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FÖRORD

Vi vill börja med att rikta ett tack till våra respondenter, utan er hade inte uppsatsen varit 
möjlig att genomföra.

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Gabriella Wennblom, som varit ett stort stöd 
och bidragit med inspiration under uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka alla de som läst vår 

uppsats och kommit med konstruktiv kritik.

Tack!

Örebro, 1 oktober 2010

________________________________ ______________________________
Linda Andersson Ebba Hallberg
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påverkas av småpratet hos dessa tre chefer. Detta med ledarens 
perspektiv som utgångspunkt, i de tre tjänsteföretag vi undersökt.

Metod: Denna uppsats är baserad på en kvalitativ metod. Riktade öppna 
intervjuer har genomförts med tre respondenter. Litteratur i det 
organisatoriska området har sökts igenom för att ge en grund för 
studien.

Teoretiskt ramverk: Denna uppsats använder teori om kommunikation, teori om 
ledarskap och teori om småprat.

Slutsats: Vi kommer fram till att småpratet förenklar för det nya 
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ABSTRACT
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Purpose: The purpose of this paper is to identify and describe how 
leadership is affected by the small talk, with these three managers.
This with the manager’s perspective as a starting point, within the 
three services we examined.

Research methodology: This paper is based on a qualitative method. Targeted open 
interviews were carried out with three respondents. Literature in 
the organizational field has been searched through to give a base 
for the study.

Theoretical framework: This paper uses the theory of communication, the theory of 
leadership and the theory of small talk.

Conclusion: The conclusion we make is that the small talk makes it easier for 
the modern leadership, this is because the small talk, among other 
things, allows the manager to spread information and to avoid 
misinterpretation, and that the manager become more involved in 
the company.
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1 INLEDNING

I detta kapitel ges en problematisering till det problem vi kommer att arbeta efter, dessutom 
läggs problemformulering, syfte och avgränsningar fram.

1.1 PROBLEMATISERING

En chefs arbetsdag består till 80 % av kommunikation1. Kommunikation har alltid varit en 
viktig del av ledarskapet, men den blir bara viktigare och viktigare2. Den måste bestå mer av 
ett samspel mellan chef och medarbetare, chefen måste vara nära verksamheten för att kunna
skapa tillit och förtroende hos medarbetarna3. Grunden för alla sociala relationer är 
kommunikation, men den är även viktig för att skapa en gemensam kultur i företag4. Kulturen 
hålls samman av gemensamma värderingar och normer som bevaras genom att medarbetarna 
diskuterar hur de ska hantera olika saker5.

Förmågan att kunna kommunicera är avgörande för hur framgångsrikt ledarskapet är6. Att 
skapa motivation, fatta beslut och samordna verksamheten är exempel på en chefs uppgifter 
där kommunikation krävs7. I studien kommer vi att se kommunikation som överföring av 
information, både muntligt och i texter. Northouse definierar ledarskap som en process där en 
individ påverkar en grupp individer att uppnå gemensamma mål8. Vi kommer hålla oss till 
Northouse definition av ledarskap.

En förståelse för den information chefen kommunicerar ut, skapas i sociala sammanhang 
tillsammans med andra. Där sker en dialog mellan medarbetare som tillsammans tolkar 
informationen och på så sätt får den en betydelse för medarbetarna.9 Förutom den muntliga
kommunikationen kan andra sätt som, nyhetsbrev och anslagstavlor hjälpa till vid spridningen 
av information10. Däremot är det inte kvantiteten av information som är avgörande utan 
kvaliteten för förståelsen hos medarbetarna.11

                                               
1 Mintzberg (1973); Trevino, Daft & Lengel (1990); Dixon (2000). I: Simonsson (2002). Den kommunikativa 
utmaningen – En studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation. Lunds 
universitet: Sociologiska institutionen
2 Simonsson I: Heide et al. (2005) Kommunikation & organisation. Malmö: Liber
3 Högström (1999) Kommunikativt ledarskap – en bok om organisationskommunikation. Stockholm: 
Industrilitteratur
4 Stohl (1995) I: Heide et al. (2005); Gluckmann I: Adelswärd (1991) Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi 
gör när vi samtalar. Stockholm: Blomberg
5 Heide et al. (2005)
6 Simonsson (2002)
7 Mintzberg (1973); Trevino, Daft & Lengel (1990); Dixon (2000) I: Simonsson (2002)
8 Northouse (2010) Leadership – Theory and practice. 5th ed. Thousand Oaks: Sage
9 Dixon (1998) I: Heide et al. (2005)
10 Högström (1999)
11 Högström (1999); www.goteborg.se [2010-06-01]
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Ekman menar att det inte räcker att som chef informera om tagna beslut och tro att 
medarbetarna genast kommer att följa den informationen. Medarbetarna tar med sig denna 
information och diskuterar den vid exempelvis kopiatorn eller i fikarummet. Det är där i 
småpratet som medarbetarna bestämmer hur de ska tolka och om de ska följa chefens 
direktiv.12 Tolkningen baseras på tidigare förkunskaper och värderingar. Det krävs att 
medarbetarna tolkar informationen för att den ska få en mening i företaget och det är i 
kommunikationsprocesserna företagets identitet växer fram.13

Kommunikationsproblem är en annan aspekt av kommunikationen. I de flesta företag klagar 
medarbetarna på att de får för lite information och chefen klagar på att de anställda inte följer 
det som kommuniceras ut.14 Isaac skriver att människor fattar bättre och klokare beslut
tillsammans, än vad de gör var och en för sig. Han påstår att alla misslyckanden, både privata 
och i yrkeslivet, beror på att människor inte samtalar med varandra.15 Högström fortsätter
genom att säga att ”en effektiv dialog är nödvändigt för att engagera och motivera 
medarbetarna”16. En bristande kommunikation kan vara en orsak till misslyckanden i företag, 
chefen har en nyckelroll i kommunikationen. Han måste närma sig verksamheten för att få 
medarbetarnas tillit och förtroende. Chefen måste bryta ner företagets mål tills de blir 
konkreta för medarbetarna, det är inte förrän då de kan arbeta efter målen. Medarbetarna 
måste kunna se sin del i helheten.17

Samtalen inom ett företag inbegriper inte bara det från chef till medarbetare utan även 
medarbetare emellan18. Simonsson kommer i sin avhandling, Den kommunikativa 
utmaningen, fram till att det är det informella samtalet som är den viktigaste 
kommunikationskanalen, inte den formella19. Småprat är informella samtal i form av 
berättelser med inslag av förväntningar, värderingar och tolkningar20. Småpratet är en central 
del i ett företag och pågår nästan överallt. Det finns båda positiva och negativa sidor med 
småpratet. Ekman menar att småpratet till största del är något bra, att det är genom det 
medarbetare löser och tolkar problem samtidigt som det skapar trivsel inom företaget. En 
negativ del Ekman ser med småpratet är att medarbetarna informellt kan avsätta chefen om de 
inte tycker om denne. Vilket kan leda till att chefen inte har samma möjlighet att påverka sina 
medarbetare som tidigare. Som nämnts är inte litteraturen enig om småprat är något positivt 
eller negativt. Som chef är det viktigt att se till att småpratet är något positivt för att det inte 
ska skada företaget. 21

                                               
12 Ekman (2003) I: Heide (2005)
13 Heide et al. (2005)
14 Ibid.
15 Isaac (2000) Dialogen och konsten att tänka tillsammans. Stockholm: Bookhouse Publishing 
16 Högström (1999) s. 7
17 Högström (1999)
18 Sjöstrand et al. (1999) Osynlig företagsledning. Lund: Studentlitteratur
19 Simonsson (2002)
20 Silverman & Jones (1976) I: Sjöstrand et al. (1999)
21 Ekman (2003) Från prat till resultat – Om vardagens ledarskap. Malmö: Liber



9

Kommunikation är idag en stor del av en ledares arbetsdag22. Som vi skrivit ovan kommer 
Simonsson fram till att det är den informella kommunikationen som är den viktigaste 
kommunikationskanalen23. Småpratet är en del av den informella kommunikationen24 och är 
en förutsättning för tolkningar och värderingar i företaget25. Det hjälper till att bygga 
förtroende och att skapa en gemensam kultur i företaget26. Utan småpratet kan inte chefen 
vara med och påverka medarbetarnas tolkningar, det kan leda till att de tolkar informationen 
de fått på fel sätt27. Isaac säger att det är tillsammans vi fattar bättre beslut, dessutom att det är 
när vi inte kommunicerar med varandra misslyckanden sker28. Detta leder fram till vår 
problemformulering.

