (Anders) 
 
Ledarskap är ett kall, det är det faktiskt, att jobba kommunalt är ett kall. Det 
handlar inte om löner eller förmåner på nåt vis. Det är ett kall helt enkelt. Sedan 
har jag också väldigt mycket tävlingsinstinkt i mig så, inte så att jag inte kan 
förlora, men... jag är en utvecklad entreprenör, jag tycker inte om att förvalta, då 
tycker jag det är tråkigt. Och tråkigt vill jag inte ha det. (Lennart) 
 

Att vara chef är att inte ha tråkigt. Att inte vända papper. Att inte administrera. Men i 
chefsrollen ligger mycket av styrning och kontroll, men uppenbarligen inte genom att 
administrera. Möjligen är ovanstående uttalanden en konflikt i dualismen chef – ledarskap, att 
vara chef är tråkigt, att vara ledare är roligt. 

4.1.10. Kontroll 
Ett problem med rollen att vara synlig ligger i balansgången mellan tillgänglighet och 
kontroll.  
 

[---] så går jag minst ett par rundor om dagen i huset och kommunicerar med 
människor och tittar. Både personal och gäster. Jag visar mig gärna. (Gunilla) 

 
Samtidigt så betecknar hon sig själv som en drivande och ”sträng” chef: 
 

Och jag är direkt, ibland lite för direkt. Jag har ganska mycket energi, jag 
brinner för det här stället och jag tycker oerhört mycket om människor som ger 
service och… är det någon som inte lever upp till det eller mot förmodan skulle 
vara otrevlig mot en gäst, då lägger jag ju inte två fingrar emellan… (Gunilla) 
 

Jag säger inte att hon är en auktoritär chef, men om så skulle vara fallet, är det fullt möjligt att 
ponera att personalen upplever ”rundorna i huset” som en kontrollfunktion, inte som ett stöd. 
Häri ligger ett problem med att delegera som de facto är att släppa ifrån sig beslutsmakt.  

 
... dom här tre är ju vana vid att jag gör som jag gör, jag kan ju inte släppa 
plötsligt och säga att ”nu får ni ta ansvar för allt”… (Anders) 

 
Anders vill inte släppa ifrån sig, medan Filip menar att det är bra. Men – ifrågasättande är 
bara bra om någon har den slutliga kontrollen att fatta besluten: 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 62

 
Jaa... det händer ju att man [medarbetarna, förf.anm.] ifrågasätter saker, varför 
man ska göra så, ”kan vi inte göra så här istället”, och det tycker jag är jättebra. 
Och därför måste det ju vara högt i tak så att man får fram dom här 
stämningarna. Det får ju inte vara så att var och en är sin egen chef, för då blir 
det ju kaos av allting. (Filip) 

 
En avvikande åsikt kommer från Inger; 

 
[---] att visa den respekten för dina medarbetare, att ”du klarar ditt jobb, jag litar 
på dig”, för då gör det ju också att min medarbetare vill ju göra det så jättebra i 
det jobbet som dom bara kan, du vill ju inte lura den som litar på dig. Den 
respekten för medarbetarnas kunskap, den tror jag är jätteviktig. (Inger) 
 

Alltså delegera, men bibehålla en viss kontroll. Detta är en svår balansgång. Samtidigt som 
tankemodellerna runt ledarskap idag handlar om att ”platta” ner organisationer, vill jag här 
koppla till Sandberg & Targamas (1998) uttalande om att det inte är möjligt att delegera utan 
att först göra medarbetarna kapabla att ta ansvaret. Och om det inte finns någon att delegera 
till? Eller kan det vara så att all kunskap finns i chefens hjärna och inte är möjlig att dela med 
sig av? Men Inger pekar på vad delegering är i en perfekt värld: 
 

Som en spindel i ett nät. [---] jag kan ju inte... men det jag är bra på, det är 
kanske att lita på mina specialister. (Inger) 

 
Hans ser däremot ett problem som kan tolkas som ett visst motstånd: 
 

Oftast är det ju nån timme eller ett par timmar mellan fem och sju, då är det 
lugnt och då får man mycket gjort. Men just det här att... jag skulle vilja... 
delegera säger många, men det är ju inte heller så lätt i en sån här liten 
organisation, man ser att alla jobbar och har fullt upp, hur delegerar man då? 
(Hans) 

 
Explicit visar ovanstående citat på ett ”omhuldande” synsätt, att om alla redan har fullt upp, 
finns det inte utrymme. Men samtidigt kan det tolkas som ett försvar för att slippa. Det finns 
ju en möjlighet att dels anställa någon mer på utsatta positioner, eller att till och med byta 
uppgifter. Då är det ju per definition en platt organisation. 

4.2. Spår av globala, lokala och individuella 
konstruktioner 
Endast två av tio har en högre utbildning avseende ledarskap. Övrig kompetensutveckling för 
att sköta sitt arbete som chef sköts av privata utbildningsföretag under kortare tid, allt ifrån 
någon dag till återkommande träffar under längre perioder. Vad som är intressant i 
sammanhanget är hur få som fastnat i minnet:  
 

Dom har nog i flera fall påverkat... inga såna här revolutionerande grejer, så att 
man har gått därifrån frälst för nåt nytt eller så (skrattar)... väldigt mycket tycker 
jag ju är sunt förnuft och självklarheter, fast man kanske inte ser det så påtagligt 
och tydligt alltid, utan att man behöver hjälp att... ja... ”så enkelt är det 
egentligen om du bara tänker på det”. Det är väl... kan väl vara det bestående 
intrycket att... det är inget som har varit så där ”wow, det där kommer jag aldrig 
att glömma”, det tycker jag inte. Om det sen är som det är fel på mig eller 
utbildningen, det kan jag inte avgöra (skrattar) men... (Hans) 
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Men alla dom här... det blir så mycket teoretiskt blahablaha, enligt min 
uppfattning i böcker om ledarskap, det är mycket trender, och det är väldigt 
mycket att ”nu är det på modet” och ”nu är det andra på modet” och... ska man 
försöka följa det här, så tror jag bara du förstör dig som ledare än förbättrar dig. 
Om du ska liksom, ”jaha, ska man göra så nu”, det funkar ju inte. Utan du måste 
ju lita på att ditt sätt att hantera saker, att du gör det rätt. Och sen får du ju då 
impulser av livserfarenhet eller... erfarenheter i jobbet, där du känner att du får 
ändra lite grann [---]. (Filip) 
 
Nej, det kan jag inte säga… det enda jag kommer ihåg var att den allra första så 
var det lite… dom baserade en del av det på den här transaktionsanalysen… TA-
analysen… jaget och… det var en triangel. (Erik) 
 

Den viktigaste kunskapskällan är dock inte någonting som har något vedertaget namn (mer än 
möjligen lärling). Speciellt i organisationer med hierarkiskt beslutsfattande, stark 
organisationskultur och internrekrytering är kunskapskällan andra chefer. Kurser och litteratur 
om ledarskap har här inte alls det genomslag som man kan tro. Speciellt de chefer som varit 
med ett tag, anser sig vara relativt fullärda. Detta tolkar jag som att man har stabila 
konstruktioner av vad ledarskap är, alternativt att nya idéer snabbt etableras som ”sanningar”. 
 

Har man hållit på med det här jättelänge som jag så tycker man nog att det är lite 
självklart, men en ung då som ska börja… då är det säkert värdefullt att man får 
lära sig, att man får lyssna på nån som varit med. Man kan ju ta nåt som är bra 
från det [ syftar på ledarskapsfilosofier, förf. anm.] och så ta lite eget så får man 
en mix. [---]... då insåg jag att han [namn på yngre chef] visste ju inte allt det här 
som jag vet då, och genom åren… så tänkte jag att där har jag ju fel då, att jag 
råkar veta det här genom att ha jobbat här i 35 år… så behöver det ju inte vara 
dåligt för det. Det är säkert jättebra för de här yngre medarbetarna som då 
lyssnar på vissa saker… jag ändrade mig lite där. Därför är det ju bättre då att 
man skickar dom här som är lite yngre så att inte vi äldre tar plats… (Anders) 

 
Framförallt har en stor kunskapskälla varit att lära sig av andra, tidigare chefer: 
 

Även om man kanske inte alltid tänker att nu ska jag ta tillvara det bästa från 
alla och vems nackdelar jag inte tar med. Det är som automatik på nåt sätt. Så 
blev jag själv behandlad så vill jag behandla andra, så tänker man. Kanske det 
där med sunt förnuft och respekt för människor. (Carl) 
 
[---] jag tror att jag har mycket erfarenhet fast jag inte är lastgammal än, men det 
är ju mycket erfarenhet, man har lärt sig av vissa situationer, ”aj, f-n, så ska man 
inte gjort” så får man rätta till det till nästa gång, man har provat sig fram 
väldigt mycket, lyssnat på andra som det gått bra för. Så har jag gjort väldigt 
mycket, försökt prägla organisationen så. [---] Ja. Jag har haft en riktigt bra chef, 
jag har nog tagit över mycket av hans sätt. Han var ganska hård och hade ett 
högt arbetstempo… ställde ganska hårda krav, men ändå var det utrymme för att 
ha roligt under resans gång och belöning för insatser man gjorde på alla möjliga 
plan. Gjorde man ett bra jobb så fick man också belöning för det. Det är lite som 
jag sätter värdena på… gör man ett bra jobb så ska man också ha credit för det 
på alla möjliga plan. (David) 
 
Jag är väldigt nöjd med mina företrädare och jag har ju varit här länge och har 
hunnit avverka några chefer. Alla är ju olika men man lär sig olika saker av 
olika människor. Men sedan måste man ju också förstå att man har någon över 
sig och det måste man lära sig att respektera och acceptera. Det är ju inte alltid 
så att man tycker likadant men någon måste ju bestämma och det tycker jag att 
man får ta. Annars får man göra nåt annat. (Gunilla) 
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Jag menar att Gunilla här ger uttryck för a) man lär sig olika saker av olika människor (i det 
här fallet chefer), b) att anpassa sig till en norm, ”någon måste bestämma”. Hon har det 
troligen som förutsättning i sitt eget ledarskap. Jag förespråkar absolut inte anarki och att alla 
ska vara sin egen chef, men hon ger klart uttryck för en maktposition och det lämnar inte 
mycket utrymme för nytänkande. Vad som däremot visar på utrymme för nytänkande är 
Jörgens uttalande om vad han ser som det största kvittot på ett bra jobb: 
 

Människor som mår bra, människor som vill utvecklas inom bolaget, som är 
hungriga för nya utmaningar hela tiden... som kommer med egna idéer och vill 
göra saker på ett bättre smartare sätt. (Jörgen) 

 
De flesta anser dock att ledarskap är något medfött, vilket gör att effekten av kurserna inte 
alltid är långvarig eller får genomslag, utveckling och lärande är dock viktigt: 
 

Men man behöver dem, även om man har tagit del av dom, så är det tyvärr så att 
man hemfaller åt sina… s a s genetiska sidor, så det är väldigt bra att få en puff 
då och då. Även om det kanske inte är nyheter, så bli man uppmärksam på vissa 
saker… alla har ju sina svaga sidor, så det är bra att bli uppmärksam på dom 
igen och att försöka eliminera dom. (Erik) 

 
Det är väl... egentligen... att vara en bra ledare tror jag är väldigt svårt att lära 
sig. Jag tror att det är svårt att gå en utbildning. Den kan hjälpa till, men har du 
inte... om vi säger som så, har du inte talang för det så tror jag att det är rätt så 
dömt att misslyckas. Sen kan du förstärka din talang genom studier och genom 
erfarenhet och genom yrke, men har du inte det i grunden så tror jag att det är 
väldigt svårt att... skaffa sig det. (Filip) 
 
Det mesta är ju inte bra. Det gäller ju bara att försöka hitta de som är bra. Sedan 
måste man ju vara mottaglig själv. Men det är inte så lätt att starta och göra 
kurser som många tror utan det krävs en hel del för att komma åt det där och att 
få människor att utvecklas. [---] ... vi hade en utbildning som jag gick 
tillsammans med några av utbildningscheferna, det var en serie och vi träffades 
kanske fyra-fem gånger och efter första tillfället så sa hela mitt gäng ”vad säger 
hon? Vad menar hon?” och där ser man hur svårt det är att kommunicera. Man 
måste vara konkret, direkt och man måste kunna applicera det i din egen 
bransch. (Gunilla) 
 

I utveckling lägger jag också begrepp som eftertanke och reflektion. Gunilla talar om det så 
här: 
 

För det är klart att man skulle behöva tänka mer. Men sedan tror jag det är 
viktigt att man är som man är. Att jag är inte annorlunda… alltså jag är jag när 
jag är här och det tror jag är viktigt för jag tror inte att man kan förställa sig och 
vara någon annan vissa tider på dygnet. Det är klart att alla spelar ju roller, det 
gör man ju hela tiden, men jag tycker ju inte andra saker här eller där. (Gunilla) 
 

Är eftertanke och reflektion samma sak som att bli någon annan? Och att spela en roll? Jag 
har försökt förstå kopplingen mellan detta men inte lyckats. Det kan vara så att Gunilla har en 
känsla av att om man funderar för mycket på hur man är, kommer man att förändras och att 
man då måste spela en roll, för att förbli samma person i ledarrollen. En konstruktion är inte 
lätt att rubba. 
 
I resonemanget om i vilken mån man tar till sig kurser som anställd kom det upp ett uttryck 
som jag fastnade för och som förklarar utmattningseffekter på medarbetare.  

