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Sammanfattning 
 
 
 

Titel: Ledarens kommunikationsstilar: Vilken påverkan har ledarens 
användning av specifika kommunikationsstilar på de anställdas bild av 
ledarens prestation? 

 

Nivå: C–Uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Pontus Eriksson & Aram Amein 

Handledare: Per–Arne Wikström 

Datum: 2013-08 
 
Syfte: Syftet är att undersöka vilken påverkan ledarens användning av 
sex specifika kommunikationsstilar har på de anställdas bild av ledarens 
prestation. Vi ämnar öka förståelsen för dessa kommunikationsstilars 
betydelse för upplevd ledarprestation. 

 

 

Metod: Arbetet har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. 
Informationen som samlats in utgör grunden för analysen och slutsatsen. 
Empirin är insamlad i form av tolv personliga intervjuer, med anställda 
på medelstora företag som har daglig kontakt med sin ledare. Med grund 
i problemformuleringen har valen gjorts i den teoretiska referensramen. 
Vetenskaplig forskning och litteratur som ansetts relevant har valts ut 
med bakgrund mot syftet. 

 
Resultat och slutsats: Denna studie har visat att en ledares 
kommunikationsstil påverkar de anställdas bild av dennes prestation. Det 
har också visats att en viss kombination av specifika 
kommunikationsstilar skapar en viss bild av ledarens prestation. Ledare 
som har kunskap för detta område skapar sig större förutsättningar för att 
effektivt kommunicera med sina anställda. Vi tycker att tillämpning av 
detta område i ledarskapsutbildningar tillför ytterligare dimensioner i 
lärandet om ledarskapskommunikation. 
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Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning på detta område skulle 
kunna genomföras genom att utföra deltagande observationer på företag 
och styra ledarens val av kommunikationsstilar. Jämförelse skulle göras 
genom intervjuer med de anställda ett flertal gånger under denna period 
för att sedan sammanställa resultatet. 

 
Uppsatsens bidrag: Identifierat vad specifika kommunikationsstilar har 
för påverkan på de anställdas bild av ledarens prestation. 

 
Nyckelord: ledarskap, kommunikation, ledarens prestation, 
kommunikationsstil. 
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Abstract 
Title: Leaders communication styles: What impact does leader's use of 
specific communication styles have on the perceived leader's 
performance among employees? 

 
Level: Bachelor thesis in Business Administration 

Author: Pontus Eriksson & Aram Amein 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2013 – August 
 
Aim: The aim is to examine what impact leaders communication styles 
have on the perceived leader's performance among employees. We 
intend to increase the understanding of the importance of 
communication styles for perceived leadership performance. 

 
Method: We have worked on the basis of a qualitative research method 
and have collected data through interviews. The empirical data is 
collected in the form of twelve personal interviews with employees at 
SMEs who have daily contact with their leader. With a foundation in the 
problem formulation, choices have been made in the theoretical 
framework. Scientific research and literature that were considered 
relevant have been selected to create an understanding of the research 
area. 

 
Result & Conclusions: This study has shown that a leader's 
communication style affects the employee's view of his performance. It 
has also been shown that a combination of specific  communication 
styles creates a certain image of the leader's performance. Leaders who 
have knowledge of this area have greater opportunities to effectively 
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communicate with their employees. We think that the application of this 
area to leadership training adds another dimension to learning about 
leadership communication. 

 
Suggestions for future research: Further research in this area could be 
done by conducting participant observations on businesses and guide its 
leaders choice of communication styles. Comparison could then be made 
by interviewing the employees several times during this period and then 
compile the results. 

 
Contribution of the thesis: Identified what impact specific 
communication styles have on the employees' view of the leader's 
performance. 

 

Key words: leadership, communication, leader performance, 
communication style. 

6  



 
 
 

Innehållsförteckning 
 
 
Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................................................................. 3 
Abstract .............................................................................................................................................. 5 
Innehållsförteckning .......................................................................................................................... 7 
1. Inledning ........................................................................................................................................ 9 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 9 
1.2 Problemdiskussion  ................................................................................................................ 10 
1.3 Syfte  ...................................................................................................................................... 12 
1.4 Frågeställning  ....................................................................................................................... 13 
1.5 Avgränsningar  ...................................................................................................................... 13 

2. Teoretisk Metod .......................................................................................................................... 14 
2.1 Kunskapssyn  ......................................................................................................................... 14 
2.2 Vetenskaplig ansats  .............................................................................................................. 14 
2.3 Val av teoretisk referensram  ................................................................................................ 15 
2.4 Insamling av teori  ................................................................................................................. 16 
2.5 Källkritik  ............................................................................................................................... 16 

3. Teori  ............................................................................................................................................ 18 
3.1 Kommunikationens roll i moderna organisationer  ............................................................... 18 
3.2 Ledarskapets kommunikation ............................................................................................... 21 

3.2.1 Organisationskommunikation  ........................................................................................ 22 
3.2.2 Förändring  ..................................................................................................................... 23 

3.3 Kommunikationsstilar  ........................................................................................................... 24 
3.4 De sex kommunikationsstilarna  ........................................................................................... 25 
3.5 Ledarens  användning  av  kommunikationsstilar  och  de  anställdas  bild  av  ledarens 
prestation  .................................................................................................................................... 26 

4. Empirisk Metod  .......................................................................................................................... 28 
4.1 Forskningsmetod  .................................................................................................................. 28 
4.2 Intervjuerna  ........................................................................................................................... 29 
4.3 Urval  ..................................................................................................................................... 30 

7  



4.4 Insamling av empiri  .............................................................................................................. 30 

4.5 Källkritik  ............................................................................................................................... 30 
5. Empiri  ......................................................................................................................................... 32 

5.1 Upplägg av empiri  ................................................................................................................ 32 
5.2 Ledarens Aggressivitet  ......................................................................................................... 33 
5.3 Ledarens uttrycksfullhet  ....................................................................................................... 33 
5.4 Ledarens Exakthet  ................................................................................................................ 34 
5.5 Ledarens självsäkerhet  ......................................................................................................... 35 
5.6 Ledarens Stöttande  ............................................................................................................... 36 
5.7 Ledarens argumentation  ....................................................................................................... 37 
5.8 Ledarens prestation ............................................................................................................... 37 

6. Analysmetod  ............................................................................................................................... 39 
7. Analys  ......................................................................................................................................... 40 
8. Slutsats  ........................................................................................................................................ 43 

7.1 Förslag till vidare forskning  ................................................................................................. 45 
Referenser  ....................................................................................................................................... 46 

Litteratur  ..................................................................................................................................... 46 
Vetenskapliga artiklar  ................................................................................................................. 47 
Bilaga 1 – Intervjufrågor  ............................................................................................................ 49 

8 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inledning 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
I   detta   avsnitt   finns  en   redogörelse   för   forskningsområdet   samt 
argumentation för valet av detta område. 

 

Ett effektivt ledarskap skapar en vilja hos de anställda att arbeta mot 
uppsatta mål. (Mayfield & Mayfield 2002). För att lyckas med det ses 
kommunikationen som det bästa verktyget (Mayfield & Mayfield 2002). 
Därför är det av stor betydelse att veta så mycket som möjligt om denna 
kommunikation för att kunna effektivisera den dagliga verksamheten 
(Spates & Tyler 2012). 

 

Många studier har gjorts om kommunikationen mellan ledare och dess 
anställda. Forskningen har fokuserat på allt ifrån generell 
kommunikation till specifika fall och teorier (Pavitt, High, Tressler & 
Winslow 2007); (Madlock, 2008); (Clutterbuck & Hirst 2002). Det 
tomrum som påvisades i en tidigare studie var gällande vilken påverkan 
en eller en viss kombination av specifika kommunikationsstilar har på de 
anställdas bild av ledarens prestation (De Vries, Pieper- Bakker och 
Oostenveld 2009). Efter en bearbetning av senare studier på området 
upptäcktes att detta tomrum kvarstår. (Dasgupta, Suar & Singh 2013), 
(Spates & Tyler 2012). Det som behöver ytterligare forskning är hur 
ledaren använder kommunikationsstilar samt hur det påverkar bilden av 
ledarens prestation i de anställdas ögon (De Vries, Pieper- Bakker och 
Oostenveld 2009). 

 

Definitionen av en kommunikationsstil som används i denna studie är: 
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”En distinkt uppsättning av interpersonella kommunikativa beteenden” 
(De Vries, Pieper-Bakker & Oostenveld 2009). 

 

Den interpersonella kommunikationen är en av de centrala delarna inom 
ledarskapsforskningen. Trots att kommunikationsstilar är ett delområde 
inom den interpersonella kommunikationen så har dem inte använts som 
ett omfattande instrument för att fördjupa sig inom ämnet. 
Förhoppningen är att studien kommer att fylla det tomrummet och bidra 
till en djupare förståelse om detta forskningsområde. Detta område är en 
viktig del av dagens ledarskap. Kunskap behövs om hur ledarens 
kommunikationsstilar kan påverka de anställdas bild av sin ledares 
prestation. Desto mer kunskap en ledare har om detta ju mer öppnar det 
upp möjligheter att välja kommunikationsstil. Ledaren kan använda detta 
för att skapa en viss bild hos de anställda av sin egen prestation (De 
Vries, Pieper-Bakker & Oostenveld 2009). 

 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
I detta kapitel kommer det att redogöras för vårt problemområde utifrån 
ett företagsekonomiskt perspektiv samt försöka identifiera fenomen som 
är viktiga för att öka förståelsen om forskningsområdet. 