1.2 PROBLEMFORMULERING

Hur använder tre chefer i tjänsteföretag småpratet för sitt ledarskap?

1.3 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva hur ledarskapet påverkas av småpratet hos 
dessa tre chefer. Detta med ledarens perspektiv som utgångspunkt, i de tre tjänsteföretag vi 
undersökt.

1.4 AVGRÄNSNING

Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att endast intervjua tre respondenter, chefer vid tre 
olika tjänsteföretag. Studien kommer göras utifrån dessa ledares perspektiv. Vår mening är 
inte att generalisera resultatet mot andra företag, utan att enbart se hur kommunikationen ser 
ut i dessa tre företag.

                                               
22 Mintzberg (1973); Trevino, Daft & Lengel (1990); Dixon (2000) I: Simonsson (2002)
23 Simonsson (2002)
24 Silverman & Jones (1976) I: Sjöstrand et al. (1999)
25 Heide et al. (2005)
26 Stohl (1995) I: Heide et al. (2005); Gluckmann I: Adelswärd (1991)
27 Ekman (2003); Högström (1999) 
28 Isaac (2000)
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2 METOD

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi ska gå tillväga vid insamlingen av data samt 
ge kritik mot vår metod och våra källor.

2.1 UNDERSÖKNINGSMETOD

I vår uppsats kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod vid insamlingen av data. Med 
en kvalitativ metod tillhandahålls ett mer beskrivande och grundligare resultat29. Alltså är 
kvalitativ metod bra när man vill få en förståelse för hur personer ser på sin tillvaro, detta 
genom en process där respondenten beskriver hur den upplever tillvaron och intervjuaren 
tolkar det som respondenten säger. Anledningen till att vi inte väljer kvantitativ metod är för 
att det karaktäriseras av numeriska relationer, mellan mätbara egenskaper, eftersom vår studie 
inte är mätbar och eftersom vår mening inte är att generalisera.30

2.2 DATAINSAMLING

Primärdata är ny data som inte har publicerats tidigare, uppsatsens primärdata utgörs av tre av 
oss genomförda intervjuer. Anledningen att vi använder oss av intervjuer och inte enkäter är 
för att vi vill få fram respondenternas åsikter, vilket kan vara svårare genom en 
enkätundersökning. Sekundärdata är tidigare publicerad data, såsom litteratur och artiklar.31

Under vår kurs i Företagsekonomi C, Management: Ledarskap och organisering, kom vi i 
kontakt med bland annat Sven-Erik Sjöstrand et al. bok Osynlig företagsledning32 där 
småpratet utgjorde ett kapitel. Det var detta kapitel som fick oss intresserade av småpratet. Vi 
har främst utgått från Gunnar Ekmans bok Från prat till resultat – Om vardagens ledarskap33, 
denna bok bygger delar av Ekmans avhandling som hanterar semiotiken inom polisyrket34.

2.2.1 INTERVJUER 

Vi har valt att hålla våra respondenter anonyma och kommer kalla dem för respondent 1, 2 
och 3. Alla tre respondenter är dock män. Detta då vi inte anser att det har någon betydelse 
vilken respektive respondent är. Genom bekvämlighetsurval valdes respondenterna ut. 

                                               
29 Saunders et al. (2009)
30 Hassmén & Hassmén (2008)
31 Saunders et al. (2009) Research methods for business students. 5th ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall
32 Sjöstrand et al. (1999) 
33 Ekman (2003) 
34 Ekman (1999a) Från text till batong – Om poliser, busar och svennar. Stockholm: Handelshögskolan
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Bekvämlighetsurval är ett stickprov som utförs efter hur enkelt respondenterna går att få tag 
på.35 Anledningen till att vi väljer denna urvalsprocess är för att vi tidigare varit i kontakt med 
respondent 1, då det är en väns pappa. Den geografiska närheten till respondent 2 och 3: s 
respektive företag, var också anledningar till denna urvalsprocess. En fördel som vi kan se 
med att vi inte är okända för respondent 1, är att vi redan kan ha respondentens förtroende vid 
intervjutillfället. 

Respondent 1 kontaktades via telefon medan vi kontaktade respondent 2 och 3 ute på deras 
respektive företag. Vi bestämde då när en intervju skulle ske, intervjuerna som sedan utfördes 
var personliga intervjuer med riktade öppna frågor som vi utförde ute på respondenternas 
respektive arbetsplatser. En intervju med riktade öppna frågor kräver mindre förförståelse 
eftersom intervjun bygger på några centrala begrepp och frågorna är öppna och följs av 
följdfrågor, som dock kan skilja sig åt mellan de olika intervjuerna.36 Anledningen till att vi 
valde denna typ av intervju var för att på så sätt kunna få djupare svar på våra frågor och 
möjligheten att vid behov ställa följdfrågor för att få en bättre förståelse. 

Vi lät respondenterna läsa igenom intervjuguiden37 innan vi startade intervjun. Detta för att 
respondenten skulle vara förberedd på vilka frågor som skulle komma. Intervjun inleddes med 
lite bakgrundsfakta där vi berättade syftet med vår studie. Vi informerade även om ungefärlig 
tidsåtgång, samt att vi skulle genomföra en ljudupptagning på intervjun. Detta för att vi inte 
skulle missa någonting av det som sades.38

Själva intervjun inleddes med några frågor som behandlar respondenternas syn på sitt eget 
chefskap, fråga 1-5. Detta för att senare kanske kunna urskilja vissa skillnader respondenterna 
emellan, bland annat gällande respondenternas utbildning och erfarenheter som chefer. Dessa 
frågors del i intervjun var för att skapa ett förtroende mellan oss intervjuare och respektive 
respondent39. 

Det vi vill ta reda på med frågorna fråga 6-9 som behandlar kommunikation, är
respondenternas åsikt om kommunikation. Hur de kommunicerar med medarbetarna samt om 
de ser något hinder i kommunikationen. Frågorna som behandlar småprat, fråga 10-17, ställde 
vi för att se vilken betydelse småpratet har i respondenternas respektive ledarskap i sina 
företag, samt för att se respondenternas inställning till småprat.

                                               
35 Hassmén & Hassmén (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: SISU Idrottsböcker; Trost 
(2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur
36 Ibid.
37 se Bilaga 1: ”Intervjuguide”
38 Hassmén & Hassmén (2008)
39 Ibid.
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2.3 RELIABILITET OCH VALIDITET

Reliabilitet innebär att andra ska kunna upprepa samma undersökning och få svar baserade på 
samma data. Alltså reliabilitet är hur tillförlitligt ett resultat är, gällande replikerbarheten.40  
Reliabiliteten avser om någonting är mätbart, vilket en kvalitativ studie inte är. Eftersom vi 
kommer att använda oss av intervjuer är vi väl medvetna om att vi inte kommer att få samma 
resultat på liknande företag och heller inte samma resultat på de företag vi undersöker i 
studien. Detta beror på att företag är föränderliga och personalen kan ha byts ut.

Validitet innebär tillförlitligheten i ett resultat, alltså att rätt mätning genomförs för att få rätt 
resultat. Studien har intern validitet vilket innebär att resultatet är tillförlitligt för endast vår 
studie. Validitet handlar alltså om studien lyckats beskriva det vi från början sökte svar på.41

Eftersom vi genomförde våra intervjuer på plats ute på respondenternas företag, anser vi att 
tillförlitligheten i studien stärkts. Detta även genom att vi kunnat ställa följdfrågor för att få 
djupare svar på de frågor respondenterna varit fåordiga i. Eftersom de flesta av våra svar inte 
är kvantifierbara är det svårt att mäta validiteten då det vi vill ha reda på är respondenternas 
tankar och åsikter. 