 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 65

Det var rätt kul, vi hade en konsult en gång som vi pratade med, det kommer ju 
alltid en sån när man byter chefer. Så sa han att det är viktigt att det är förankrat 
annars blir det den här BOHICA-effekten. Vadå sa vi, jo, det är Bend Over Here 
It Comes Again… (skrattar) Att man bara låter det passera och så efter ett tag så 
är allt som vanligt… och det var lite… när det kommer uppifrån så det… när det 
kommer ny chef så ska allt ändras. Då vet man att det här verkar alldeles 
helkorkat, men så vet man att det blir en tid och sedan ändras det igen. Det är 
bara att böja sig och låta det rinna över… man vill ju alltid förändra. (Anders) 

 
Det kommer alltid en konsult när en ny chef tillsätts på högre nivå. Denne chef vill alltid 
förändra. Men människor har ett inbyggt motstånd mot att förändra konstruktioner. Än en 
gång talar jag om att rådande konstruktioner skapar ett slags trygghet i att saker och ting är 
”som de ska vara”. Anders talar här om förändringar som ledare vill genomföra, likt det som 
Rövik (1998) talar om ovan, att inte förändras signalerar omodernitet. Samtidigt är det en 
fascinerande tanke att även detta är en konstruktion. En ny ledare ”ska” förändra, det ligger i 
konstruktionen och är en internaliserad verklighet. Något som ”alla vet”. Men det alla vet är 
också att hur det är i den egna organisationen, i den egna branschen. Förändring som är mer 
abstrakt är svår att ta till sig. Den konsult som det talas om i nedanstående citat behöver inte 
ha varit en dålig konsult i sin idé, men om hon inte var det, var hon förmodligen inte lyhörd 
för sin kund, eller kunde framföra sin idé på ett konkret sätt: 
 

[---] men jag jag tror att mycket är så abstrakt att… vi hade en utbildning som 
jag gick tillsammans med några av utbildningscheferna, det var en serie och vi 
träffades kanske fyra-fem gånger och efter första tillfället så sa hela mitt gäng 
”va säger hon? Vad menar hon?” och där ser man hur svårt det är att 
kommunicera. Man måste vara konkret, direkt och man måste kunna applicera 
det i din egen bransch. (Gunilla) 

 
Situations- kontext- individanpassning är essentiellt. Annars kommer ingenting att fungera 
eller ens märkas. Men det viktigaste som flera tar upp om vad som är bra med de kurser de 
gått exemplifieras med nedanstående citat: 
 

Åh, det var svårt... Att lära sig lyssna tror jag. Och det tror jag, om man pratar 
om det här sjätte sinnet, att man känner vibrationer ibland... att man läser mellan 
raderna, eller... ja, att lyssna på sina medarbetare, ”vad står det här för 
egentligen för som han säger”. (Inger) 

 
Så berättade han då en massa om relationer hemma, och överhuvudtaget att 
man… ofta när man kommer hem från jobbet till exempel då, så har man haft 
det lite motigt, lite bekymmer och är lite irriterad, så rusar man in då och sedan 
om någon säger något så är det taggarna ut, sedan är hela den kvällen förstörd 
menade han, istället ”gör så här”, sa han, när ni kör in bilen i garaget, sätt er 
några minuter och fundera på ”hur ska jag nu uppträda när jag kommer in?” Jo 
det är klart att jag ska fråga sonen, eller barnen, hur har det varit i skolan, och 
hustrun, hur har det varit på jobbet och hunden klappar man. Så att man inte 
rusar in då med sina bekymmer. Och det var… han var väldigt klok den här. 
(Anders) 

 
Jag försöker vara… inte sitta på läktaren utan att vara med… vara med så 
mycket vara med i resonemanget, vara med också socialt, med de anställda. 
Man lägger en stund någonstans och snackar lite grann sånt som inte har med 
jobbet att göra, inte så mycket försöka vara den här ledaren som är auktoritär 
utan mera med små medel få alla att jobba ihop… kanske mera den där 
idrottsledartypen. Coacha. (Carl) 
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Att läsa mellan raderna säger Inger, att kunna hantera sitt privatliv säger Anders. Medan Carl 
är klart inspirerad av ”teambuilding”. Bertil belägger temat om ”modeflugor”: 
 

Nu är det ju så populärt att prata om mål och målformuleringar och få en 
organisation att jobba mot ett mål och hur kommer man dit o s v, och det är ju 
sånt där. Det är mode i det här ju, helt och hållet. Det är ju inget nytt som 
kommer upp utan… så kör man det i en 5-6 år och sedan är det något nytt som 
dyker upp och sedan är man tillbaka i… på en 10-15-20 år så är man tillbaka 
vid… Det tycker jag är... ja, det är bara modeflugor, i viss mån lite löjligt, tycker 
jag. Det här, jag menar det är ju så att bara för att du byter namn på nånting så 
blir det ju inte allvarligare, det är ju innehållet som har betydelse. Och det att det 
ska liksom... coach som för nåt hockeylag, det tycker jag snarare låter löjligt.   
(Bertil) 
 
Och det man väl kan säga där, det tycker jag på nåt sätt är... att där läser ju alla 
möjliga... ledarskap då. Beroende på allt ifrån att pappa har sagt att man ska gå 
den linjen då, eller att man kanske tycker då att ”det verkar ju bra då”. Men där 
kan du aldrig få in denna känslan. Utan den tror jag får... är i viss mån medfödd. 
Sen kan du ju då, har du en viss talang, kan du säkert ha nytta av det du har läst 
och så. Men alla dom här... det blir så mycket teoretiskt blahablaha, enligt min 
uppfattning i böcker om ledarskap, det är mycket trender, och det är väldigt 
mycket att ”nu är det på modet” och ”nu är det andra på modet” och... ska man 
försöka följa det här, så tror jag bara du förstör dig som ledare än förbättrar dig. 
Om du ska liksom, ”jaha, ska man göra så nu”, det funkar ju inte. Utan du måste 
ju lita på att ditt sätt att hantera saker, att du gör det rätt. (Filip) 
 

Ovanstående citat förkastar på ytan de populära filosofier som förekommer men samtidigt 
visar nedanstående att de verktyg de erbjuder används relativt friskt och gärna i form av 
metaforer: 
 

En bra chef tror jag är någon som känner av lite grann, ”vad är det jag ska 
använda här” är… [---]... det har ju snackats väldigt mycket i många herrans år 
har ju idrottsledarna varit ute och använt sitt sätt att jobba ute i näringslivet och 
jag tror att i grund och botten har vi väldigt mycket att ta från idrotten att få till 
stånd en dialog. Att byta ut dialogen idag mot en dialog… som en idrottsledare 
han kan vara väldigt auktoritär. ”Du har spelat j-t dåligt nu denna halvleken, nu 
får du stå över andra halvlek”, medan han kan nog vara väldigt mjuk och 
försöka få igång laget på ett annat sätt. (Bertil) 

 
Man gör den här medarbetarundersökningen vartannat år och sedan har man 
då… sedan utmynnar det hela i en sammanställning där man tittar då på 
humankapitalet… och… då har man ett samtal då om de olika områdena som 
ingår i det hela. Så jämför man då med motsvarande siffror efter två år så att 
man har… man får ju fram en koefficient på humankapitalet och… [---] (Carl) 
 
 [---] man fyller i ett antal frågor som det är på alla såna här. Så är det ett hjul, 
där man kan.. med olika färger, och man kan... med... det är ju så att vi går ju 
igenom den här med dom, så att det stämmer, där man kommer ju fram till en 
viss, alltså, vad ska man säga, vissa påståenden, att dom är si eller så. Och dom 
har dom och dom egenskaperna och då går vi igenom det med dom och... jag 
kan säga att till 90% så stämmer det alltid överens och dom känner jättemycket 
igen sig. Man kan säga att man får fram ett hjul, som... man har olika färger, då 
får man fram två punkter, ett grundbeteende och ett anpassat beteende, och ett 
anpassat beteende är det man s a s har här på jobbet. Grundbeteendet är det man 
är i sig själv. Då får man fram två punkter på det här hjulet och då kan man se... 
dels vad dom strävar efter, och dels var dom ligger i sitt grundbetende. Om dom 
har ledaregenskaper i sig, eller mer alltså... social kompetens på ett helt annat 
sätt. (Kristian) 
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Humankapitalindex, coaching och ”hjulet” är exempel på verktyg som används för att mäta 
alternativt utöva ledarskap. Frågan är om det verkligen går att mäta egenskaper och annat. 
Och vem det i så fall är som bedömer vad som är mätbart.  

4.2.1. Implikationer vid rekrytering 
När jag talar om rekryteringen, tycker jag det är viktigt att uppmärksamma begreppet 
kooptation. Som ovanstående citat visar, är den vanligaste kunskapskällan en tidigare chef. 
Det har mycket att göra med att vi vill vara som våra förebilder, och att dessa väljer att 
premiera önskvärt beteende hos andra, för att lättare ”tala samma språk”.  
 

Det är tjänstevägen. Väldigt mycket. Men min chef kom utifrån i fjol, så det är 
klart att det är lite olika, men många gånger så rekryterar man inom den interna 
organisationen. [---] vi har haft en del omorganisationer ute på 
produktionsenheterna i övrigt, där gamla rävar har tagit över 
problemavdelningar och kör dom idag. Det skedde en hel del omorganisationer i 
höstas. Det är ju så om man känner personen sedan många år och vet 
kapaciteten. Det är ju väldigt mycket det att man tar kända människor som man 
vet hur dom jobbar och så får dom jobba med sådana avdelningar som kanske 
inte fungerar jättebra. (Bertil) 
 
Så att man hela tiden har utrymme att växa inom bolaget och gå vidare. Det 
jobbar vi väldigt mycket med, är det någon som är sugen på att växa, det kan 
vara en kundservicemedarbetare ute som ”jag vill vidare”, ja då finns det 
tillfällen, att gå en utbildning, att bli ansvarig för kundservice, sedan chef för 
det. Det är ju tanken att det ska gå den vägen. (David)  
 
Oftast är det så att när vi behöver en chef så går vi ut dels externt och dels 
internt och talar om vad vi behöver. Sedan får man söka ut. Ibland har vi tagit 
hjälp av Mercuri för att göra t ex personlighetsanalyser, men för det mesta klarar 
vi av den här biten rätt bra själva. (Gunilla) 

 
Problemet med att tillsättas som chef internt är att ”man lägger sig i” arbetsuppgifter som man 
tidigare haft. Detta kan jämföras med det som Brandt (1983:64) säger: ”Nästan alla som varit 
framgångsrika med något (försäljning, teknik, programmering, redovisning etc.) tror att han 
eller hon också kan leda andra. Detta är ett felaktigt antagande”. Exempel på detta ser jag i 
uttalande som  

 
Jag är ju byggare, det är ju det jag har gjort hela mitt liv. Då blandar man ju sig i 
det på något vis. Alldeles för mycket. Men nu är jag sådan, kommer från de 
leden, sedan är det ju möjligt att den som kommer efter mig kanske har en helt 
annan bakgrund så han kanske bara jobbar med, på ett helt annat sätt. Träffar 
folk och kunder, skapar kontakter. (Anders) 

 
Ja, det kan vara av olika anledningar, det kan ju vara en snedbalans… att det 
finns… någon som har 60 % och en annan har 100 % då kan det ju vara ett sätt 
att lägga på den som har mindre. En annan anledning kan vara att vederbörande 
har bra kunskaper inom just det området. (Carl) 
 

Detta visar att det ibland förekommer att någon blir chef bara för att denne har för lite att 
göra. Inte utifrån kompetens eller drivkraft. Ytterligare exempel som rör det s k dubbelfelet 
enligt Hamrefors (2002) ger David. David svarar på frågan om vad som är ett chefsämne, med 
definitionen ”naturligt ledarskap”. Detta är i sig ingen definition utan det tas för givet att alla 
vet vad det är.  
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Men sedan kan man ju inte bara göra en bra säljare till en säljchef, det måste 
vara ett ämne, alltså ett chefsämne. [Vad är ett chefsämne?] Ja det är ju nån som 
har ett naturligt ledarskap i sig. En duktig säljare, att sätta en sån som chef kan 
ju vara förödande, det kan bli både en dålig säljare och en dålig chef. Men det 
kan ju vara nån som inte just gillar försäljning, men också vill ha ett helt annat 
ansvar, som vågar att coacha och hjälpa dom andra och samtidigt kunna jobba 
inåt mot bolaget bra, samtidigt som dom är säljarnas högra hand. (David) 
 

Men – det finns också ett problem som kan uppstå vid externrekryteringar och det är att den 
nye chefen inte är lyhörd och ödmjuk för den organisationskultur som finns: 
 

Där har vi misslyckats nu vi ett tillfälle, han kom utifrån, han fick inget 
förtroende. För mycket ”vet-allt”, o s v och ”ni har gjort fel förr” och mycket 
den arrogansen. Det där är att reta upp folk, jag menar dom som säljer kan sina 
produkter, kan sitt distrikt och kan sina kunder så kommer det nån och talar om 
att dom gjort fel, allt dom har gjort innan, det blir totalt snett från början. Jag 
försökte att prata med honom hur många gånger som helst om att ändra sin 
ledarstil o s v, men till slut gick det inte. T o m dom bästa säljarna hoppade av, 
2-3 personer och då fick han ju en annan placering. (David) 

 
Chefen har en stor roll att premiera önskvärt beteende vid rekryteringar, inte bara internt utan 
också externt. 
 