 

I dagens organisationer är kommunikationen mellan de anställda och 
ledaren en av de viktigaste resurserna. Ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv syftar denna studie till att bidra med kunskap för att 
effektivisera ledarskapet. En ökad förståelse  om 
kommunikationsstilarnas påverkan på de anställdas bild av ledarens 
prestation ger bättre förutsättningar för att skapa ett effektivt ledarskap 
och optimera företagets resultat. Effektiv kommunikation anses bidra till 
att ledaren åstadkommer stora framsteg med att skapa en bra relation 
med de anställda. (Clutterbuck & Hirst 2002). Finns inte ett effektivt 
ledarskap leder det till svårigheter att styra de anställda samt företaget 
mot uppsatta mål. Det blir svårt att leda gruppen om den upplevda 
ledarprestationen inte anses vara tillräcklig hos de anställda (Clutterbuck 
& Hirst 2002). 
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Ledare som är effektiva i sin kommunikativa prestation ger mer 
motiverade och engagerade anställda (Hamrefors 2010). Ur de anställdas 
perspektiv är det viktigt att de har en bra kommunikation med sin ledare. 
Viktigast är att de anställda känner sig betydelsefulla för organisationen 
(Hamrefors 2010). En skicklig kommunikativ ledare ska kunna skapa ett 
bra förtroende och tillit hos sina anställda. Det har visats att ett bra 
förtroende förbättrar de anställdas tillfredsställelse med sitt jobb samt 
bilden av sin ledares prestation (Hamrefors 2010). 

 

En studie vars syfte var att studera sambandet mellan ledarskapsstilar, 
kommunikationsstilar och anställdas bild av sin ledares resultat, har 
genomförts tidigare (De Vries, Pieper- Bakker och Oostenveld 2009). I 
denna utgår dem från sex olika kommunikationsstilar. De valdes för att 
skapa förståelse för ledarens användning av dessa, relaterat till de 
anställdas bild av ledarens prestation. De sex stilarna är: 

 

· Ledarens aggressivitet  

 

· Ledarens uttrycksfullhet 
  

 

· Ledarens exakthet 
  

 

· Ledarens självsäkerhet 
  

 

· Ledarens sätt att stötta sina anställda 
  

 

· Ledarens argumentation 
  

 

Dessa stilar sträcker sig  över olika områden 
kommunikation. Det  finns  många sätt 

 

inom 
att 

 

ledarskapets 
kategorisera 

kommunikationsstilar, men just dessa sex kommunikationsstilar valdes 
från forskning som visade att dessa var de mest relevanta när det gällde 
ledarens kommunikation och hur den upplevs hos de anställda. Stilarna 
är viktiga för skapa en fungerande kommunikation med de anställda. (De 
Vries, Pieper-Bakker & Oostenveld 2009) I den aktuella forskningen 
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inom ledarskapskommunikation behandlas ämnen som ledarskapsstilar, 
kommunikationsstilar och ledarens prestation (Dasgupta & Singh 2013). 
Inom detta forskningsområde finns ingen djupare förståelse för ledarens 
användning av kommunikationsstilar. Vi tror att denna brist leder till att 
kommunikation som resurs inte utnyttjas till fullo. Denna studie kommer 
att bidra med detaljerade kunskaper om detta samt uppmärksamma hur 
specifika kommunikationsstilar påverkar de anställdas bild av sin ledares 
prestation. 

 

 

Denna studie har granskat ledares användning av sex specifika 
kommunikationsstilar samt hur dessa påverkar de anställdas bild av 
ledarens prestation. Inspiration till denna forskningsfråga hämtades från 
De Vries et.al (2009) forskning. Det som utgjorde vår avgränsning var 
att enbart skapa en förståelse för hur ledarens kommunikationsstilar 
påverkar de anställdas bild av dennes prestation. 

 

 

Motiveringen till valet av en kvalitativ studie var att det skulle ge en 
djupare och mer detaljerad förståelse för ämnet. Eftersom syftet med 
studien är att skapa en förståelse för ett specifikt problem är den 
kvalitativa metoden mest lämpad för att besvara syftet (Justesen & Mik- 
Meyer 2010). 

 
 
 
 
1.3 Syfte 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra vilket syfte studien har och hur 
detta kan påverka forskningen. 

 

 

Syftet är att undersöka vilken påverkan ledarens användning av sex 
specifika kommunikationsstilar har på de anställdas bild av ledarens 
prestation. Vi ämnar öka förståelsen för dessa kommunikationsstilars 
betydelse för upplevd ledarprestation. 
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1.4 Frågeställning 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för vilken frågeställning som 
kommer vara den centrala utgångspunkten. Med det valda 
forskningsområdet har forskningsfrågan formulerats på följande sätt: 

 
 
 

· Hur påverkar ledarens användning av specifika 
kommunikationsstilar de anställdas bild av ledarens prestation? 

 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 

I detta avsnitt kommer det att redogöras vilka avgränsningar som gjorts 
i studien samt argument till varför dessa avgränsningar gjorts. 

 

 

Studien är avgränsad till att studera ämnesområdet 
ledarskapskommunikation. Utifrån detta valdes att studera ledarens 
användning av sex specifika kommunikationsstilar samt hur detta kan 
påverka de anställdas bild av dennes prestation. Det ska klargöras att 
enbart bilden av ledarens prestation i de anställdas ögon kommer att 
studeras. Studien kommer inte beakta själva prestationen i sig eller 
påverkan på de anställdas prestation. Avgränsningen till denna 
forskningsfråga gjordes i syfte att studera ett specifikt område som anses 
behöva vidare forskning (De Vries et.al 2009).  Empirin är avgränsad till 
11 stycken intervjuer med respondenter som arbetar på medelstora 
företag och har daglig kontakt med sin ledare. 
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2. Teoretisk Metod 
I detta avsnitt kommer metodval i den teoretiska delen att presenteras. 
Avsnittet kommer bland annat innehålla val av kunskapssyn, 
vetenskaplig ansats samt källkritik. Alla metodval har gjorts för att de 
anses vara de bästa alternativen för att besvara forskningsfrågan. 

 
 
 
 

2.1 Kunskapssyn 
Uppgiften med studien var att skapa en förståelse för forskningsfrågan. 
Utifrån studiens syfte valdes en kunskapssyn som kan liknas med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt i det teoretiska avsnittet. Inom detta 
förhållningssätt används tolkningslära för att skapa förståelse för ett 
specifikt problem. Den filosofiska grundtanken i hermeneutiken är att 
om ingen förförståelse finns för ett problem, kan inte problemet förstås. 
Förförståelse fanns för ämnet och det som ansågs vara mest relevant för 
att skapa förståelse för forskningsfrågan valdes ut till den teoretiska 
referensramen. Inom hermeneutiken är förståelsen det centrala. 
(Allwood & Erikson 1999). 

 

Eftersom en förförståelse fanns för ämnet valdes ett förhållningssätt som 
kan liknas med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi ansåg att ett sådant 
förhållningssätt skulle bidra till att uppfylla studiens syfte. Detta skulle 
skapa förståelse för hur en ledares användning av kommunikationsstil 
påverkar de anställdas bild av dennes prestation. 

 
 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansatsen abduktion är en växelverkan mellan teori 
och empiri samt en samverkan mellan deduktion och induktion. Denna 
samverkan ska bidra till en ökad förståelse om ett visst 
forskningsområde (Johansson-Lindfors 1993). Argumentet för att 
använda sig av en liknande forskningsansats i denna studie var att 
ansatsen    skulle    bidra    till    en    större    förståelse    om    studiens 
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forskningsområde. Inom detta angreppssätt använder sig forskare av 
metoder som syftar till att skapa en logisk slutledning som leder fram till 
skapandet av hypoteser. Det som däremot talar emot en abduktiv ansats 
är att i det används hypoteser och detta är inte något som genomförs i 
denna studie. Det negativa med skapandet av hypoteser är att det kan 
vinkla forskningens resultat mot studiens hypoteser (Johansson-Lindfors 
1993). I denna studie används huvudsakligen en ansats som kan ses som 
ett abduktivt angreppssätt. 

 
 
 

2.3 Val av teoretisk referensram 
Valen i den teoretiska referensramen har gjorts utifrån forskningsfrågans 
formulering. Vetenskaplig forskning och litteratur som ansetts relevanta 
har valts ut för att skapa förståelse för forskningsområdet. Teori- 
avsnittet är utformat på ett sätt som kan liknas vid en ”tratt”. Avsnittet 
börjar med breda ämnen inom ledarskap och kommunikation för att 
sedan låta det steg för steg i fem olika avsnitt närma sig studiens 
specifika forskningsområde. 

 

Dispositionen av den teoretiska referensramen: 
 

Avsnitt 1: Kommunikationens roll i moderna organisationer 

Avsnitt 2: Ledarskapets kommunikation 

Avsnitt 3: Kommunikationsstilar 
 

Avsnitt 4: De sex kommunikationsstilarna 
 

Avsnitt 5: Ledarens användning och de anställdas bild av ledarens 
prestation 

 

I det första avsnittet redogörs för vilken roll kommunikationen har i den 
moderna organisationen.. Det andra avsnittet behandlar mer specifikt 
vilken roll kommunikation har för ledarskapet. I det tredje avsnittet 
beskrivs definitionen av en kommunikationsstil för att sedan i nästa 
avsnitt  gå  in  på  de  sex  kommunikationsstilarna  som  är  grunden  för 
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denna studie. Slutligen i det femte och sista avsnittet beskrivs och 
redogörs det för sambandet mellan ledarens kommunikationsstilar och 
dess påverkan på de anställdas bild av sin ledares prestation. 
Motiveringen till att strukturera teorin på följande sätt var att under varje 
enskilt avsnitt ge läsaren grundläggande kunskaper. Inom varje ämne 
gavs kunskap till läsaren, för att de ska förstå studiens forskningsområde 
i sin helhet (Bryman & Bell 2007). 

 
 
 
 

2.4 Insamling av teori 
För   att   studera   tidigare   forskning   inom   ämnet   ledarskap   och 
kommunikation söktes information på databaser för vetenskapliga 
journaler. De som använts var tillgängliga genom HIG:s 
bibliotekshemsida. Några av databaserna var bland annat: UAcademicU 
search elite, Google scholar och emeraldinsight. De sökord som 
användes för att hitta vetenskapliga journaler var: Leadership, 
communication, organizational communication, communication styles 
och management communication. Genom dessa sökningar hittades 
många träffar på vetenskapliga journaler som ansågs vara relevanta för 
forskningen. Något som däremot var svårt att finna var specifik 
information för själva forskningsområdet. Omfattande bearbetning av de 
vetenskapliga journalerna gjordes för att hitta den relevanta 
informationen. 