2.4 METOD- OCH KÄLLKRITIK

Vi har endast genomfört tre intervjuer och är väl medvetna om att det egentligen inte är 
tillräckligt många för att kunna få en helhetsbild, men vår ambition är som sagt inte att 
generalisera utan att se hur det ser ut i dessa tre företag. Vidare känner vi som sagt en av 
respondenterna sedan tidigare. Detta medför att vi har en viss insyn i hur respondenten är som 
person, vilket vi anser kan vara både positivt och negativt. Positivt då respondenten redan kan
ha ett förtroende för oss, men negativt då respondenten kan ha en tendens att sväva iväg i sina 
svar, vilket kan medföra en lång intervju med få konkreta svar. För att få mer tillförlitliga svar 
hade vi även kunna skickat ut enkäter till medarbetarna, som ett komplement till intervjuerna 
och på så sätt kunnat säkerställa en del av det som respondenterna sagt. Anledningen till att vi 
inte gjorde det var för att vi ansåg att det skulle bli ett för omfattande arbete. Vi känner även 
att det har varit svårt att vara objektiva i förhållande till sekundärdata under studiens gång. 
Detta kan bero på att vi har erfarenheter sedan tidigare och egna uppfattningar och tyckanden 
om hur det ser ut i företag. Våra tidigare erfarenheter kan ha påverkat våra tolkningar i 
empirin. Vi har försökt att vara objektiva, men vi förstår själva att vår syn på verkligheten kan 
ha påverkat studien. Människor skiljer sig i hur pass talförda de är. De som inte är så talförda 
kan ha svårare att sätta ord på vad det är han vill uttrycka, vilket kan anses som ett problem 
när vi vill få reda på vad respondenterna tänker och vilka åsikter respondenten har. Vi hade 
kunnat få ut mer av en mindre talförd person om vi istället genomfört observationer av 
respondenterna. Att genomföra observationer enligt Hassmén gör att observatörerna får en 

                                               
40 Saunders et al. (2009)
41 Ibid.
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möjlighet att själva skapa en uppfattning och få erfarenheter av både respondenterna och 
ämnet42.

Kritik vi skulle rikta till oss själva är att vi nästan uteslutande använt oss av Ekman43 i teorin 
om småpratet. Däremot har Ekman skrivit sin avhandling44 på en statlig myndighet vilket 
kanske kan göra det svårt att tillämpa Ekmans resultat i ett vinstdrivande företag. Eftersom i 
en statlig myndighet har, enligt vår erfarenhet, inte medarbetarna lika mycket att säga till om 
och påverka.

2.5 DISPOSITION 

Vid sammanställningen av studiens empiriska material och analys har vi valt att ställa upp 
dessa delar under ett och samma kapitel. Kapitlet är uppställt så som figur 1 visar, där vi först 
redovisar empirin och analysen för respondent 1 (fälten till vänster), sedan empirin och 
analysen för respondent 2 (fälten i mitten) och sist respondent 3:s empiri och analys (fälten till 
höger). 

Efter detta kapitel där vi redovisar det empiriska materialet och analysen kommer vi ha ett 
avslutande kapitel slutsats där vi sammanställer slutsatserna för respondenterna var för sig. 
Här ser vi även till att ge svar på studiens problemformulering och syfte.

Figur 1. Disposition av empiri, analys och slutsats

                                               
42 Hassmén & Hassmén (2008)
43 Ekman (2003)
44 Ekman (1999a)
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3 TEORI

I detta kapitel kommer vi att presentera teorierna om traditionell kommunikation, traditionellt 
ledarskap, det nya ledarskapet och småpratet.

3.1 TRADITIONELL KOMMUNIKATION

Fiske tar upp två olika skolor vad gäller kommunikationsteorier, vilka vi presenterar nedan45.

3.1.1 SEMIOTIK

Ordet semiotik kommer från grekiskans semeion och betyder tecken, alltså semiotiken är 
studier av tecken. Enligt semiotiken handlar all kommunikation om meningsskapande och att 
få fram ett budskap.46 Semiotik menar att ett meddelande består av en sammansättning av 
tecken som i samverkan med mottagaren får en betydelse. Det är mottagaren som tolkar 
meddelandet med hjälp av sina tidigare erfarenheter.47 Det finns två centrala begrepp som 
förekommer inom all semiotik; konnotation och denotation. På den denotativa nivån belyses 
det uppenbara, stabila och verkliga av en bild, ord eller text. På konnotativ nivå går man 
djupare och försöker förstå vad en bild, text eller ett ord vill förmedla.48

3.1.2 PROCESSKOLAN

Den andra skolan Fiske pratar om är processkolan och den inriktar sig på överföring av 
meddelanden, den visar på hur sändare förmedlar information och hur både sändare och 
mottagare tolkar den. Processkolan definierar kommunikation som det dagliga ordet, alltså 
kommunikation via språket och att det är avsikten som är avgörande för om det är ett 
meddelande eller inte, alltså inte hur meddelandet utformas.49

Ett exempel på processkolan finner vi i Shannon och Weavers kommunikationsmodell i form 
av en enkel linjär process, se figur 2 nedan. Shannon och Weavers modell har fått en hel del 
kritik av forskare genom åren, bland annat för bristen av feedback i modellen. Trots denna 
kritik har sändare-mottagare modellen haft stor genomslagskraft. Denna modell påstår Heide 
et al. fortfarande påverkar kommunikationstänkandet, då de anser att kommunikationen 
fortfarande endast sker med meddelanden mellan sändare och mottagare.50

                                               
45 Fiske (2004) Kommunikationsteorier: En introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand
46 Ekström & Moberg (2008) Semiotik I: Ekström (red.) (2008) Mediernas språk. Malmö: Liber
47 Fiske (2004)
48 Ekström & Moberg (2008) I: Ekström (red) (2008)
49 Fiske (2004)
50 Heide et al. (2005)
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Figur 2. Modifierad sändare–mottagare modell av Shannon och Weaver.51

Det första steget i Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell är källan, alltså 
den som har informationen och börjar kommunikationskedjan med ett meddelande. Därefter 
anpassas meddelandet efter den sändare som används i kommunikationen och meddelandet 
görs om till signaler. Dessa signaler passerar ett antal störningar eller brus som vi benämner 
det i modellen. När signalen når fram på andra sidan av bruset, mottages den av mottagaren. 
Signalen blir då återigen ett meddelande som sedan når fram till dess destination. Alltså den 
person som meddelandet från början var ämnat för. Det viktigaste i denna 
kommunikationsmodell, är att både sändaren och mottagaren är medvetna om att bruset kan 
göra att meddelandet, som det ursprungligen skickades, inte ser ut på samma sätt när det 
kommer fram till mottagaren. Detta kan göra att kommunikationen misslyckas.52 Brus kan se 
ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara tankar som mottagaren har som känns mer 
intressanta än det meddelande som sändaren försöker sända. Det kan även vara meddelanden 
som sänds via ett SMS, där inte meddelandet tolkas på det sätt som sändaren avsedde.53 De 
förkunskaper, livserfarenheter och värderingar människor bär med sig in i företag, påverkar 
hur kommunikation tolkas och vad som betonas. Detta kan leda till problem när sändaren 
antar att mottagaren har samma värderingar och tolkar informationen på samma sätt som 
denne själv gör. Det går inte att från ledningens sida överföra sina värderingar och tolkningar 
till medarbetarna, utan för att få en gemensam syn krävs informella samtal och dialoger.54

Källström säger att informationsbruset vuxit och nu är så stort att det är svårt att nå fram med 
den information man vill nå ut med, då man får så mycket från olika källor55.

3.2 TRADITIONELLT LEDARSKAP

Den traditionella synen som finns på ledarskap är en auktoritär syn där ledare styr i en 
hierarkisk organisationsstruktur. I denna typ av ledarskap ser ledaren till att hålla en viss 
distans till sina medarbetare.56 Detta för att bibehålla makten och kontrollen över 
medarbetarna57. Den traditionella synen på hur en chef ska leda sitt företag är i likhet med 
Fayols POLSK teori. POLSK står för planera, organisera, leda, samordna och kontrollera58. 

                                               
51 Shannon & Weaver (1949) I: Windahl & McQuail (1979) s. 18
52 Windahl & McQuail (1979)
53 Fiske (2004)
54 Johansson (2003) Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets strateg. Uppsala universitet
55 www.goteborg.se [2010-06-01]
56 Nilsson (2003) Organisation och ledarskap – styr rätt i en ny tid. Malmö: Liber 
57 Wilson (2008) Organisation, arbete och ledning – En kritisk introduktion. Malmö: Liber
58 Nilsson (2003)
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Ledarskapet bestod av detaljstyrning, samt det var uppgiftsinriktad och avpersonifierad59. Det 
var viktigt att få arbetet och uppgifterna färdiga, arbetet var resultatdrivet och medarbetarna 
var ett verktyg i maskineriet för att få dessa uppgifter gjorda. Att som ledare kommunicera 
med medarbetarna var inte vanligt, om det inte gällde att ge någon arbetsrelaterad 
instruktion.60 Denna typ av ledarskapsstil finns fortfarande i samhället, men det är betydligt 
mer ovanligt nu än vad det var förr. I och med att samhället utvecklas måste även 
organisationerna och så även cheferna och deras ledarskapsstilar utvecklas.61

