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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i att utvecklingen inom IT gått otroligt fort det senaste 

decenniet. Sociala medier har blivit ett av de främsta användningsområdena för Internet och 

de populäraste idag är Facebook, Twitter och bloggar. 

 

Uppsatsen vill titta närmare på just bloggar och hur dessa används utav chefer för att utöva 

ledarskap. Lite mer precist handlar det om hur chefer påverkar och influerar sina medarbetare 

genom vad de publicerar i sina bloggar. Omkring detta presenteras sedan ett antal teorier som 

utgör ett ramverk för att förstå ämnet men även för analys. I analysen används sedan LMX-

teorin, som handlar om utbyten mellan chef och underordnad, för att tolka de blogginlägg som 

valts ut. 

 

Den metod som tillämpas i denna uppsats består utav en innehållsanalys där 10 olika chefs 

bloggar studerats. Totalt har 475 unika inlägg analyserats utifrån LMX-terorin. För att få en 

relevant mängd data har bloggarna studerats 3 månader tillbaka i tiden eller 30 inlägg som 

minimikrav. Urvalet utav bloggar baseras på vilken frekvens som dessa uppdateras och vilket 

innehåll som återfinns. De bloggar som behandlas i uppsatsen är enbart publika dvs. 

tillgängliga för allmänheten.      

 

Bloggarna analyseras först statistiskt (kvantitativt) för att ge en övergripande bild av utfallet. 

Därefter presenteras bloggarna enskilt och analyseras genom att citat läggs fram som tydliga 

exempel för hur författarna tolkat blogginläggen. De tjänar även syftet att visa på vilka olika 

sätt chefer kan uttrycka sig och uttrycka ledarskap genom sin blogg.  

 

 Slutsatsen som dras är att bloggar används till viss del av chefer för att påverka medarbetare 

och författarna diskuterar i slutet om potentialen som finns med bloggar. Efter slutsatsen 

diskuteras även uppsatsen och författarna ger sina synpunkter på det hela. 



Innehållsförteckning 
 

Figurförteckning:   .................................................................................................................................................................. 1

1 Bakgrund   ................................................................................................................................................................................ 2

1.1 Problematisering   ............................................................................................................................................................. 3

1.2 Syfte:   ............................................................................................................................................................................... 5

1.3 Avgränsningar:   ................................................................................................................................................................ 5

2 Metod   ...................................................................................................................................................................................... 6

2.1 Ansats  .............................................................................................................................................................................. 6

2.1.1 Hermeneutik   ............................................................................................................................................................ 6

2.1.2 Abduktion   ................................................................................................................................................................ 6

2.1.3 Innehållsanalys   ........................................................................................................................................................ 7

2.2 Genomförande och Urval   ................................................................................................................................................ 7

2.3 Tillförlitlighet   .................................................................................................................................................................. 8

2.4 Metod och urvalsdiskussion   ............................................................................................................................................ 9

3 Teori   ..................................................................................................................................................................................... 10

3.1 Jacobsen & Thorsviks modell för kommunikation i organisationer   ............................................................................. 10

3.2 Kaplan & Haenleins klassificering av sociala medier   ................................................................................................... 11

3.3 Yukls fyra primära processer inom management   .......................................................................................................... 13

3.4 Influence processes   ....................................................................................................................................................... 14

3.5 Leader-member exchange theory (LMX)   ..................................................................................................................... 15

4 Empiri och Analys   ................................................................................................................................................................ 17

4.1 Statistisk analys   ............................................................................................................................................................. 17

4.2 Ewa Kumlin, ”Fru form”   .............................................................................................................................................. 18

4.3 Thomas Brühl, “VisitSweden”   ...................................................................................................................................... 20

4.4 Anna Serner   .................................................................................................................................................................. 21

4.5 Elisabeth Stjernstoft   ...................................................................................................................................................... 23

4.6 Erik Sjöström 100 Kulturhusdagar   ................................................................................................................................ 25

4.7 Kurt Eliasson   ................................................................................................................................................................. 27

4.8 Per-Ola Jacobsson   ......................................................................................................................................................... 29

4.9 Catharina Enblad Nordlund, chef.se   ............................................................................................................................. 32

4.10 Mattias Jansson, kommunchef.nu   ............................................................................................................................... 34

4.11 Ursula Jarl, JarlHR   ...................................................................................................................................................... 37

5 Slutsats och Diskussion   ........................................................................................................................................................ 40

5.1 Slutsats   .......................................................................................................................................................................... 40

5.2 Diskussion   ..................................................................................................................................................................... 40

6 Referensförteckning   .............................................................................................................................................................. 43

6.1 Tryckta källor:   ............................................................................................................................................................... 43

6.2 Elektroniska källor   ........................................................................................................................................................ 43

 



1 
 

Figurförteckning: 
 

Figur 1: Jacobsen & Thorsviks modell för kommunikation i organisationer    s. 11 

Figur 2: Classification of Social Media by social presence/media richness and self-presentation/self-

disclosure            s. 13 

Figur 3: Yukls fyra primära processer inom management      s. 13 

Figur 4: Bloggarnas aggregerade innehåll enligt LMX-teorin     s. 18 

Figur 5: Ewa Kumlins bloggs innehåll utifrån LMX-teorin      s. 18 

Figur 6: Thomas Brühls bloggs innehåll utifrån LMX-teorin     s. 20 

Figur 7: Anna Serners bloggs innehåll utifrån LMX-teorin      s. 21 

Figur 8: Elisabeth Stjernstofts bloggs innehåll utifrån LMX-teorin     s. 23 

Figur 9: Erik Sjöströms bloggs innehåll utifrån LMX-teorin      s. 25 

Figur 10: Kurt Eliassons bloggs innehåll utifrån LMX-teorin     s. 27 

Figur 11 : Per-Ola Jacobssons bloggs innehåll utifrån LMX-teorin     s. 29 

Figur 12 : Camilla Nordlunds bloggs innehåll utifrån LMX-teorin     s. 31 

Figur 13 : Mattias Janssons bloggs innehåll utifrån LMX-teorin     s. 33 

Figur 14: Ursula Jarls bloggs innehåll utifrån LMX-teorin      s. 36 

 

Bild 1: Bild från bloggen ”Visit Sweden”        s. 21 

 

Tabell 1: Sammanställning av blogginlägg enligt LMX-teorin     s. 17  



2 
 

1 Bakgrund  

Internet började som ett militärt projekt i USA (då kallat ARPANET) på 1960-talet för att lättare kunna 

organisera sig och kommunicera mellan enheterna. Under 70- och 80-talet anammades systemet dock 

av akademin (olika universitet och colleges i USA) där det fungerade som ett öppet nätverk för forskare 

att kommunicera och ta del av varandras forskning1

 I och med ICT-paradigmets (Information and Communication Technology) utveckling har sociologen 

och ekonomen Castells uppmärksammat ett fenomen som han betecknar som nätverksföretag. 

Framgångsrika sådana är de som förmår att generera kunskap och hantera information, anpassa sig till 

den globala ekonomins variabla geometri och vara flexibla nog att kunna förändra sina medel lika 

snabbt som målen förändras. De måste dessutom under inflytande av en snabb kulturell, teknisk och 

institutionell förändring kunna förnya sig, eftersom innovation blir ett centralt vapen i konkurrens. 

Kortfattat handlar det om generering, överföring och mottagning utav signaler i globala nätverk av nya 

medier som bildar grund för kulturella uttryck och allmän opinion i informationsåldern. 

. Under 90-talet växte däremot Internet 

explosionsartat och en våg av nya processer och produkter genererades som sporrade produktiviteten 

och stimulerade den ekonomiska konkurrensen. Genom politiska och institutionella förändringar, 

avregleringar och teknisk förnyelse har världen blivit allt mer globaliserad och företaget som 

organisationsform har förändrat sin organisationsmodell utifrån den oförutsägbarhet som den snabba 

ekonomiska och tekniska förändringen leder till.  

Sociala medier är ett bra exempel på hur dagens människor skapar, använder och underhåller nätverk. 

Enligt nationalencyklopedin är sociala medier ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

direkt kommunikation mellan användare genom text, ljud eller bild. Sociala medier är 2000-talets sätt 

för individer att hålla kontakt med sin omvärld, inte bara den närmaste geografiska men den mer 

indirekta globala. Studier visar att dagens individer i stor utsträckning använder sig av internet för att 

hålla kontakt med andra och detta antingen med sociala medier och/eller mail.2

                                                 
1 Castells 2001 

 Några av de vanligaste 

sociala medier som används idag är Twitter, Facebook och bloggar.  

2 http://www.internetstatistik.se/content/1435-stora-skillnader-i-internetanvandningen-mellan-olika-generationer.html 
(2010-04-16) 

http://www.internetstatistik.se/content/1435-stora-skillnader-i-internetanvandningen-mellan-olika-generationer.html�
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 Bloggar är kanske det som har funnits till längst av de tre (har funnits sedan början av 90-talet3

 Twitter är egentligen en typ av blogg, kallad mikroblogg, där individen skriver korta (max 160 tecken) 

inlägg. Detta har blivit ett populärt sätt för individer och även företag att ge ut information snabbare 

och smidigare just pga. att inläggen är kortfattade. Twitter har kommit att användas mycket av företag 

och mediaprofiler för att hålla kontakt med omvärlden/kundkretsen. Många kända bloggar har även en 

Twitterkanal för att komplettera. Om man än en gång jämför med en tidning så kan man säga att 

bloggen är nyhetsreportage och krönikor medans Twitter fungerar mer som notiser, dock i realtid. 

Twitter kom år 2006.  

) och är 

egentligen en öppen dagbok på internet där individen kan dela med sig av upplevelser, tankar, idéer och 

intressen. En blogg kan även ha ett tema t ex. mode, teknik eller design och många bloggar fungerar 

som tidningar gjorde tidigare, nämligen att förmedla nyheter fast nu i realtid. Vissa bloggare (def. 

författare till en blogg) får till och med så många läsare att de kan tjäna pengar genom reklam och 

sponsring.  

1.1 Problematisering 
 
Dagens media har gett en minst sagt diffus bild om huruvida sociala medier som Facebook, Twitter och 

bloggande är positivt att blanda in i arbetslivet. Ena dagen skrivs det att det är dåligt att ha sin chef på 

Facebook4 för att det kan ge en felaktig bild om vem man är, andra dagen att Facebook kan vara en stor 

resurs för en organisation med tanke på dess otroliga nätverksmöjligheter5. Många företag har redan 

börjat rekrytera via facebook6 och det är numera ingen hemlighet att arbetsgivare kollar upp sina 

anställda på facebook. Twitter och bloggar används redan av stora företag för att hålla en närmare 

kontakt med marknaden. En undersökning7

Just bloggar är något som etablerat sig väldigt starkt i dagens samhälle. Enligt undersökningen 

”Svenskarna och Internet 2009”

 visar på att vissa chefer är positiva till att deras anställda 

använder facebook medans en annan sida av debatten är orolig för minskad produktivitet och läckage 

av hemlig information.  

8

                                                 
3 Kaplan & Haenlein 2009 

 läser 37 % av de tillfrågade andra människors bloggar och 14 % av de 

4 http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article717877.ece (2010-04-16) 
5 http://socialnomics.net/about/ (2010-04-16) 
6http://www.google.se/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=rekryterar+på+facebook (2010-04-16) 
7http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/chefer-oroliga-oever-facebook (2010-04-16) 
8 World Internet Institute, 2009, ”Svenskarna och Internet 2009” 

http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article717877.ece�
http://socialnomics.net/about/�
http://www.google.se/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=rekryterar+på+facebook�
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som bloggar vänder sig till arbets- eller studiekamrater. Forskare har även uttalat sig i media9

För att undersöka detta fenomen skulle man kunna studera bloggande chefers bloggar när det kommer 

till innehåll, sättet som innehållet presenteras på, åt vilken målgrupp informationen riktas, vilken typ av 

information som presenteras samt de diskussioner som uppstår i de fall där läsare kan kommentera 

bloggarens inlägg. Detta utifrån ett ledarskapsperspektiv och utifrån aktuella teorier om ledarskap. 