 

För att komplettera informationen från vetenskapliga journaler användes 
litteratur som bedömts vara relevant för studiens syfte. För att hitta 
denna litteratur användes HIG:s samt Uppsala Universitets bibliotek. 
Litteraturen som valts ut har främst refererats till i metodavsnittet. 

 
 
 

2.5 Källkritik 
Forskningen  vi  valt  att  använda  oss  av  är  en  fortsättning  på  en 
vetenskaplig journal från 2009. Det kan kritiseras att den forskning som 
gjorts är baserad på information som till viss del är daterad, men efter ha 
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insamlat och jämfört den senaste datan kan det påpekas att ingen 
nämnvärd förändring har skett inom området (Dasgupta, Suar & Singh 
2013), (Spates & Tyler 2012). Det kan vara en brist i undersökningen att 
inte någon förändring upptäcktes. Vi har gjort det som kunde göras för 
att se till att det är studien är aktuell i sin forskning. Viss information i 
det teoretiska avsnittet har insamlats från vetenskapliga journaler med få 
citeringar. Detta beror till stor del på att den informationen har tagits 
från nyligen utvecklad forskning. Ett exempel på detta är Dasgupta, Suar 
& Singhs artikel som är publicerad 2013. Kritiken som kan framföras är 
att peka på att vissa av källorna har låg validitet och auktoritet. Trots 
detta har ett val gjorts att använda ett fåtal vetenskapliga journaler med 
få citeringar. Informationen från dessa journaler har tillfört studien 
relevant information och har därför använts. 
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3. Teori 
I detta avsnitt redogörs för teori som är relevant för forskningsområdet 
och bidrar till förståelse för forskningsfrågan. Teoriavsnittet innehåller 
redogörelser av ämnen som anses vara relevanta för att skapa förståelse 
för forskningsområde. 

 

3.1 Kommunikationens roll i moderna 
organisationer 
Definitionen av kommunikation är en överföring av information mellan 
människor eller djur. Det som krävs för att kommunikation ska uppstå 
mellan två parter är ett språk som båda parter kan uttrycka och förstå 
(ne.se). Detta är ett synsätt på kommunikation, men ytterligare synsätt 
finns bland forskare på vad kommunikation är samt hur den ska 
tillämpas. Kommunikationsteorin har under åren utvecklats mycket, men 
många av de äldsta teorierna lever än idag kvar och styr synsättet på 
kommunikationen. Första forskningen som gjordes  inom 
kommunikation skapade modellen “sändare-mottagare-modellen”. Den 
grundar sig på att kommunikation innehåller fyra olika kanaler: sändare, 
meddelande, kanal och mottagare. Denna modell är än idag grunden i 
många teorier och har påverkat utvecklingen av kommunikationen i 
organisationer. (Heide et.al 2005). 

 
 
 
Det svenska samhället har under det senaste decenniet beskrivits som 
”organisationssamhället”. I detta samhälle har kommunikation blivit ett 
centralt begrepp som tillåter en organisations existens och utveckling. 
Det som gjort kommunikationen till en grund i organisationer är att den 
förser dess medlemmar med kunskap om organisationens mål. Genom 
detta tillvägagångsätt implementeras mål och visioner till medlemmar 
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inom organisationen. Därefter översätts kunskaper om detta till 
handlingskraft hos de anställda för att målen ska nås. I dagens samhälle 
är kommunikation en stor del av den dagliga verksamheten i de flesta 
arbeten. Några exempel på detta är att genomföra personalmöten, 
mailkontakt eller att ha telefonkontakt. Kommunikation i arbetet kan ha 
många skepnader och olika tekniker kan tillämpas. Utformningen av 
kommunikationen är beroende på vilken typ av arbete som ska utföras 
samt organisationens struktur. Det generella är att kommunikation i 
organisationer används för ett kunskapsutbyte mellan organisationen och 
medlemmarna (Heide et.al 2005). 

 

En process är kunskapsutbytet som innebär att individer ömsesidigt 
utbyter och skapar nya kunskaper. Det finns två beteende som 
kännetecknas som de vanligaste när kunskapsutbytet diskuteras, dessa 
två är: 

 

· Donera kunskap – Att kommunicera sitt intellektuella kapital till 
andra. 

 

· Insamling av kunskap – Att få andra att dela med sig av sitt 
intellektuella kapital till dig. 

 
 
 
Båda dessa beteenden visar prov på olika karaktärer som finns i en 
organisation och hur kunskapsutbytet kan vara utformat. Det första 
beteendet att kunskap doneras är mest förekommande bland personer 
inom ledande positioner i organisationen. Exempel på detta beteende 
kan vara en chef som ska förmedla organisationens mål och policy till de 
anställda. Det andra beteendet som är insamling av kunskap är mest 
vanligt bland mindre erfarna anställda på ett företag. Exempel kan vara 
en nyutexaminerad ekonom som börjar på en ny arbetsplats. Där de 
första veckorna handlar om att insamla och knyta till sig den kunskap 
som kan bli användbart i arbetet. Sedan är det vanligt att organisationer 
som använder sig av båda dessa beteenden ger den bästa 
kommunikationen för organisationen (De Vries, Van den Hoff & De 
Ridder 2006). 
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Diskussioner om kommunikation i organisationer syftar till att det är 
viktigt att beakta en mängd olika faktorer och en av dessa är attityden. 
Attityden hos medlemmarna i en organisation är en viktig faktor för att 
en bra kommunikation ska möjliggöras. Villighet och iver är två 
attityder som skiljer sig från varandra när det gäller att bidra till en bra 
kommunikativ miljö. Med villighet finns enbart en vilja att donera 
kunskap om det finns möjlighet att få annan kunskap i utbyte. Denna 
attityd bidrar till en sämre kommunikation mellan både ledning och 
individer i gruppen. Iver syftar däremot till att vara ivrig att donera 
kunskap uteslutande om kunskaps utbyts eller inte. Villigheten är en mer 
individbaserad attityd som sätter jaget före laget. Detta medan iver är 
raka motsatsen och tänker på laget före jaget. Ledare ställs i dagens 
organisationer också inför situationer som kräver att kunna hantera dessa 
attityder i sitt eget ledarskap (De Vries et.al 2006). 

 

CCO (Communicative Consitution of Organization) perspektivet menar 
att kommunikation är grunden för att en organisation ska fungera på ett 
bra och effektivt sätt. Detta perspektiv har sin utgångspunkt i att 
kommunikation är centralt när det gäller att organisera. Perspektivet 
menar också att kommunikation kan se ut på många olika sätt. Klädval, 
kroppsspråk och liknande saker är sådant som kan kommunicera ett 
budskap till en annan person. I en organisation kan dessa faktorer 
påverka hur en kommunikation fungerar mellan två individer. Ett 
exempel är att en ledare med ett aggressivt kroppsspråk kan ha svårare 
att skapa ett förtroende till sin anställda än vad en ledare som har ett mer 
lugnt kroppsspråk göra. Klädesplagg kan ge olika signaler beroende på 
individ och det kan påverka hur kommunikationen i organisationen ser 
ut. Som ledare är dessa faktorer något att ta hänsyn till när man försöker 
skapa den bästa möjliga kommunikationen i en organisation. Ledaren 
ses som en förebild för gruppen i en organisation. Ledarens val av kläder 
och kroppsspråk i en konversation är viktigt för att få fram sitt budskap 
på rätt sätt (Clark, Cooren & Joep 2011). 
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3.2 Ledarskapets kommunikation 
Fram till början av 80-talet fokuserades ledarskapsforskning utifrån tre 
perspektiv: egenskapsperspektivet, stilperspektivet samt 
konsingensperspektivet (Bryman 1997). Egenskapsperspektivets 
grundprincipen var att studera specifika egenskaper hos ledaren för att 
framta vilka egenskaper effektiva ledare hade. Stilperspektivet hade en 
liknande idé, eftersom syftet var att studera vilka ledarstilar som ledde 
till effektivt ledarskap. Både inom egenskaps- samt stilperspektivet var 
visionen att ta fram en modell eller teori som skulle vara universell och 
anpassningsbar för olika situationer. Det var först i 
konsingensperspektivet som upptäckten gjordes att olika ledarskap och 
stilar passar för specifika situationer. Under 1980-talet började dock nya 
begrepp och idéer inom ledarskapet att utvecklas (Heide 2005). 

 
 
 
De nya begreppen samlades alla under paraplybegreppet ”idébaserat 
ledarskap”. Forskningen handlade om ledarskapets föreställningar, 
tankefigurer, värderingar och andra tankeorienterade koncept. En 
förändring började ske från ett strikt hierarkiskt ledarskap till ett mer 
decentraliserat ledarskap. Detta gav mer självständighet till de anställda. 
I dagens organisationsformer finns en tydlig trend på begrepp som 
teamwork, processer och nätverk istället för hierarkier och 
linjeorganisationer (Heide 2005). En ledares uppgift har förändrats från 
att vara den styrande till att vara mer kontrollerande och vara den som 
inspirerar och motiverar. För att en ledare ska utföra sina uppgifter 
effektivt som möjligt måste denne även vara effektiv i sin 
kommunikation. Kommunikationen kan ses som en bidragande faktorer 
till ledarens utförande av sina arbetsuppgifter. Kraven på en ledare är att 
vara effektiv och att kommunicera med sina medarbetare.(Pierce & 
Newstrom 2010). 