3.3 DET NYA LEDARSKAPET & SMÅPRAT

På 1990-talet började företagens organisationsstrukturer att plattas till, man gick från en 
hierarkisk styrning där högsta chefen pekade med hela handen, till en horisontell styrning där 
medarbetarna fick mer att säga till om62. Istället för att ge en direkt order till medarbetaren,
för chefen istället en dialog med medarbetarna och utbyter idéer och förslag på lösningar. 
Detta för att öka delaktigheten för medarbetarna i företaget.63 En ledare nu ska vara stödjande, 
relationsinriktad och karismatisk, vilket medför att rollen som ledare är mer komplex än den 
tidigare varit64. En ledare ska idag även sätta mål, motivera, samspela med omgivningen och 
leda företaget i förändringar65. Relationen mellan chef och medarbetare har förändrats, den 
har blivit mer informell och kommunikativ66. Högström tar upp att det inte längre är chefens 
roll att enbart vara informationsförmedlare, han menar att chefen även måste förklara 
informationen han försöker förmedla till medarbetarna. Det är viktigt att alla medarbetare 
förstår samt får informationen att kännas viktig och relevant. Det nya ledarskapet omfattar 
mer diskussion och dialog mellan medarbete och chef, vilket gör att cheferna kan ta till vara 
på den information och kunskap som finns i gruppen.67 I det nya ledarskapet värderas 
emotionell intelligens, EQ, högre än IQ, detta enligt Nilsson då ledarskapet idag handlar mer 
om känsla och social kompetens. Ledarskapet har utvecklats till ett mer coachande ledarskap 
där det gäller att få med sig medarbetarna och att få dem att arbeta åt samma håll som 
företaget. Enligt Nilsson är detta en av de viktigaste ledarskapsuppgifterna idag.68

Det allmänna antagandet som finns i samhället är att det är chefer som leder och styr företag. 
Gunnar Ekman menar dock att företag i mångt och mycket styrs av småpratet. Alltså det 
informella samtal som förekommer vid kaffebordet, i korridorerna och i hissarna. Småpratet 
kan handla om i princip vad som helst till exempel om filmen man såg igår, fast oftast handlar 

                                               
59 Ellström, Fogelberg-Eriksson & Kock (2009) I: Ellström & Kock (2009) Mot ett förändrat ledarskap? Om 
chefers arbete i team – och processorganiserad verksamhet. Lund: Studentlitteratur
60 Northouse (2010)
61 Högström (1999)
62 Ashkenas et al. (1995); Beckérus & Edström (1988); Mohrman, Cohen & Mohrman (1995); Pfeffer (1998) I: 
Ellström & Kock (2009) 
63 Beckérus & Edström (1988) I: Ellström & Kock (2009)
64 Ellström, Fogelberg-Eriksson & Kock (2009) I: Ellström & Kock (2009)
65 Nilsson (2003)
66 Simonsson (2002) I: Heide et al. (2005)
67 Högström (1999) 
68 Nilsson (2003)
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småpratet om något arbetsrelaterat. Småpratet tolkar information om vad som är viktigt. 
Chefen ger information till medarbetarna som sållar ut det de tycker är viktigt och det är 
sedan det de arbetar efter.69 Småpratet kan liknas vid normer som formar tankar om vad som 
är önskvärt och icke önskvärt eftersom normer innehåller värderingar70. Det finns både 
formella och informella normer. De formella är oftast i form av texter medan de informella är 
underförstådda. Småpratet styr de informella normer som finns inom företaget och hur 
medarbetarna agerar. I ett företag pågår ett ständigt småprat, det utförs överallt i situationer 
där en tolkning av information måste göras.71

Booher menar att det som sägs i småpratet mycket väl kan vara det viktigaste som sägs på 
hela arbetsdagen. Booher anser att småpratet kan ha stor inverkan på företaget. Hon anser 
däremot att inte alla passar för småpratet, samt att alla inte heller vill delta i det.72 Bates å 
andra sidan motsätter sig att småpratet inte skulle vara för alla. Hon menar att det är 
vetenskapligt bevisat att småprat skapar en samhörighet på arbetsplatsen, samt att det är 
småpratet som bygger relationer.73 Detta i likhet med det Ekman säger om att relationerna 
uppstår i småpratet74.

Småprat är de informella samtal som hålls mellan medarbetare, men även mellan medarbetare 
och chef. Det är i småpratet relationer mellan människor uppstår och där de lär känna 
varandra. En viktig del småpratet bidrar till är skapandet av förtroende mellan medarbetare.75

Chefer blir genom småpratet mer delaktiga i den dagliga verksamheten vilket leder till att 
relationer kan skapas. I en studie från Borås högskola är det de personliga egenskaperna som 
öppenhet och interaktion med medarbetarna som leder till förtroende. Studien kommer fram 
till att de kvaliteter som bygger förtroende kan liknas vid kvaliteter som finns i en 
vänskapsrelation. Att bygga förtroende är en process som behöver underhållas och att en 
enskild händelse drastiskt kan minska förtroendet. Genom småpratet kan chefen prata direkt 
med medarbetarna för att underhålla och öka förtroendet. Cheferna kan även minska risken 
för att förtroendet sänks genom att diskutera problem på ett informellt sätt.76 Andersen 
kommer i sin studie fram till att det är chefens handlingar och beteende som leder till 
förtroende. Exempelvis att chefen litar på sina medarbetare och hjälper dem med problem 
menar han är ett sätt att bygga förtroende på.77 ”Förtroende handlar om att hantera 
osäkerhet”78. Om förtroende finns vågar medarbetarna visa sina känslor och sin osäkerhet. 
Förtroende krävs i osäkra situationer som till exempel när en läkare ställer en diagnos på en 
patient eller när chefer genomför förändringar inom företaget. Om förtroendet för chefen är 

                                               
69 Ekman (2003) 
70 Ekman (1999b) I: Sjöstrand et al. (1999); Gluckmann I: Adelswärd (1991)
71 Ekman (1999b) I: Sjöstrand et al. (1999)
72 Booher (1999) “The power of small talk”, Credit Union Management, Vol: 22, No: 9, s. 8
73 Bates, (2008) ”Small talk”, Nursing Standard, Vol: 23, No: 6, s. 27
74 Ekman (2003)
75 Ibid.
76 www.ledarna.se [2010-08-16]
77 Andersen (2003) Det handlar om förtroende. En studie av medarbetarnas förtroende för chefer i ett svenskt 
industriföretag. Working paper 2004/1. Växjö universitet, Ekonomihögskolan
78 Ouchi (1980) I: Ekman (2003)
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litet kommer det mesta diskuteras i det, för chefen, dolda småpratet. Ju mer förtroende som 
finns för chefen desto minde dolt småprat förekommer.79

Många gånger kan småpratet ses som skvaller men det kan även vara en viktig del i det 
dagliga arbetet i ett företag. Småpratet hjälper till att tolka texter och leder till att informella 
beslut fattas. Det gör att småpratet kan få en chef informellt avsatt om småpratet är negativt. 
Chefen kan inte påverka det småprat som sker mellan medarbetare och heller inte få det att 
sluta om chefen upplever det som negativt. För att stoppa det negativa småpratet måste chefen 
ha medarbetarnas förtroende och detta kräver att chefen deltar i de informella samtalen.80

Ekman delar in småpratet in en öppen och en dold del, den dolda delen är den del av 
småpratet som inte chefen har tillgång till. För att chefen ska få tillgång till det dolda 
småpratet krävs det att han får mer förtroende av medarbetarna. Detta är något som chefen 
borde sträva efter, för när det dolda småpratet blir mindre så minskar avståndet mellan 
medarbetarna och chefen, samt de börjar förstå varandra bättre.81 Om chefen inte deltar i 
småpratet menar Ekman att han inte får medarbetarnas förtroende och dåliga rykten kan 
sprida sig, vilka senare även kan bli självuppfyllande82.

För att en chef ska kunna styra medarbetarna krävs det att denne även är ledare i småpratet. 
Att vara ledare i småpratet innebär att man inte enbart är formell chef, utan också den 
informella ledaren. Småprat är något som ständigt pågår och som kan underminera nästan 
vilket formellt beslut som helst.83 Att få det formella mötet att närma sig det informella och 
fokusera på dialog framför monolog, kan vara ett sätt att försöka styra genom småprat84. 
Ekman kommer fram till att en horisontell småpratsprocess ersätter den traditionella vertikala 
chefsstyrningen85. Det vill säga den mer platta organisationsstrukturen i det nya ledarskapet86

är som den horisontella småpratsprocessen som Ekman pratar om87. 