Detta ger upphov till nya problem, hur kan ledarskapet yttra sig på en blogg?  Ledarskap kan innebära 

många saker; delegering, corporate branding, maktutövning m.m. Eftersom bloggar är väldigt öppna, 

särskilt om det är en publik blogg (i motats till en intern som bara vänder sig till en sluten grupp), kan 

mycket presenteras på bloggen. Men det som kanske är mest intressant är hur en chef påverkar andra 

människor genom vad han/hon publicerar på sin blogg. För oavsett om det rör sig om marknadsföring 

(PR, både för chefen som person och för företaget), rekrytering eller motivering av medarbetare så 

skrivs det i syfte att påverka läsaren på ett eller annat sätt. Denna påverkan kan exempelvis vara att 

motivera, statuera exempel eller rentav skrämma/hota, men detta kommer behandlas närmare i teori-

avsnittet. 

 om att 

bloggar kan vara ett verktyg för chefer för att utöva ledarskap. 

 Inför skrivandet av denna uppsats gjordes efterforskningar i huruvida detta ämne hade behandlats av 

forskningsvärlden och till författarnas förvåning hittades få artiklar som belyste ”fenomenet” 

bloggande chefer och detta har lett till problematiseringen nedan:  

 

Problemställning:  
 

”Kan bloggande chefer använda sina bloggar för att utöva ledarskap?”  

                                                 
9 http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=12777 (2010-04-18) 

http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=12777�
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1.2 Syfte:  
Detta är ett relativt outforskat område som ligger författarna nära om hjärtat. Med hänsyn till framtida 

generationsskiften inom företagsledningar runt om i världen, finns möjligheten att ledarskapet hittar 

nya medier att utövas genom i takt med att yngre chefer (som växt upp med och själva använder sig 

utav sociala medier) löser av äldre generationer. Syftet med uppsatsen blir mot bakgrund av detta att ta 

reda på om bloggar kan användas för att utöva ledarskap. 

 

1.3 Avgränsningar:  
Uppsatsen kommer, som nämnts ovan, enbart att behandla chefer som bloggar och som bloggar inom 

Sverige och på svenska. De medier som kommer att undersökas kommer att vara bloggar. Först och 

främst bör bloggarna handla om arbetet, chefskapet eller något annat ämne på något sätt vinklar mot 

målgrupper inom det professionella livet. Ledarskap kan utövas på många olika sätt och innebära olika 

saker. Därför kommer denna uppsats att begränsas till att enbart behandla den typ av ledarskap som går 

på att påverka medarbetare. Även detta förklaras närmare i teoriavsnittet. 
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2 Metod  

Under denna rubrik presenteras hur uppsatsen ämnar att undersöka problemet. Tillförlitlighet, 

genomförande och urval presenteras och diskuteras. 

 

2.1 Ansats 
 
2.1.1 Hermeneutik 

Uppsatsen har ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att en tolkande ansats kommer tillämpas på 

den funna empirin. Hermeneutik kopplas ofta samman med kvalitativa förståelse- och tolkningssystem 

och en forskarroll som är öppen.  En hermeneutiker menar att det går att förstå verkligheten genom att 

tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 

handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar att människor har intentioner, avsikter, som yttrar 

sig i språk och i handling som sedan går att tolka och förstå innebörden utav. 10 När forskare tolkar 

andra människors känslor och upplevelser utifrån sina egna upplevelser så uppstår en form av 

subjektivitet. Risken är då att det uppstår feltolkningar,  något som positivisterna ofta kritiserar 

hermeneutikerna för.11

 

 

2.1.2 Abduktion 
 
Abduktion är ett sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete och är en kombination utav 

induktion och deduktion. Abduktion innebär att man utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt 

mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till teoretisk djupstruktur. Det är första steget i 

abduktionen och kan anses som induktivt. I steg två prövas denna hypotes eller teori på nya fall, detta 

steg är således deduktivt. Den ursprungliga teorin kan då utvidgas och bli mer generell. Fördelen med 

ett sådant förhållningsätt är att man inte fastnar i ett bestämt arbetssätt, utan ha friheten att välja mellan 

de båda. I denna uppsats utgick man ifrån vissa uttalanden i media och problematiserade detta, som 

togs upp under rubriken ”Bakgrund”, sedan formulerades en metod för att undersöka fenomenet. 

Teorier letades fram för att kunna förklara och analysera datan varpå en slutsats kunde nås. 

  

                                                 
10 Patel & Davidsson  2003 
11 Holme & Solvang 1997 
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2.1.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en samhällsvetenskaplig metod för att ge en systematisk och kvantitativ bearbetning 

utav olika texter ex, böcker, tidskrifter och tidningar. Utifrån olika kategorier försöker man sedan 

klassificera och ange frekvens av det förkommande fenomenet. 12

 

 

 

2.2 Genomförande och Urval 
 

Eftersom bloggar är en form utav dagböcker så finns det flera fördelar med att använda detta för att 

samla information.  Dessa ”dagböcker” kan användas på flera olika sätt för att samla information. Å 

ena sidan kan man använda bloggen för att ta reda på när, hur, var och aktiviteter utförs t.ex. 

arbetsrutiner utav olika slag, vilket möjliggör en kvantitativ bearbetning utav informationen.13

 

  Å andra 

sidan kan man använda bloggen till att ta reda på individens perspektiv på sin egen tillvaro dvs. 

Informationen kan användas för en kvalitativ bearbetning.  

I denna uppsats undersöks som tidigare nämnts om bloggande chefer kan använda sin blogg för 

utövande av ledarskap. För att hitta relevanta bloggar har flera olika sökmotorer använts, dessa är 

Google, Bloggportalen och Yahoo. Anledningen till att flera sökmotorer använts är för att resultaten 

mellan dessa är relativt olika. Vidare har författarna genomfört sökningar genom att använda 

nyckelorden: blogg, chef, blogg+chef, bloggande chefer, VD-blogg och  VD bloggar. Utifrån 

sökresultaten har  de länkar som återfunnits studerats gällande innehåll. De länkar som enbart 

innehåller enstaka inlägg eller inte behandlar ledarskap har eliminerats ifrån denna undersökning. De 

bloggar som studerats är helt oberoende utav bransch, kön eller ålder, eftersom ledarskap kan utövas 

oberoende utav dessa faktorer. 

 

För att få en tydlig helhetsbild har vi studerat bloggarnas inlägg under en period bestående utav tre 

månader eller minimigräns på 30 inlägg per blogg. Valet av denna period alternativt antal inlägg beror  

på att den mängd inlägg som framkommit skall vara hanterbart i en senare analys samt ge en bra mängd 

data. Utifrån den data som påträffats har valet fallit på att studera 10 olika bloggar. Dessa anses 

förmedla relevant information kring problemområdet. Den återfunna empirin har sedan studerats 

                                                 
12 Nationalencyklopedin  
13 Patel & Davidsson  2003 
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utifrån de ansatser som tidigare nämnts. För att ge en tydlig överblick över problemområdet så återfinns 

en statistisk analys över bloggarnas innehåll i empiri-/analysavsnittet. 

 

Eftersom sökningarna gjordes genom sökmotorer, så är den funna empirin enbart öppna bloggar. 

Författarna har även försökt att få tillgång till interna bloggar inom olika organisationer utan någon 

framgång.  

 

2.3 Tillförlitlighet 
 
Den empirin som fås utav bloggar beror i hög grad utav vad individen är villig att förmedla.  Av denna 

anledning har vi valt att använda oss utav VD-bloggar som har ett kontinuerligt informationsflöde och 

sedan studerat den publicerade informationen.  Vi har valt att studera bloggarna inom ett tidsintervall 

där det tydligt framgår mönster i vad som förmedlas i bloggarna.  Dock bör man vara medveten om att 

de bloggar som studerats i uppsatsen är öppna dvs. de vänder sig till såväl externa och interna 

intressenter.  Detta kan medföra ett problem eftersom öppenheten innebär att man inte vill delge viss 

information. De bloggar som studeras i denna uppsats är främst sådana där cheferna är relativt 

frispråkiga kring sitt arbete och ledarskap. 

 

Bloggen har fördelen att både kunna användas som kvantitativ och kvalitativ data. Detta möjliggör 

analys utav informationen utifrån flera perspektiv, dels får man kvantitativ information som synliggör 

att fenomenet existerar och dels kan man genom den kvalitativa ansatsen göra ”djupdykningar ” inom 

specifika problemområden.  

 

En annan aspekt som kan vara intressant att ta upp är områdets ålder. Som fenomen härstammar 

bloggen från mitten av 1990-talet, då de hade formen av nätdagböcker och webbsidor med personliga 

kommentarer inom ett visst område. Sedan slutet av 1990-talet har bloggens popularitet ökat lavinartat 

och dess form diversifierats.14

                                                 
14 Nationalencyklopedin 

 Som tidigare nämnts så vänder sig 14 % av de som bloggar till arbets- 

och studiekamrater, detta är en siffra som kan förändras beroende på hur man förhåller sig olika till 

sociala medier. Då det finns skillnader mellan olika generationers internetanvändande, så kommer 

antagligen chefsbloggen få större alternativt mindre uppmärksamhet i framtiden och därav kan dess 

innehåll och budskap förändras. 

http://www.ne.se/lang/blogg  2010-04-30 

http://www.ne.se/lang/blogg�
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2.4 Metod och urvalsdiskussion 
 
Det man bör vara medveten om angående den valda metoden är att det finns ett fåtal bloggar som 

ständigt är uppdaterade och förmedlar relevant information. Urvalet beror i hög grad på vilken frekvens 

bloggarna uppdateras, därigenom bortser denna uppsats ifrån bloggar med få uppdateringar och 

irrelevant information, såsom vardagshändelser som berör chefernas privatliv.  

 

En fördel med detta tillvägagångssätt är att man koncentrerar informationen och kan därigenom på ett 

överskådligt sätt se mönster i vad cheferna försöker förmedla ut till intressenterna. Detta kan sedan 

jämföras med övriga bloggar i urvalet för att ge en relativt generell och överskådlig bild i hur dessa 

utövar sitt ledarskap.   

 

Att enbart göra en analys utifrån den information som förmedlas på bloggar kan ha sina begränsningar, 

dels så uppmärksammas inte de anställdas åsikter och dels fås en relativt begränsad information 

eftersom inte all information förmedlas via bloggandet. Ett alternativ skulle då vara att studera så 

kallade interna bloggar, där informationen enbart sprids bland anställda. Problemet med detta är att det 

är svårt att få insyn i vad som förmedlas i dessa nätverk och att organisationerna ej vill att denna 

information sprids till utomstående intressenter.  

 

Den typ av urval som använts genererar inget bortfall eftersom att bloggarna valts ut utifrån vissa 

uppsatta kriterier (som tidigare nämnts under rubriken ”Genomförande och Urval”). Fördelen med 

detta är att man får in data som har ett relevant innehåll. Nackdelen är att de inte valts ut utifrån en 

objektiv metod, detta urval behöver alltså inte spegla hur bilden ser ut i verkligheten. Detta är något 

som författarna är medvetna om och det är ett medvetet val som gjorts. Detta för att uppsatsens syfte 

inte är att återspegla hur många bloggar som utövar ledarskap, snarare vill uppsatsen uppmärksamma 

ett fenomen. 
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3 Teori 

För att kunna förstå fenomenet och kunna ge förklaringar till det presenteras här ett antal teorier som 

dels kommer fungera som ramverk för förståelse och dels som analysverktyg i behandlingen av data. 