 

En ledares huvudsakliga arbetsuppgifter är att få alla att arbeta i samma 
riktning, effektivisera verksamheten samt vara den som skapar 
arbetstillfredsställelse  inom  organisationen  (Wolvén  2000).  De  flesta 
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uppgifter som en ledare har är till största del baserat på kommunikation. 
– Det kan vara allt från att fatta beslut, motivera, ge feedback samt 
samordna. Forskning har bekräftat detta genom att påvisa att en ledare 
ofta spenderar upp till 80 % av sin arbetsdag med att kommunicera med 
andra (Heide, 2005). Effektiviteten i en roll som ledare är baserat på 
effektiviteten i en ledares kommunikation (Wolk, 1999). 
Kommunikation är en konstant händelse som sker på flera olika plan, 
detta måste ledaren vara medveten om. Kommunikation kan vara såväl 
effektiv, naturlig och konkret, som missledande, onaturlig och vag. Det 
är oftast lättare för en ledare att kommunicera missnöje än att ge 
uppskattning och komplimanger. Det är en skicklighet att kunna tillämpa 
detta som ledare och något som denne måste lägga ner tid och tålamod 
på (Wolk, 1999). 

 
 
 

3.2.1 Organisationskommunikation 
 
Definitionen av en organisationskommunikation beskrivs som på 
följande sätt: 

 

"En komplex och kontinuerlig process genom vilken medlemmar skapar, 
underhåller samt förändrar organisationen”.(Keyton 2005) 

 

Ledarna har en central roll inom denna process eftersom det är dem som 
förmedlar meddelanden om vilka värden organisationen står för. 
Preferenserna av intressenter och den större bilden av organisationen till 
de anställda är annat som ingår i denna process (Keyton 2005). Det är 
utifrån denna kommunikation som de anställda skapar sin bild om hur de 
ser på organisationen och ledaren (Vuuren, de Jong, Seydel 2007). Att 
ledaren ses som central visar att det finns en länk mellan ledarens 
kommunikation och de anställdas bild av ledaren och organisationen. 
Om en ledare varken är framgångsrik eller inte bidrar med tillräcklig 
kommunikation får detta konsekvenser. Anställda kan tappa 
motivationen och få en negativ bild av hela organisationen (Vuuren et.al 
2007). 
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De anställdas engagemang har varit något som organisationsforskningen 
utgått från. Engagemang är en kraft som kopplar människor till 
organisationen och kommunikation har visat sig vara viktig för de 
anställdas engagemang. Ett flertal forskare har fördjupat sig i hur just 
engagemang och kommunikationen hänger ihop (Vuuren et.al 2007). 
Dessa studier visades hur viktig ledarens kommunikation är för att bidra 
till ett ökat engagemang hos dem anställda. En ledare som ger mer 
exakta och aktuella typer av kommunikation förstärker arbetsmiljön och 
skapar bättre förutsättningar (Mathieu & Zajac, 1990). 

 
 
 
 

3.2.2 Förändring 
 
Inom ledarskap har det belysts om kommunikationens betydelse 
gällande förändringar inom företag och organisationer. Förändringar 
inom företag och organisationer kräver en uppsättning av effektiva och 
varierande kommunikationstekniker, för att leverera lämpliga budskap i 
olika situationer (Gilley 2009). Det har också visats att ogynnsamma 
situationer kan leda till att anställdas bild av ledaren blir negativ och att 
tilliten försämras. Ogynsamma situationer kan vara att ledaren inte håller 
vad denne lovat eller inte ger noggranna förklaringar på vad som 
förväntas av de anställda. Forskning har visat att när anställda känner att 
sig orättvist behandlade eller svikna visar dem beteenden som indikerar 
bitterhet och ilska. Anställda som däremot känner att de har behandlats 
rättvist upplever ett starkare band med ledaren och företaget, samt visar 
beteenden som indikerar engagemang och entusiasm (Gilley 2009). 

 

Slutsatsen är att kommunikation är den mest centrala delen av ett 
effektivt ledarskap. Det är av stor vikt för en ledare att kommunicera 
sina förväntingar och mål på ett sätt som de anställda förstår. Effektiv 
och ärlig kommunikation är det som är mest eftertraktat hos en ledare på 
den moderna arbetsplatsen. Det är nyckeln till sunda och hälsosamma 
relationer inom företaget. 
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3.3 Kommunikationsstilar 
En kommunikationsstil kan studeras genom att analysera en persons sätt 
att skicka verbala och icke–verbala signaler i sociala miljöer  till  en 
annan person. Kommunikationsstilen definieras på vilket sätt en person 
kommunicerar till en annan person. Den stil som används i en viss 
situation kännetecknar vad en person vill med sitt budskap och hur 
budskapet ska tolkas. Det är viktigt att beakta vad budskapet 
symboliserar. Efter det använda den kommunikationsstil som anses vara 
den mest effektiva för att nå ut med sitt budskap. Sociala teoretiker i 
ämnet avvisar faktumet att en person kan använda och kännetecknas av 
endast en kommunikationsstil. De anser att det är situationen och 
budskapet som ska bestämma kommunikationsstilen. Även om situation 
och budskap är två viktiga faktorer går det inte att frångå att en persons 
egenskaper och personlighet kommer att påverka kommunikationen. 
Detta leder till att personer har en speciell kombination av 
kommunikationsstilar som kännetecknar en som person. Genom att 
använda sig av den specifika kombinationen implementeras en trygghet 
hos personen (De Vries et.al 2009). 

 

På en arbetsplats är kommunikationen ett av de viktigaste verktygen för 
att arbetsmiljön ska vara fungerande. Kommunikationen mellan en 
ledare och de anställda är det som skapar och utvecklar relationen 
mellan parterna. Relationen bygger på vilken attityd de anställda visar 
mot sin ledare. Det påverkas även hur ledaren utför sin uppgift genom 
att kommunicera mål och motivera de anställda med sin kommunikation. 
Anställdas attityd och engagemang kan påverka hur ledarens 
kommunikationsstilar används. Tillbaka i tiden såg företag anställda 
enbart som en tillgång och inte användbara för annat än att utföra sina 
uppgifter. Nu däremot ses anställda som humankapitala ägare och 
investerare. Organisationer ser de anställda nu som en stor del av 
organisationen. Genom detta har fokuset blivit större på ledarens 
kommunikation till sina anställda och mindre vilket budskap ledaren har. 
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Ledaren kan genom sin kommunikation skapa en miljö där de anställda 
känner sig positiva och engagerade för sina arbeten (Dasgupta et.al 
2013). 

 
 
 

3.4 De sex kommunikationsstilarna 
En studie på detta forskningsområde genomfördes av De Vries et.al 
(2009). Studien var lexikalisk och hade som syfte att ta fram de 
viktigaste och mest vanligt förekommande kommunikationsstilarna. 
Grunden för denna lexikaliska studie var att kategoriskt använda sig av 
ett antal ord som kopplades till de olika kommunikationsstilarna. Utifrån 
denna studie kom De Vries et.al(2009) fram till sex 
kommunikationsstilar som ansågs vara de viktigaste 
kommunikationsstilarna i ledarskapet. De sex kommunikationsstilarna 
var: 

 

· Ledarens aggressivitet 
 

 

· Ledarens uttrycksfullhet 
 

 

· Ledarens exakthet 
 

 

· Ledarens självsäkerhet 
 

 

· Ledarens sätt att stötta sina anställda 
 

 

· Ledarens argumentation 
 

 

Den första kommunikationsstilen aggressivitet syftar till en 
kommunikationsstil som innebär att regera starkt och aggressivt när 
problem och oförutsedda saker inträffar. Den andra 
kommunikationsstilen uttrycksfullhet är en stil som menar att ledaren är 
duktig på att inspirera och motivera sina anställda på ett engagerat sätt. 
Den tredje exakthet är en stil som beskriver att ledaren är tydlig med 
instruktioner    och    helheten    i    sin    kommunikation.    Den    fjärde 
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kommunikationsstilen självsäkerhet syftar till en stil där ledaren är 
tydlig med sina egna idéer och värderingar samt att den är bestämd i sitt 
beslutsfattande. Femte stilen är stöttande som är en stil där ledaren tar 
hänsyn och stöttar sina anställda med uppskattning. Den sista och sjätte 
stilen är argumentation som är en stil där ledaren argumenterar för sina 
val och har genomtänkta idéer. Dessa sex kommunikationsstilar är de 
som utifrån studien ses som de övergripande och mest förekommande 
hos ledare i dagens organisationer. 

 
 

3.5 Ledarens användning av 
kommunikationsstilar och de anställdas bild av 
ledarens prestation 

 
 
I en ledande position för en organisation ställs ledare dagligen för en rad 
viktiga val som kan påverka hur de anställda kommer uppfatta dennes 
prestation. En av de faktorer som påverkar mest är ledarens sätt att 
kommunicera till sina anställda. Forskare har bevisat att användningen 
av en specifik kommunikationsstil påverkar vilken bild de anställda får 
av sin ledares prestation. Det har visats att en kombination av 
kommunikationsstilar som framstår som vänlig frambringar en bättre 
bild hos de anställda av sin ledares prestation. En annan kombination 
som visar en mer dominant kommunikation mot de anställda gör de 
anställda mindre nöjda. Studien som redogjorde för dessa bevis 
genomfördes på ett sjukhus. Där studerades relationen mellan läkare och 
anställda (Schmid Mast, Hall & Roter 2007). 

 

En studie gjord för att studera relationen mellan lärare och studenter 
visade att en kombination av kommunikationsstilar som uppfattades som 
stödjande var förknippad till en högre tillfredsställelse bland studenterna. 
Den dominanta och kontrollerande kombinationen av 
kommunikationsstilar var den som gav minst tillfredsställelse samt en 
sjunkande motivation bland studenterna. Med denna studie bevisades att 
en mer vänlig kombination av kommunikationsstilar hos ledaren leder 
till en lättare väg att skapa en bra bild av sin prestation hos de anställda. 