Ekman menar att en stor del av ledarskapet skapas och utövas via småpratet. Det innebär att 
människor skapar och tolkar delade föreställningar om handlingar genom småpratet, detta från 
både texter och muntliga direktiv. Att skapa handling genom text i företag kan ske genom 
regler, manualer och instruktioner. Ekman menar att eftersom människor litar på information i 
texter kan de även arbeta efter dess innehåll88. För att medarbetarna ska kunna följa texterna 
måste de först tolka dessa. Ett sätt att tolka dessa texter på är genom småpratet med andra 
medarbetare, då framkommer olika alternativ till lösningar.89 Beslut genom småprat fattas i 
samtal chefen inte alltid har tillträde till, vilket gör att chefens texter både kan accepteras och 

                                               
79 Ekman (2003)
80 Ibid.
81 Ibid.
82 www.dn.se [2010-06-01]
83 Ekman (2003) 
84 Ibid.
85 Ekman (1999b) I: Sjöstrand et al. (1999)
86 Ashkenas et al. (1995); Beckérus & Edström (1988); Mohrman, Cohen & Mohrman (1995); Pfeffer (1998) I: 
Ellström & Kock (2009)
87 Ekman (2003)
88 Ekman (1999b) I: Sjöstrand et al. (1999)
89 Ekman (1999b) I: Sjöstrand et al. (1999); Gluckmann I: Adelswärd (1991)
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förkastas av medarbetarna. Genom småpratet tolkas de texter och uppgiftsbeskrivningar som 
finns inom företaget och texterna får en mening genom normer som redan finns i företaget.90

För att kunna leda genom småprat krävs att chefen förstår den informella kommunikation som 
finns inom det formella företaget.91

3.3.1 LEDARSKAPETS FYRA HÖRNSTENAR

Ekman säger att intresset för människor och deras arbete, samt att våga sätta gränser och säga 
ifrån är drivkrafter bakom ledarskapet genom småprat. Ekman utgår från fyra hörnstenar när 
han beskriver vad ledarskap genom småprat handlar om92:

 Att bygga upp förtroende – I denna hörnsten gäller det att vinna medarbetarnas 
förtroende som chef. Detta genom att delta i småpratet, utan att för den skull bli 
kompis med medarbetarna. Det gäller alltså att sätta gränser, annars finns risken att 
chefen kan ha svårare att fatta besvärliga beslut när han är kompis med medarbetarna. 
Här är det viktigt att chefen visar ett intresse och ser medarbetarna, tar reda på hur 
medarbetarna mår och hur de tänker angående sin arbetssituation. Det finns chefer 
som aldrig deltar i informella samtal utan de tror att det räcker med positionen som 
chef. Även de kan få problem med förtroende då de endast samtalar med 
medarbetarna under formella förhållanden. Att som Ekman säger ”vara småpratets 
gränsryttare” handlar om att chefen ska delta på en passande nivå i småpratet.93

 Att leda lärandet – Innebär att chefen måste visa att de fokuserar på lärandet. Det 
gäller att som chef skapa platser för kreativa samtal, där medarbetarna ges chansen att 
samtala om hur arbetet går och hur det gått med tidigare uppgifter. Detta för att 
medarbetarna ska kunna lära av varandra och deras tidigare erfarenheter.94

 Att förmedla budskap – Denna hörnsten tar upp vikten med att chefen måste sprida 
helheten av företagets tankar och beslut. Detta måste ske både på det formella och det 
informella planet. Det är viktigt att chefen här deltar i småpratet för att få reda på hur 
han bör utforma texterna och även förklara varför texterna ser ut som de gör. 
Dessutom hjälpa medarbetarna i efterhand med att tolka de texter som finns. Att delta 
i småpratet och använda den informationen som chefen får där till att influera texterna, 
är ett sätt att minska avståndet till medarbetarna.95

 Att leda kulturen – Innebär att chefen måste delta i de informella samtalen för att på så 
sätt bli medveten om vilka normer det är som styr företaget och eventuellt sätta 

                                               
90 Ekman (1999b) I: Sjöstrand et al. (1999) 
91 Ekman (2003)
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Ibid.
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gränser om det behövs. Att sätta gränser vid upptäckten av icke önskvärda normer, 
skapar förtroende för chefen. Här gäller det att även chefen arbetar efter de texter som 
finns, samt att budskapet på det informella och det formella planet överensstämmer 
med varandra. Om inte chefen följer sina egna texter kommer negativt småprat spridas 
bland medarbetarna, det gäller alltså att chefen leder kulturen genom småpratet.96

Figur 3. Ledarskapet genom småprat97

Ekman förklarar att pilarna i figur 3 står för en konstant diskussion mellan chef och 
medarbetare. Alla delar i figurer inverkar på chefernas möjlighet till att skapa ett förtroende 
hos medarbetarna.98

                                               
96 Ekman (2003)
97 Ibid.
98 Ibid.
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4 EMPIRI OCH ANALYS

I detta kapitel kommer vi först att lägga fram det empiriska material vi fått fram genom tre 
intervjuer med chefer i tjänsteföretag. Därefter kommer vi analysera den teori och empiri vi 
tidigare lagt fram.

4.1 RESPONDENT 1

4.1.1 EMPIRI

Respondenten är en man i 50 års åldern vars företag är i renhållningsbranschen och har cirka 
25 anställda. Respondenten har en blandad och bred utbildningsbakgrund där respondenten 
själv anser att officershögskolan med den tillhörande praktiken är den som gett honom mest. 
Respondenten lägger även stor vikt vid den ingenjörsutbildning han gått då programmet 
behandlade mycket företagande och ledarskap, detta hade han stor nytta av när han startade 
företaget 1991. Respondenten fortsätter med att berätta att han varit ledare inom idrotten i 
många år, både inom individuella och inom lagidrotter och anser att det finns olika modeller 
för olika sorters ledarskap och chefskap. Han säger att ”Mitt främsta mål jag har det är att jag 
och min personal ska trivas att gå till jobbet… ingen ska gå hit och ha ont i magen. På lång 
sikt så har jag ju tänkt att så länge jag är chef här så ska personalen kunna välja att vara 
kvar här, tills åtminstone jag går i pension så att säga.” Respondenten anser sig vara en 
coachande chef och säger även att han alltid finns där för medarbetarna, att han nästan blivit 
en psykolog. ”En chef som lyssnar och pratar mycket med personalen, det tror jag är 
framgångsrecept.”

Respondenten anser att det är viktigt och säger sig ha blivit bättre på att kommunicera ”när 
jag började som chef en gång i tiden, så var jag inte speciellt formell. Jag var väldigt 
informell i nästan alla sätt att kommunicera, o vi skulle alla va som en stor familj i det här 
företaget… Då kan man säga såhär, jag var för otydlig som ledare och chef, o de fick jag 
kritik för dom första fyra åren kan jag säga. Så ja va inte tillräckligt mycket chef och det 
gjorde att vi fick en kris i företaget efter fyra år ungefär och arbetsgruppen delade upp sig i 
tre grupper kan man säga, smågrupper. Som i sin tur stred tack vara att det inte fanns någon 
riktigt bra chef egentligen, det var egentligen mitt fel i grunden… De höll på att sätta 
företaget i konkurs.” Respondenten är medveten om att han inte kan nå ut till alla
medarbetare eftersom alla är olika. Därför har han sett till att omge sig med en ledningsgrupp 
där alla har olika personligheter, som skiljer sig från respondentens egen. För att 
ledningsgruppen på så sätt ska kunna nå ut till de i företaget som respondenten själv inte når 
genom sitt sätt att kommunicera. Numera jämför respondenten sitt företag med en pyramid, 
där han själv sitter på toppen. Alla har möjlighet att vara delaktig i företaget, samt vara med 
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och uttrycka sin åsikt. Vidare tillägger respondenten ”men vi kommunicerar alltid med 
medarbetarna och sen är det vissa då som vill vara med mer, som har ett eget driv och ett 
intresse för det. Och det där är ju väldigt individuellt som individ i hur, mycket man vill 
engagera sig.” Dock uppger respondenten att han har det yttersta ansvaret och att det är han i 
slutändan som bestämmer. Respondenten vill egentligen inte dra alla över en kant, men 
generellt sett tycker respondenten ändå att medarbetarna lyssnar på vad han har att säga. 
Vidare fortsätter respondenten med att säga att han har mycket informella samtal med 
medarbetarna. Alltså enskilda samtal där det är medarbetaren som tagit initiativ till samtalet. 
Dessa samtal är personliga, och rör inte arbetet bokstavligt talat, men kan till stor del påverka 
medarbetarens arbetsinsats.