Den teori som kommer fungera som analysverktyg i denna uppsats är LMX-teorin eftersom att den ger 

ett bra, konkret ramverk för att analysera bloggar. 

 

3.1 Jacobsen & Thorsviks modell för kommunikation i organisationer 
 

Kommunikation är ofta överföringen utav information, idéer, synpunkter och känslor från en person 

eller grupp till en annan. Dvs. kommunikation  är den process där personer  eller grupper skickar 

meddelande till varandra.  Innehållet utav dessa meddelande kan sägas vara informationen medan 

kommunikationen är processen som förmedlar den.15

 

   

Sett i ett ledningsperspektivet är kommunikationen ett viktigt medel för styrning,  kontroll och 

samordning.  Styrning och kontroll förutsätter  att det föreligger information om vad som sker i 

organisationen, så att ledningen  eventuellt kan reagera på icke önskvärda ting eller stödja händelser 

man betraktar som positiva. Denna information kommer bara fram om kommunikationen fungerar 

tillfredställande. Samtidigt förutsätter effektiv styrning och kontroll att ledning lyckas kommunicera det 

som den vill förmedla. Det innebär att den information som ledningen vill få fram faktiskt når dem som 

den angår, och att budskapet kommuniceras på ett sätt som gör  att det blir accepterat. 

 

Kommunikationskanaler  

Meddelande kan sändas på flera olika sätt. Däribland finns det skrivna dokument, textmeddelande, 

muntlig information som överförs direkt mellan en eller flera parter. Därtill finns även icke verbal 

kommunikation som kommer i uttryck i muntlig information genom kroppsspråk, blickar och tonläge. 

Den största nackdelen med skriftlig information är att denna är ofta den som ger en begränsad 

möjlighet att förmedla “rik information” dvs. det finns en gräns för hur mycket information som kan 

överföras i ett meddelande. 

 

                                                 
15 Jacobsen & Thorsvik 2008 
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Generellt kan sägas att en kanal ger möjlighet att förmedla rik information när den a) kan överföra 

många olika signaler samtidigt, b) ger möjlighet till snabb återkoppling och c) gör att sändare och 

mottagare kan vara personliga och anpassa meddelandet till varandra. 

    

 
Figur 1: Jacobsen & Thorsviks modell för kommunikation i organisationer 

 

Vid direktsamtalet finns en möjlighet att observera hur personer kommunicerar med kroppen och avger 

andra, ickeverbala signaler, vilket det skriftliga ej förmår. Framväxten utav IT har emellertid ökat 

antalet möjliga kommunikationskanaler, och vi har fått flera kanaler som ligger i gränslandet mellan 

muntlig och skriftlig kommunikation. 

 

 

3.2 Kaplan & Haenleins klassificering av sociala medier 
 

I sin artikel från 2009 visar Kaplan & Haenlein upp en modell för klassificering av sociala medier 

utifrån en uppsättning teorier inom mediaforskning16

 

, social presence, media richness, och forskning 

inom sociala processer/sociologi, ”Self Presentation”, ”Self Disclosure”. Modellen är viktig inom detta 

ämne för att förstå varför man vill använda sig utav en blogg och även varför människor använder sig 

av sociala medier i stort. Denna artikel är bra att ha som bakgrund då den ger ett ramverk för hur 

sociala medier bör ses och tolkas. För att kunna förstå och tillämpa denna modell förklaras nedan de 

teorier som modellen grundas på kortfattat såsom de återges i artikeln: 

 

                                                 
16 Kaplan & Haenlein 2009 
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Short, Williams & Christies “Social presence”-teori: 

Short et al. menar att media skiljer sig i den grad av “social presence” (social närvaro), vilket definieras 

som aukustisk, visuell och fysisk kontakt som uppstår, som det tillåter mellan två 

kommunikationsparter. Social närvaro påverkas av hur intimt och omedelbart mediet är. Intimitetens 

motpoler är interpersonell (interpersonal), ex. ett samtal ansikte mot ansikte, och mediaburen 

(mediated) kommunikation, ex. telefonsamtal, där interpersonell kommunikation har högre intimitet. 

Omedelbarhet handlar om hur pass samtidig (synchronous vs. asynchronous) kommunikationen är, ex. 

är en live chat mer samtidig än email. Teorin menar att ju högre värden av omedelbarhet och intimitet 

som ett media har, desto högre påverkan har kommunikationsparterna på varandras beteende. 

 

Daft & Lengels “Media Richness”-teori: 

Denna teori baseras på att målet med all kommunikation är upplösningen av ambiguitet och minskande 

av osäkerhet. Den menar att olika media skiljer sig i hur pass mycket information som de tillåter att 

överföra inom ett givet tidsintervall. Därmed säger teorin att vissa media är mer effektiva än andra för 

att minska osäkerhet och upplösa ambiguitet. 

 

Goffmans “Self-presentation”: 

Goffman menar att i alla typer av social interaktion så har människor en vilja att styra de intryck som 

andra människor bildar om dem. Å ena sidan görs detta med målet att påverka andra för att bli 

belönade (ex. ge ett gott intryck på svärföräldrarna). Å andra sidan drivs människor av en önskan att 

återge en bild av sig själva som stämmer överrens med sin personliga identitet (ex. att klä sig 

moderiktigt för att uppfattas som ung och trendig). Detta kan även förklara varför människor väljer att 

skapa egna hemsidor och presentera sig själva på nätet. 

 

Self-disclosure: 

Detta begrepp är hämtat från psykologin och är det medvetna eller omedvetna delande av personlig 

information (ex. tankar, känslor, vad man gillar/ogillar) som motsvarar bilden en individ vill ge av sig 

själv till andra. Detta är ett kritiskt moment i utvecklingen av nära relationer men kan också uppstå 

mellan främlingar, ex. prata om personliga problem med någon som sitter bredvid i ett flygplan.  
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Figur 2: “Classification of Social Media by social presence/media richness and self-presentation/self-disclosure” 

 

Denna modell förklarar att bloggar är ett lämpligt media för att ge andra människor en bild av sig själv 

(i enlighet med sin personliga identitet) då det har en hög grad av ”Self-presentation” och ”Self-

disclosure”. Med andra ord är en blogg ett bra media för att ge andra en utvald bild av sig själv, då man 

väljer vilka delar av sin identitet man vill presentera. Detta bäddar för att en blogg skulle vara ett 

lämpligt ”verktyg” för utövande av ledarskap.  

 

3.3 Yukls fyra primära processer inom management 
 

Ledarskap kan ses utifrån olika 

perspektiv; som personlighet, där 

man fokuserar på ledarens 

egenskaper. Som handling, vilken 

funktion ledningen fyller. Samt 

processer, i vilken man fokuserar 

på utförandet av dessa 

funktioner.17 Enligt Yukls synsätt 

på processperspektivet18

                                                 
17 

 så kan 

man identifiera fyra olika 

generella processer (se figur).  

Dessa processer kan vara 

http://www.ne.se/lang/ledarskap (2010-04-19) 
18 Yukl 2009 

Decision making

Influencing

Developing and 
maintaining 
relationships

Exchanging 
information

Figur 3: Yukls fyra primära processer inom management 

http://www.ne.se/lang/ledarskap�
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sammanvävda och involvera flera moment samtidigt. Modellen presenteras för att ge en grundläggande 

bild av vad ledarskap innebär i detta sammanhang 

 

3.4 Influence processes 

 

Denna teori är hämtad ifrån Gary Yukls bok ”Leadership in organizations”. Den psykologiska 

förklaringen till att påverka eller influera en person kan definieras som: 

 

”The psychological explanation for the influence of one person on another involves the motives and 

perceptions of the target in relation to the actions of the agent and the context in which the interaction 

occurs.19

 

” 

Enligt Kelman så finns det tre typer utav influeringsprocesser: Instrumental compliance, internalization 

och personal identification. Dessa processer är kvalitativt olika men kan påverka i en sammanvävd 

form. 

 

Instrumental compliance 

Personen som skall påverkas gör en efterfrågad uppgift i syfte att få en materiell belöning eller för att 

undvika bestraffning. Motivet till att utföra uppgiften är helt instrumentellt och enda anledningen till att 

påverkas är att den underordnade vill ha den materiella belöningen. Ansträngningen som den 

underordnade lägger ner i uppgiften är minimal, eftersom ända målet är att få belöningen eller undvika 

bestraffning. 

 

 

Internalization 

Individen som skall påverkas blir hängiven till att främja och implementera förslag som chefen hyllar 

eller lyfter fram. Detta beror på att individen tycker att dessa förslag har ett väsentligt innehåll, 

önskvärda och stämmer överens med den underordnades värden, normer samt självbild.  Chefens 

värden blir länkade med den underordnades  uppfattning kring värden och världsuppfattning. 

                                                 
19 Yukl, 2009, s. 200 
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Hängivenhet uppstår oberoende utav vilka belöningar och bestraffningar, den underordnades lojalitet 

uppstår till det kommunicerade förslaget inte till ledaren som kommunicerar detta. 

 

Personal identification 

Den underordnade imiterar chefens beteende eller delar som attityder för att göra chefen nöjd. Motivet 

för den underordnade är behovet utav acceptans och självkänsla. Genom att efterlikna chefens beteende 

får den underordnade chefens bifallande och indirekt så tillfredställer denne sitt behov av acceptans.    

 
 

 3.5 Leader-member exchange theory (LMX) 
 
Även denna teori är hämtad ifrån Gary Yukls bok ”Leadership in organizations” där han presenterar 

dominerande teorier inom olika områden av ledarskap. LMX beskriver den rollskapande (role-making) 

processen mellan ledaren och den enskilde underordnade och utbytesrelationen som över tid växer 

fram. LMX teorin kallades tidigare för dyad linkage theory eftersom den fokuserar på vertikala 

strukturer där en ledare har direkt inflytande över en annan underordnad.  

 

Den initiala versionen utav LMX bygger på en premiss att ledaren utvecklar olika utbytesrelationer 

med olika anställda. Enligt Graen och Cashman byggs utbytesrelationen upp utav den personliga 

kompabiliteten, den underordnades kompetens och vilket beroende som ledaren har av den 

underordnade. I teorin utvecklar de flesta ledarna ett ”bra” utbyte med ett fåtal underordnade, dessa kan 

sägas fungera som assistenter eller som rådgivare. Fundamentet till en bra utbytesrelation är att ledaren 

kan styra uppgifter som är önskvärda för den underordnade.  Dessa uppgifter kan vara intressanta och 

önskvärda sysslor, ansvar och makt, få information, delaktighet i beslut, materiella belöningar etc.  

 

Fördelen med att involvera underordnade i en ”bra” utbytesrelation är att individen arbetar hårdare, tar 

större ansvar över sina uppgifter, ökad lojalitet till ledaren samt att ta över administrativa delar som 

ingår i ledarens arbetsuppgifter. Även om det finns många fördelar med en bra utbytesrelation, så kan 

det begränsa ledarens maktutövande. För upprätthålla relationerna krävs att ledaren visar intresse för de 

underordnade, agerar utifrån deras behov och känslor. Dock sker detta på premissen att ledaren 

använda sig utav tidskrävande influerings processer såsom övertalning och rådfrågning. 
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Den rollskapande processen inom LMX kan beskrivas i tre steg. Det första steget är en testfas där 

ledaren och den underordnade försöker utvärdera varandras motiv, attityd och utbytet utav resurser. I 

fas ett bygger man upp förväntningar på hur roller kan komma att se ut, det man bör vara medveten om 

är att det finns relationer som stannar vid just denna fas. Om relationen forstätter till fas två förfinas 

utbytet och det skapas en ömsesidig lojalitet, tilltro och respekt. Några utbytesrelationer avancerar till 

ett tredje steg, vilket innebär att egenintresset övergår till ett ömsesidigt engagemang kring uppgifter 

och mål i organisationen. 