26  



 
 
Påståendet kan inte alltid ses som sanningsenligt eftersom detta är 
situationsanpassat samt beroende på de anställdas kravbild på sin 
ledare(Noels, Clement & Pelletier 1999). 

 
 
 
En studie gjord av De Vries et.al (2006) visade att kunskapsutbytet i 
organisationen påverkade de anställda positivt eller negativt beroende på 
kommunikationens skepnad. I studien redogjordes bevis på att 
organisationsmedlemmar som var villiga att dela med sig av sin kunskap 
hade vänligare kommunikationsstil och skapade en högre tillfredsställse 
inom organisationen. Om en ledare är mer villig att dela kunskap till sina 
medarbetare bidrar det till att det sannolikt används 
kommunikationsstilar som framställer denne som mer vänlig. Detta 
påvisar att ledarens vilja att dela med sig av information till sina 
anställda påverkar de anställda. En sämre bild av sin ledares prestation 
hos de anställda kan bidra till en minskad motivation (De Vries et al 
2006). 

 

De Vries et.al (2009) genomförde en studie där ett av syften var att 
undersöka vilka kommunikationsstilar som var mest effektiv. De 
analyser som gjordes i studien visade att tillämpningen av 
kommunikationsstilar hade ett samband med vilket ledarskap som 
ledaren hade. I studien visades att av de kommunikationsstilar var 
ledarens exakthet en av de stilar som hade mest betydande positiv effekt 
för bilden de anställda skapade av sin ledares prestation. Att ledaren 
skulle vara tydlig och exakt i sin kommunikation var något som de 
anställda uppskattade. Även att ledaren skulle vara stöttande uppskattade 
de anställda. Dessa kommunikationsstilar var de som hade bäst relation 
till de olika ledarstilarna samt bäst resultat i undersökningarna bland 
respondenterna. 

 

I den regressionsanalys som De Vries et.al (2009) genomförde i sin 
studie framtogs information om den självsäkra kommunikationsstilen. 
Det resultat som visades var att den stilen gav en högre tillfredställelse 
bland de anställda. Ledarens argumentation samt uttrycksfullhet hade i 
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motsats till majoriteten av kommunikationsstilarna den svagaste 
korrelationen med hur de anställda såg på sin ledares prestation. 

 
 

4. Empirisk Metod 
I detta avsnitt kommer det att presenteras vilka metodval som gjorts i 
den empiriska delen. Detta avsnitt kommer bland annat innehålla valet 
av forskningsmetod, intervjuer samt källkritik. Alla metodval har gjorts i 
hänsyn till att vi anser att de är de bästa alternativen för att skapa 
förståelse för forskningsfrågan. 

 
 
 

4.1 Forskningsmetod 
Den  forskningsmetod  som  tillämpats  i  detta  arbete  är  en  kvalitativ 
forskningsmetod. Anledningen till valet av denna metod är att skapa en 
fördjupad förståelse kring forskningsfrågan än vad tidigare forskning 
gjort. 

 

En kvalitativ forskningsmetod har som sitt huvudsyfte att skapa en 
förståelse för ett specifikt problem. Forskare som använder sig av 
kvalitativa metoder studerar objekten i dess naturliga sammanhang för 
att få ut ett så tillförlitligt resultat som möjligt av sin studie. Det finns 
olika metoder att tillämpa när en kvalitativ studie ska genomföras, några 
exempel på sådana metoder är: Intervjuer, fokusgrupper, deltagande 
observation och dokumentstudier (Berg 2004). Utifrån dessa kvalitativa 
metoder gjordes valet att tillämpa intervjuer i denna studie. Intervjuerna 
genomfördes med anställda på medelstora företag. Avsikten med detta 
var att ge validitet från praktiken till forskningsfrågan. Valet av 
kvalitativa intervjuer är motiverat eftersom personliga möten med 
respondenterna ger mer ärliga svar när det finns en frihet att berätta om 
sin upplevelse av sin ledare. Detta tillvägagångsätt återspeglar på ett 
mycket mer djupgående sätt än vad en kvantitativ studie hade gjort på 
liknande situationer (Bryman & Bell 2007). 
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4.2 Intervjuerna 
När en kvalitativ metod genomförs är det vanligast att använda sig av 
intervjuer för  att samla in empirin. Den semi-strukturerade intervjun 
präglas av inslag från både de strukturerade och ostrukturerade 
intervjuerna. I denna intervjumetod används en fast uppsättning av 
frågor, men öppenhet finns för eventuella följdfrågor som kan krävas för 
att underlätta för respondenten och klargöra deras svar. (Cachia 2011). 

 
12 stycken semi-strukturerade intervjuer genomfördes med anställda på 
sju olika företag som är hemmahörande i Norra Svealand. Intervjuerna 
hade ett semi-strukturerat format med anledning av ett underlättande för 
respondenten. Meningen med detta var att klargöra för respondenterna 
när dem misstolkat en fråga och svarat något som inte setts användbart 
för att uppfylla studiens syfte. Intervjuerna varierade mellan 10 till 20 
minuter beroende på respondentens engagemang. Vi valde att hålla 
intervjuerna anonyma eftersom frågorna fokuserade på att värdera och 
kritisera ledaren. Utifrån syftet skulle inte namnen på företagen eller 
respondenterna som besöktes tillföra någonting användbart för 
forskningen. Samtidigt gav anonymiteten respondenterna mer frihet och 
detta ledde till mer ärliga och uppriktiga svar i intervjuerna. 

 
Efter genomförandet av intervjuerna valdes det att transkribera 
intervjuerna för att sedan analysera deras svar. Det som gjordes efter 
transkriberingen var att skriva in respondenternas svar för varje enskild 
fråga i ett dokument. Sedan gick vi igenom svaren för att markera 
nyckelord som var viktiga för studien och utifrån dessa nyckelord 
bearbetades sedan ett mönster som hjälpte att fastställa vilken 
kommunikationsstil som användes. I analysarbetet bedömdes att en av 
intervjuerna inte bidrog till att skapa ett trovärdigt resultat. Detta 
eftersom vi ansåg att respondenten misstolkade och besvarade frågorna 
på ett felaktigt sätt. Med den vetskapen valdes det att exkludera denna 
intervju från studien. Slutligen är det 11 respondenters svar som har 
tagits i beaktning i studien. Den information som insamlats från 
intervjuerna har setts som relevant och användbar för att ge validitet och 
reliabilitet för att skapa förståelse för forskningsfrågan. Det valdes att 
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ställa frågor där respondenten fick beskriva sin ledare i förhållande till 
dess kommunikationsstilar. Utifrån respondenternas beskrivningar av 
sina ledare gjordes tolkningar för att ge relevant information sett till 
forskningsfrågan (Allwood & Erikson 1999). 

 

4.3 Urval 
Respondenterna  valdes  från  ett  flertal  olika  branscher  och  företag 
eftersom det inte utifrån studiens syfte ansågs relevant att ha 
respondenter från samma företag. Tvärtom kan detta ses som att det 
berikar studien med respondenter som har olika sorts ledare med 
varierande kommunikation. 

 
 
 

4.4 Insamling av empiri 
I studiens början valdes att insamla empiri genom mailkontakt med flera 
företag för att boka in intervjuer. Dessa kontakter gav inga svar och 
därför valdes det att gå vidare med processen. Istället togs telefonkontakt 
med ett antal andra företag. Till en början gick inte heller detta 
tillvägagångssätt bra, men efter ett flertal samtal fick vi kontakt med 
villiga företag och 12 stycken intervjuer bokades in. Efter att ha 
genomfört intervjuerna med de 12 respondenterna ansågs det att 
tillräcklig information hade insamlats och att fler intervjuer inte skulle 
vara nödvändiga. 

 

4.5 Källkritik 
En  kvalitativ  metod  användes  vid  genomförandet  av  den  empriska 
datainsamlingen, trots att tidigare forskning på området har använt sig av 
kvantitativa metoder. Kritik kan riktas mot att jämförelse har gjorts 
mellan denna kvalitativa studie och tidigare kvantitativa studier . Valet 
av en kvalitativ metod gjordes eftersom studien fokuserar på att skapa en 
fördjupad förståelse och detta är medvetet val där vetskapen fanns om att 
kritik kan riktas mot den metoden på detta forskningsområde. Eftersom 
det valdes att göra en kvalitativ studie med utgångspunkt från en 
kvantitativ      studie      ställdes      annorlunda      frågor      för      varje 
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kommunikationsstil än vad som gjordes i artikeln. Detta kan ha påverkat 
det resultat som denna studie visade i jämförelse med tidigare forskning 
som gjorts med en kvantitativ studie. 

 
 
 
Efter att fem av tolv intervjuer hade genomförts upptäcktes att 
intervjufrågorna skulle kunna förbättras för att ge mer tolkningsbara 
svar. Därför gjordes valet att utforma ytterligare frågor baserat på brister 
från de första intervjuerna. Det går inte att utesluta att det empiriska 
resultatet skulle kunna sett annorlunda med mera effektiva och 
tolkningsbara frågor med samma frågeformulär med alla respondenter. 
Med ett utökat frågeformulär blev de senare intervjuerna längre än vad 
de tidigare blev. De första fem intervjuerna kan anses som korta, men i 
de svar som gavs från respondenterna var informationen viktig för 
studien. Med längre intervjuer känner vi att inte någon mer information 
hade getts från respondenterna som kunde ansetts relevant för studien. 
De intervjuerna som genomfördes och ansågs användbara var tillräckliga 
eftersom mönster i respondenternas svar började utkristallera sig. 