Respondenten delar upp kommunikationen i formell och informell kommunikation. Formellt, 
är allt skriftligt, allt skrivs ner på möten och protokollförs. Om någon av medarbetarna gör 
någonting fel så får den en skriftlig varning, men även individuella samtal förekommer vid 
allvarligare händelser. Informellt försöker respondenten att interagera sig så mycket som 
möjligt med sina medarbetare, de pratar mycket under frukostar, luncher och raster. 
Respondenten berättar även att han försöker vara ute bland sina medarbetare där de arbetar, 
detta för att vara nära verksamheten. Respondenten uppger att förutom att han alltid tycker det 
ska finnas texter, är direktkommunikationen det viktigaste och det som han själv tror mest på. 
Respondenten menar med andra ord att man pratar med varandra, ser varandra i ögonen och 
kan föra en dialog eller en konversation. Vidare berättar respondenten att han håller två möten 
per månad med medarbetarna och att allt som sägs på dessa möten dokumenteras. Som svar 
på vår fråga hur respondenten kommunicerar ut företagets mål till sina medarbetare svarar 
respondenten att på hans företag har de två möten i månaden, både i stora grupper och i 
mindre grupper, där delar av målen alltid tas upp. Allt finns skriftligt så alla kan läsa det, det 
säger respondenten är grunden i kommunikationen av företagets mål. Respondenten fortsätter 
med att säga ”sen vet ja av erfarenhet att det dom läser sitter i några minuter och sen är det 
borta, ungefär. Sen kommer de ihåg någonting av det, o sen framförallt så har dom tolkat det 
dom har hört eller läst på ett sätt som kanske inte överrensstämmer. Det där är ju 
kommunikationens största problem, de är ju hur man tolkar någonting annat, vad någon 
annan sagt eller skrivit.” Respondenten anser att den absolut största störningen är familjen, 
men att även tolkningar av det som kommuniceras kan anses vara störningar. Ett exempel 
respondenten tog upp var möten som sker på eftermiddagen. Då medarbetarna redan är på väg 
hem i bilen, i sina tankar, och planerar vad de ska äta på kvällen.

Respondenten ser många skäl till varför småpratet är viktigt, bland annat för att ”småpratet 
gör att man lär känna varandra, o när man lär känna varandra, så är man öppnare för 
varandra. Det behöver inte alltid vara positivt i och för sig… Men man lär känna varandra 
och det gör att man får ett förtroende för varandra och vet var man har varandra. Man vet 
vad man kan förvänta sig av vissa personer.” Utöver detta anser respondenten att stämningen 
på företaget förbättras genom småpratet. Respondenten försöker umgås så mycket som 
möjligt med sina medarbetare både på rasterna som ute på arbetsplatsen. Respondenten 
svarade att han använder småpratet till att lätta upp stämningen och för att de ska lära känna 
varandra bättre, vilket han menar leder till att man får förtroende för varandra. Dessutom 
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anser respondenten att det är lättare att genomföra förändringar genom småpratet, att han kan 
påverka och förbereda medarbetarna lättare genom småprat än med formell information.
Respondenten anser att småpratet är bra så länge det inte går till överdrift. Om det är någon 
eller några personer som småpratar för mycket och det går ut över arbetet, pratar respondenten 
med den eller dessa personer om detta.

4.1.2 ANALYS

En av de viktigaste aspekter respondenten ser med småpratet är att det bidrar till att man lär 
känna varandra samt att det skapar ett förtroende mellan chefen och medarbetarna. 
Respondenten säger att ”småpratet gör att man lär känna varandra, o när man lär känna 
varandra, så är man öppnare för varandra. Det behöver inte alltid vara positivt i och för 
sig… Men man lär känna varandra och det gör att man får ett förtroende för varandra och 
vet var man har varandra. Man vet vad man kan förvänta sig av vissa personer.” Detta är 
även en av de fyra hörnstenarna som bygger upp förtroende99.

Respondenten ser även att stämningen på företaget blir bättre genom småpratet, samt att han 
vet vad han kan förvänta sig av medarbetarna. Bates menar att det är vetenskapligt bevisat att 
småpratet förbättrar stämningen i ett företag100. Booher däremot menar att småpratet inte alls 
är till för alla och att alla inte vill delta, men hon säger ändå att småpratet kan ha stor inverkan 
på företaget101.

Respondentens företag höll på att sättas i konkurs då respondenten, som chef, var för 
informell i sitt sätt att kommunicera. Detta ledde till att respondenten var tvungen att bli mer 
formell i sitt sätt att leda företaget. Ekman menar att ett lyckat ledarskap bygger på en bra 
uppdelning mellan formell och informell kommunikation. Det får inte bli enbart informell 
kommunikation eftersom det då kan bli svårare att fatta svåra beslut som chef, när han är 
kompis med medarbetarna.102

Respondenten påpekar även att det är lättare att genomföra förändringar genom småpratet då 
det möjliggör för honom som chef att föra en dialog med medarbetarna. Han kan på så sätt 
förbereda dem för förändringen och vad det innebär för företaget och medarbetarna.
Respondenten menar att den informella kommunikationen är det effektivaste sättet att sprida 
information på. En anledning till det är på grund av de tolkningar medarbetarna gör. Eftersom 
det inte går att överföra sina egna värderingar krävs det att chefen deltar i informella samtal 
och dialoger för att hjälpa medarbetarna med tolkningen.103 För att lösa risken för 
feltolkningar använder respondenten direktkommunikation där en dialog kan föras med 
medarbetaren. Respondenten säger att ”En chef som lyssnar och pratar mycket med 

                                               
99 Ekman (2003)
100 Bates (2008); Ekman (2003)
101 Booher (1999)
102 Ekman (2003)
103 Johansson (2003); Fiske (2004)
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personalen, det tror jag är framgångsrecept.” Dixon och Högström menar att förmågan att 
kunna kommunicera på ett bra sätt är en avgörande faktor för hur framgångsrikt chefskapet är. 
De säger att förståelsen för informationen skapas tillsammans med andra efter att en tolkning 
har skett.104

Respondenten tycker att småpratet gör det enklare för honom att vara insatt i företaget. Han 
säger att han brukar vara ute hos sina medarbetare på arbetsplatsen och interagera sig så 
mycket som möjligt i företaget, för att på så sätt vara nära verksamheten. Detta kan jämföras 
med det Ekman säger om att en chef även måste vara ledare i småpratet, han anser att det inte 
räcker med att vara den formella chefen för att kunna styra medarbetare. Det kan även 
jämföras med hörnstenen att leda kulturen.105 Respondenten berättar även att han nästan blivit 
som en psykolog för sina medarbetare. Dessa informella samtal behöver nödvändigtvis inte 
handla om arbetet, men det kan påverka arbetssituationen. Även dessa personliga samtal visar 
på ett stort förtroende från medarbetarnas sida. Detta är precis var det nya ledarskapet går ut 
på. Litteraturen säger att dagens chefer har en mycket komplex uppgift framför sig när det 
gäller att leda sina medarbetare. De ska vara mer stödjande och relationsinriktade106 vilket 
skiljer sig från det traditionella ledarskapet där ledaren höll en distans från medarbetarna107.

4.2 RESPONDENT 2

4.2.1 EMPIRI

Respondenten är en man i 55 års åldern vars företag är i livsmedelsbranschen och har cirka 30 
anställda. Han anser att han har adekvat utbildning för den position han idag har och berättar 
att han har alla ledarskapsutbildningar som finns inom företagets regi. Dock påpekar 
respondenten att ”jag har varit chef hela mitt liv kan man väl säga”, men på papperet har han 
varit chef i 23 år. 

Målet med sitt ledarskap anser respondenten är ”att jag ska må bra själv genom mina 
medarbetare. Man ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. Mår mina medarbetare bra så 
mår jag nog också bra.” Respondenten säger sig vilja vara den coachande chefen. Han har 
delegerat bort det mesta av den administrativa delen av sina arbetsuppgifter, eftersom 
respondenten vill vara ute på golvet så mycket som möjligt bland sina medarbetare. Detta då 
han vill vara insatt i vad som pågår i företaget. Respondenten illustrerar detta genom att säga 
”det viktigaste som chef är att ha ett helikopterperspektiv”. Han förtydligar genom att säga att 
det är viktigt att som chef vara insatt i verksamheten och att låta arbetet ta den tid som 
behövs.