 

 Inom LMX-teorin har man även tagit fram påverkningsstrategier för hur ledaren ska kunna förbättra 

“Impression management” vilket innebär hur ledaren uppfattas utav sina underordnade 

(Impression=intryck). Inom ”Impression management” finns det fyra olika taktiker som kan anses vara 

relevant för ledarskap: ”exemplification”, ”integratiation”, ”Self-promotion” och ”intimidation”. 

 

Exemplification  

Strategin går ut på att försöka visa upp ett beteende eller ge en bild utav sig själv som visar på 

hängivenhet och lojalitet till ett uppdrag, organisation eller underordnade. Den går helt enkelt ut på att 

ledaren agerar som ett föredöme. 

 

Integration 

Går ut på att ledaren tar del av den underordandes åsikter, idéer och visar uppskattning för dennes 

uppnådda prestationer. Ledaren ger erkännande för den underordnades arbete och färdigheter och ger 

positiv feedback. 

 

Self-promotion  

Ledaren influerar genom att denne skapar en bild av att han/hon har en stor kompetens och värde för 

organisationen. Strategin går ut på få de anställda att prata om ledarens lojalitet och egenskaper. 

Indirekt försöker man skapa en bild som de anställda själva eftersträvar. 

 

Intimidation   

I detta perspektiv påverkar man underordnade genom att visa auktoritet och använda sig utav ex. hot 

för att uppnå mål. Beteendet är till för att skapa en rädsla och respekt bland de anställda, vilket gör att 

man kan eliminera icke önskvärda beteenden i organisationen.   
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4 Empiri och Analys 
 
Som tidigare nämnts har 10 bloggar undersökts och dessa presenteras nedan tillsammans med en 

analys. Först presenteras en statistisk analys av samtliga bloggar, detta gör vi för att ge en överblick 

över utfallet på en aggregerad nivå. Efter det presenteras och analyseras varje blogg var för sig. Dessa 

struktureras som så att först ges en kort presentation tillsammans med en figur som visar hur stora 

inslag av LMX-teorin som finns i bloggen. 

 

4.1 Statistisk analys 
 
Nedan redovisas en översikt över den insamlade datan samt hur många blogginlägg i respektive blogg 

som var relevanta: 
 

Tabell 1: Sammanställning av blogginlägg enligt LMX-teorin 

 
*Totalen stämmer inte riktigt om man adderar ovanstående kolumner, detta beror på att vissa blogginlägg har haft inslag av 

två påverkansstrategier (examplification, integration etc.) och således räknats dubbelt. 

 

I genomsnitt så var  20 % av inläggen relevanta. De övriga 80 % innefattar allt från fotografier, 

privatliv, branschnyheter och egna åsikter (liknande krönikor). I diagrammet nedan redovisas hur 

innehållet i de olika bloggarna sett ut totalt. Notera att inga inlägg visade inslag av ”Intimidation”. 

 Blogg 
1 

Blogg 
2 

Blogg 
3 

Blogg 
4 

Blogg 
5 

Blogg 
6 

Blogg 
7 

Blogg 
8 

Blogg 
9 

Blogg 
10 

Totalt 

Examplification 6 1 2 1 2 1 3 1 4 2 23 
Integration 12 1 0 3 3 4 2 0 7 0 32 
Self-promotion 3 2 1 3 6 4 8 5 3 7 42 
Intimidation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Annat 72 28 26 102 59 20 19 27 17 21 391 
Totalt* 88 30 30 107 69 28 30 33 30 30 475 
Andel Relevanta 
Inlägg 

18% 7% 13% 5% 14% 29% 37% 18% 43% 30% 18% 
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Figur 5: Ewa Kumlins bloggs innehåll utifrån LMX-teorin 

 
Figur 4: Bloggarnas aggregerade innehåll enligt LMX-teorin 

 

 4.2 Ewa Kumlin, ”Fru form” 
 
Den första bloggen författas av VD:n för Svensk 

form, Ewa Kumlin och kallas ”Fru Form”. I denna 

blogg skriver hon för det mesta om de situationer 

och upplevelser hon stöter på i både sitt dagliga liv 

men också inom jobbet. Då hon jobbar inom 

mode/design ter det sig också naturligt att mycket 

som skrivs handlar om detta, modevisningar, 

nyheter etc. Förutom detta framhäver hon också 

viktiga människor såväl inom Svensk Form men också utanför.20

 

 Nedan presenteras citat som 

återspeglar de inslag av LMX-teorin som återfinns i bloggen. Dessa kompletteras av en analyserande 

kommentar som visar hur författarna tolkat blogginläggen. 

”Med is i magen och hjärtat i halsgropen har jag då till sist sagt ja till svensk närvaro i Superstudios i 

Milano i år igen. Dvs med Svensk Form som avsändare i samarbete med andra aktörer, företag och 

                                                 
20 http://fru-form2.blogspot.com/ (2010-04-22) 
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designer. Superstudio-arrangörerna, med Giulio Cappellini i täten, har varig tålmodiga och låtit mig 

skjuta fram deadline hela tiden, men nu var gränsen nådd.21

 

” 

Citatet ovan visar hur chefen enligt ”Examplification” visar sitt engagemang i sitt arbete. När hon 

skriver att hon skjutit på deadline och att hon ”med is i magen och hjärtat i halsgropen” sagt ja till 

närvaro på en stor mässa så ger hon en återspegling av hennes engagemang. Det är rimligt att anta att 

inlägg likt detta kan påverka en medarbetares syn på sin chef.  

 

”Rebecca Ahlstedt är värd många medaljer efter den här satsningen. …Till sin hjälp har hon haft 

formgivaren Sara Berner och italienska designern Elena Freddi, som nu bor och arbetar i Stockholm. 

Sara har varit med i slutspurten och också lyckats lägga upp en webb med pressbilder, otroligt. De har 

alla gjort ett hästjobb, långt utanför en vanlig arbetsinsats, med gott humör från uppackning och i 

relation med byggjobbare och besökare. Vad jag inte ens visste, förrän vi var på plats, var att Rebecca 

förutom att ha ritat montern, dessutom har formgivit flera av produkterna och podierna i 

utställningen… Hur hon har hunnit vet jag inte. Gravid och med småbarn hemma...22

 

”  

Blogginlägget ovan är ett lysande exempel på hur en chef framhäver medarbetares goda insatser och 

erkänner deras arbete, vilket är utmärkande för ”Integration”. Inlägg som dessa torde ha stor påverkan 

på hur chefen blir ansedd och borde stärka utbytet och relationen mellan chefen och de nämnda 

medarbetarna. Risken med denna typ av inlägg är att med tanke på hur publikt dessa åsikter uttrycks så 

kan det ge upphov till att vissa som varit delaktiga i projektet (som inlägget handlar om), men som inte 

omnämnts, känner sig förbisedda och eventuellt ge upphov till avundsjuka eller försämrade relationer 

med chefen. 

 

”… Nu har jag i alla fall fått en biljett ikväll med SAS, som troligtvis flyger kl 20.00 - tack vara 

resebyrån på Svensk Form Kajsa Hernell som ringt runt och nu blivit hjältinna… Fick just press 

release från Superstudio, rekordsiffror på besöksantalet, 120.000 besökare i Superstudio och 3000 

internationella journalister, särskilt det senare imponerar på arrangörerna här.23

 

” 

                                                 
21 http://fru-form2.blogspot.com/2010_02_01_archive.html  2010-04-22  
22 http://fru-form2.blogspot.com/2010/04/utstallningskoordinatorn-rebecca.html 2010-04-22  
23 http://fru-form2.blogspot.com/2010/04/frakten-har-akt-fran-milano-snart-aker.html 2010-04-22  

http://fru-form2.blogspot.com/2010/04/utstallningskoordinatorn-rebecca.html�
http://fru-form2.blogspot.com/2010/04/frakten-har-akt-fran-milano-snart-aker.html�
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Figur 6: Thomas Brühls bloggs innehåll utifrån LMX-
teorin 

Även i detta inlägg kan man se inslag av ”Integration” där chefen lyfter fram en medarbetares goda 

insatser. Man kan även se drag, dock inte jättestarka, av ”Examplification” då chefen rapporterar om 

mässan och således visar engagemang och meddelar att mässan ”Superstudio” gått bra och varit 

framgångsrik och att detta varit något bra för organisationen.  

 

4.3 Thomas Brühl, “VisitSweden” 
 
Andra bloggen författas av Thomas Brühl som är VD 

för VisitSweden. Han skriver på samma tema som Ewa 

Kumlin fast då inom sin egen bransch. Thomas skriver 

inte lika ofta som övriga bloggare och heller inte lika 

mycket om sitt privatliv.24

 

 Nedan presenteras citat 

enligt samma sätt som för föregående blogg. År 2008 

hade Visit Sweden 55 anställda. 

”VisitSweden i Danmark har flyttat in i nya 

kreativa lokaler i centrala Köpenhamn. Jag 

var och besökte dem och deras nya kontor 

härom veckan.25

 

” 

Detta utdrag säger inte så mycket med texten, 

dock är det bilden som är talande här. Bilden 

föreställer en grupp människor som är glada, 

samtliga ler och en utav dem håller upp en arm 

i luften på ett glatt sätt. Med denna bild i 

kombination med texten visar chefen att han tar sig tid att åka runt och hälsa på sina medarbetare och 

att han går in för sitt jobb som chef. 

                                                 
24 http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/ (2010-04-22) 
25 http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2010/04/22/nya-lokaler-i-danmark/ (2010-04-22)  
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Bild 1: Bild från bloggen ”Visit Sweden” 
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”Lite mycket nu… en vanlig arbetsdag på kontoret. Tog förra måndagen som exempel… Morgonen 

började med… (berättar om sin dag) … Cyklade till UD för att vara med på mötet med 

Nationalkommittén för världsutställningen i Shanghai, under tiden pratade jag med vår chef i DK om 

fredagens partnerskapsmöte… (berättar mer om dagen) … därefter full fart på cykel till white guide 

galan. mycket möten blir det ibland, den här arbetsdagen hade inte varit hållbar och möjlig om det inte 

varit för alla mina kära kollegor.” 26 

 

Chefen presenterar här en bild av sig själv; att han är mänsklig genom att han erkänner hög press på 

jobbet, han delar med sig av sin vardag, att han har en aktiv livsstil och tänker på miljön då han cyklar 

till jobbet. Detta är klart och tydligt ”Self-Promotion” eftersom att chefen speglar en positiv bild av sig 

själv och kan på så sätt påverka hur han uppfattas av sina medarbetare. 

Anna Serner är VD för Tidningsutgivarna (TU 

Service AB) och skriver som de båda bloggarna 

ovan om sina upplevelser i jobbet, åsikter, 

vardagliga livet och om media som är hennes 

kunskapsområde

4.4 Anna Serner 

27

 

. 2008 hade TU service AB 

36 anställda. 

 

 

“Vid sidan av det fanns det också chans till många informella kontakter med viktiga beslutfattare. Det 

gjorde det givetvis väl värt att TU (Tidningsutgivarna) var på plats.” 