 

Till viss del gjordes tolkningar på respondenternas svar på vissa av 
frågorna, för att klargöra och förtydliga svaren i sin helhet. Detta var 
något som krävdes för att få fram den specifika information som 
eftersträvades för studien. Någon som ser med ett kritiskt öga på denna 
studie kan finna brister på att alla aspekter av ämnet inte blivit täckta 
inom denna forskning och att detta kan ha påverkat studiens resultat. 
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5. Empiri 
I  den  empiriska  studien  var  utgångspunkten  att  skapa  förståelse  för 
ledarens kommunikationsstilar och dess påverkan på de anställdas bild 
av sin ledares prestation. Idén var att tillämpa en liknande forskning som 
De Vries et al. (2009) har gjort, men göra det i den svenska 
företagsvärlden samt att använda oss av en kvalitativ metod. Denna 
studie genomfördes under en tidsbegränsad period och med begränsad 
kunskap. Mot den bakgrunden kan studien enbart ses som en forskning 
med syfte att skapa förståelse för ämnet. Utifrån detta valdes att skapa en 
trovärdig bild av denna studie genom ett begränsat urval av data. 

 

5.1 Upplägg av empiri 
Upplägget av empirin utgår från de sex olika kommunikationsstilarna. 
Ett sammanställande gjordes av respondenternas upplevelse av varje 
enskild kommunikationsstil under respektive rubrik. Detta 
tillvägagångssätt har valts för att tydligt visa vilka svar som förknippas 
med respektive kommunikationsstil samt att det ger en röd tråd genom 
arbetet. I en avslutande del beskrivs hur respondenterna tycker att dessa 
stilar påverkar deras upplevelse av sin ledares prestation. Denna del kan 
ses som den viktigaste i empiriavsnittet där kopplingar mellan stilarna 
och bilden av ledarens prestation i de anställdas perspektiv visas tydligt. 

 
 
Dessa är våra respondenter: 

Respondent 1: Anställd på bilföretag 

Respondent 2: Anställd på varuhuskedja 

Respondent 3: Anställd på bilföretag 

Respondent 4: Anställd på klädbutik 

Respondent 5: Anställd på telesupport företag. 

Respondent 6: Anställd på bilföretag 
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Respondent 7: Anställd på bilföretag 

Respondent 8: Anställd på varuhuskedja 

Respondent 9: Anställd på varuhuskedja 

Respondent 10: Anställd på fruktföretag 

Respondent 11: Anställd på teknikföretag 
 
 

5.2 Ledarens aggressivitet 
Aggressivitet var en av de lättare kommunikationsstilarna att definiera. 
Respondenterna gav tydliga svar på frågor som berörde deras upplevelse 
av sin ledares aggressivitet. För att bedöma denna kommunikationsstil 
ställdes frågan hur ledarna reagerade när saker inte utföll som planerat 
samt om respondenterna upplevde sin ledare som arg i pressade 
situationer. Inom denna kommunikationsstil var frågornas struktur 
densamma under alla intervjuer. Detta medförde ett lättare arbete i att 
jämföra de anställdas åsikter på frågorna. Fyra av respondenterna ansåg 
att deras ledare i olika grad var aggressiv. De kunde uppleva tydlig 
aggressivitet vid ett flertal tillfällen samt passiv aggressivitet vid andra 
tillfällen. Ord som ”irriterad”, ”arg”, ”markant och ”sur” framkom i 
intervjuerna när respondenterna talade gällande ledarens temperament i 
kommunikationen. Resterande sju respondenter uppfattade inte sin 
ledare som aggressiv vid något tillfälle. Ett exempel på en respondent 
med denna åsikt sade följande: 

 

”Han reagerar ganska lugnt. Gör inte så mycket väsen av sig utan blir 
mer uppgiven och sedan försöker vi lösa det problemet. ” (Respondent 3 
2013-04-15) 

 
 
 
 

5.3 Ledarens uttrycksfullhet 
När   det   gäller   begreppet   uttrycksfullhet   var   detta   en   vanligt 
förkommande kommunikationsstil som respondenterna upplevde hos sin 
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ledare. Definitionen av vad uttrycksfullhet var skiljde sig markant och 
svaren som gavs från respondenterna var väldigt varierande. Därför är 
det inte trovärdigt att ta fram några exakta siffror på hur många av 
respondenterna som ansåg att deras ledare var uttrycksfull. I många av 
intervjuerna gavs svar att ledaren var uttrycksfull, men uppfattningen var 
att respondenterna hade svårt att motivera varför de ansåg att deras 
ledare var uttrycksfull. ”Feedback”, ”fria roller” och ”målmedvetenhet” 
var tre benämningar som de anställda upplevde att ledaren använde sig 
av för att inspirera dem i deras arbete. Dessa tre saker var något som de 
anställda uppskattade i arbetet och ansåg var viktigt för dem i sin 
upplevelse av sin ledares uttrycksfullhet. 

 
Respondenterna som svarade ja på frågan om deras ledare var en god 
talare hade också ett positivt synsätt på hur deras ledare inspirerade dem. 
Ett liknande mönster fanns i sambandet mellan ett negativt synsätt på 
inspirationen och att deras ledare inte var en god talare. Ett exempel som 
däremot inte stämmer in på denna beskrivning gavs i intervjun med 
Respondent 4 som arbetade på en klädbutik. Respondenten ansåg inte att 
ledaren uttryckte sig på ett sätt som inspirerade. Däremot ansåg 
respondenten att ledaren var en god talare genom att denne var 
informativ och pedagogisk. Detta exempel kan mer syfta till att ledaren 
var tydlig som talare än att denne var uttrycksfull. I detta resonemang 
hade respondenten en annan tolkning av uttrycksfullhet än det som 
eftersträvades i studien. Slutsatsen från den insamlade informationen var 
att de ledare som upplevdes som mest uttrycksfulla var de som gav bäst 
inspiration till dem. 

 

5.4 Ledarens exakthet 
När det gäller exaktheten gjordes valet att utforma frågor som skulle ge 
svar på hur respondenterna upplevde att ledaren var tydlig i sin 
kommunikation. En annan fråga som ställdes var hur respondenterna 
kände att de förstod ledarens instruktioner. Respondenterna tyckte att 
ledaren var tydlig i sin kommunikation till dem. Sedan ansåg även 
majoriteten av respondenterna att de upplevde sin ledares instruktioner 
som tydliga. De svarade att detta var viktigt  och beskrev hur tacksamma 
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dem var att kommunikationen var tydlig. Exaktheten syftade inte alltid 
att ledaren var tydlig med hur den tillfrågade respondenten skulle gå till 
väga för att utföra sitt jobb. Huvudsaken var respondenten förstod vad 
som krävdes utav denne och kände sig fri att göra det på sitt sätt. Detta 
upplevde respondenterna som positivt att ges denna frihet. Två av 
respondenterna upplevde att deras ledares instruktioner var tydliga i de 
flesta fall, fast att det ibland kunde bli ”lite rörigt” när det var stressade 
situationer och ledarna hade mycket att hålla koll på. Dock så kände dem 
att dem i sådana fall kunde gå fram och tala med ledaren för att klargöra 
situationen. Respondent 10 beskrev detta såhär: 

 
 
 
”Ja, de allra flesta gånger så förstår man ju men ibland kanske man inte 
förstår helt. Då kan man liksom gå fram till honom och fråga igen. Det 
kan bli så att han själv blir lite virrig för att han har fått mycket av sin 
ledare liksom. Så han kanske inte uttrycker sig allt för väl alla gånger, 
då får man fråga en gång till så man vet.” (Respondent 10 2013-04-19) 

 
 
 
 

5.5 Ledarens självsäkerhet 
Självsäkerhet var en kommunikationsstil som valdes att sammankopplas 
med ledarens bestämdhet i beslutsfattningen. I intervjuerna med 
respondenterna ställdes frågan om hur bestämd deras ledare var i sin 
beslutsfattning. På denna fråga svarade åtta av elva respondenter att de 
upplevde sin ledare som bestämd i sina beslut. Några av dessa upplevde 
det som att hade deras ledare tagit ett beslut var det svårt att göra något 
åt det. Det som var återkommande i svaren var att många uppskattade att 
deras ledare var bestämd eftersom de ansåg att det hängde samman med 
en tydlighet och målmedvetenhet. De som upplevde sin ledare som mer 
öppen i beslutsfattning uppskattade också det eftersom de kände sig 
involverade och delaktiga i beslutsprocessen. 

 

Självsäkerheten hos en ledare anser vi hänger ofta ihop med hur en 
bestämd en ledare är. Detta visade sig överensstämma med upplevelsen 
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hos respondenterna. Beroende på att frågeformuläret utvecklades under 
empiriprocessen går det inte att fastslå någon exakt siffra på hur många 
av respondenterna som ansåg sin ledare som självsäker. Trots detta finns 
ett koppling mellan de anställda som såg sin ledare som bestämd och de 
som upplevde denne som självsäker. Ett exempel på detta är Respondent 
2 som svarade följande på frågan om hur bestämd ledaren var i sin 
beslutsfattning: 

 

“Kanske en åtta på en tiogradig skala” (Respondent 2 2013-04-10) 
 

Hon upplevde även sin ledare som självsäker och det var ett av flera 
exempel där detta samband visades sig. Pondus, kompetens och 
auktoritet var några av de ord som respondenterna talade om när de 
argumenterade för sin ledare som självsäker. Respondenterna som 
värderade sin ledare som självsäker hade idé varför de gjorde det. Det 
kunde hänga samman med lång erfarenhet som skapade en trygghet och 
en ökad kompetens som ledare. Sammanfattningsvis visades att 
respondenterna trivdes med sin ledares självsäkerhet och bestämdhet 
samt hur beslutsprocessen såg ut i deras företag. 

 
 
 

5.6 Ledarens stöttande: 
I   denna   kommunikationsstil   ställdes   frågor   om   hur   uppskattade 
respondenterna kände sig samt om deras ledare brukade uttrycka sin 
uppskattning för dem. Svaren på dessa frågor varierade och i vissa fall 
var det svårt att tolka om dem kände att de fick den stöttning de 
behövde. Ett exempel på det var en respondent som tyckte att dennes 
grupp fick komplimanger och uppskattades av ledaren, men att 
respondenten själv inte fått mycket sådant som enskild person. 
Majoriteten av respondenterna kände sig uppskattade på sina 
arbetsplatser och tyckte att ledarna visade detta. Det som varierade var 
dock hur de kände att de var uppskattade. Vissa kände att de fick mycket 
komplimanger, medan andra kände sig uppskattade genom att ledaren 
gav dem frihet i sina arbetsuppgifter. Det var en respondent som kände 
att uppskattandet kunde skilja sig mycket över olika perioder. En annan 
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respondent hade inte upplevelsen av att dennes ledare uttryckte någon 
uppskattning, trots att ledaren nämnt uppskattaning av respondentens 
arbete till andra. Det gav respondenten en tudelad känsla när det gällde 
ledarens uppskattning. 