Förutom att kunna arbetsuppgifterna så måste man ha rätt attityd och det är 
väldigt viktigt i den här branschen eftersom alla har gästkontakt. Och sedan är 
jag inte så förtjust i chefer som bara vill sitta bakom skrivbord så det har vi inga. 
Utan alla får alltså, man måste vara utåtriktad, positiv se lösningar istället för 
problem. [---] Ja det är framförallt de här sakerna, att vilja hitta… hos oss är 
ingenting omöjligt. Det är ju inte alltid gratis, men vi ska kunna lösa problemen. 
Och det gör vi. (Gunilla) 
 

Det som skiljer sig ifrån ovanstående är att Gunilla är i allra högsta grad medveten om hur 
hon skapar andan av ”ingenting är omöjligt”. Hans är inte lika medveten om sin egen roll i 
detta, men eftersom han kommit in externt i en befintlig organisation på senare tid är detta 
uttalande intressant: 
 

Det lättaste tycker jag är, beroende på att människorna som jobbar här, om det 
nu är för att vi har valt dom människorna som vi har eller för att, många av dom 
var ju här, dom har vuxit upp och känner en samhörighet med den här 
organisationen, det vet jag inte, men... alla har samma intresse och ambition, 
nämligen att utveckla det här och tycker att det är himla roligt. Och dom har fått 
vara med om den här utvecklingen, vi har i princip fördubblat omsättningen på 
två år. Och det har ju skapat en otrolig samhörighet och ett väldigt go, man 
känner liksom ”gud vad roligt vi har” och...(Hans) 
 

Här ser jag hur organisationskulturen skapas och upprätthålls. Detta spelar också en stor roll i 
det avseende att man i rigida organisationer tenderar att internrekrytera i högre grad än andra. 
Att fostra någon in i sin chefsroll genom att han eller hon har befunnit sig i organisationen 
sedan tidigare inspirerar inte till nytänkande. Denna typ av organisationer visar på en viss 
rädsla för entreprenöriellt tänkande, inte öppet, men mellan raderna. Man premierar det som 
”passar in”: 
 

Det är svårt att få duktiga arbetsledare. Så var där en kille som jag hade sett, 
som alltid såg trevlig ut och alltid hade vett att säga hej och tack och sådär 
(skrattar), ja såg välvårdad ut, och jag frågade och han sa direkt att ”jag är 
intresserad” så honom tog vi in så det börjar redan där, han är en duktig 
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snickare, det är ordning och reda och nu är han arbetsledare och får jättemycket 
beröm, han är inte så gammal. (Anders) 

 
Exemplet visar på ett beteende som premieras i denna organisation, ”säga hej och tack och så 
där”. ”Ordning och reda” är nyckelord. Ett annat nyckelord kommer i detta citat: 
 

Det har ju gått så långt att jag tycker att det är pinsamt om jag går medan det 
sitter andra kvar och det är ju egentligen fel inställning, det är väl något 
gammalt som sitter kvar… (Anders) 

 
Denne chef uppfattar sin organisation som öppen för tankar och reflektion, vilket inte behöver 
vara en motsägelse, men i en för rigid organisation kan faran i att premiera önskvärt beteende 
skapa en falsk bild av öppenhet. Alla ”passar in”, och inga nya tankar existerar 
överhuvudtaget. Organisationen blir farligt homogen och även chefens eget beteende är styrt 
av kulturen, ”något gammalt som sitter kvar”.  
 
En aspekt i att skapa organisationskultur är det som Gunilla svarar på frågan om respekt: 
 

Jag tycker att man är tydlig att man ger mycket information, att man vill att 
medarbetare ska veta mycket. Och att de ska få veta det först, inte höra nåt på 
stan, och att man lyssnar på dom naturligtvis. Och sedan att man har en tydlig 
bild av vad vill vi göra här och vad står vi för och vad förväntar vi oss och jag 
tror också att det är viktigt att ställa krav på varandra från båda hållen. (Gunilla) 

 
Detta uttalande tycker jag ger mer uttryck för att skapa gemensamma visioner än att ha 
respekt för medarbetarna. Eller är det samma sak? Jag menar att Gunilla skapar en 
organisationskultur här som innebär att också medarbetarna är galjonsfigurer för 
organisationen utåt, eftersom de har information först, inte omvärlden. Att ge och få in 
information som uppmuntrar en aktiv omvärldsbevakning som medarbetarna utför.  

4.3. Kommunikation 

4.3.1. Förhållandet mellan ledarskap och kommunikation 
Nedanstående analys behandlar olika delar av vad detta förhållande innebär enligt ledarna 
själva. Ett exempel är bekräftelse av sig själv som ledare genom att bekräfta medarbetarna: 
 

Det är när personalen kommer och.. säger det. Direkt märks det när nån kommer 
och sticker in huvudet och säger ”det där gjorde du bra”... och då kanske han har 
gjort det största jobbet, men jag ha bekräftat och bejakat och sagt ”ja, det är bra, 
kör hårt”, så att han känner att han har... vad ska man säga... ja, medflyt kan 
man säga. (Inger) 
 

I hög grad handlar relationen mellan ledarskap om att lyssna, inte bara prata. Detta ligger nära 
Mintzbergs observatörsroll, som till stora delar handlar om omvärldsbevakning. Hamrefors 
skiljer på den yttre och den inre, men i relation till medarbetarna är det den inre som jag är 
mest intresserad av. Mina respondenter uttrycker det som att: 
 

... man snackar och så vid fikabordet, att man sitter ihop med alla och fikar, man 
sitter där som en i gänget och snackar. Det är ju mycket information där, om det 
är någon som har ringt till mig eller det har hänt någonting så… man sitter ju 
inte och snackar jobb hela fikarasten, men då hör ju alla… ja, lite frågor och så. 
(Anders) 
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Om jag försöker beskriva det i form av något sätt att vara så… vill jag ju helst 
jobba med öppen dörr… och vill då även genom det få information och kanske 
bli involverad för att se hur och vad man behöver. Och vill ha ett positivt klimat. 
(Carl) 

 
Det är viktigt att höra vad som rör sig även privat i individers liv. All information in kan vara 
potentiell omvärldsbevakning. Det mest avslappnade samtalet är det klassiska ”fikasnacket”. 
 

Att man tar del av både affärssamtalet, att man tar ställning, men också i 
vardagssamtalet, det som inte berör affärerna att man finns med där också och 
kanske tar del i saker som inte tillhör det ordinarie utan att man finns med på 
plats. Det är viktigt att man har ett öra in i organisationen, ett vardagsöra. (Erik) 
 

Det som är intressant här är att Erik uppfattar frågan om han har en synlig roll på detta sätt. I 
den synliga rollen lägger han alltså innebörden att lyssna inåt, vilket är precis vad det handlar 
om, mycket mer än att bara gå runt och vara tillgänglig, en direkt koppling till Mintzbergs 
kommunikatörsroll som ”monitor”. 
 

Men jag tror det är viktigt att... att alla får samma information, t ex gubbarna här 
ute är ju alltid med när vi har våra informationer, så dom vet precis lika mycket 
om verksamheten som vad vi vet här inne då på kontoret. Och på det sättet så 
blir dom ju delaktiga. Och känner att... dom betyder precis lika mycket som alla 
andra. För det gör dom. Vi har ju ingen för stor kostym här så alla har en uppgift 
att fylla. Sen... jag tror att, jag skulle säga att det är nog det allra viktigaste att 
man informerar... brett sett. (Hans) 

 
Ju mindre organisation, ju lättare är det att involvera om inte alla så i alla fall de flesta. En 
tanke är att när man utformar arbetsgrupper i större företag, kanske inte göra dessa homogena 
på enbart en horisontell nivå, utan också vertikalt, om detta är möjligt.  
 
På en fråga som syftade till att se tankeobjektet kommunikation, d v s det första man tänker på 
när man säger ordet blev resultatet varierande. Vissa talar direkt i termer av transmission och 
information: 

 
Dom beskeden som kommer uppifrån ska ju ut. [---] Kommunikation uppifrån 
och sedan kommunikation ut. Ungefär så. (Anders) 

 
Kommunikation för mig det är väl att förmedla budskap mellan olika personer. 
[---] Jag tror det är väldigt mycket en… något man ärver med sig att kunna 
kommunicera, att tala med människor och... men i stora runda slängar är det ju 
att kunna tala med människor och att få information och ge information. Det är 
väl det jag tycker ligger i begreppet kommunikation. (Bertil) 
 
Ja det är ju att föra dialog med människor. Att vidarebefordra de meddelanden 
jag vill ha ut och även att ta emot dem. Det är en tvåvägs. (Carl) 
 
Hur viktigt det är och hur svårt det är. Kommunikation för mig det handlar ju 
mycket om information och det finns ju dels inåt i huset och dels utåt. (Gunilla) 
 

Andra talar mer om förmedling av budskap, men fortfarande mot en mottagare: 
 
Det är ju mycket men om man säger i den rollen då att man ska kommunicera, 
förmedla ett budskap, en viljeriktning, så är det väl så att man måste ju vara 
säker på att mottagaren då... förstår och kan tillgodogöra sig det man 
kommunicerar. Så därför är det väl mycket beroende på... vem du 
kommunicerar med, hur du ska utforma sättet att kommunicera. Att man kanske 
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inte riktigt förklarar på samma sätt för ett barn som för en vuxen och kanske 
då... när man har då vetskap om att en del inte kanske har... studerat på samma 
sätt, eller är vana vid att läsa in texter, så kanske man använder ett annat sätt än 
om man vet då att vederbörande har mycket... kunskap om att... ja lära sig helt 
enkelt, teoretiskt lära sig. Och just den här känslan av att... att vara säker på, 
eller så säker man nu kan vara på att budskapet verkligen har gått fram, det är 
det absolut viktigaste. För gör man inte det, då kan man ju liksom förmedla hur 
mycket som helst, men har då inte mottagaren uppfattat det jag ville att dom 
skulle uppfatta, då har ju kommunikationen egentligen varit onödig. (Filip) 
 
Att vidareförmedla budskap så att mottagarna förstår dom. Kommunikation i 
klassiska begrepp, med min bakgrund som marknadsförare, tänker jag på 
massmedial kommunikation, på PR-aktiviteter som att få andra människor att 
skriva om dig utan att det är på uppdrag av dig, MÄRKBART på uppdrag av 
dig. (Jörgen) 
 
Tvåvägskommunikation, tänker jag på. Förmedla och att absorbera och ta emot 
information och... utifrån det sen, agera. (Hans) 
 

Förmedla budskap på ett begripligt sätt ligger i dessa uttalanden. Men det är inte dialog att 
förmedla budskap som Carl menar. Här ser vi ett exempel på att begreppet är misstolkat. Det 
handlar snarare om att mottagarna ska förstå, men bara ett par talar om inkommande 
information, i övrigt är det riktat från ledaren till ”mottagarna”. Detta i sig är en syn på 
kommunikation som transmission enligt en modell med sändare – mottagare. Om dialog ska 
uppstå, måste dialogbegreppet redas ut och placeras på en medveten nivå. 
 
Den enda som egentligen definierar kommunikation med den lexikala innebörden är Inger: 
 

Samarbete mellan två människor... att kommunicera... att meddela sig med 
varandra. (Inger) 
 

Det absolut mest intressanta för denna studie kom fram i uttalande som satte fingret på vad 
ledarskap är, nämligen kommunikation per definition: 

 
Ja, det är ju det det handlar om, ledarskap. Att vara en bra kommunikatör. Så är 
det. (Bertil) 

 
Ja, men det är ju det som… att vara chef eller ledare… det blir du ju inte genom 
att sitta på din stol för att du är utnämnd till det, ja chef kan du bli för att du är 
utnämnd till det, men ledare det blir du ju inte för att du blivit utnämnd till chef 
utan ledare blir du ju bara om du kan kommunicera med människor. (Carl) 
 
Den [rollen som kommunikatör] är mycket viktig. Det är ju det man håller på 
med hela tiden. (Gunilla) 
 
Och vad kännetecknar en bra ledare...? Det är ju kommunikation. Att man kan 
kommunicera med sina medarbetare. Det är nog det allra viktigaste, då behöver 
man liksom... inte alltid vara... på samma linje som sina medarbetare, utan att 
kunna kommunicera även det som är lite jobbigt eller som inte är så populärt, 
men att man ändå kommer fram till någon form av gemensam lösning, det måste 
vara... och sedan få medarbetarna att gå samma väg. Mot målet. Om det poppar 
upp nån sån här miniledare, så får man ta tag i... att kunna ta tag i en sån utan att 
det blir otrevligt och... ja det handlar om kommunikation. (Inger) 
 

En bra ledare är en bra kommunikatör. Men fortfarande först och främst en ledare. Det sägs 
också att om du inte är en bra kommunikatör, blir du inte heller en ledare.  
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4.3.2. Motivation, synlighet och tillgänglighet 
Anders utrycker en svårighet som jag kopplar direkt till icke-fungerande 
kommunikationsprocesser, nämligen: 
 

Sedan har ju de här tre personerna [mellancheferna] ju sitt, för att nå det totala 
så ska det ju delas på tre, för de har ju sitt ansvar, men som vi har det nu så 
tycker de ju att det är mitt ansvar att skaffa jobb och se till… men blir det inga 
jobb så har vi ju inget… och alla borde ju fatta det. (Anders) 
 

”Alla” kanske hade fattat det om det hade funnits en klart fungerande kommunikation som 
istället för att beordra hade motiverat. Detta problem fortsätter ner i denna organisation också: 