 

Detta citat är hämtat ur ett inlägg som handlar om en konferens och innan citatet skriver chefen om vad 

som gåtts igenom, vad konferensen handlat om samt vilka som var där. Författarna tolkar detta citat 

som att chefen delar med sig utav viktiga händelser för organisationen och även utav sitt engagemang 
                                                 
26 http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/category/visitsweden/page/2/ 2010-04-26  
27 http://annaserner.wordpress.com/ (2010-04-26) 
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Figur 7: Anna Serners bloggs innehåll utifrån LMX-teorin 

http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/category/visitsweden/page/2/�
http://annaserner.wordpress.com/�


22 
 

för sitt arbete. Chefen försöker här visa upp att hon deltar i händelser som är bra för organisationen. 

Utifrån detta resonemang klassas detta som ett exempel på ”Examplification”. 

 

“Mycket politik är det och är tanken att det ska vara. Ett alternativ till Almedalen var ursprungsidén 

från Per Åsling som är involverad både i tillväxt, politik och tidningar. Vi får se hur det blir. Vi tackar 

Stampen som är med och sponsrar vår närvaro i Åre.” 28

 

 

Detta citat visar hur chefen på ett kortfattat sätt kan ge uppskattning till en medarbetare (”Integration” 

enligt LMX) och detta citat presenteras för att visa på att det inte måste vara invecklade historier eller 

berättelser kring medarbetare som gjort något bra. I många fall kan omnämnanden som det som görs 

ovan räcka för att ge en ”klapp på axeln” till medarbetaren.  

 

“Igår tog Kulturnyheterna upp den pågående debatten om Public Service utveckling av sina 

webbplattformar. Av något skäl uttalar sig Agneta Lindblom Hultén som om vi på TU vore 

motståndare till public service. Det är vi inte, tvärtom 83 % av våra medlemmar stöttar ett starkt PS, 

vilket är jämförbart med medborgarna i övrigt. Men vi stöttar också en åsiktsmångfald, 

vilket tidningarna bidrar till.”29

 

 

I citaten ovan ger författarna svar på tal när någon uttalat sig ”felaktigt” (enligt chefen) och detta 

blogginlägg blir ett slags försvar där det samtidigt slår ett slag för den egna organisationen. Detta kan 

tänkas påverka organisationen genom att stärka ”vi-känslan” och samhörigheten. Detta citat passar inte 

in i LMX-teorin men presenteras för att det fortfarande är ett inlägg som kan påverka medlemmarna av 

organisationen.  

 

  

                                                 
28 http://annaserner.wordpress.com/page/3/?archives-list=1 2010-06-03 
29 http://annaserner.wordpress.com/page/2/ 2010-05-03 
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Figur 8: Elisabeth Stjernstofts bloggs innehåll utifrån LMX-
teorin 

4.5 Elisabeth Stjernstoft 
 
Elisabeth Stjernstofts blogg blev utsedd till årets 

IT-chefsblogg 2006 av förlaget IDG. I sin blogg 

skriver hon om ” Om det som ligger mig varmt om 

hjärtat: affärssystem, entreprenörskap, ledarskap, 

affärsutveckling & verksamhetsutveckling, hälsa 

& personlig utveckling, motorcyklar, och mitt 

gatubarnsarbete Mission Possible Sweden, som 

jag grundat och är ordförande för.” Hon skriver 

även mycket om ledarskap och just kvinnligt ledarskap.30

 

 Hon är VD i SYSteam Universal Solutions 

AB och har ett tiotal anställda under sig. 

”Fyra chefstyper som INTE blir befordrade

2. Gott omdöme – förmåga till kritiskt tänkande. 
Check. Här också. 

 skriver Chef om och tipsar samtidigt om de rätta 
chefsegenskaperna. De lyder bland annat: 
 
1. Analytisk – att snabbt kunna utvärdera komplexa situationer och se helheten. 
Check. Det håller jag med om. 

3. Resultatinriktad – kunna leverera på mål. 
Check. Absolut. Vad bidrar du in med? 
4. Struktur – Ordning och reda. Planeringsförmåga. 
Check. En god planering är halva jobbet.”31

(och listan fortsätter) 
 

 

Detta är ett inlägg där chefen presenterade en lista för bra chefsegenskaper och sina egna kommentarer 

på det. Detta skickar tydliga signaler till den som läser vart hon står i frågan om chefskap och genom 

detta speglar hon en bild av sig själv genom sina åsikter. Genom detta visar hon också sina medarbetare 

(förutsatt att de läser inläggen) vilka egenskaper hon tycker är viktiga och utifrån det vilken typ av 

chefskap hon själv vill förmedla. 
                                                 
30 http://blogg.idg.se/stjernstoft/ (2010-04-26) 
31 http://blogg.idg.se/stjernstoft/2010/03/05/de-ratta-chefsegenskaperna/ 2010-04-26 

1% 3% 3%
0%

93%

Blogg 4 Elisabeth 
Stjernstoft

Examplification

Integration

Self-promotion

Intimidation

Annat

http://blogg.idg.se/stjernstoft/�
http://blogg.idg.se/stjernstoft/2010/03/05/de-ratta-chefsegenskaperna/�


24 
 

“Hade en intressant mejlkonversation med en ex-kollega på gamla jobbet. Han undrade hur jag har 

det nu för tiden. Mitt svar? Återfinns nedan. Ja, ja, det kan tyckas att de rosa smekmånadsglasögonen 

fortfarande är på. Ja, det är de förmodligen. Men ändå. Mitt jobb = supersköna kunder, underbara 

företag och människor, mycket starkt kunderbjudande – bästa i Sverige om jag ska vara ärlig enl. 

oberoende kundundersökningar, fantastiska medarbetare, toppen kollegor, halverad resväg till jobbet, 

fräscht kontor.”32

 

 

Ibland händer det att flera olika påverkansstrategier finns med i samma blogginlägg och ovanstående 

citat är precis ett sådant exempel. Det innehåller ”Self-Promotion” eftersom att chefen presenterar en 

bild av sig själv och nästan skryter med sitt jobb (fast på ett bra sätt). Hon presenterar en bild av sig 

själv dels för att hon delar med sig av en mail-konversation med en gamma kollega men även när hon 

skriver att ”smekmånadsglasögonen fortfarande är på”. Man kan även se inslag av ”Integration” när 

hon skriver att hon har ”fantastiska medarbetare” och ”toppen kollegor”.  

 

“Tämj personalen utan piska, skriver Ny Teknik. I samband med artikeln får vi 12 tips på hur vi får 

med oss folk – utan piska. Att få med sig folk är som bekant A och O för en chef och ledare. 

Tolv sätt att övertyga:…”33

När chefen här skriver om att ”Tämja personalen utan piska” förmedlar hon främst två saker, det ena 

är ”Examplification” eftersom att hon visar sitt intresse och engagemang för sitt jobb när hon skriver 

om ledarskap och visar att detta är något hon bryr sig om och intresserar sig för. Det andra som hon 

förmedlar är ”Self-Promotion” genom att hon presenterar tolv sätt att övertyga och på så sätt visar sin 

ståndpunkt i ledarskap likt det första citatet ovan. 

 

 

 
 
 
 

  

                                                 
32 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/blogg/elisabeth-stjernstoft/Jobbveckan-smlte-som-en-smrklick/ 2010-05-03 
33 http://blogg.idg.se/stjernstoft/2010/03/26/tamj-personalen-utan-piska/ 2010-04-22 
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4.6 Erik Sjöström 100 Kulturhusdagar 

 
Bloggen är skriven utav Erik Sjöström som är chef 

och konstnärlig ledare för kulturhuset i Stockholm.  

Utöver detta är han sitter han även i ledningsgruppen 

för Stockholms kulturförvaltning, styrelsen för 

kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs AB och för 

City i Samverkan, och är mentor i 

Rinkebyakademien.34

 

 I bloggen förmedlar Erik sitt 

arbete på kulturhuset och vänder sig både till internt 

till som såväl externa intressenter.  Ämnen som 

behandlas i bloggen rör både pågående projekt, 

möten, rekrytering, anställdas uppgifter och förändringsarbete. I Erik’s blogg går det tydligt att 

identifiera de olika påverkansstrategier utifrån LMX-teorin.  

Gällande integration finns flera exempel på hur Erik lyfter fram olika individer i organisationen. 

Genom sitt bloggande ger Erik uppmärksamhet till såväl enskilda individer men även olika grupper 

inom organisationen. I ett inlägg kring rekrytering så förmår han att både tillämpa ”Examplification” 

och ”Integration”: 

 

 ” Ni kommer kanske ihåg att den här tjänsten var ledig, den som chef för den kulturstrategiska 

avdelningen inom kulturförvaltningen? Nu är personen utsedd och vårt val kan avslöjas. Jag har 

nämligen suttit med i rekryteringsgruppen: Patrik Liljegren, varmt välkommen!”35

 

 

Bloggen fungerar i detta sammanhang som ett sätt att förmedla att man tillsatt en ny tjänst, samtidigt 

som Patrik får uppmärksamhet så informerar man övrig personal att man har tillsatt en ny tjänst. Vidare 

involverar chefen läsaren igenom att ge insyn i vad som på går inom organisationen, här följer ett 

exempel på detta: 

 

                                                 
34 http://www.blogger.com/profile/01858675988789115850 (2010-04-23) 
35 http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2010/03/honom-ska-vi-ha.html 2010-04-22 
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” Jag har inte för vana att i bloggen berätta om planer, tankar och idéer som finns om kulturprojekt, 

som är i sin linda - speciellt om det dessutom rör sig om samarbetsprojekt. Men eftersom Dagens 

Nyheter idag skriver om (dock inte utlagt på nätet, men hittade det här) att Nationalmuseum under sin 

kommande renoveringsperiod kommer att samarbeta bland annat med Kulturhuset, så kan jag idag 

bekräfta att såna planer finns.”36

 

 

Ett annat tydligt inlägg som berör ”Integration” är följande: 

 

” Ett par gånger per säsong samlar kulturdirektören Berit Svedberg alla chefer inom 

Kulturförvaltningen, närmare 70 personer på olika nivåer, för att informera om viktiga saker. På 

morgonen har vi hunnit höra om mångfaldsarbete, bokslut för förra året och så har vi fått en krispärm 

med diverse innehåll (se bild) för att vi ska veta vad man ska göra vid olika händelser. Känns 

tryggt.”37

 

 

Tyngden i detta citat ligger i det som skrivs allra sist, ”Känns tryggt”. Liksom i föregående citat 

framhäver man uppskattning mot en medarbetares (Berit Svedberg) initiativ och visar erkännande för 

detta. En annan nyans av detta inlägg är att chefen visar att han kan stödja sig på en medarbetare, denna 

”krispärm” accepteras och chefen känner tillit till medarbetaren och dennes arbete genom detta dvs. 

integration. 

 

 

 I ett inlägg diskuterade chefen om att man tagit fram en ny profil om hur man skall möta besökare: 

 

”Vi har just beslutat att vi ska försöka hitta vår egen röst. Förra året tog vi fram en grafisk profil - hur 

vi ska se ut. Nu ska vi försöka förändra hur vi låter, eller rättare sagt skriver. Vi har tagit fram en 

tonalitetsplattform, som handlar om hur vi ska skriva, snarare än vad, när vi vänder oss till våra 

besökare.” 38

 

 

                                                 
36 http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2010/03/skriver-garna-om-risotto-men-inte-mer.html 2010-04-22 
37 http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2010_01_01_archive.html 2010-05-03 
38 http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2010_03_01_archive.html 2010-05-03 
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Även om chefen i detta citat utrycker sig i termer om ”vi” så tolkas detta citat som att man visar upp ett 

engagemang utåt, att det händer saker inom organisationen. Genom detta inlägg hoppas chefen sprida 

ett budskap och vill påverka sina medarbetare att jobba mot samma mål och direktiv. 