 
 
 

5.7 Ledarens argumentation 
Gällande ledarens argumentation för sina val var det flera respondenter 
som menade att det var situationsanpassat. När det frågades hur 
genomtänkta de upplevde sin ledares idéer var även det beroende på 
situation. Det fanns negativa exempel i det avseendet där respondenten 
kände att deras ledare inte hade speciellt genomtänkta idéer. Respondent 
1 svarade följande på frågan om hur genomtänkta idéer sin ledare hade: 

 

”Absolut inte! Ibland kan det vara lite förhastade beslut eller inte riktigt 
genomtänkt. Men då får han veta det också, detta leder ju ändå inte till 
att han ändrar sina beslut. Då vet han ändå vad vi anställda tycker och 
det tar han utan att ta illa upp. Det är ändå hans beslut, tyvärr.” 
(Respondent 1 2013-04-09) 

 

En fråga som lades till för att få en ytterligare dimension i denna 
kommunikationsstil var att fråga hur öppen deras ledare var i sin 
kommunikation. I alla sju intervjuer som frågan ställdes  gavs  ett 
positivt svar och de ansåg sin ledare som öppen för diskussion. Det mest 
intressanta svaret gavs från respondent 3 som talade mycket om att 
dennes ledare arbetade samt talade mycket om lagkänslan. Enligt 
respondent 3 var ledaren nöjd när beslut togs tillsammans i gruppen och 
de anställda var nöjda med beslutet. Frågan sågs som ett komplement för 
att bedöma hur argumentativ och diskussionslysten ledaren var gentemot 
de anställda. 

 

5.8 Ledarens prestation 
Efter     att     ha     ställt     specifika     frågor     angående     de     olika 
kommunikationsstilarna valdes att ställa ett ytterligare ett antal frågor. 
Dessa frågor skulle redogöra för de anställdas upplevelse av sin ledares 
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prestation. Författarna i artikeln ”Leadership =Communication” (De 
Vries et.al 2009) använde sig av en kvantitativ studie för besvara sin 
forskningsfråga och gavs inga detaljerad svar. Därför var de tvungna att 
ställa ett flertal kvalitativa frågor till vissa respondenter om deras bild av 
sin ledares prestation. I denna studie har det dock använts en kvalitativ 
studie och svaren från respondenterna var informativa och detaljerad. Vi 
anser att svaren som gavs på frågorna om de sex olika 
kommunikationsstilarna var relevanta för forskningsfrågan. För att 
säkerställa deras upplevelse av sin ledares prestation valdes att ställa 
ytterligare ett antal frågor som kunde användas som material för att 
skapa tydligare förståelse för forskningsfrågan. 

 

En fråga som ställdes till respondenterna var om de skulle ändrat något 
om de var i sin ledares position och i så fall vad. Tanken med frågan var 
att tolka hur nöjda de var med sin ledares prestation utifrån svaret på 
frågan. Sex av elva respondenter ansåg att det inte fanns något de vill 
förändra och resterande vill ändra något i olika grad. Tolkning av svaren 
gjordes genom att studera hur mycket de vill förändra samt hur bestämd 
de var i sina svar. Något som var återkommande bland de som vill 
förändra något var att de vill förändra ledarens kommunikation till det 
bättre. 

 

Ytterligare en fråga som ställdes till respondenterna var om de kunde 
beskriva sin ledares prestation med tre ord och i så fall vilka ord. Fråga 
ansågs kunna komplettera och stärka den bild som skapats under 
empiriprocessens gång av de anställda bild av sin ledares prestation. 
Med respondenternas beskrivningar skapades ett större helhetsperspektiv 
om vilka kommunikationsstilar som respektive ledare använde sig av. 
Ett exempel var respondent 1 som var gav följande svar: 

 
“Hård, rättvis och rakt på sak” (respondent 1 2013-04-09) 

 
Detta kan kopplas till att en respondent 1 upplever sin ledare som 
självsäker och exakt i sin kommunikation. Liknande kopplingar har 
gjorts från flertalet av respondenternas svar. 
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Sista frågan som ställdes i intervjuerna var en mer generaliserad form av 
forskningsfrågan i studien. Det som frågades var hur respondenterna 
upplevde att ledares kommunikationsstil kunde påverka deras bild av 
ledarens prestation. I denna fråga visades att i princip alla svar som gavs 
var att de ansåg det som en viktig del av deras bild av ledarens 
prestation. Många av respondenterna ansåg att detta var jätteviktigt och 
flertalet hade både erfarenheter av ledare med bra samt dålig 
kommunikation. Tanken med denna fråga var inte att den enskilda fråga 
skulle ge viktig information. Istället sågs den som en fråga att 
sammankoppla med de andra frågor och på det viset ge relevant 
information. Svarade en respondent att det fanns en stor påverkan på 
deras bild av ledaren och den tidigare svarat att ledaren hade dålig 
kommunikation gjordes tolkningen att respondenten var missnöjd med 
sin ledares prestation. 

 
 

6. Analysmetod 
 
 
Syftet med analysmetoden är att se hur den insamlade empirin ska 
analyseras. Identifieringen av problemet i denna fas innebär att ta reda 
på om all insamlad information till uppsatsen kan skapa förståelse för 
forskningsfrågan (Bryman & Bell 2007). Den teoretiska referensramen 
har varit utgångspunkten för utformandet av intervjuerna. Därefter har vi 
ställt teori mot empiri för att se om det finns någon koppling mellan 
dem. Vi gjorde detta genom att jämföra de anställdas svar med 
existerande forskningsresultat på området. 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras och förklaras det empiriska resultatet genom 
en jämförelse med teorin. Syftet med analysen är att ge en förklaring till 
det resultat som studien tagit fram. 

 
I ledarskapet för en organisation ställs du dagligen för en rad viktiga val 
som kan påverka hur dina anställda kommer se på din prestation. 
(Schmid Mast, Hall & Roter 2007). Detta var något som märktes i 
intervjuerna med de anställda. Varje val ledaren gjorde på företaget 
påverkade till att skapa den bild som de anställda hade av sin ledare. 
Den bild som de anställda skapade av sin ledars prestation hade ett starkt 
samband med ledarens sätt att kommunicera samt använding av 
kommunikationsstilarna. Om ledaren använde sig en kommunikationsstil 
som inte passade den enskilda individen kunde det skapa ett missnöje på 
ledarens prestation. I studien framkom det även att vissa 
kommunikationsstilar hade en större påverkan än andra på de anställdas 
bild av sin ledares prestation. Detta är något som kommer redogöras för 
senare i analysen. 

 

Aggressivitet var en av de stilarna som hade störst påverkan på hur de 
anställda såg på sin ledares prestation. Majoriteten av respondenterna 
ansåg det som negativt om ledaren var aggressiv. De som hade detta 
synsätt svarade att de inte såg någon koppling mellan en aggressiv och 
bra ledare. Detta stämmer överens med tidigare forskning som gjorts på 
området som till exempel i Schmidt Mast et al (2007). Deras forskning 
genomfördes på ett sjukhus där kommunikationen studerades mellan 
läkare och deras underordnade. Studien kom fram till ett resultat som 
visade ett negativt samband mellan aggressivitet och hur de 
underordnade såg på sin överordnades prestation. I studien ställdes 
frågan om respondenterna hade gjort något annorlunda om de varit i sin 
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ledares position. Svaren på frågan visade att de underordnande var 
missnöjda med sin ledares kommunikation om den upplevdes som 
aggressiv. I De Vries et al (2009) forskning visas det att aggressivitet har 
en negativ korrelation med upplevd ledarprestation. 

 

Precis som i De Vries et.al (2009) visade vår empiriska data att ledarens 
uttrycksfullhet hade en svag relation med upplevd ledarprestation 
jämfört med de andra fem kommunikationsstilarna. Det visade sig i 
intervjuerna att det i stort sett inte spelade någon roll om ledaren var 
tystlåten eller uttrycksfull för hur dem såg på dennes prestation. 
Majoriteten av respondenterna ansåg inte att deras ledare inspirerade 
genom att vara uttrycksfull utan istället genom andra faktorer såsom fria 
roller. 

 

I teorin och tidigare forskning har det skrivits mycket om tydligheten 
och exakthetens påverkan på dem anställda. Två av de forskare som 
redogjort för detta är Mathieu och Zajac (1990), som visade hur viktig 
ledarens kommunikation är när det gäller de anställdas engagemang. 
Dem menar att en ledare som ger mer exakta och aktuella typer av 
kommunikation, förstärker arbetsmiljön och därmed är sannolikheten att 
medarbetarnas engagemang i organisationen ökar. Ledarens exakthet var 
något som våra respondenter värderade högt när det gällde ledarens 
prestation. Det som också kunde utläsas utifrån respondenternas svar var 
att det var tydlighetsaspekten i exaktheten som var det viktigaste, 
eftersom de anställda uppskattade att ha fria roller i sina arbetsuppgifter. 
I De Vries et.al (2009) studie visades att bland de sex 
kommunikationsstilarna var ledarens exakthet den som hade den mest 
betydande positiva effekten för vilken bild de anställda hade på sin 
ledares prestation. Att ledaren skulle vara tydlig och exakt i sin 
kommunikation var något som de anställda uppskattade i ledarens 
prestation. 