 
Det stoppar ju definitivt på yrkesarbetarna. Dom fattar ju ingenting av detta. 
Dom tror ju att man går till sitt bygge och sen tjänar vi pengarna… otroligt stor 
skillnad på tjänstemän och yrkesarbetare. (Anders) 

 
Insikten om att något är fel finns men det hindrar inte attityden att lysa igenom, och även en 
viss frustration över att det inte finns förståelse och motivation: 

 
Det är ju säkert vårt fel här uppe, som inte kan få dem med oss. Dom är ju 
människor precis som alla här, men dom kan liksom inte tänka sig att stanna 
kvar fem minuter på sin arbetsplats om det skulle behövas, om någonting 
händer. [---] Då tänker man ”F-n då får vi ju jobba över!” (Anders) 

 
Närheten spelar en stor roll för motivation och här kommer ett äkta engagemang in i bilden. 
Jag uppfattar att denne chef själv tror sig om att vara nära sina medarbetare och att han har en 
synlig roll, men han tycks förväxla synlighet med tillgänglighet och ”kompisskap”. Att bara 
finnas till hands är inte tillräckligt, det krävs ett aktivt deltagande för att förändra. Det kan 
räcka med tillgänglighet om närheten fysiskt finns, men på avstånd blir det problem: 

 
Ja… de känner att… på nåt sätt tror inte dom kanske… vi hör att nån förväntar 
sig… det är ju nånting för att, kan varenda tjänsteman vara motiverad måste ju 
gubbarna kunna vara det. Det är ju samma sak. Dessutom är det ju så att många 
har ju varit ute och sedan blivit tjänstemän och då ändrar dom sig plötsligt, då 
har man en annan inställning, det är himla konstigt. (Anders) 

 
Jag menar att det inte alls är samma sak. Jag frågar efter detta om han tror att avståndet har 
betydelse och får svaret: 

 
Mer att dom tycker att det är ”inte mitt problem”. Jag kan inte förstå att det kan 
vara sån skillnad, dom ska ha bara, det ska vara bra lön, det ska vara 
arbetskläder, det ska vara det, ny jacka till jul och ”varför får vi inte det, det har 
dom på den firman” och bara krav, krav, krav… man gör ju bara det man ska 
och inte mer så… (Anders) 

 
En ökad närhet ger en högre grad av autonomi hos medarbetarna, vilket i sig kanske inte är så 
märkligt, det konstiga är snarare att inte chefen ser sin egen attityd och funderar på varför det 
är så att dem han ser är mer självgående än de han inte ser. Det uppenbara är alltså inte 
uppenbart när man befinner sig mitt i situationen. En respondent som klart kopplar ihop 
synlighet med tillgänglighet är Inger och David: 
 

Ja, klassisk... jag tror att du ska synas, du ska vara... du behöver inte vara här 
fem dagar i veckan, kanske, men dom ska veta att ”jag går in och snackar med 
[namnet]” eller... så där. Du måste vara tillgänglig. (Inger) 
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Jag tror att det är att lyssna. Att ta sig tid att lyssna. Och att vara synlig. Att inte 
stänga in sig bakom en dörr och säga goddag på morgonen och god dag när man 
går hem utan att kunna vara bland dom, att kunna dra upp skjortärmarna och 
hjälpa till om det krävs o s v. Väldigt synlig, att kunna gå ut på lagret och ta sig 
tid och snacka en tio minuter med dom, på deras sätt. (David) 
 

Ett mycket intressant sätt att vända tanken från operativ information till kommunikation i 
form av dialog visar Bertils uttalande nedan på: 

 
[---] jag tror att min starka sida är just på… rent lednings… att tjata, att få 
människor att göra det man vill, genom att lyssna. (Bertil) 
 

I ena sekunden talar han om att tjata, men i nästa om att lyssna. Att få andra att göra det man 
vill genom att lyssna. Alltså – en dialogsituation. 

4.3.3. Ytterligare exempel på transmission och meningsskapande, 
samt vad dialog och diskussion innebär 
Uttalanden som visar på en transmissionssyn: 
 

Ja, det är via de här tre [mellancheferna] som jag fördelar ut saker och ting, 
sedan kör de ju det vidare, ut till sina platschefer som sedan kör ut det till 
gubbarna där ute. Det ska ju vara den följden. (Anders) 
 

Detta är ett uttalande som visar på att transmission och hierarkiska organisationer hör 
samman.  
 
Nedanstående uttalanden visar på att kommunikation handlar om förmedling i högre grad, att 
också få information, inte bara ge den. Men kommunikation som innebär att få kritik lyfter 
upp en åsikt om anonymitet och att bara kritik med en avsändare är värd att ta på allvar: 
 

Ja, visst kommer det kritik, och det som är viktigast bakom kritik är att det finns 
en person eller ett namn. För då kan du ju ta åt… och diskutera med den 
individen. Många gånger är det ju så… det finns ju en massa system för 
information, i synnerhet när du jobbar i en organisation som pågår dygnet runt, 
då måste du ju bygga upp system som… för information är oerhört viktig att få 
ut till personalen. (Bertil) 

 
Nej, men… det kan ju komma internt, från medarbetarna. Då har du bara att 
fånga upp, är den berättigad eller ej. Och är den det så får du ju ta det till dig 
självklart. Det kan komma kritik från kunder. Men så länge en kund klagar så är 
det ju bra, vi vill ju behålla kunden. (Carl) 
 

Här kommer det upp dels en syn på att om kritik uppkommer så ”diskuterar” man den, d.v.s. 
åsiktsutbyte, inte dialog som kanske borde vara det mer logiska. Det är dock inte så att de 
flesta uppfattar den skillnad som ligger i begreppet, men en större medvetenhet om den kunde 
ha varit önskvärt. Vad som också talar för att en begreppsdefinition föreligger är att det 
framkommer en transmissionssyn, ”teknik löser informationsproblem”, vilket inte är fallet. 
Min åsikt att det underliggande antagandet är att medvetenheten är hög om att information är 
viktig, men man missar dialogen. 
 

Sedan har vi ju de här organiserade informationsmötena varje måndag här och 
varannan med de andra. Vi har haft sådana här regionledningsmöten när man 
berättar vad som hänt här och… varje månad så skickar jag ut en rapport, hur 
det har gått ekonomiskt den månaden så att folk vet om… om det har gått bra 
eller dåligt. Jag tycker att, de flesta är intresserade av att veta hur det går, om det 
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går bra eller dåligt, dessutom har vi ju lite resultatlön så man har lite nytta av att 
få veta. Ja, det är väl så… (Anders) 
 
Sedan blir det ju så att en sak som matsalen är väldigt viktig på ett sådant här 
ställe, för det är egentligen det enda helt naturliga stället att träffas, man går dit 
egentligen i andra syften men där är det informella samtalet jätteviktigt så det är 
vi måna om… Tyvärr är det inte tillräckligt många på platsen som motiverar att 
hålla en så hög service som vi gör, men… det är en ständig strid att få behålla 
matsalen som vi har, men vi tycker att den är jätteviktig. Där kan man sitta ner 
och prata om vad du vill och jag tycker att vi har ett jättefint samtal. (Erik) 
 
 
Men då att man... man har ett forum där man kan ta fram idéer och då är det ju... 
för man fram budskapet att förmännen ska lyssna med sina underställda då 
också, om dom har någonting, och ta med sig det till dom här mötena. Och sen 
är det givetvis så att det är inte alltid allting är bra men... men då får man ju på 
resans gång förklara varför man inte kan göra så då. Men ha någonstans där 
man... ja, så inte nån känner sig rädd eller löjlig eller på nåt sätt att ta fram nåt 
förslag. [---] Och prata med alla i alla roller... och hejar och är... det där 
allmänt... tror jag är viktigt för att... om du ska få alla, det är en målsättning att 
få alla att dra så långt åt samma håll, så fordrar ju det att du känner samhörighet 
och känner du då inte dom som bestämmer så är det ju svårt att känna en riktig 
samhörighet. (Filip) 
 

Det finns en medvetenhet om att det är viktigt med forum där ett åsiktsutbyte kan ske, och 
dialogen uppfattas som ett sätt att känna samhörighet. Att skapa samhörighet kopplas i 
ovanstående citat till situationer som i högre grad är informella än formella. Gunilla och Hans 
talar om hur de hanterar inkommande kommunikation, dels i form av kritik, dels i form av 
idéer: 
 

Obefogad [kritik] kan vara att man kommunicerat fel, ett missförstånd, eller 
bara att man behöver en förklaring, det kan vara att man ifrågasätter varför man 
gör på ett visst sätt och då får man förklara att vi gör så här därför att, och så här 
ser det ut. Därför är det bra när människor ställer frågor om det är något man 
inte förstår eller inte vet. (Gunilla) 
 
[---] kommer det idéer så... det är inte det att vi har möten om det på nästa 
fredag, utan hinner vi så bollar vi det... och finns det substans i det så får vi 
fundera på hur vi ska gå vidare med det, annars så, ja, var det den bollen. Men 
jag tycker det är väldigt högt i tak, det är fritt fram för idéer, över alla gränser, 
har vi synpunkter på hur vi tycker att dom borde ändra nånting när det gäller 
frakter så... pratar vi med dom och säger ”du kan vi inte göra så här”. Antingen 
så finns det regler som säger att det går inte, eller också så snackar vi om det 
och, ja. (Hans) 
 

Jörgen har en åsikt som visar på ett problem som ligger nära tanken om att vi lever i en 
individuell social konstruktion. Att verkligen kommunicera kräver ett oerhört arbete i form av 
kvittens på förståelse: 
 

Det önskvärda att göra är ju att... få folk att själva inse... inte att berätta för dom. 
För det är en sak, och där kan man ju tycka att man är hur tydig som helst, det 
spelar ju ingen roll vad man står och säger om inte folk inser eller hör vad man 
säger. Det är ju en sak att leverera, men det är ju en annan sak att få kvitto på att 
folk verkligen har förstått, och det är väl den viktiga biten i kommunikation, 
som jag ser det. För att förmedla budskap, att leverera ett budskap är en sak, 
men att få folk att förstå budskapet är nånting helt annat, en väsentlig skillnad. 
Då måste man ju skaffa så mycket kvittens på att det går fram. Man kan inte 
kontrollera det, man kan kontrollera det i sin närmaste omgivning, det är att få 
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dom att med egna ord återberätta vad det är man har förmedlat, och sedan kan 
man skruva det tillrätta eller tydliggöra, sen får man hoppas att dom gör 
likadant. (Jörgen) 
 

Uttalanden som ligger mer i linje med meningsskapande kommunikation är t ex detta: 
 

... det är ledarskap det också, att kunna sälja nånting, jag är säljare, en krämare i 
idéer! En nödvändig egenskap för en god ledare det är... att man ska kunna få 
medarbetarna att växa. Och det andra är att... sälja idéer. Det är kanske samma 
sak? Jag måste ju sälja idén till mina medarbetare, jag måste sälja en attityd helt 
enkelt. Attityder är jätteviktigt för mig. Helt plötsligt när jag kom hit skulle vi 
börja jobba med attitydfrågor. Med imagefrågor. (Lennart) 
 
Att... vara lite visionär. Att... coacha. Att översätta svåra och komplexa saker till 
enkla, konkreta och hanterbara arbetsuppgifter... att leverera det jag lovar, och 
det jag lovar ska ju ha ett brett stöd i organisationen. Och det har det ju inte 
alltid, så då gäller det ju att skapa ett brett stöd för det, d v s att ibland får vi ju 
resultat mer eller mindre dikterade för oss... och då gäller det ju att inte skicka ut 
det som ett diktat, utan att... skriva om det och linda in det på ett annat sätt så att 
folk är motiverade att göra det. (Jörgen) 
 
Men nåt som är viktigt i det här med att vara ledare är ju att vara kommunikativ, 
att kunna s a s samarbeta, och föra ut sitt budskap att marknadsföra och sånt, det 
är ju också jätteviktigt. (Kristian) 
 

Meningsskapande kommunikation handlar till stora delar om visioner, marknadsföring, 
idéförsäljning, image och attityder. Att skapa mening i ett sammanhang som inte är greppbart 
för alla som Jörgen talar om. Att sälja in idéer på ett inspirerande sätt för att medarbetarna ska 
se riktningen mot målet på ett tydligare sätt. Men samtidigt handlar det fortfarande om att 
prestera resultat. 

4.3.4. Olika delar i organisationskommunikation och de som ledarna 
uppfattar som viktigast  
Det är intressant att ställa frågan om hur stor del av tiden som läggs på intern respektive 
extern kommunikation. Vissa av cheferna har enbart en inåtriktad verksamhet, men de flesta 
jobbar också utåt, främst med marknadsföring och försäljning. Det varierar mycket mellan 
dem hur mycket tid som läggs på varje område. Men när tiden brister, väljer man i samtliga 
fall bort intern kommunikation och information.  
 