 

Gällande ”Self-promotion” går den identifieras genom att chefen berättar om vad han gör. Taktiken går 

ut på att framhäva sina egenskaper, detta förmår han genom att påpeka olika händelser som han deltagit 

i. Indirekt går det att konstatera att han är en ambitiös, pådrivande och energisk person. 

 

“På dagordningen: arbetet med barn- och ungdomsplanen "Kultur i ögonhöjd", status för det stora 

kommande bytet av IT-leverantör, uthyrningspolicy för våra lokaler, budget för kommande år och 

några övriga frågor. Ledningsgruppsmöte för kulturförvaltningen pågår för fullt.”39

 

 

Utöver LMX-teorin så går det att identifiera inslag utav marknadsföring utav tillgängliga tjänster inom 

organisationen: 

 

”Spännande kulturjobb blir ju inte lediga varenda dag. Men nu har det hänt! Du kan bli chef för den 

nybildade kulturstrategiska avdelningen vid Kulturförvaltningen i Stockholm, som samordnar 

omvärldsbevakning och strategiska kulturfrågor. Läs hela annonsen här. Som extra bonus får du också 

bli kollega med mig i ledningsgruppen för Kulturförvaltningen!”40

 

 

 

4.7 Kurt Eliasson 
 
Kurt Eliasson är VD på företaget SABO vilket är en 

bransch och intresseorganisation för de kommunala 

bostadsbolagen.  Cirka 300 bostadsbolag är 

medlemmar i SABO och tillsammans finns omkring 

12 000 anställda. Bloggen behandlar ämnen såsom 

olika överenskommelser, konferenser, möten och 

osv.  

                                                 
39 http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 2010-05-03 
40 http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2010_01_01_archive.html 2010-05-03 
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Likt 100 kulturhusdagar använder sig Kurt indirekt utav ”Self-promotion” genom berätta i vilka 

uppgifter han är involverad i och utrycker hans syn på aktuella händelser. 

 

”Jag ivrar inte för ett ökat kontrollsamhälle. Däremot för säkra bostadsområden. 

Branschöverenskommelsen är ett led i det arbetet. Naturligtvis ska det fortsatt vara förbjudet att 

kameraövervaka inne i lägenheterna. Och naturligtvis ska det fortsättningsvis behövas speciella skäl 

för att kameraövervaka ett trapphus - men det ska vara ett möjligt verktyg att ta till i extrema 

situationer. Därför är jag nöjd med att Datainspektionen gett klartecken till vårt arbete för bättre 

bostadsmiljöer.”41

  

 

Här finns tydliga drag av ”Self-Promotion” och detta inlägg är lite på gott och ont då chefen uttrycker 

sin åsikt i en fråga som inte alla är överens om. Genom att uttrycka sig på detta sätt finns en chans att 

de som är likasinnade i frågan får en bättre bild av sin chef och även en risk för att de som inte håller 

med får en försämrad bild av sin chef. 

 

Gällande kameraövervakning går Kurt in på vad som gäller vid uppsättningen av dessa: 

 

”  1. Ge tydlig information om att platsen är kameraövervakad  

    2. Inte spara det inspelade materialet längre än nödvändigt  

    3. Begränsa tillgången till inspelat material (så få personer som möjligt ska ha tillgång till det).  

    4. Använda inspelat material endast för avsett syfte. Om syftet är att förhindra och utreda stölder 

ska det inte användas för att utreda nedskräpning.  

   5. Så snart kameraövervakningen inte längre behövs ska den upphöra.”42

 

 

Enligt examplification så går strategin ut på att ledaren agerar föredöme. I detta sammanhang så lyfter 

Kurt fram på vad som gäller vid montering utav bevakningskameror. Detta sänder signaler ner till hela 

organisationen om hur man skall agera.  

 

                                                 
41 http://kurteliassonsvdblogg.blogspot.com/2010/04/overenskommelse-for-trygga-bostader.html 2010-04-22 
42 http://kurteliassonsvdblogg.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 2010-05-03 
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När det kommer till ”Integration” kommenterar Kurt att det ofta är livliga diskussioner och mycket 

skratt i SABO’s matsal, han fortsätter: 

 

” Livliga samtal och naturliga mötesplatser är ofta tecken på företagskultur med högt i tak. De 

anställda blir sedda och lyssnade till. Deras synpunkter och erfarenheter räknas. Engagemanget ökar, 

vilket gagnar organisationen. När många åsikter får komma till tals är det lättare att fatta rätt beslut i 

rätt tid. SABO inleder nu en seminarieserie med fokus på strategiska frågor för framgångsrika företag. 

Mer information finns här. Och ja – skratt kan vara ett viktigt steg i den strategiska planen.”43

 

 

Denna seminarieserie handlar om att olika teman och strategiska frågor.  Under seminarieserien har de 

anställda och olika ledningsgrupper möjlighet att komma med åsikter kring det som pågår i 

organisationen. Här framgår det tydligt att man uppmärksammar de anställdas åsikter och tankar kring 

sin arbetsplats.  

 

4.8 Per-Ola Jacobsson 
 
Den sjunde bloggen författas av Per-Ola 

Jacobsson som är skolledare, egen företagare 

(enskild firma) och ordförande i Kalmar 

Företagsgrupps styrelse som består av 9 

personer. Han skriver krönikaliknande inlägg 

som handlar om pågående debatter i samhället 

som rör ledarskap, företagande men främst 

skola och utbildning.44

 

  

”För oss som arbetar i skolans värld måste det uppenbaras för samtliga att de tre begreppen mål, 

kvalité och utvärdering inte är en modefluga utan en ram som ännu starkare kommer att definiera vad 

som är en bra eller mindre bra skola framledes. Om framgång skall nås i detta viktiga arbete anser jag 

att rektors roll väsentligt måste inrymma förutsättningar att bedriva ett aktivt pedagogiskt ledarskap 

tillsammans med medarbetare, elever och brukare.”45

                                                 
43 

 

http://kurteliassonsvdblogg.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 2010-04-22 
44 http://perolajacobson.wordpress.com/ (2010-05-19) 
45 http://perolajacobson.wordpress.com/ 2010-05-19  
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Ovan uttrycker chefen sin personliga åsikt i en fråga som berör den egna organisationen. I detta inlägg 

trycker han även på viktiga ”begrepp” som han anser vara viktiga för organisationen att ta till sig. 

Chefens blogginlägg är som ovan nämnts skrivna likt krönikor och han brukar avsluta sina inlägg med 

egna åsikter som i citatet ovan. När han gör detta så är det en form av ”Self-Promotion” där han visar 

var han står i viktiga frågor och på så sätt presenterar han en bild av sig själv. 

 

”Det gör mig ont att så mycken kreativitet måste kvävas varje dag och varje sekund i många 

människors liv. När inte rätt förutsättningar är på plats och inte heller rätt chefer förmår att skapa 

goda kreativa mötesplatser för många medarbetare, så stannar vi av och likaså den 

livsnödvändiga utvecklingen av många stelbenta organisationer. Positiv energi och tillåtande klimat 

kan däremot skapa underverk i vardagen.”46

 

 

Citatet ovan är ett annat exempel på hur chefen uttrycker ”Self-Promotion” på ett liknande sätt som i 

föregående citat. En annan effekt av att han skriver på det sätt han gör (krönika-liknande) är att han 

också visar upp sitt engagemang för sitt yrke. Faktumet att han håller sig påläst och har åsikter i 

aktuella diskussioner visar på ett stort engagemang och detta gör att han även visar upp inslag av 

”Examplification”. 

 

”Det känns i alla fall så fantastiskt kul att bevisa att det inte alls är så bevärligt att skapa nya 

mötesplatser mellan skola och näringsliv. Det behövs egentligen bara engagerade medmänniskor som 

trots häcken full av arbete har ett djupare socialt engagemang och tror på framtiden, dvs. våra barn 

och ungdomar.”47

 

 

Ovanstående citat har tagits ur ett sammanhang där chefen skriver om ett kommande projekt. Detta är 

en annan nyans av hans inlägg som är riktade mer mot sina medarbetare. Även om han nämner de i rätt 

breda, generella termer så är det sannolikt att göra tolkningen att de som är del av projektet som läser 

detta känner sig träffade, att de förstår att det är dem som han lyfter fram som duktiga. Det är på detta 

sätt som han uttrycker ”Integration”  i vissa av sina inlägg. 

 

                                                 
46 http://perolajacobson.wordpress.com/ 2010-05-19 
47 http://perolajacobson.wordpress.com/ 2010-05-19 
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4.9 Catharina Enblad Nordlund, chef.se 
 
Catharina Enblad Nordlund är chefredaktör för 

tidningen Chef och författar sin blogg på chef.se. På 

redaktionen jobbar det, förutom Catharina, 7 

medarbetare som hon basar över. Som chefredaktör 

är det hon som bestämmer vad som skall publiceras 

och hon har även slutgiltig befogenhet att redigera 

innehållet i artiklar. Den handlar om hennes 

vardagliga liv men även om hennes åsikter om 

intressanta debatter i media. Dock då hon skriver 

för tidningen Chefs hemsida så färgas hennes inlägg 

lite utav detta. Förutom sitt eget chefskap handlar även mycket av inläggen om andra 

ledarskapsrelaterade frågor som tas upp i den egna tidningen men också runt om i media.48

 

  

 

Många utav de inlägg som återfinns i Catharinas blogg handlar om hennes åsikter kring olika teman. 

De flesta inläggen berör self-promotion, där hon lyfter fram sådant som anses vara viktigt i sitt 

ledarskap.  Ett  intressant inlägg som återfinns i bloggen  berör en konferens  där man diskuterade non 

govermental organizations.  Det intressant med inlägget är att hon skriver följande: 

 

” Jag insåg plötsligt att jag inte behövde kunna allt perfekt. Och jag behövde heller inte låtsas att jag 

kunde det. Tvärtom är okunskapen något att stolt stå för. Att våga visa sig okunnig har sedan kunnat ge 

mer än så. Det kan till och med väcka respekt hos den du pratar med när du säger: »Jag har ingen 

aning! Låt mig kolla upp det och återkomma.« Då vet dina medarbetare, din högre chef eller kollega 

att när du säger att du har koll så har du det.”49

 

 

I detta avseende lyckas Catharina skicka ut ett budskap i organisationen om att det är bättre att 

kontrollera uppgifter innan man gör en utsago. Likså förmår hon att humanisera sin chef-position och 

visar på att chefen inte alltid behöver vara en helt perfekt människa. Detta kan ske på både gott och ont, 

                                                 
48 http://www.chef.se/blogg/camilla/ (2010-05-19) 
49 http://www.chef.se/blogg/camilla/jag-har-nollkoll-hurra/ 2010-05-31 
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å ena sidan lyfter man fram en mjukare sida utav sig själv, å andra sidan underminerar hon sin postion 

genom att visa en svaghet. 