 

I den regressionsanalys som De Vries et.al (2009) genomförde i sin 
studie visades på att det med en självsäker kommunikationsstil ledde det 
till en högre tillfredställelse bland de anställda med ledarens prestation. 
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Flertalet av respondenterna i vår studie upplevde sina ledare som 
självsäkra och bestämda. Respondenterna som hade en självsäker ledare 
var tillfredsställda med sin ledares prestation. De respondenter som inte 
upplevde sin ledare som självsäker var inte lika tillfredsställda med sin 
ledares prestation. Något som dock var intressant var att om att ledaren 
var bestämd kunde detta påverka kommunikationen negativt mellan 
ledaren och de anställda. Liknande samband redogjordes för i De Vries 
et.al (2009) studie. 

 

Ledarens stöttande var den kommunikationsstil som majoriteten av 
respondenterna såg som viktigast. Det sätt på vilket dem kände sig 
uppskattade varierade från respondent till respondent. Denna stil bidrog 
dock klart till en högre tillfredsställelse hos de anställda med sin ledares 
prestation. Detta visade även Noels et.al (1999) undersökning där dem 
studerade kommunikationen mellan lärare och studenter. I De Vries et.al 
(2009) studie visades också att den stöttande kommunikationsstilen hade 
den näst högsta korrelationen (efter exaktheten) när det gäller upplevd 
ledarprestation. Detta visar att en ledare med stöttande 
kommunikationsstil har en lättare väg att skapa en bra bild av sin 
prestation hos sina anställda. 

 

I De Vries et.al (2009) studie visades att ledarens argumentation var den 
kommunikationsstil som hade näst minst påverkan på hur de anställda 
såg på sin ledares prestation (den som hade minst påverkan var 
uttrycksfullheten). Detta var något som inte visades i vår studie utan vi 
fann en stark koppling mellan argumentationen och hur de anställda 
värderade sin ledares prestation. I intervjuerna ansåg respondenterna att 
argumentationen var en viktig del i kommunikationen och att det hade 
en större påverkan på hur de anställda upplevde sin ledares prestation. 
De Vries et.al(2009) tar upp att det är situationen och budskap som 
bestämmer vilken kommunikationsstil en ledare använder sig av och 
detta visades under denna stil eftersom de anställda värderade 
argumentationen olika beroende på situation. 
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Några av respondenterna kände sig i vissa fall orättvist behandlade och 
det var ofta sammankopplat med ledarens aggressivitet samt brist av 
stöttande. Att känna sig orättvist behandlad leder ofta till att man vill 
göra större förändringar och detta är något som Gilley (2009) också 
anmärkt på. Precis som Dasgupta et.al (2013) tar upp märktes det i våra 
intervjuer att ledaren såg de anställda inte bara som en tillgång utan som 
en stor del av företaget detta genom att den anställda fick komma med 
förslag och idéer. Detta märkte vi var viktigt för de anställda och 
påverkade alla kommunikationsstilar positivt. Det i sin tur ledde till att 
de anställda värderade sin ledares prestation högre. 

 

Det som sticker ut i denna studie är att ledarens utrycksfullhet inte hade 
någon stor påverkan på de anställda bild av ledarens prestation. Om det 
vi kommit fram till är den generella bilden i den svenska företagsvärlden 
betyder det att fokus på uttrycksfullhet för att skapa en högre 
arbetstillfredställelse hos de andställda inte är relevant. Det som också 
sticker ut är att ledarens argumentation visade sig i vår forskning ha stor 
betydelse på hur de anställda upplevde sin ledares prestation. I tidigare 
forskning har det inte funnits en sådan koppling, tvärtom har 
argumentationen varit en av de mindre viktiga faktorerna (De Vries et al 
2009). 

 
 
 
 
 
 
 

8. Slutsats 
Syftet    med    studien    var    att    skapa     förståelse     för    ledares 
kommunikationsstilar och dess påverkan på de anställdas syn på sin 
ledares  prestation.  I  denna studie  kom vi  fram till  två  huvudsakliga 
slutsatser: 
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· Vissa kommunikationsstilar påverkar de anställdas bild av ledarens 
prestation väldigt mycket medan  andra  knappt  har  någon 
påverkan alls. 

 

· Ledarens användning av kommunikationsstilar kan anpassas till 
hur ledaren vill framställa sin prestation i de anställdas ögon. 

 
 
 
Den första huvudsakliga slutsatsen har tagits fram genom att analyserat 
och jämfört våra intervjusvar. Det visades tydligt att  respondenterna 
hade mycket att säga om vissa kommunikationsstilar och väldigt lite om 
andra. Vi såg en koppling mellan hur en viss kombination av 
kommunikationsstilar frambringade ett liknande svar hur respondenterna 
upplevde ledarens prestation. Utifrån forskningsresultatet i denna studie 
visades att dessa kommunikationsstilar hade den högsta påverkan på hur 
de anställda såg på sin ledares prestation: 

 

· Ledarens aggressivitet 
 

· Ledarens exakthet 
 

· Ledarens stöttande 
 

Ledarens aggressivitet visades ha en stark reaktion hos respondenterna. 
De som upplevde att de hade en aggressiv ledare hade generellt en mer 
negativ bild av denne jämfört med dem som inte upplevde sin ledare 
som aggressiv. Slutsatsen från intervjuerna var att aggressivitet var en av 
de kommunikationsstilar som hade den största påverkan på hur de 
anställda värderade sin ledares prestation. En annan kommunikationsstil 
som hade stor påverkan var ledarens exakthet. Samtliga respondenter 
pekade på att tydlighet i kommunikationen påverkade positivt på deras 
bild av sin ledares prestation. Stöttande var den tredje 
kommunikationsstil som hade stor påverkan. I samtliga fall visades att 
uppskattning och komplimanger var något som respondenterna 
värderade högt. Att dessa stilar hade mest påverkan tror vi kan hänga 
samman med att definitionen av dessa var lättast att tydliggöra. Alla tre 
stilarna  uppfattades  på  samma  sätt  av  oss  som  av  alla  tillfrågade 
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respondenter. Slutsatsen utifrån det resonemanget är att tydliga 
kommunikationsstilar värderas på samma sätt. Denna slutsats stärks av 
faktumet att den enda respondent som inte kände sig uppskattad hade 
tankar på att sluta sitt arbete p.g.a. detta. Ledarens argumentation och 
självsäkerhet hade en viss påverkan på de anställdas bild av sin ledares 
prestation, men inte lika stor som de tidigare nämnda 
kommunikationsstilarna. Ledarens uttrycksfullhet var den stil som hade 
minst påverkan av de sex kommunikationsstilarna i studien. 

 

Utifrån detta har vi kommit fram till slutsatsen att en ledare kan till stor 
del välja hur de anställda ska se på dennes prestation genom att anpassa 
sina kommunikationsstilar. Eftersom en viss kombination av 
kommunikationsstilar framställer en viss bild av ledarens prestation 
medan en annan kombination skapar en annan bild, har slutsatsen gjorts 
att om en ledare har kunskap om dem olika kommunikationsstilarna så 
kan denne välja att tillämpa en viss kombination för att skapa en specifik 
bild av sin egen prestation. 

 

Avslutningsvis har denna studie visat att en ledares kommunikationsstil 
påverkar de anställdas bild av dennes prestation. Det har också visats att 
en viss kombination av specifika kommunikationsstilar skapar en viss 
bild av ledarens prestation. Vi anser att det är viktigt att medvetenhet 
finns för detta forskningsområde. Ledare som har kunskap för detta 
område har skapar sig större förutsättningar för att effektivt 
kommunicera med sina anställda. Vi tycker att tillämpning av detta 
område i ledarskapsutbildningar tillför ytterligare dimensioner i lärandet 
om ledarskapskommunikation. 

 
 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Vidare  forskning  på  detta  område  skulle  kunna  tillämpa  det  som 
kommits fram i denna studie. Enligt oss är det bästa tillvägagångssättet 
att genomföra denna forskning genom att utföra deltagande 
observationer på företag och styra dess ledares val av 
kommunikationsstilar. Jämförelse skulle sedan kunna göras genom att 
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intervjua de anställda ett flertal gånger under denna period och sedan 
sammanställa detta resultat. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
 
Intervjufrågor 

 
 
 
Vad är din arbetsuppgift i företaget? 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur trivs du med att arbeta på denna arbetsplats? 
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Fråga 1 aggressivitet: Hur reagerar din ledare när det inte går som 
planerat? 

 
Följdfråga: Har du uppfattning av att din ledare blir arg I sådana 
situationer? 

 
Fråga 2 uttrycksfullhet: Uttrycker din ledare sig på ett sätt som 
inspirerar dig? 

 
Följdfråga: Gillar du att lyssna när han talar? I så fall varför eller 
varför inte? 

 
Fråga 3 exakthet: Känner du att du förstår din ledares 
instruktioner? 

 
Följdfråga: Tycker du att din ledare är tydlig i sin kommunikation 
till dig? 

 
Fråga 4 självsäkerhet: Hur bestämd tycker du din ledare är i sin 
beslutsfattning? 

 
Följdfråga:  Om  du  upplever  honom  som  självsäker  så  varför? 
Varför är han självsäker? Och varför inte? 

 
Fråga 5 stötta: Hur känner du att din ledare uppskattar ditt arbete? 

Följdfråga: Får du komplimanger? 

Fråga 6 argumentation: Hur argumenterar din ledare för sina val? 
 
Följdfråga: Tycker du din ledare har genomtänkta idéer? Är hans 
beslut genomtänkta tror du? 

 
Följdfråga 2: Är din ledare öppen för förslag och diskussion med er 
anställda? 
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Fråga  7:  Skulle  du  gjort  något  annat  om  du  var  i  din  ledares 
position? 

 
Följdfråga: Är det något som du tänker på ofta? 

Fråga 8: Beskriv din ledares prestation med tre ord: 

Fråga 9: Hur tycker du att ledarens kommunikation påverkar din 
bild av ledarens prestation? 
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