Man blir mer och mer fast i de här kvalitetssystemen, det är tyvärr så, det är ju 
på det viset att det ska vara så väldigt lika och så jättebra mot alla. Det gör ju att 
tiden ute i verksamheten, att prata med människor, flickvänner, pojkvänner, 
fotbollsresultat… den blir ju mindre och mindre. Tyvärr. Och jag tror att det är 
ett av de stora problemen vi har att vi blir så av… man delar upp företaget, man 
hinner inte ge sig ut i verksamheten och prata med människor. [---] Man får ju 
prioritera de sakerna mer och det tror jag upplevs ute i verksamheten som en 
dålig chefsegenskap att man inte har tid att bry sig. (Bertil) 

 
Tyvärr mer utåt. Det är alltid när det blir tidsbrist så prioriterar man ofta det och 
sedan så kommer man rätt vad det är på att man borde prioritera mer inåt så tar 
man lite i det men jag försöker att ha väldigt högt i tak så jag menar dom kan 
komma in och säga i princip vad som helst till mig och det är bättre att dom gör 
det. [---] Det där är ju ett problem för ibland kommer man på sig själv med att 
inte vara synlig man sätter sig i möten och har inte tid för nånting, man måste 
trots allt ta den här tiden. För dom har ju också ett behov av att säga saker att ha 
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synpunkter. Där har jag en tendens ibland att bli för stressad och glömma av 
detta. (David) 
 
Du menar hur stor del jag lägger på ren kommunikation och förmedla budskap? 
Och att lyssna på budskap? [---] Ja det är väl i stort sett all min tid, skulle jag 
vilja säga. [---] På den negativa sidan... att jag kan ha lite mycket att göra. Alla 
vill ha väldigt mycket tid av mig som jag inte kan erbjuda. Jag har dörren stängd 
för ofta, vilket jag inte heller tycker om... det är väl... det är nog en ganska 
rättvisande bild. (Jörgen) 

 
Den externa kommunikationen är till stora delar att sälja, och än en gång kommer ett 
ekonomiskt – rationellt tänkande in, i första hand att driva företaget som ovanstående citat 
visar, i andra hand att sälja sina produkter och tjänster: 

 
[---] men jag är ju inte den här personen som sätter mig på kontoret och stänger 
dörren, utan jag är ju… dels så representerar jag ju hotellet i många 
sammanhang, jag försöker vara med på rätt mycket… aktiv i Halmstad i olika 
sammanhang. Och så går jag minst ett par rundor om dagen i huset och 
kommunicerar med människor och tittar. Både personal och gäster. Jag visar 
mig gärna. (Gunilla) 
 
Ja, det är väl... det är väl det jag kanske håller på med mest, kunder, kontakter, 
lobbying... det är ju sånt som... vi är ju ett så pass litet företag så vi kan inte ha 
någon som sysslar med det... speciellt med det här. Så de som sitter på 
försäljning, de jobbar ju mer med den här dagliga kontakten med kunder. (Filip) 
 
Det är ju självklart... internt... eh... för att styra verksamheten mot dom mål som 
vi har satt upp. Men naturligtvis också externt, för att också uppnå dom mål som 
vi satt upp. Utan ett samspel däremellan kommer vi aldrig att uppnå nånting. [---
] Jag lägger nog mera tid på extern kommunikation, eftersom jag har... som min 
personliga del, så har jag väldigt mycket försäljning utav en del av vårt 
sortiment, där jag alltså svarar för merparten av vår omsättning, så därför så 
handlar det väldigt mycket om extern kommunikation. [---] Jag skulle vilja ägna 
mer tid egentligen åt... människorna. För även om jag pratar med dom varje dag, 
så skulle jag vilja... ta tiden åt att sitta lite då och då och fråga ”vad kan vi göra 
bättre?” Det känner jag att det hinner inte jag. Det är väldigt mycket... går åt tid 
till försäljningsinriktade åtgärder, marknadsföring.  (Hans) 
 

Förvånansvärt många svarar på att en av deras egna bra egenskaper är lyhördhet eller de 
lyssnar på andra, men när frågan kommer upp om de tror att deras medarbetare skulle svara 
samma sak, tvekar och svarar att de inte vet. Här finns ett uppenbart problem. Vad är det då 
man lyssnar på? Är det operativ information och andra ”hårda fakta”? Mina frågor rörde sig 
mer i upplevelsesfären, uppfattningar etcetera, och då blir det tydligen svårare. De mjuka 
värdena som känslor, tankar, intuitivt känna av stämningslägen ligger inte på det medvetna 
planet.  
 
En tydlig tendens är alltså att tappa information och kommunikation när det går dåligt, men 
även när det går bra.  
 

Tyvärr är det så att när det blir en högre belastning så glömmer jag många 
gånger att informera. Det är egentligen enkelt, man kan gå ut här och berätta i 
fem minuter… vi ska egentligen ha ett fredagsmöte men det är det ingen som 
hinner med, tyvärr är det att det blir… det ringer i telefoner och så. Men när vi 
väl har dom så har vi det ordentligt, men man skulle behöver det mer… det går 
ut ett mail, jag menar vi sitter ju här allihopa, men det blir mail fram och 
tillbaka, tyvärr. Man ringer varandra när man sitter i samma rum. Man bör nog 
bättra på det. (David) 
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Den operativa informationen kan beskrivas som den som talar om att, men för att komma 
förbi måste man också kommunicera varför: 
 

[---] om man säger vi försöker ju få in att man får ifrågasätta, man ska ju göra 
det som bestäms, det är ju en grej, men man ska ju veta varför det är bestämt. 
Det är ju väldigt... att bara göra något som man tycker det är dumt det man gör, 
då blir det ju väldigt fel. Det är ju så med allting. Men... och det är ju också en 
grej att kommunicera och förmedla det då, varför du ska göra saker och ting. 
(Filip) 

 
Ett exempel på att detta kan vara en orsak till konflikter, att det inte räcker att ge ut 
information om man inte förklarar vad man ska ha den till: 
 

Idag så försöker vi nog kommunicera mer på… mellan operatörer, mellan 
avdelningschefer, så att dom får lösa upp det. Går inte det så får man ju rycka in 
och försöka reda ut och klara ut hur organisationen ska vara, för många gånger 
så upplever folk inte hur viktigt det är för att chefen är otydlig, han har inte talat 
om att så här är det, det här är ditt jobb och det här är ditt och det ska du hålla i o 
s v. (Bertil) 

 
Kommer man nånstans ifrån där man oftast haft auktoritära ledare och sånt, så 
liksom, dom förväntar sig att ”du ska göra det och det” medan vi i den här 
kulturen, den svenska mentaliteten är ju mycket att VI ska lösa problemen, VI… 
och då känner man att vi, det är jag i detta fallet. Men så upplevs det inte i andra 
länder utan det är mycket pang-pang-pang, du-du-du. Medan vår kultur är 
mycket av att VI ska lösa problemen. Då kan det nog upplevas att det blir 
konflikter mellan de här kulturerna i många fall. (Bertil) 
 

Ett annat informationsproblem är tolkningsproblematik i kulturkrockar. Detta menar jag är en 
lite för enkel lösning ibland, det faktum att någon kommer från en annan etnisk kultur, är inte 
hela problemet. Även den rådande organisationskulturen spelar in. En större medvetenhet om 
denna kan möjligen göra det lättare att göra smidiga kommunikationsvägar. Inte för att jag vill 
förringa problematiken som rör inställningen till arbetsmiljö i olika länder, det närmaste 
exemplet är Danmarks organisationskultur som ett stenkast från Sveriges gränser fungerar på 
ett helt annat sätt än i Sverige. Men – jag återkommer till grunden, det är ett socialt 
konstruerat problem, motivationen bakom orden. 
 

Sen är det ju viktigt att man inte låtsas att man lyssnar, sen så lägger man det i 
skrivbordslådan. (skrattar) Att man, det måste ju resultera i nånting, antingen att 
man kommer överens om nånting eller att man skriver ner nånting för en 
uppföljning eller så. Nånting sånt. (Hans) 
 

Och att något verkligen görs, det är det som bevisar att någon verkligen lyssnat. Att 
nonchalera och inte inse vikten av bekräftelse är farligt: 
 

Och det känner vi här också... och det har vi fått kritik för, att t ex... chefer som 
är ute och diskuterar och så ja, det kan vara att köpa in en stol, ”jajaja vi ska 
ordna det” och så går det månad. ”Du den där stolen”, ”ja den är på g”, och 
sådär, dom får ingen bekräftelse på att man har gjort nånting, att man har varit 
intresserad av att fixa det till dom, alltså... verkställa en grej som man har 
diskuterat. Det tar för lång tid idag. (Kristian) 

 
Det är på ytan små detaljer som kan kommunicera nonchalans, och i förlängningen en attityd 
som kan göra att det uppstår gnissel i maskineriet. Så skapas en tankemodell som kan se ut 
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som ”det är ingen idé att framföra någonting alls, för min chef lyssnar ändå inte”. Då hjälper 
inga informationsmöten i världen. 

4.4. Sammanfattande analys av resultatet 
Som jag beskrev i inledningen har diskussionen om den nya tidens ledarskap varit aktuell 
under mer än 15 år, men inte fått genomslag. I min studie ville jag alltså undersöka hur 
attityderna ser ut idag, för att se om svagheten kan ligga i ett fokus på begreppet ledarskap, 
inte kommunikation. 
 
Den första frågeställningen var: Hur beskriver ledare 2003 begreppet ledarskap? Vilka 
värderingar ligger explicit och implicit i dessa beskrivningar? Varifrån kommer dessa 
värderingar/konstruktioner på en global, lokal och individuell nivå?  
 
Om vi tittar på svaren som ges i form av gör, blir svaret i de flesta fall resultatorienterat. 
Driver, beslutar, tar ansvar, lyssnar (varför är det ingen som säger ”frågar” istället?). Mina 
frågor har inte varit av karaktären att jag skulle få svar som var självklara (t ex planerar, 
administrerar). Jag ville istället gå bakom verb som planera, rekrytera etcetera, för att få veta 
vad en chef gör d v s verb som är mindre handgripliga. Svaren som innebar verbdefinitioner 
var av typen; En ledare vågar, låter, driver etcetera. Men jag har också fått svar som lyssnar, 
delegerar med mera, vilket kan tyda på att tiden för ett doktrinskifte kan vara på gång. Det 
negativa alternativet till detta är att det är en läpparnas bekännelse och ingenting som är 
verkligen viktigt, snarare något som är politiskt korrekt att säga. 
 
Ser vi på svaren som rör vad ledarskap är inträffar något ganska oväntat. Det som är goda 
ledaregenskaper, är samma sak som de dåliga fast i högre eller lägre grad. Exempel på detta 
är: bra = öppen, engagerad, drivande, noggrann medan det som är dåligt är: distanslös, pushig, 
jobbig, detaljstyrande. Alltså samma sak fast ”för mycket”. Men svaren blir i hög grad 
normativa, oavsett perspektiv. Samtliga svar visar på vad en ledare bör eller inte bör. Jag vill 
sammanfatta detta med att det ligger oerhört mycket normativt tänkande i ledarskap. Vi har en 
personlighet, vi har vår egen socialt konstruerade verklighet, de som blir ledare omfattar 
delvis andra tankemodeller än de som inte blir det, och dessa bygger troligen på variabler som 
drivkraft, ambition, självförtroende etcetera. Men detta är inte nödvändigtvis medfödda 
egenskaper, lika gärna kan det vara en drivkraft som kommer ifrån revanschlystnad mot tidiga 
auktoriteter i livet, såväl som en uppväxt präglad av motsatsen. Detta överlåter jag till 
psykologerna att utreda. Min poäng är snarare den att, visst, de har vissa personlighetsdrag 
som samhället premierar som ledaregenskaper, men jag menar att dessa är socialt 
konstruerade på en global och lokal nivå och är cementerade i allt från klassiska teorier till 
moderna guruteorier. Myten lever och de flesta reflekterar inte ett ögonblick på varför vi ”vet” 
hur någonting eller någon ”ska vara”. 
 
Skillnaden på en chef och en ledare är egentligen bara rolldefinitioner. Man är en chef när 
man beslutar och är kraftfull, en ledare är kommunikativ och mer ogripbar, som en härförare 
eller kung. 
 
Det som driver ledare framåt och ger dem en belöning är i nio fall av tolv resultatet som 
nummer ett. I två fall kommer medarbetarnas trivsel på första plats, och i ett fall innebär 
belöningen att få företaget att växa, vilket kan sägas ligga mittemellan.  
 
Schein menar att det är en ledares främsta, om inte enda, uppgift att skapa, förändra eller 
bibehålla organisationskulturen. Detta är en komplex fråga. Jag håller med såtillvida att jag 
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helt och hållet är på samma linje i hans påstående att den som en gång grundade ett företag 
satte sin prägel och att detta är oerhört svårt att förändra. Att behålla den? Ja, här skiljer sig 
min åsikt. Jag vill påstå att det som bibehåller en organisationskultur är just att inte göra 
någonting. Att internrekrytera de som ”passar in”, att låsa fast sig vid värderingar etcetera. Att 
förändra är svårare och i ett svar från en respondent uttrycks det som ”om det kommer en ny 
chef, kommer det en ny konsult och så ska det förändras”. Det jag tycker mig kunna läsa 
mellan raderna är att det inte är önskvärt. Men samtidigt uttrycker mina respondenter en vilja 
att skapa sin egen kultur. 
  
Samtliga är trygga i sin roll i hög eller mindre hög grad. Men det kommer också fram uttryck 
för att det är ett ensamt arbete, att man i vissa fall funderar över problem som rör närhet – 
distans. Men alla tror sig om att göra ett bra jobb, vilket är ganska självklart. På frågan om 
vad man är bra på eller vad man bör vara bra på är det en rörande överensstämmelse i att 
samtliga är bra på att lyssna. Men – endast få svarar säkert på följande fråga som innebär om 
medarbetarna skulle säga samma sak. I stort sett alla säger ”jag vet inte” eller ”jag tror”. Min 
fråga är; om man inte vet, hur kan man då säga att man lyssnat? Här kommer än en gång 
dialog in i bilden. I en öppen dialogsituation lyssnar parterna på varandras tankar och det är 
ett utbyte. I en diskussion är det bästa argumentet som vinner. Har medarbetarna haft det bästa 
argumentet om man som chef inte ens vet vilket det är? I vissa fall tar man reda på 
medarbetarnas åsikter genom så kallat Humankapitalindex, mätningar. Troligen ligger det i 
sakens natur att chefer känner att dessa mätningar inte är fullt ut att lita på. Att kryssa i 
enkäter kan knappast ge ett säkert svar. 
 