 

Av de inlägg som har analyserats så är self-promotion det dominerande inslaget. Karaktären på 

inläggen är främst skrivna utifrån ett jag-perspektiv även om det berör stora händelser för 

organisationen. Ett sådant exempel är att tidningen delar ut priset ”Årets chef”, Catharina kommenterar 

detta på följande sätt: 

 

”Tre finalister är utvalda efter en lång process där medarbetare nominerat sina chefer, vi har gjort 

bakgrundsresearch och en jury till slut valt ut de tre finalisterna. Jag tror att de har fjärilar i magen i 

dag. Och det har jag också. Ska bli så spännande att träffa alla tre och lära känna dem bättre. För 

oavsett vem av dem som vinner så är det en stor bedrift att komma så långt som till final. Tänk er 

själva att vara en så bra chef att medarbetarna vill utse en till Sveriges bästa! Jag skulle bli oerhört 

glad om mina medarbetare nominerade mig till ett pris för att de tyckte att jag var så bra.”50

 

 

Gällande emxaplification så skriver Catharina ett inlägg om  SAS-strejken och då främst företagets VD 

Mats Jansson: 

 

”Om jag vore SAS vd Mats Jansson skulle jag nog ha varit fullständigt vansinnig redan för flera 

månader sedan och haft svårt att härda ut så här länge. Därför är jag imponerad av att han i stället 

fortsatt kämpa för flygbolagets överlevnad. Vilket tålamod. Vilken styrka.”51

 

 

Här framgår det tydligt att Catharina anser att kämparglöd och tålamod är egenskaper som är extremt 

bra att ha under pressade situationer.   

 

Utifrån de analyserade inläggen kan man konstatera att Catharinas blogg inte aktivt försöker påverka 

sina medarbetare (även om den må göra det indirekt). Bloggen fungerar istället som en slags dagbok, 

där hon kan uttrycka känslor och åsikter kring olika händelser. De delar som Catharina berör 

ledarskapet är av ”mjukare” karaktär där hon uttrycker reltivt emitionellt kring företeelser inom och 

utanför organisationen. 

                                                 
50 http://www.chef.se/blogg/camilla/i-dag-utser-vi-arets-chef/ 2010-05-31 
51 http://www.chef.se/blogg/chefen 2010-05-31 

http://www.chef.se/blogg/camilla/i-dag-utser-vi-arets-chef/�
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4.10 Mattias Jansson, kommunchef.nu 
 
Kommunchef.nu är en blogg skriven utav 

Katrineholms kommunchef Mattias Jansson. Som 

kommunchef är han utsedd som chef (av 

kommunstyrelsen) för samtliga förvaltningschefer, 

således liknar hans roll den som en VD har inom ett 

aktiebloag. Bloggen hanterar pågående händelser i 

kommunen, resultat, insyn i arbetsprocessen samt 

chefens egna reflektioner kring sociala medier. 

samt. De inlägg som finns innehåller nästintill 

enbart arbetsrelaterade frågor. På kommunchef.nu finns ett stort fokus på verksamheten men även 

chefens egna reflektioner över om sociala medier.  

 

Ett intressant inlägg berör vilka fördelar repektive nackdelar kring en transparens dvs. insyn i 

organisation mot interna som såväl externa intressenter.  För att få en tydligare bild utav vad begreppet 

ger kommunchefen Mattias Jansson  en definition  av det och går sedan in på vilken betydelse det kan 

ha för en organisation, han skriver följande: 

 

”Transparens eller med andra ord öppenhet är viktigt. Med nya informationsvägar såsom exempelvis 

en sån här blogg är frågan väldigt aktuell. Jag har bl.a. fått synpunkter på… Om öppenheten är ett 

problem så är det sannolikt ett personligt problem, inte ett uttrycksproblem. Nåväl det är väl en bit att 

gå för att integrera ett sådant synsätt i alla delar av organisationen. Bekämpa informationsmakten - 

Empowerment bygger på att vi alla vet allt vi vill veta.”52

 

 

I detta sammanhang försöker Mattias visa på att öppenheten är något som är positivt för hela 

organisationen. Enligt LMX- teorin kan man identifiera en form utav integration genom att han tar upp 

åsikter som framkommit från anställda, även om dessa har en negativ attityd gentemot sociala medier. 

Det som Mattias dock förmår är att vända dessa negativa attityder. Han lyfter fram tillit mot de 

                                                 
52 http://kommunchef.nu/page/4 2010-05-31 

13%

22%

10%0%

55%

Blogg 9 Kommunchef

Examplification

Integration

Self-promotion

Intimidation

Annat

Figur 13: Mattias Janssons bloggs innehåll utifrån LMX-
teorin 

http://kommunchef.nu/page/4�


35 
 

anställda, öppenhet kring information och slutligen att de är en bra organisation som inte har något att 

dölja. Utifrån termerna ”bekämpa informationsmakt” och ”empowerment” vill han minska avståndet 

till de anställda dvs. ett tydligt exempel på ”Integration”.  

 

 

Vidare fotsätter Mattias Jansson att förmedla ”Integration” men även ”Self-promotion” i sin blogg och 

detta kan belysas med följande inlägg: 

 

” Denna arbetsvecka har jag och min ledningsgrupp ägnat större delen av tiden åt att ha 

medarbetarrådslag med samtliga medarbetare på kommunledningsförvaltningen. Det är andra året vi 

har medarbetarrådslag som en uppstart på arbetet med planering med budget för kommande år. För 

några veckor sedan antog kommunstyrelsen planeringsdirektiv - dvs vad de förtroendevalda vill uppnå 

till 2011 och framåt. Planeringsdirektivet kompletterar vi sedan med de undersökningar vi gjort om 

hur vår uppdragsgivare kommunstyrelsen och förvaltningarna uppfattar oss. Utifrån detta underlag får 

medarbetarna ge sin syn på vilka åtaganden vi bör gör… Det fascinerande med övningarna är att det 

blir enormt många bra idéer som kommer fram. Frågor som diskuterades var bl.a. personalpolitik, vi 

blir aldrig starkare än vi är i oss själva. Gemenskap, hur ska få till en starkare gemenskap. Tydlighet, 

hur ska vi bli tydligare och kommunicera tydligare vad vi gör.”53

 

 

 Ordet ”undersökning” är i bloggen en länk till två stycken pdf-dokument, den ena är ”Utvärdering av 

förvaltningarnas syn på kommunledningsförvaltningens verksamhet 2010” och den andra är ”Rapport 

2010-05-02: Utvärdering av kommunstyrelsens syn på kommunledningsförvaltningens arbete”. Detta 

inlägg är väldigt informativt och förmår på ett enkelt sätt förmedla ut information till organisationen 

och vad som diskuterades under planeringsfasen. Vidare visar det att ledningen har tagit del av de 

underordnades åsikter och tagit det i åtanke inför planeringsarbetet.  

 

På kommunchef.nu finns även flera exempel på intergration som handlar om att uppmärksamma de 

underordnades prestationer: 

 

                                                 
53 http://kommunchef.nu/page/4 2010-05-31 

http://kommunchef.nu/page/4�


36 
 

”På tal om att värdet i vår verksamhet ska sätts av de anställda i kärnverksamheten så tänkte jag att vi 

framöver ska testa ett nytt grepp. Istället för att berätta vad kommunen gör så får de anställda berätta 

om sitt arbete - jag håller på att förhandla ett avtal med en tidning om det.”54

 

 

Gällande ”Self-promotion” kan man finna att Mattias lyfter fram sig själv genom att använda sig utav 

vad andra medier skriver om hans kommunikation via sociala medier. Här är ett utdrag som Mattias 

hämtat ifrån Dagens samhälle, som är kommuners och landstings tidning: 

 

”Hans systematiska kommunicerande har bidragit till att ge Katrineholm en modernare image. Nu 

förknippas kommunen inte längre bara med tåg och Göran Persson.”55

 

 

Den bild som fås utav Mattias är att han är en form av pionjär inom sociala medier inom kommunal 

verksamhet. Något som förstärks när han skriver följande: 

 

” Jag har under veckan erbjudit Sveriges kommuner och landsting vårt stöd att tillsammans stödja 

kommunernas utveckling i sociala medier - med en plattform för användargenererat innehåll 

kommunerna emellan.”56

 

 

Detta är ett likt tidigare ett bra exempel på self-promotion, det går att tolka såsom att hans kunskap 

inom området kan vara till nytta för andra kommuner och landsting dvs. Definition utav self-promotion 

är: Ledaren skapar en bild utav att man har en stort värde och kompetens för organisationen.  

 

“För tredje året i rad har kommunledningsförvaltningen utvärderat sin verksamhet gentemot 

kommunstyrelsen och övriga förvaltningar. Föregående vecka presenterades båda rapporterna för 

ledningsgruppen. Även i år får vi positiva omdömen av såväl kommunstyrelsen som 

verksamheterna.”57

 

 

Här visar Mattias återigen på att ledningen (inklusive han själv) gör ett bra jobb. Likaså  publicerar han 

sitt resultat utfirån den gjorda undersökningen: 

                                                 
54 http://kommunchef.nu/page/2 2010-05-31 
55 http://kommunchef.nu/post/583381980/nara 2010-05-31 
56 http://kommunchef.nu/post/583381980/nara 2010-05-31 
57 http://kommunchef.nu/post/567678929/utvarderingar-2010  2010-05-31 
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”Jag känner att jag har lätt att fokusera på det negativa, men herregud en person anser att jag har ett 

väldigt dåligt bemötande, inte bra. Nåväl för att slänga jante dit han hör hemma så är jag, mycket nöjd 

med resultatet. I kommunstyrelsens syn på kommunchefen kan man bl.a. läsa. Många har positiva 

kommentarer kring kommunchefen, såsom att han är ”en bra person som är lätt att samarbeta med”, 

”nytänkande och drivande”, ”ett lyft för verksamheten” och att ”man har alltid fått det stöd man vill 

ha och blivit tagen på allvar […] det är en hög kompetens hos den personen”. En ledamot tycker att 

kommunchefen är en ”tillgång för kommunen” och en annan säger att ”han är väldigt duktig på att 

jobba för Katrineholms bästa”. Vad det gäller området effektivitet säger en ledamot att ”han är 

överallt”. Jag gillar speciellt “han är överallt”, jag vet inte om det avsågs vara positivt men jag ser 

det så.”58

 
 

 
4.11 Ursula Jarl, JarlHR 

 
Jarl HR är ett företag som håller på med personlig 

utveckling och organisationsutveckling. Det är en 

enskild firma som grundades 2009.  Bloggen är 

skriven utav Ursula Jarl och handlar om coachning, 

ledarskap, mental träning samt berör 

marknadsföring utav företagets tjänster. 

Genomgående berör många inlägg i bloggen ämnen 

som personlig utveckling och tips på hur man kan 

bli bättre ledare. Med inlägg om personlig 

utveckling och olika coachnings- inlägg så försöker Ursula lyfta fram att hon har stor kunskap och 

erfarenhet kring hennes verksamhetsområde, här följer ett exempel på detta: 

 

”Det är intressant vilken information hjärnan hämtar in, oj vad vi är automatiserade där. Inte undra 

på att det blir missförstånd ibland. För att undvika missförstånd finns en del principer som kan vara 

bra att känna till.”59

                                                 
58 

 

http://kommunchef.nu/post/565933957/personligt 2010-05-31 
59 http://blogg.jarlhr.se/2010/03/31/vill-du-bli-battre-pa-att-paverka-kontrastprincipen/ 2010-05-31 
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Därefter fortsätter inlägget genom att beskriva vad som är bra att känna till. I Ursulas blogg har 

författarna dock inte funnit några exempel på ”Integration”, vilket kan bero på att företaget är relativt 

litet samt att chefen helt enkelt inte väljer ratt skriva om sådant. 

 

”Efter att ha coachat 160 timmar och själv blivit mentor-coachad 10 timmar mm är jag nu kvalificerad 

för att cocha upp för certifiering. Det är bra att det är tuffa krav, det blir en tydlig kvalitetssäkring. 