                                               
104 Dixon (1998) I: Heide et al. (2005); Högström (1999)
105 Ekman (2003)
106 Ellström, Fogelberg-Eriksson & Kock (2009) I: Ellström & Kock (2009); Nilsson (2003)
107 Nilsson (2003)
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Respondenten anser att kommunikation är viktigt. Han berättar att arbetsdagen börjar med att 
han går runt på företaget och hälsar på alla medarbetarna och kontrollerar hur det ser ut på 
företaget. Respondenten berättar att de har arbetsplatsträffar minst två gånger per termin. Där 
de tar upp information grundligare, på dessa träffar lägger de bland annat tyngdpunkten på 
företagets nyckelord. Dessa nyckelord ska genomsyra medarbetarnas arbete och allt de gör i 
företaget. Målen försöker dock respondenten undvika att kommunicera direkt till 
medarbetarna, han låter istället sina fem mellanchefer göra det, detta för att inte trampa 
mellancheferna på tårna. På frågan om respondenten ser någon störning i kommunikationen i 
företaget ger han detta exempel ”Tidsbrist kan ju va en sak. Sen är det ju också så att, det 
spelar ingen roll hur mycket vi planerar att vi ska prata och träffas och så vidare. Så det är 
inte varken jag eller mina medarbetare som styr, utan det är kunderna som styr.” Det 
respondenten här menar är alltså att kunderna kan vara en störning i kommunikationen med 
medarbetarna. Respondenten kommunicerar nästan enbart med texter. Detta genom 
personalbrev som uppdateras på veckobasis. Vidare berättar respondenten att han har möten 
varje fredag med medarbetarna, på dessa möten går han igenom personalbrevet, där all den
viktigaste informationen om vad som händer på företaget förmedlas. På dessa möten 
diskuteras även aktiviteter som företaget planerar att göra, utanför arbetstid, exempelvis åka 
go-cart. Personalbrevet finns sedan att läsa på personalrummet för de som inte kunde närvara 
vid mötet. Respondenten tillägger att han mejlar ut personalbrevet till all extrapersonal, för att 
hela företaget ska få ta del av informationen. Respondenten tror att vissa medarbetare kan 
vara lite rädda för att säga vad de tycker inför honom. Vilket leder till att medarbetarna 
berättar vad de tycker för mellancheferna istället, som i sin tur berättar det för respondenten.

Respondenten menar att det är okej med småpratet om det görs professionellt och inte inför 
kunderna, då fokus ska ligga på dem. Men respondenten uppmuntrar småpratet under rasterna 
i lunchrummet. Det är där de informella mötena till största delen håller till, men även på 
lagret. Respondenten deltar även mycket i informella diskussioner, både av nyfikenhet och för 
att han tycker det är roligt att vara en del av verksamheten. ”Det är ingen som kan försöka 
lura mig, att nånting sker på nå annat sätt. Jag vet precis hur allting går till alltså.”
Respondenten använder småpratet för att lobba och coacha sina medarbetare. Han anser även 
att det är lättare att genomföra förändringar genom småpratet. Att de kan påverka och 
förbereda medarbetarna lättare genom småprat än med formell information. Dessutom anser 
han att det inte finns något negativt med småpratet.

4.2.2 ANALYS

En av de fyra hörnstenar Ekman108 tar upp handlar om förtroende, det viktigaste respondenten 
anser småpratet leder till är förtroendet och att man lär känna varandra. Respondenten tar även 
upp stämningen på företaget som en viktig del, han tycker att det är viktigt med en bra 
sammanhållning och att den kan förbättras genom aktiviteter på fritiden, som exempel nämner 
han go-cart med medarbetarna. Han går även och hälsar på alla medarbetare varje morgon för 

                                               
108 Ekman (2003)
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att se hur de mår, respondenten menar att mår medarbetarna bra så mår han själv bra. Det är 
detta som Ekman menar bygger förtroende109.

Respondenten är formell i sitt sätt att leda, detta tror vi kan bero på att han har underchefer, 
vilka till största del för dialogen med medarbetarna. Respondenten låter inte medarbetarna 
vara med och påverka exempelvis nyckelorden, men förväntar sig att alla ska följa dem. Hans 
medarbetare går även hellre till mellancheferna med frågor, detta enligt respondenten kan 
bero på att de är rädda att gå till honom. Här ser vi en brist i förtroendet, respondenten själv 
däremot tror att de har ett förtroende för honom. Förtroende är en viktig del småpratet bidrar 
till vilket kan vara svårt att bygga upp om det finns för lite informell kommunikation i 
företaget110. En annan sak respondenten kan få problem med, eftersom han inte deltar så 
mycket i småpratet, är feltolkningar. Eftersom det inte går att överföra sina egna värderingar 
krävs det att chefen deltar i informella samtal och dialoger för att hjälpa medarbetarna med 
tolkningen.111

En av de andra hörnstenarna är att leda kulturen112. Till viss del tycker vi att hörnstenen om 
att leda kulturen stämmer in i respondentens företag. Som vi tolkar det är han med i småpratet 
för att få en inblick i vad som sker i företaget. Enligt Ekman, och hörnsten – att leda kulturen, 
är chefen med i småpratet för att se vilka normer som finns i företaget, detta för att om dessa 
normer inte stämmer överens med företagets, kunna sätta stopp för dem113. Respondenten
säger att han går runt på arbetsplatsen och pratar med sina medarbetare för att på så sätt vara 
nära verksamheten. Han säger även till medarbetarna om de pratar för mycket med varandra, 
så att det stör verksamheten. Respondenten säger även att han har ett helikopterperspektiv för 
att kunna få en övergripande bild och ha kontroll över företaget. Det tycker vi kan liknas vid 
det traditionella ledarskapet, mer än det nya ledarskapet, med en auktoritär chef som är 
uppgiftsinriktad114. Respondenten själv säger att han är en coachande chef men vi anser inte 
att han riktigt är det än. Utifrån hur respondenten svarat på de frågor vi ställde under intervjun 
kan vi se att han inte riktigt är en coachande chef fullt ut utan befinner sig någonstans mellan 
det traditionella och det nya ledarskapet.

4.3 RESPONDENT 3

4.3.1 EMPIRI

Respondenten är en man i 60 års åldern, hans företag är i fastighetsbranschen och har cirka 20 
anställda. Han har arbetat på företaget i 45 år och har varit chef sedan 1993. Respondenten har 
ingen ledarskapsutbildning utan säger sig vara självlärd i avseende till ledarskapet. Han har 
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114 Ellström, Fogelberg-Eriksson & Kock (2009) I: Ellström & Kock (2009)
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arbetat sig upp till chefspositionen han nu innehar och anser att han själv tillhör den äldre 
skolan. Med den äldre skolan menar respondenten att han fått arbeta hårt för att nå den 
position han har idag men även att det är han som fattar alla beslut på företaget.

När vi frågar om synen på respondentens ledarskap och vad hans mål med det är svarar han 
”Det är ju att gubbarna och arbetarna ska må bra”. Han vill vara en coachande chef som står 
på sidan och låter medarbetarna ta mycket egna beslut för att på så sätt utvecklas. Han 
tillägger även att ”dörren är alltid öppen” och menar med detta att han finns där för sina 
medarbetare om de vill prata.

Kommunikation mellan chef och medarbetare är något respondenten anser är viktigt, dock 
uppger respondenten att ”vi är dåliga på kommunikation, de måste jag erkänna”. 
Respondenten ser till att vara informerad om vad som sker i företaget både genom att alla på 
företaget utgår från kontoret på morgonen efter att ha fikat ihop samt att han även öppnar all 
företagets post. Respondenten säger även att om han skulle vilja prata med medarbetarna 
besöker han dem i arbetet och lägger även till att hans dörr alltid står öppen. Detta för att 
medarbetarna ska veta att han finns där som stöd om de vill prata.

Respondenten anser att småprat är nyttigt för företaget och ser inget negativt med småpratet, 
han uppger att han nästan enbart deltar i informella samtal. Detta då han har arbetat med och 
känt sina medarbetare sedan många år tillbaka. Respondenten berättar att det blir många 
fikaraster med medarbetarna där småpratet utgör en stor del, det är även under dessa samtal 
han informerar medarbetarna om vad som sker på företaget. Han tror att medarbetarna tar till 
sig informationen bättre när han informerar om den informellt. Anledningen till att han tror att 
medarbetarna lyssnar på honom, är för att han har gått den långa vägen och på så sätt kan 
branschen. ”Vi har ett bra klimat, vi har gubbar, dom har jobbat här i 30-40år.” 