Det allmänt övervägande svaret på varifrån kunskapen om vad ledarskap är, är något som bäst 
kan beskrivas med att man ”tar efter” någon annan, eller att man inte gör det, beroende på om 
man anser det vara bra eller dåligt. Därefter situationsanpassar man sitt ledarskap utifrån 
situationen. Internrekryterade chefer tenderar att göra detta i högre grad än andra. Här ser jag 
en direkt koppling till hur vi skapar förebilder, men det kan också ligga i sakens natur att 
internrekryterade chefer mer sällan har ledarskapsutbildning än de som rekryteras externt. Det 
handlar helt enkelt om att man tar sin kunskap där den finns att få. De flesta verkar dock 
relativt opåverkade av olika populära filosofier, snarare uttrycker de en rädsla för den. Jag kan 
se ett problem i min studie i efterhand, och det är att mina respondenter enbart är högste 
chefen, jag får en känsla av att de som befinner sig på mellanchefsnivå troligtvis söker 
kunskap på andra sätt än de som går ”hela vägen”. Dessa har en helt annan möjlighet att välja 
sina egna kunskapskällor än de som sitter lägre i hierarkin. Det är ju ofta VD som 
implementerar de kurser som hans underställda ska ta del av och vilken litteratur som gäller. 
Det jag finner som visar på filosofier är uttalanden i idrottstermer, det är mycket ”team”, 
”coach”, ”rött kort”, etcetera som visar på att den typen av ledarskap är åtråvärt. Att få ett lag 
att ”göra mål”. Tillsammans. 
 
Jag ser skillnad i vad externrekryterade chefer och internrekryterade chefer svarar. Det är helt 
klart en mycket större medvetenhet och ett mer kritiskt synsätt bland de externrekryterade och 
dessa har också samtliga en högre utbildning (inte nödvändigtvis med ledarskapskunskaper, 
dock). Detta är ju inte heller konstigt. Alla söker kunskap för att hantera situationer, och då tar 
man den var man hittar den.  
 
Att tala om något som ett ”kommunikativt ledarskap” är enligt min mening både ett nytt och 
ett gammalt sätt att se på ledarskap. Det nya är att lyfta upp skillnaden på dialog och 
diskussion samt andra delar av vad en kommunikativ handling kan innebära. För 
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kommunikation omfattar ju allt. Det gamla är att som mina respondenter uttrycker det: Sunt 
förnuft. Och att lyssna.  
 
På frågan om vad kommunikation visar svaren från mina respondenter i hög grad på att en 
transmissionssyn lever kvar, meningsskapandet handlar snarare om att sälja idéer och att vara 
visionär. Kommunikation ses i många fall som synonymt med information. Det finns många 
svar som handlar om att lyssna, men i många fall när det talas om dialog, är det inte dialog 
man talar om, utan antingen diskussion eller utbyte av information. I samband med 
dialogbegreppet talas om hur man hanterar kritik och att lyssna. Det är en mycket tydligare 
koppling till Mintzbergs roll som monitor, än en direkt medvetenhet om vad dialog de facto 
innebär. En förväxling sker mellan att lyssna och att föra dialog. 
 
Det största problemet är att det antagande som finns om vad ledarskap är, fortfarande bär spår 
av både Weber, Fayol och de teorier som en gång satte stämpeln på att en ledare kontrollerar, 
styr och beslutar, samt att organisationer är hierarkiska. Häri ligger den inre konflikt som hela 
min tes grundar sig på. Våra tankemodeller sätter krokben för att helt och fullt klara av att 
applicera ett nytt tänkande. Det här kopplar jag direkt till Mintzberg, som i sin studie visade 
att det chefer i första hand gör och också ska göra är att prata med andra. Vad de uppfattar 
som sin uppgift är en helt annan, nämligen att sälja, marknadsföra, kontrollera, styra, 
budgetera etcetera. I detta ljus är det inte konstigt att samtliga mina respondenter när tiden 
brister, direkt prioriterar bort kommunikation och att de dessutom har dåligt samvete för att de 
gör det. De nyare konstruktionerna som innebär ett mer medarbetarcentrerat ledarskap har 
alltså ett visst genomslag, som kommunikativt ledarskap, men trots det fungerar det inte fullt 
ut.  
 
Detta visar sig bl a i uttalanden som flera stycken gör, att ledarskap är kommunikation per 
definition, vilket i så fall tar udden av begreppet ”kommunikativt ledarskap”. Detta beror på 
att om vi försöker definiera den givna motsatsen, icke-kommunikativt ledarskap, är det ju i så 
fall inget ledarskap överhuvudtaget. Vilket besvarar min fundering: Om kommunikativt 
ledarskap anses vara bra, vad innebär då icke-kommunikativt ledarskap? 
Svaret är: Ingenting. 
 
Det kommunikativa ledarskapet är helt enkelt – ledarskap.  
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5. Sammanfattning av studien och 
slutdiskussion 

5.1. Min studie 
Denna studie har syftat till att belysa olika delar som jag anser är relevanta att beakta för att se 
förhållandet mellan ledarskap och kommunikation. Att tala om ett ”kommunikativt ledarskap” 
som begrepp menar jag inte är tillräckligt, eftersom det inte är möjligt att peka på vad 
motsatsen i så fall skulle vara. Jag menar att jag visat på en större komplexitet än vad ett 
sådant begrepp talar om. Det är snarare så att det som är avgörande att visa på är just de olika 
delar som kommunikation innebär, skillnaden mellan dialog och diskussion, för att bara 
nämna en.  
  
Om jag sammanfattar studien har den inneburit att jag behandlar litteratur som belyser ämnen 
som organisation, kommunikation, ledarskap, organisationskultur, klassiska och populära 
ledarskapsfilosofier. Detta utifrån en grundtanke att vi själva skapar den verklighet vi lever i 
och att denna inte är given utan konstruerad, först och främst genom kommunikation.  
 
Utifrån detta teoretiska ramverk har jag konstruerat frågor (se bilaga I, intervjuguide) som jag 
ställt till 12 chefer i ledande position i olika typer av organisationer i det privata näringslivet 
och offentlig sektor (se bilaga II, respondentlista). Dessa intervjuer har varat i snitt en timme 
och svarat på frågor som har karaktären av personliga värderingar om såväl begrepp som 
företeelser, sitt eget och andra ledarskap och syftat till att ge svar på vad chefer själva anser 
om ledarskap, vad det är, vad man gör och vad en chef/ledare bör göra/vara. Det finns en del 
likheter, men fler skillnader än jag trodde att jag skulle hitta. Den bild av ledarskap som 
utkristalliserar sig är att det är helt individ-, situations- och kontextanpassat. Detta 
sammanfaller med nyare organisationsteori som snarare ser att varje organisation är unik och 
inte som tidigare försöker se universella regler för hur organisationer ser ut och fungerar.  
 
Detta gör att jag blir bekräftad i mitt sätt att se på organisationer, genom en kultursyn. Som 
jag kan se det är det därmed helt grundläggande att i studier av organisationer och ledarskap, i 
första skedet kartlägga organisationskulturen som är unik. Vilka uttalade och outtalade regler 
och normer gäller, vad är det som säger ”så här gör vi här”? I samtliga de fall jag studerat 
uttalar sig ledarna mer eller mindre medvetet om vad som är ”önskvärt beteende” i den egna 
organisationen. Ju större medvetenhet, desto större möjlighet finns att genomföra lyckade 
utvecklingsprojekt och kompetensutveckling för både chefer och medarbetare.  

5.2. Bidrag till tidigare forskning 
Jag har i min studie enbart studerat den högste chefen i en organisation, och inte fokuserat på 
mellanchefer. Simonssons studie (2002) fokuserar på mellannivå, då hon menar att det 
egentligen är här den största möjligheten ligger i att kunna skapa gemensamma värderingar. 
Jag håller inte med, utan går på linjen att all förändring startar med den högste chefen, vilket 
sammanfaller med Scheins (1992) kultursyn, likaså Alvesson & Deetz (2000), vilkas tes är att 
det är högsta ledningen som skapar, upprätthåller och definierar den rådande kulturen i 
organisationen, d v s ”så här gör vi här”. Däremot ser jag att förändring måste ske på alla 
nivåer och därmed blir mellanchefer intressanta i förlängningen. Simonssons studie är precis 
som Johanssons (2003) en fallstudie, men Johansson uttrycker en önskan om bredare studier, 
vilket jag har gjort. 
 



Författare  Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle  
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-80 

Camilla Brogren  Magisteruppsats HT 2003 
 

 82

Om vi jämför den nyare forskningen på området (Sandberg & Targama, 1998; Johansson, 
2003; Simonsson, 2002) handlar deras forskning om kommunikationens betydelse för 
ledarskapet. Det de har gemensamt i övrigt är att de uppmärksammar ett, för att inte säga 
avgörande, problem med diskrepansen mellan retorik och praktik. De uppmärksammar 
dialogens betydelse och lyfter upp den sociala aspekt att dialog fungerar bättre ju högre 
position individen innehar. Samtliga är också överens om att mätningar, mallar och modeller, 
styrkort m m, håller tillbaka utvecklingen mot ett nytt synsätt på ledarskap. Sandberg & 
Targama (1998) talar om idébaserat eller konsultativt ledarskap, Johansson om ett visionärt 
ledarskap och Simonsson om ett idébaserat eller kommunikativt ledarskap. Alla trycker på 
förståelseperspektivet som ska uppnås genom dialog och att förståelse inte går att mäta. Men 
alla talar om ledarskap i termer som ger intryck av hierarki och struktur. För vem är upp till 
att egentligen definiera vad ledarskap är? Att lägga tyngden på ordet ledarskap är att 
reproducera rationalitetssynen än en gång. 
 
Johanssons avhandling är den jag själv känner ligger närmast mitt eget sätt att tänka, och hon 
gör en förtjänstfull utveckling i det som Sandberg & Targama (1998) samt Sandberg (1999) 
efterlyser, nämligen metoder för att skapa ett förståelseperspektiv och var fallgroparna är i 
vad som kan sägas vara glappet mellan dialog och diskussion. Men samtliga har det 
gemensamt att de fokuserar på ledarskap och kommunikation med tonvikten på ledarskap. Det 
jag har försökt åstadkomma med föreliggande studie är att flytta tyngden från begreppet 
ledarskap till – i det här fallet – kommunikation. 

5.3. En inre konflikt 
Problemet är, som jag ser det, att det ligger en ”inre konflikt” i ledarskap. Precis som 
Johansson (2003) säger, är diskursen om ledarskap en av de få som fortfarande omfattar en 
tanke om ekonomisk rationalitet, vilket inte minst antalet studier om ledarskap som författas 
av ekonomer och praktiker jämfört med kommunikationsvetare och andra samhällsvetare 
visar. Så länge det finns ett antagande, om än undertryckt, om att ledare styr, kontrollerar, 
beslutar, och att allting går att mäta i rena siffror i en resultaträkning, till och med individers 
kompetens är ett ”kapital”, kommer det att vara svårt att uppnå en helt öppen, ärlig och 
förutsättningslös dialog. De tankemodeller som begrepp som ledarskap omfattas av, försätter 
organisationer i en låst position, och så länge dessa tankemodeller lever kvar spelar det ingen 
roll hur mycket vi talar om ”medledarskap” och alla andra idéer som syftar till att fokusera på 
medarbetarna. Så länge ledarskap omfattas av myter som att kompetensutveckling är lika med 
att klättra på karriärstegen för att slutligen bli chef, kommer också de som når dit, oavsett 
verklig ledarkompetens, att försvara sin position med alla tillgängliga medel. Det är också ett 
problem att trots att de flesta idag ser det rimliga i att hävda att organisationer är unika, ändå 
söker kunskap som är generell och som kan lösa alla organisationers problem. 
 
Simonsson visar på hur kopplingen mellan kultur och verksamhet är underskattad. 
Reflektionens betydelse är i princip obefintlig. Tempot är högt uppskruvat och fokus ligger på 
produktion och teknik. Detta är tre nyckelfaktorer som Simonsson identifierat som det som 
anses vara primärt och ”normalt”. Det är också begrepp som förekommer stort sett i samtliga 
mina intervjuer. När frågorna kommer in på mer ”mjuka värden”, blir det ganska tyst. 
Medvetenheten är hög om vikten av dessa mjuka värden; reflektion, analys, kommunikation, 
men det genomförs inte. Det blir på sätt och vis en ännu mer pressande situation för chefer, då 
de även om de inser värdet, har oerhört svårt att svänga runt en organisation till ett synsätt 
som premierar värderingar framför prestation. Häri ligger hennes kanske mest ”mitt-i-prick”-
slutsats, diskrepansen mellan retorik och praktik, det man gör och säger är helt enkelt två 
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skilda saker. En läpparnas bekännelse, men ingenting som får genomslag i praktiken. Men det 
låter bra.  