ICF sägs vara världens största coachorganisation. Administrationen sker i USA så det kommer säkert 

ta några månader innan det är dags att coacha upp. Jag blev förra veckan coachad av Emma Phil för 

sista gången, det har varit otroligt givande. Dels har hon coachat mig i mitt sätt att coacha (feedback 

mm) dels finns det ju hur mycket som helst som jag vill bli coachad i…”60

 
 

Ovanstående citat är ett blogginlägg som visar upp både ”Examplification” och ”Self-promotion”. Dels 

beskriver hon (chefen) att hon spenderat mycket tid för att bli bättre på sitt jobb och hon skriver på ett 

sätt som hjälper henne framhäva ett tydligt, genuint intresse för detta. Detta blir även ”Self-promotion” 

eftersom det samtidigt ger en bild av henne som person, hon ”promotar” sig själv samtidigt som hon 

visar entusiasm och engagemang i sitt arbete. 

 

Nedan är ännu ett citat som exemplifierar hur chefen i sin blogg ger uttryck för ”Self-promotion”. I 

inlägget delar hon med sig av händelser från hennes barndom och hur dessa ”lärdomar” har hjälpt 

henne i livet. Hon skriver de flesta av sina inlägg på ett ”coachande” sätt precis som i inlägget nedan 

vilket gör de lite svåra att tolka ibland:  

 

”Det som händer runt omkring oss kan vi inte alltid påverka. Men vi kan alltid påverka hur vi väljer att 

reagera på det som sker. När jag var liten sa min farmor ”det kan aldrig vara så illa att det inte kan 

vara värre…” Dessa ord har jag tagit fasta på hela mitt liv. Om jag t ex när jag var liten slog mig, 

gjorde bort mig, inte lyckades på provet etc etc  tänkte jag ”äsch, det kunde ju varit värre” Jag tackar 

min farmor för dessa kloka ord, för det är ju egentligen ingenting som kan vara så illa -  att det inte 

kan vara värre! Tänk så mycket fiffigare att fokusera på allt som är bra istället. Fokuserar jag på 

problem, så får jag problem.”61

 

 

                                                 
60 http://blogg.jarlhr.se/2010/03/23/ansokan-gick-precis-ivag/ 2010-05-31  
61 http://blogg.jarlhr.se/2010/05/13/det-kan-aldrig-vara-sa-illa-att-de-inte-kan-vara-varre/ 2010-05-31 

http://blogg.jarlhr.se/2010/03/23/ansokan-gick-precis-ivag/�
http://blogg.jarlhr.se/2010/05/13/det-kan-aldrig-vara-sa-illa-att-de-inte-kan-vara-varre/�


39 
 

Detta inlägg är ”coachande” men det förmedlar även en bild av chefen. Hon delar med sig av sin 

attityd, sin inställning till vissa saker och detta kan vara något som påverkar hur hon uppfattas av sin 

omgivning. 

 

4.12 Slutkommentarer om empirin 

Allra först i empirin presenterades en figur som visade den totala fördelningen av ledarskapsorienterade 

blogginlägg (som kunde identifieras enligt LMX-teorin) kontra inlägg som inte var det. Detta visade att 

20 % av inläggen gick att tolka som ledarskapsorienterade. Vidare kan man se att fördelningen mellan 

de olika påverkansstrategierna varierade kraftigt från blogg till blogg. Dock återfanns inga inslag av 

”Intimidation”, men detta diskuteras vidare under rubriken ”Diskussion” längre fram.  

 

En annan observation är att det inte går att fastställa om det finns ett mönster för fördelningen av de 

olika påverkansstrategierna från blogg till blogg. Kön, ålder, bransch, bolagsform eller befattning 

spelade ingen roll i hur fördelningen såg ut. 

 

Utifrån empirin som presenterats och analyserats går det alltså att finna inslag av de påverkansstrategier 

som ingår i LMX-teorin. I samtliga bloggar finns det citat som kan härledas till dessa 

påverkansstrategier och det blir där igenom tydligt att LMX-teorin är lämplig för denna typ av analys. 

Dock förekommer vissa blogginlägg som kan tolkas som påverkande men som inte ryms inom ramarna 

för LMX, se citat på s.22 under rubrik ”Anna Serner”. Detta visar på att det kan finnas fler sätt att 

påverka sin organisation på än vad som anges utav LMX-teorin.  Därtill berör många inlägg pågående 

processer i organisationen, detta är i hög grad relevant och viktigt för organisationen och dess 

medarbetare. Utifrån detta kan man se att det även finns områden av ledarskap och påverkan som 

LMX-teorin inte täcker. 
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5 Slutsats och Diskussion 
 

5.1 Slutsats 
 
Denna uppsats har ämnat studera om chefer kan använda sina bloggar för utövande av ledarskap. Det 

man kan konstatera utifrån tidigare presenterad empiri är att mycket som cheferna skriver på sina 

bloggar (i snitt ca 80 %) inte egentligen är relevant för utövandet av ledarskap. Detta kan förmodligen 

förklaras genom att bloggarna är väldigt allmänt hållna och inte specificerade mot att enbart behandla 

detta. Dessa 80 % kan dock fortfarande vara relevanta för organisationen då de ibland handlar om 

nyheter i branschen. De 20 % som faktiskt gick att koppla till ledarskap gick främst ut på att förmedla 

en bild av sig själv som chef men också för att påverka andra människor inom (och utanför) 

organisationen. LMX-teorin visade sig här vara ett lämpligt ramverk för att mäta detta. 

 

De slutsatser som författarna kan dra av denna studie är att bloggar kan användas för utövande av 

ledarskap även om det i detta fall inte varit det dominerande syftet med bloggen. En chef kan även 

använda sin blogg för att hantera rekrytering/utbildning och försvar mot ”felaktiga” uttalanden i media 

om den egna organisationen. Dessa handlingar torde kunna påverka de anställda i organisationen. Dock 

gör faktumet att 80 % av bloggens innehåll inte kan anses vara relevant för ledarskapet, att bloggen i 

dessa fall inte används fullt ut vilket gör bloggen svag som verktyg i denna studie. 

 

 
5.2 Diskussion 

 
Under de senaste decennierna har IT-utvecklingen skapat ett flertal kommunikationskanaler som har 

underlättat intern kommunikation och bidragit med att ledaren kommit ”närmare” underordnade. 

Genom att använda olika sociala medier förmår chefen att minska distansen och involvera de anställda 

i vad som sker i chefposition. Det har blivit lättare att förmedla en utvald självbild och detta skapar en 

oerhörd potential för ledarskapet.  

 

Under datainsamlingens gång fick författarna reda på ganska snabbt att många chefsbloggar endast är 

interna. Detta innebär att enbart anställda inom organisationen har tillgång till att läsa bloggen (ex. 

Swedbanks VD Michael Wolf). Det är troligt att dessa interna bloggar används mer för utövande av 

ledarskap än de som undersökts i denna studie. Detta gör det intressant för vidare forskning inom detta 
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ämne då en mer djupgående observationsstudie med djupintervjuer (typ fallstudie) över tid borde kunna 

ge väldigt bra svar om exakt hur bloggar (och i sin tur sociala medier) kan utnyttjas för ett effektivt 

ledarskap i det moderna samhället. Dessa två typer av bloggar, de publika och de interna, borde ha 

olika egenskaper som gör det mer eller mindre lämpliga för utövande av ledarskap. Detta är även 

knutet till antalet läsare av bloggen, vilket i detta fall varit svårt att spåra då ingen av bloggarna kunnat 

ge data på hur många besökare bloggen haft, det var även väldigt få (i många fall inga) kommentarer på 

blogginläggen.  

 

Även om lite av den förmedlade informationen handlar om ledarskap, så kan man egentligen indirekt 

finna vissa mönster som tyder på Self-promotion. Genom sitt bloggande förmedlar cheferna en bild 

utav sig själva, oberoende om inläggen är av privat- eller arbetsrelaterad karaktär.  Detta humaniserar 

chefen och visar på en sida som inte alltid framkommer i arbetslivet.  ”Self-promotion” går ut på att få 

de anställda att prata om ledarens lojalitet och egenskaper.  Genom bloggandet kan chefen förmå att 

förmedla en ”mjukare” sida av sig själv, vilket skapar ett intresse bland de anställda. Likaså kan de 

underordnade dela detta intresse och relatera till chefen, vilket skapar ett informationsutbyte.   

 

De publika bloggarna som undersöktes i denna uppsats innehöll en hel del saker som inte kunde 

kopplas mot ledarskap, detta är förmodligen inte fallet i de interna chefsbloggarna som förmodligen har 

ett övergripande syfte att fungera som ledarskapsverktyg. Det är lätt att ifrågasätta bloggen som 

verktyg för utövande av ledarskap när 80 % av innehållet inte anses relevant för ledarskap och när det 

inte går att spåra hur många som följer bloggen. I problematiseringen i kapitlet ”Bakgrund” nämndes 

att 37 % av de tillfrågade i en undersökning aktivt följde bloggar och att 14 % av bloggarna riktade sig 

mot arbetskamrater, detta är inga siffror som heller verkar för bloggens fördel. För att koppla tillbaka 

till det som skrevs i slutsatsen att bloggar i detta fall var ett svagt verktyg så verkar bevisen 

överhängande för att sådant är fallet. Dock skall det poängteras att bloggen trots allt har en enorm 

potential men tanke på hur lätt det är att nå ut till en stor grupp människor. Potentialen växer ännu mer i 

och med att yngre generationer tar över chefsposter, då det är vida känt att yngre generationer i större 

del använder sig av bloggar och sociala medier. 

 

I ingen utav bloggarna återfanns inslag utav ”Intimidation” , det beror förmodligen på flera olika 

anledningar. Dels kan man diskutera vilka signaler det sänder till externa aktörer, om en chef hotar sina 

medarbetare i publika medier och det kan leda till att man ger en bild av att de förekommer konflikter 
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inom företaget. Indirekt kan detta skada organisationen då externa aktörer kan konstatera att 

orgnisationen har interna stridigheter och därav avstå ett sammarbete. Vidare kan ”Intimidation” skapa 

dålig stämmning mellan chef och underordnad och därigenom öka distansen mellan dessa parter. Enligt 

LMX- teroin går strategierna ut på att bygga ett väl fungerande utbyte mellan underordnad och chef, 

hot kan fungera i motsatt riktning dvs. begränsa informationsutbytet. En annan aspekt som bör beaktas 

utifrån chef-perspektivet är att om man har en dysfunktionell individ (dvs. som har svårt att anpassa sig 

och passa in i organisationen) i organisationen kan det vara olämpligt att hänga ut den av etiska 

anledningar. På en arbetsplats kan flera i organisationen ha olika relation till den dysfunktionella 

individen och därav kan ex. hot om uppsägning leda till en splittring i  hela arbetsgruppen, kortfattat är 

viss information bättre att behandla konfidentiellt. En annan förklaring till att ”Intimidation” inte 

återfinns i bloggarna kan vara utav rent juridiska skäl. Hot kan rentav vara olagliga och därav försöker 

helt enkelt utsluta det ifrån bloggen. 

 

Slutligen några ord om titeln, ”Ledarskap 2.0”, som syftar på hur ledarskapet letat sig in i ”Web 2.0” 

där sociala medier är en stor del. Kortfattat är ”Web 2.0” resultatet av hur Internet har utvecklats under 

2000-talet där sidor som bloggar, ”wikipedia” och ”youtube” blivit extremt populära. Internet har gått 

från envägskommunikation (dvs. att en hemsida har ett fast innehåll som bestäms av sidan 

administratör) till tvåvägskommunikation (där andra användare kan publicera information i form av ex. 

artiklar och kommentarer). I takt med att informationstekniken utvecklas och att nyare generationer 

avlöser de äldre generationernas chefer så hittar ledarskapet nya media att utövas genom. 
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