4.3.2 ANALYS

Respondenten använder nästan enbart informell kommunikation i sitt ledarskap, anledningen 
till det är det faktum att han känner alla i företaget sedan 30-40 år och inte ser någon 
anledning till att använda formell kommunikation medarbetarna redan har ett förtroende för 
honom. Ekman menar att ett lyckat ledarskap bygger på en bra uppdelning mellan formell och 
informell kommunikation. Det får inte bli enbart informell kommunikation eftersom det då 
kan bli svårare att fatta svåra beslut som chef, när han är kompis med medarbetarna.115 Men i 
respondentens företag fungerar det bra att nästan enbart använda informell kommunikation.
Vi tror att det är för att han redan har medarbetarnas förtroende. Han kände redan sina 
medarbetare när han blev chef och hade därigenom redan ett förtroende hos medarbetarna.
Även fast respondenten säger att han är dålig på att kommunicera fick vi ändå känslan som att 
han är bra på det. Detta i och med att respondenten använder småpratet och den informella 
kommunikationen i allt han gör när han leder sitt företag. Utifrån detta anser vi att han är bra 

                                               
115 Ekman (2003)



28

på att kommunicera, dock syftar nog respondenten på att han inte är bra på den formella 
kommunikationen. I respondentens företag kan vi se det Ekman pratar om att småpratet i 
mångt och mycket styr företaget116.

Respondenten använder som sagt nästan enbart informell kommunikation vilket gör att all 
information från honom går genom småpratet. Han anser att det inte finns någon störning i 
kommunikationen, detta tror vi kan bero på att han förmedlar all information genom just 
småpratet. Respondenten kan, direkt när han informerar, vara med och tolka informationen 
och på så sätt undvika feltolkningar117. Dixon och Högström menar att förmågan att kunna 
kommunicera på ett bra sätt är en avgörande faktor för hur framgångsrikt chefskapet är. Han 
säger att förståelsen för informationen skapas tillsammans med andra efter att en tolkning har 
skett.118

Respondenten säger att de är ute på arbetsplatserna hos sina medarbetare och interagerar så 
mycket som möjligt för att på så sätt vara nära verksamheten. Detta kan jämföras med det 
Ekman säger om att en chef även måste vara ledare i småpratet, han anser att det inte räcker 
med att vara den formella chefen för att styra medarbetarna119. Respondenten säger även att 
hans dörr står öppen om det är någon medarbetare som vill prata. Det är dessa egenskaper 
som öppenhet och interaktion som leder till förtroende enligt en studie från Borås högskola120.

                                               
116 Ekman (2003)
117 Johansson (2003); Fiske (2004)
118 Dixon (1998) I: Heide et al. (2005); Högström (1999)
119 Ekman (2003)
120 www.ledarna.se [2010-08-16]
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5 SLUTSATS

I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser som bygger på vår analys. Syftet med detta kapitel 
är att ge svar på den problemformulering som vår studie bygger på.

De fyra hörnstenarna Ekman tar upp som de viktigaste faktorerna i småpratet anser inte vi kan 
generaliseras till alla företag. Dessa fyra hörnstenar anser Ekman är de viktigaste delarna för 
att ledarskapet genom småprat ska fungera. Men det vi undrar är om alla hörnstenar verkligen 
är lika viktiga i alla företag? Enligt Ekmans modell är alla hörnstenar lika viktiga, men i de tre 
företag vi undersökt stämmer inte detta. Dessutom ser vi inte att alla fyra hörnstenar 
förekommer i alla tre företag, exempelvis att leda lärandet ser vi inte alls. Hörnstenen, leda 
kulturen, ser vi enbart i respondent 2:s företag och leda lärandet ser vi inte i något av de tre 
företagen. Vi har även hittat ett antal faktorer som vi anser småpratet bidrar till, som Ekman 
inte framhåller via sina hörnstenar. Dessa är att det är lättare att bli insatt i företaget, att 
stämningen förbättras samt att förtroendet leder till att de har personliga samtal med 
medarbetarna. 

Vi ser respondent 1 som en aktör av det nya ledarskapet där ett mer komplext och 
relationsinriktat ledarskap beskrivs. I hans företag fungerade det uppenbarligen inte att bara 
leda på ett informellt sätt. En anledning till varför det inte fungerade kan vara att företaget då 
var nystartat med nya medarbetare som respondenten inte kände. Respondenten är fortfarande 
informell i många situationer men har själv insett att han måste vara formell i vissa situationer 
för att företaget ska fungera.

Respondent 3 kan nog ses som en traditionell ledare till ytan, eftersom han anser att han som 
chef ska ha kontroll över allt som sker i företaget. Dock anser vi att han är en utövare av det 
nya ledarskapet med tanke på att han säger sig vara en coachande chef som låter sina 
medarbetare ta mycket egna beslut för att de på så sätt ska utvecklas så anser vi att han till 
stor del tillämpar det nya ledarskapet. Detta genom att han använder småpratet i allt han gör 
som chef i företaget. Detta tror vi fungerar i respondentens företag eftersom han känner sina 
medarbetare sedan länge och på så sätt redan har medarbetarnas förtroende. Han har dessutom 
arbetat sig upp till den position han har idag, vilket gör att respondenten anser att han inte 
behöver använda sig av formell kommunikation.

Respondent 2 anser vi agerar mer mot det traditionella ledarskapet, då han är ute efter en 
överblick om vad som sker i sitt företag. Vi tror att det kan bero på att respondentens företag 
är hierarkiskt uppbyggt. Detta då att han har mellanchefer som fungerar som en 
kommunikationskanal mellan respondenten och medarbetarna. Vilket gör att respondenten 
inte behöver ha en personlig relation med medarbetarna och därför behöver inte 
kommunikationen vara informell. Vi anser att respondenten inte kan ha en informell ledarroll 
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med tanke på hur hans företag är uppbyggt och detta gör att han inte använder småpratet i sitt 
ledarskap i så stor utsträckning.

Enligt de tre respondenterna vi har intervjuat anser ingen att småpratet är något större 
problem. Detta trots att den informella kommunikationen var nära på att sätta respondent 1: s 
företag i konkurs. Vi tror att det småprat som är öppet för chefen och som han är en del av är 
det positiva småpratet. Precis som Ekman pratar om det dolda småpratet tror vi att det i dessa 
tre företag till viss del förekommer ett dolt småprat som inte chefen ser och att det är i det 
dolda småpratet som de negativa delarna av småpratet kan uppstå. Det Ekman skriver i sin 
avhandlig, om att det i mångt och mycket är småpratet som styr företagen,121  anser dock inte 
vi stämmer in på dessa tre företag.

Sammanfattningsvis kommer vi fram till att småpratet förenklar för det nya ledarskapet, detta 
eftersom småpratet bland annat gör att chefen kan sprida information och på så sätt förhindra 
tolkningsfel, samt att chefen blir mer insatt i företaget. Antingen har respondenterna väldigt 
lojala medarbetare där det inte förekommer något dolt småprat eller så är cheferna naiva och 
inte ser helhetsbilden. Vi tror inte att småpratet endast är något positivt, men vi har kommit 
fram till att det positiva överväger det negativa med småpratet. Vi tror som sagt inte att 
småpratet enbart är något positivt, men att det positiva med småpratet överväger det negativa 
delarna i dessa tre företag. Vi har även kommit fram till att användandet av enbart informell 
kommunikation fungerar för vissa företag, men inte för andra. Brist på förtroende kan vara en 
stor bidragande orsak till detta. Småpratet involverar medarbetarna i företaget och det är i 
småpratet chefen har möjlighet att ta del av medarbetarnas idéer och synpunkter. Det är dessa 
synpunkter vi tror kan inverka på utvecklingen av chefens ledarskap och i förlängningen 
kanske även utvecklingen av företaget i helhet.

                                               
121 Ekman (1999a)
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BILAGA 1

INTERVJUGUIDE

CHEFSKAPET

1. Vad har du för eftergymnasial utbildning?
2. Hur länge har du jobbat på företaget?
3. Vilken befattning har du? Och hur länge har du haft den?
4. Vilka mål har du med ditt chefskap?
5. Vad vill du vara för sorts chef?

KOMMUNIKATION

6. Anser du att kommunikation är viktigt? Varför?
7. På vilket sätt kommunicerar du med dina medarbetare?
8. Hur kommunicerar du ut företagets mål till dina medarbetare? 
9. Vilka störningar tror du finns som kan hindra kommunikationen i just ditt företag?

SMÅPRAT

10. Vad anser du om småprat? 
11. Hur deltar du i formella och informella möten?
12. Vad använder du småpratet till?
13. På vilket sätt anser du att småpratet hjälper dig att leda dina medarbetare?
14. Hur använder du texter för att få ut information?
15. Känner du att dina medarbetare lyssnar på vad du säger? Hur skiljer det sig formellt 

och informellt?
16. Har du upplevt något negativt med småpratet i förhållande till ditt ledarskap?
17. Om du har upplevt något negativt med småpratet, hur löste du i så fall det?

18. Är det något du vill tillägga