5.4. Implikationer 
Det finns olika sätt att agera. Det svåraste och mest komplicerade är att vända på 
tankemodeller, att släppa ett ekonomiskt – rationellt tänkande till förmån för ett större fokus 
på processer, tankar, attityder, kultur och vad vi konstruerar för verklighet, samt vad vi 
omfattar för antaganden om ”hur saker ska vara”. Det är inte lätt. Många har försökt, inte 
minst genom adjektiv som appliceras på begreppet ledarskap som kommunikativt, visionärt, 
idébaserat etcetera. Det är inte heller någonting som en enskild individ kan göra, men jag har 
med denna studie velat plantera en tanke. ”Om vi tänker så här istället, vad händer då?” Ingen 
kan vara objektiv, ännu mindre är det möjligt att vara det i sin egen kontext. Det är här 
framtidens organisationskonsulter har sin främsta uppgift. Att försöka läsa mellan raderna 
först, därefter är det möjligt att utveckla. 
 
Ledarskap måste också lyftas upp som ett arbete som alla andra. Det finns ingenting mytiskt 
med det. Det är inte så att vissa är ”kallade” att samla andra, att leda andra, det handlar om 
helt andra, väldigt jordnära mekanismer. Som en god vän sa till mig; tur och timing och man 
hamnar i den positionen. Men en annan sa också; när man har tur tillräckligt många gånger är 
det inte tur längre.  
 
Sist men inte minst; att se ledarskapet utifrån motsatt syn. Reflektera i mycket högre grad 
över hur man uppfattas i sin ledarroll av andra. Hur ska man annars kunna fånga in attityder 
som andra har till ens egen person; jag kan tycka att jag är en väldigt öppen individ som 
välkomnar nytänkande, men en enda händelse kan inträffa som gör att jag betraktas av andra 
som någon som vill ha saker och ting på ett visst givet sätt. Då lär jag aldrig få kreativa 
lösningar på problem från mina medarbetare. Och jag kommer inte ens att märka det, 
eftersom jag så småningom kommer att omfatta mina medarbetare som stelbenta, och inte det 
minsta kreativa i sitt sätt att lösa problem. En ond spiral, som kan vändas med en större 
medvetenhet om tankemodeller. 
 
Var ska man hämta kunskapen? På den globala nivån kommer konstruktionerna från dels de 
”klassiska” teorierna, de till och med nämns explicit i uttalandena. Men konstruktionerna 
kommer också från nyare idéer. Som alla kanske redan förstått är jag ingen större beundrare 
av guruer och populär ledarskapslitteratur. Det finns mycket som är bra, men också enormt 
många som använder andras kloka tankar till att tjäna pengar. Oavsett om man som ledare 
eller medarbetare vill hämta kunskap, kan det vara bra att kritiskt granska källan. Frågor man 
kan ställa sig i en situation där någon vill applicera en idé som verkar bra är: 
 

 Vem är avsändare? 
 I vems intresse är boken skriven, alternativt kursen arrangerad? 
 Vad finns det för bakgrund till den idé eller tanke som framförs? 
 Hur mycket populistiska och diskursiva ord och uttryck används av avsändaren? 
 Är boken eller kursen generaliserande eller tar den hänsyn till att ledarskap är 

kontextuellt och situationellt?  
 Används tester för att utvärdera personliga egenskaper och i så fall, vem har utvecklat 

det? 
 
Frågor av det här slaget är helt enkelt ett sätt att kritiskt granska både andras och därigenom 
sina egna för givet tagna värderingar om vad ledarskap innebär.  
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Gemensamma visioner skapas inte genom att applicera sina egna visioner på ett företag. Det 
handlar istället om att respektera och lyssna in vad medarbetarna har för personliga visioner. 
Och vad har jag som ledare för visioner? Detta är det enda sättet att öppna upp för dialog, inte 
diskussion. Med andra ord ett sant och äkta kommunikativt ledarskap. 

5.5. Min tes 
Jag vill alltså uppmärksamma att skapandet av ett begrepp, som i det här fallet ”ledarskap” 
utan garnering i form av adjektiv, är något som existerar på tre olika nivåer. Det första är den 
globala nivån, den som tas för givet i det stora hela, de gemensamma betydelser som finns i 
stort sett över hela världen. Dessa gemensamma betydelser får mycket ”input” från 
nordamerikanska guruer, alla engelska begrepp som florerar kommer naturligtvis någonstans 
ifrån. Här verkar populär ledarskapslitteratur som en stor aktör.  
 
Den andra nivån är den lokala, den som är gemensam för vissa sociala grupper, t ex inom 
vissa branscher, inom företag, men till och med kan man säga att den existerar i Sverige. Den 
påverkas av fenomen som benchmarking, lokalt producerad litteratur och kursverksamhet, 
samt inte minst i den kooptation som förekommer inom grupper och som t ex 
ledarskapspolicys inom organisationerna uttalar. 
 
Många har uppmärksammat ovanstående nivåer, men jag vill också lyfta fram den tredje, den 
individuella, unika nivån. Detta är en nivå som många kommunikationsforskare fokuserat på 
genom åren, och också lingvistiker och vetenskapsfilosofer. Vad som är min egen teori är att 
koppla samman dessa tre nivåer i min studie, att inte utelämna någon. Jag menar alltså att 
denna sista nivå handlar om den absolut egna, unika verklighetsuppfattning som varje individ 
besitter.  
 
Även min studie visar att de ledare jag intervjuat, har tagit mycket av sin kunskap från sina 
tidigare chefer. Kunskapen reproduceras alltså från en chef till en annan i led efter led precis 
som begreppet kooptation innebär. Konsulter och andra ”guruer” arbetar i hög grad med att 
skapa och omskapa globala och lokala konstruktioner som används av ledare för att skapa den 
verklighet de lever i, för att passa in. Men den sista detaljen i skapandet av verkligheten 
uppstår på den individuella nivån. Det jag ser framför mig ”inuti huvudet” är min egen unika 
bild av ledarskapets innebörd, och denna bild har jag konstruerat utifrån erfarenhet i högre 
grad än teoretisk, akademisk kunskap, i förlängningen gör jag som andra gör och visar upp ett 
önskvärt beteende.  
 
Vad man kan se utifrån detta sätt att resonera är att skapandet eller konstruktionen av 
ledarskap existerar på inte bara två, utan tre olika nivåer. Dels den globala, övergripande 
nivån, dels den lokala som existerar inom en viss social grupp och slutligen den unika, 
individuella. Jag vill mena att alla tre är oundvikliga att uppmärksamma vid studier av vad 
ledarskap innebär. Problemet är alltså att begrepp som ledarskap måste sluta att tas för givna, 
för att studera dem måste vi blottlägga vars och ens unika bild av begreppet. Detta är i allra 
högsta grad relevant när det gäller studier om rekrytering av ledare, för om vi inte vet vad 
rekryterarens bild av ledarskap är, hur ska vi då kunna se vilken typ av ledare som rekryteras 
av denne? Och att sedan lägga på garnityr som ”värdebaserat”, ”kommunikativt”, 
”auktoritärt” etcetera, förvirrar bara begreppen ännu mer. 
 
Men det verkar onekligen finnas ett visst behov av att lära sig utöva ledarskap. Och det verkar 
också finnas ett i stort sett outtömligt behov av nya idéer och enkla verktyg istället för 
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eftertanke och reflektion. Men i min studie ser jag också att ingen egentligen tycker att något 
är riktigt bra. Det är dels ett uttryck för att gamla konstruktioner är svåra att rubba, men det 
faktum att nya idéer uppkommer i parti och minut tyder på att man inte är nöjd med dessa 
gamla konstruktioner utan söker förändring. Men en svårighet med dessa nya idéer i form av 
”handböcker” och snabba lösningar på vad ledarskap innebär och därefter implementera det i 
organisationen är något som Nohria & Berkley (1998:203) kallar ”flavor of the month 
managing”. De ställer frågan: när det nu visar sig att ledarskapsidéer blir till besvikelser så 
ofta, varför fortsätter organisationer att använda dem? Jo, de är förpackade som lätta svar. 
Vissa företag verkar också mer sårbara än andra för ”guruer”. Organisationer faller för myten 
som även Rövik (1998) talar om ovan, att vi lever i konstant förändring, man måste förändras 
med omvärlden och tar till färdiga lösningar som är enkla. Författarna uppmanar 
organisationer att istället för att lita på ”quick-fix-solutions” måste de noggrant utvärdera och 
välja mellan de idéer som verkar användbara. Det är till och med så att organisationer 
förmodligen tjänar mest på att stänga ute nya idéer helt och hållet och arbeta med det man 
redan vet och har.  
 
Noriah & Berkley har identifierat tre syndrom. Det första är ”Vi gjorde inte rätt första gången, 
så vi gör det bättre den här gången”-syndromet. Här slänger man ut gamla konsulter, in med 
nya och testar en ny idé. Och dessa gör samma sak men med andra ord och begrepp (här 
uppstår begreppsförvirring om till exempel lärande organisationer och andra idéer och 
teorier). Frustrationen över att inte heller detta fungerar (naturligtvis) leder till nästa syndrom, 
”månadens smak”. Här kasserar man alla gamla idéer och tar till nya som lovar att rätta till 
problemet en gång för alla, och så ändrar man riktning. Entusiasmerar medarbetare, kunder 
etcetera, men när inte heller denna idé fungerar, tar man till nästa. Och nästa. I det här läget 
har man tappat all möjlighet att få medarbetarna att engagera sig i idén, ”om vi väntar en 
vecka så är det ändå något nytt”. Det tredje syndromet är ”go for it all”. Författarna ger ett 
exempel på en amerikansk bank där personalchefen stolt deklarerade att de hade genomfört 
varenda ledarskapsidé de kunde hitta. De hade mer än 1000 teams, mer än 500 
kvalitetsprogram, mer än 300 omställningsprogram och ett antal andra. Medarbetarna fann sig 
snart i en situation där all tid gick åt till att delta i dessa program och kurser av varierande 
dignitet, vilket så småningom orsakade konkurs (Noriah & Berkley, 1998). Hamrefors 
(2002:90-91) beskriver det som att om man går kurser och ingenting händer med den 
nyförvärvade kunskapen, ingen ”tar tag i det” när man kommer tillbaka, skapas tristess och 
orsakar snarare motsatsen till lärande, man förtränger kunskapen istället. För att få ett resultat 
av åtgärder i form av kurser etcetera måste lärsituationen vara a) nära den ordinarie 
arbetssituationen, b) omfatta realistiska simuleringar och c) omfatta samma belöning som det 
ordinarie arbetet, d v s lön för arbetet och en möjlighet att omsätta teori i praktik. 
 
Ytterligare en fara är att som ledare reagera snarare än att agera. Överdrivet aggressiva 
åtgärder kan orsaka att man skjuter över målet och gör större insatser än nödvändigt. Inbyggt i 
systemet är en fördröjning. Senge (1995) ger som exempel att man vrider på vattnet i duschen. 
Under tio sekunder är vattnet iskallt, vilket gör att man vrider kranen mot ännu hetare. När 
varmvattnet väl kommer träffas man av kokhett vatten, vilket gör att man snabbt vrider 
tillbaka till kallt. Och så vidare. Ju mer aggressiva åtgärder, desto kraftigare effekt och ju 
längre tid tar det innan man uppnår balans. 
 
Jag förespråkar utifrån resultatet av denna studie samt med stöd av ovanstående resonemang 
att en lösning är att återgå till en mer pragmatisk syn på ledarskap och organisation. Detta 
innebär att se hur en ny idé eller förändring faktiskt fungerar i den egna 
kontexten/organisationen, med en större medvetenhet om kulturens betydelse och det 
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motstånd det kan innebära att förändra ett synsätt. Helt enkelt att reflektera mera och inte 
automatiskt anamma framgångsrika organisationers recept på framgång, på en mera lokal nivå 
att inte automatiskt se vare sig själv som normen för ledarskap eller som blivande ledare, se 
sina föregångare som normen på ledarskap. Det finns också många aktörer på arenan som 
gärna vill tjäna pengar på sina ”universella sanningar” och patentlösningar för det ultimata 
ledarskapet. Förvirringen är total. Men – precis som jag skrev i det första stycket i denna 
uppsats, försök inte att spritsa grädde och hallonsylt på en finsk pinne och kalla det för 
prinsesstårta. Börja med att skapa förståelse för att basen, d v s ”ledarskap” måste förstås och 
därefter, arbeta vidare med förbättringar. 
 
Dock är det ju faktiskt så att det på senare tid börjat uppstå ett annat klimat för 
”förståelsebaserat” tänkande, även i ledarskapsdiskursen. Som jag tidigare sagt, får den inget 
genomslag. Sandberg (1999) ser ett av problemen med konstruktionerna i att även om trenden 
när det gäller utbildning av ledare att omfatta ett mer humanistiskt ideal än det förhärskande, 
ekonomiskt rationella, händer det inte mycket ute på arbetsplatserna. Sandberg menar att 
orsaken är att det traditionella, ekonomiskt rationella tänkandet är så starkt förankrat i 
organisationer, att ingenting nytt tillåts komma in utifrån och förändra. Sandbergs teori är att 
de ses som ”orealistiska”, vilket ger motstånd som resultat. Motstånd i form av kommentarer 
som Sandberg beskriver som ”jaha, jag hör att du varit på kurs nu igen, ha ha ha... men nu är 
du tillbaka i verkligheten” (Sandberg, 1999:188). Detta förklarar Sandberg med att just de 
humanistiska idealen motverkar de rådande strukturerna och utgör ett stort hot mot dessa. Det 
finns alltså ett stort motstånd mot att förändra i denna riktning.  
 
Sandberg framhåller att ett synsätt som ser ledarskap som individuellt konstruerat är 
problemet med detta motstånd. Han menar alltså att: 
 

Så länge ledare, forskare och utbildare förstår företagsledning som ett 
individuellt fenomen kommer deras försök att introducera något alternativ till 
den dominerande konstruktionen att bestå av att förmå enskilda företagsledare 
att förvärva någon ytterligare kvalitet, som t ex en humanistisk orientering. 
(Sandberg, 1999:189)  

 
Jag håller inte helt och hållet med i detta. Snarare tror jag att en ökad medvetenhet om vad 
motståndet innebär, kan förändra tankesättet på en individuell nivå, och sedan på en lokal och 
global nivå. Det anmärkningsvärda är att just den humanistiska grundtanken verkligen 
existerar på en global nivå, inte minst i populär ledarskapslitteratur, men något i 
konstruktionen håller envist fast vid ekonomisk rationalitet. Sandberg vill mena att om man 
förbiser sociala och ekonomiska processer (det jag kallar globala tankemodeller) och fortsätter 
utbilda med individen i fokus kommer ingenting att förändras. Min personliga reflektion är att 
det inte är i konstruktionen av ledarskap problemet finns utan snarare i konstruktionen av hur 
man driver ett företag i det stora hela. Både på en individuell och global nivå. 
Sammanfattningsvis, precis som Håkan Lagergren säger: 
 

”Näringslivets toppchefer lever och arbetar i en verklighet där deras insatser 
bedöms efter det senaste kvartalets aktieutdelning. Följden av dessa 
bedömningskriterier riskerar att bli en, för verksamheten, ohälsosam fokusering 
på siffror och bonusprogram. Istället för att långsiktigt bygga verksamheten 
efter en överordnad idé ändras verksamheten beroende på vad siffrorna visar”. 
(Lagergren, 2003:87) 

 
Det är alltså essensen i dagens ledarskapsdiskurs. Ett ekonomiskt, rationellt tänkande som inte 
har kommit långt från Weber och Fayol. 
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Enda sättet att komma förbi detta är alltså att använda ett nytt grepp, att vända tanken från 
ledarskap till kommunikation. 

5.6. Förslag till fortsatt forskning 
Jag blev själv inspirerad av Catrin Johanssons (2003) förslag; att göra bredare studier, istället 
för fallstudier. Detta är det jag försökt uppnå. Efter en sådan bred studie som denna, när så 
många aspekter beaktas, kommer det att kännas mycket lättare att göra fallstudier, 
kunskapsbredden kommer inte att försvinna, men jag har i denna arbetat med så många delar 
som möjligt, utan delarna - ingen användbar helhet. Utan en helhet - ingen problemlösning. 
 
Överhuvudtaget ser jag att fallstudier som rör ämnet är oerhört intressanta, men utan en 
helhetssyn och utan en medvetenhet om att begreppet ledarskap bör förpassas dit det hör 
hemma, d.v.s. avklätt från myter och med en insikt om att det är en konstruktion, och i vems 
intresse denna konstruktion upprätthålls, kommer vi inte att komma vidare i forskningen. 
 
Jag har själv, i samarbete med en annan student vid Malmö Högskola, Nanna Carlsson, 
arbetat med ett projekt under hösten 2003 på uppdrag av och i samarbete med Malmö Stad. 
Detta projekts syfte har varit att granska de tankar och prioriteringar som chefer har när de 
rekryterar andra chefer, och framtida ledare. En av de frågor vi har studerat i detta projekt är i 
vilken grad organisationer idag, i privat såväl som offentlig sektor, använder organiserad 
omvärldsbevakning för att utse dessa framtida ledare/chefer. Detta har varit en stor utmaning 
och ett givande samarbete. Det vi har sett som de intressanta delarna i detta är hur de som 
rekryterar nya ledare, styrs av rådande kultur, homosocialitet, kooptation och globala och 
lokala konstruktioner om hur dessa ledare ”ska vara”. Vi har också sett att rekrytering av 
chefer i väldigt låg grad har ett framtidsfokus. Jag känner att jag med denna studie har fått en 
stabil grund att stå på när det gäller rena fallstudier. 
 
Jag tog i kapitel 1 upp två alternativa infallsvinklar, maktaspekten och genusaspekten. Jag har 
under resans gång sett många spår av båda som hade varit otroligt intressanta att följa upp, 
men eftersom denna studie med råge har tangerat gränsen för hur mycket en magisteruppsats 
bör innehålla överlåter jag dessa till någon annan som känner sig manad. Dessutom ser jag 
inte att jag gynnar diskussionen om genusproblematiken genom att ytterligare könsmärka 
begreppet ledarskap. Jag ser alltså ledaregenskaper som könsneutrala. 
 
Den teori som jag har velat förmedla är i korta drag att vi bör vända vårt tänkande bort från 
ledarskap som primärt fokus och istället se kommunikationen som det som konstituerar 
ledarskap. Men det kan vi inte göra genom att kalla det kommunikativt ledarskap. Att istället 
vara en ledande kommunikatör ligger närmare det som de som skapade begreppet 
kommunikativt ledarskap egentligen menade, tror jag. Jag är fullt medveten om att min tes är 
helt ny i teorin, men även så i praktiken. En utmaning som jag ser det, är hur man kan 
implementera denna teori i t ex utbildningssammanhang. Det den bygger på är dock inget 
nytt, snarare tvärtom. Jag har fått min största inspiration från bl a Chris Argyris teorier, vilka 
har funnits i snart 30 år, samt Mintzbergs teorier som är obetydligt yngre.  
 
Alltså - vad som återstår att göra är att se hur detta kan fungera i praktiken. Hur göra mer 
praktiskt för att implementera detta tänkande hos dagens och morgondagens ledare? Något 
som kan vara intressant att uppmärksamma i en studie av detta kan vara hur lärande uppstår. 
Lärande pågår först och främst individuellt, genom en process genom vilken vi förstår socialt 
liv, ger betydelse till en händelse genom att isolera det mönster genom vilken den har 
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uppstått, och därefter gör det till en erfarenhet genom vilken man ändrar sitt beteende. Detta 
är ingen medveten process. När en individ är involverad i en pågående situation kan han/hon 
inte undvika att agera, kan inte stå tillbaka och reflektera över sina handlingar, kan inte 
förutse exakt vad som ska hända, är hänvisade till tolkning och använder därmed språket som 
ett verktyg för att klara ut situationen. Det är också på en individnivå ett inhämtande av tyst 
kunskap (tacit knowledge). Vad som på ytan verkar vara att när antagande medvetandegörs 
och görs synliga, kan de ändras. När individer gör saker omedvetet för att anpassa sig till 
omgivningen, verkar själva lärandet vara den medvetna processen. Om lärande ska uppstå 
krävs det att individen förstår att det finns ett behov av att lära. De måste också vara medvetna 
om sin egen kapacitet och vilken typ av omgivning de befinner sig i. De behöver veta vilka de 
är, vilken situation de befinner sig i och att det finns ett behov av lärande och möjligen 
förändring. Individuellt lärande banar också vägen för hur man tänker. Genom att se någon 
annan utföra något, eller göra det själv genom att experimentera, så lär man. Detta har att göra 
med learning-by-doing. Vissa organisationer som har sett en möjlighet i att simulera och 
förutse effekter, har ett learning-before-doing. Häri ligger dilemmat med att information i en 
organisation både behövs men också kan sänka självkänslan eller hota beslutsfattares sunda 
förnuft. Det sistnämnda kan inträffa om en organisations interna kommunikation fokuserar på 
vad man gör fel, istället för vad man gör rätt. Det främjar definitivt inte lärande utan gör att 
man går i försvar. Korrekt information behövs, men i form av vad? Om vi ser en kultur som 
skapad genom kommunikation mellan individer och inte ett fast, verkligt objekt, innebär det 
också att informationsflöde i en organisation är skapat av samma individer som sedan väljer 
hur de ska reagera på det (Weick & Ashford, 2001). 
 
En sista kommentar är att jag efterlyser något som jag anser skulle gagna min egen disciplin, 
Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktningen mot planerad kommunikation. En större 
del av utbildningen föreslår jag skulle fokusera mot organisationsteori. Detta har jag i denna 
studie känt som den del där jag haft minst ”kött på benen” från utbildningen och fått lägga 
mycket tid på att förkovra mig på egen hand. Detta trots att en av delarna i ordet 
organisationskommunikation är just – organisation. Jag har fått kännedom om att 
Högskoleverket undersöker och arbetar för att utbildningen ska delas upp, och det fält som 
denna studie omfattar, planerad kommunikation och organisationskommunikation, ska 
komma att bli ett eget ämne på högskolor och universitet, därav detta förslag. 
 
Med detta sätter jag punkt för denna studie och hoppas att läsarna har fått åtminstone en 
bråkdel av den inspiration jag har velat förmedla.  
 
 
 
 

 

Camilla Brogren 
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Bilaga I, Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 
1. Tema tankeobjekt/transmission/kommunikation 
1a) Vad innebär begreppet kommunikation för dig? 
 
1b) Vilka är dina viktigaste målgrupper för kommunikation?  
(Exempel? Hur stor del av din arbetstid uppskattar du att du arbetar inåt respektive utåt?) 

 
1c) Om det uppstår problem i den interna kommunikationen och informationen, vad är det för 
problem?  
(Transmissionssyn?) 

 
2. Tema begreppsbildning 
Har du deltagit i kurser om ledarskap? 
Vad tyckte du om dem? 
Varför? 
Vilka var bra och vilka var dåliga? Varför? 
Vad gick de ut på? De bra? De dåliga? Jobbade utbildarna efter specifika filosofier? 
 
3. Tema ledarskap i allmänhet 
3a)Vad kännetecknar en chef som visar respekt för sina medarbetare? 
b)  som hanterar konflikter på ett bra sätt? 
c)  som ger bra information? 
d)  som föregår med gott exempel? 
e)  som uppmuntrar återkoppling från andra? 
f)  som har en synlig roll? 
3g) Har du någon gång haft en chef själv som varit riktigt bra? Vilka egenskaper hade 
han/hon? 
3h) Har du någon gång haft en chef som varit riktigt dålig? Vilka egenskaper hade han/hon? 
 
4. Tema övriga ledare i den egna organisationen 
4a) Hur benämns cheferna i den här organisationen?  
(Coacher, teamledare... ) Varför? 
(Utgår ni ifrån någon specifik, uttalad eller outtalad, filosofi när det gäller detta? Om ja, hur 
tolkar du den?) 
 
4b) Hur utses chefer?  
(Har du något konkret exempel på någon nyligen utsedd? Varför blev han/hon chef?) Vem 
utsåg? 
 
4c) Upplever du att chefer och medarbetare i den här organisationen har möjlighet att 
reflektera över sina beslut, tankar och idéer? 
(Finns det en möjlighet att bolla idéer och att dela med sig av dem? (Finns det utrymme för att 
komma med kritik och hur bemöts den? Uppkommer det överhuvudtaget kritik? Upplever du 
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att det i den här organisationen uppmuntras till dialogsituationer? Görs det några 
undersökningar bland medarbetarna på hur de upplever sina chefer? Hur ser den i så fall ut? 
Vilken typ av mätverktyg används för att fånga upp tankar och idéer?) 

Finns det gränsöverskridande nätverk? Exempel? Uppnår ni detta eller är det problem? 
Varför? 

 

Vilka är de största problemen med att vara ledare i den här organisationen? 
Vad är lättast? 
 
5. Tema egna rollen som ledare 
5a) Vad har du för roll som chef?  
(Vad innebär det för dig att vara det? Vilket ansvar menar du är det viktigaste? Hur skulle du 
vilja beskriva ditt sätt att leda? Vilken roll anser du att du spelar när det gäller att skapa 
organisationskulturen här? Galjonsfigur? Regissör? Inspiratör? Stöd?) 

 
5b) Hur tror du att andra ser dig i din roll som ledare? 
 
5c) Har du en roll som kommunikatör? Alternativt om det nämnts ovan, hur viktig är din roll 
som kommunikatör? Vad innebär det för dig att vara kommunikatör? 
(Är du en ”synlig” ledare? Hur? Tror du andra uppfattar dig som det?) 

 
5d) Hur upplever du din arbetssituation avseende tidspress, stress, ansvar? Känner du dig 
säker i din situation? Känner du att du ger dig själv tid att reflektera över ditt ledarskap? 
(Finns det överhuvudtaget tid till det? Om inte, har du funderat på varför? Tror du att det 
behövs tid för reflektion överhuvudtaget?) 
 
5e) Vad ser du som ett kvitto på att du gör ett bra jobb? (ekonomi, uppskattning... ) 
(Vad händer om du inte gör ett bra jobb? Varifrån får du kritik då? Och för vad i huvudsak?) 

 
5f) Vilka egenskaper har du som gör dig till en bra chef? 
5g) Vad tror du medarbetarna anser som dina goda chefsegenskaper? 
 
5h) Vilka är dina svagheter?  
5i) Vad tror du andra uppfattar som dina svagheter? (Har det med kommunikation att göra?) 
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Bilaga II, Respondentlista 
 
 
Namn/ca ålder Befattning Antal överordnade/ 

underställda 
”Anders”, 55 Avdelningschef 2/200 
”Bertil”, 55 Produktionschef 1/100 
”Carl”, 55 Kontorschef 2/17 
”David”, 35 VD 0/40 
”Erik”, 45 VD/controller 1/300 
”Filip”, 50 VD 0/92 
”Gunilla”, 45 VD 0/450 
”Hans”, 50 VD 0/15 
”Inger”, 45 VD 0/20 
”Jörgen”, 40 VD 1/225 
”Kristian”, 50 Personalchef 2/350 
”Lennart”, 40 Förvaltningschef 1/100 
 


