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Inledning
Stora organisationer blir alltmer komplexa. Idag är det väl ingen längre som betvivlar mellanchefers viktiga roll att fungera som en kommunikationslänk mellan central ledning och medarbetare i sådana komplexa strukturer.
Det är en ganska komplex problematik förknippad med detta. Man kan ställa sig
frågor som: Vad är kommunikativt ledarskap? Vilket beteende och vilka färdigheter
uppvisar de som är goda kommunikativa ledare och som gör att de fungerar väl i
interaktionen med kunder, personal och kollegor? Vad är den avgörande skillnaden
mellan den chef som delar med sig av information på ett sätt som gynnar effektivitet
och den som inte gör det?
Eftersom det handlar om frågor som rör mellanmänskliga relationer finns naturligtvis inga enkla svar på dessa frågor utan man måste försöka nalkas dem med en
känslighet för situationen. Alla organisationer lever sitt eget sociala liv och det gäller
därför att finna lösningar som passar just där.
Även om varje situation är unik finns det dock lärdomar att dra från goda exempel. Det går troligen att repetera och låta sig inspireras av försök som gjorts. Detta
forskningsprojekt har ju just det kännetecknet att det utgår från inspirerande exempel för att bilda generaliserbar kunskap. Så har vi tidigare gjort i fallet ABB Sverige
och SVT. Nu har turen kommit till Volvokoncernen, som under flera år arbetat med
att utveckla en metod för att mäta chefernas kommunikativa förmåga och koppla
dessa mätningar till individuella utvecklingsprogram. Genom ett systematiskt
arbete har man lyckats höja mellanchefernas förmåga att kommunicera så att det
ger genomslag på effektiviteten.
Liksom i de tidigare fallen med ABB Sverige och SVT hoppas vi att även detta
exempel på ökad kommunikativ förmåga skall inspirera till progressiv utveckling.

Charlie Nordblom					

Sven Hamrefors



Communicative Leadership Index
Inom Volvokoncernen har man, de senaste fem åren,
brottats med de frågor vi presenterade i inledningen.
Företaget är en komplex struktur med 6900 mellanchefer
och totalt fler än 80000 medarbetare.
Kommunikativt ledarskap, inom Volvokoncernen,
har blivit operationaliserat i ett mätinstrument bestående
att 12 frågor, kallat Communicative Leadership Index
(CLI). Användningen av detta index har haft en förvånande stor effekt på organisationens kommunikativa
förmåga. Indexet har kommunicerat de förväntningar
som företaget har på 6900 mellan- och linjechefer i detta
globala, heterogena tillverkningsföretag.
CLI bygger på föreställningen att kommunikativa ledare
skapar en klarhet i situationen. De involverar sina medarbetare i beslutsprocesser, lyssnar på sina medarbetare, uppmuntrar en öppen dialog och ger regelbundet
personlig återkoppling. De förmedlar information och
perspektiv som gynnar känslan av samhörighet, engagemang och åtagande.
Även andra informationskanaler, såsom tidskrifter,
nyhetsbrev, anslagstavlor, affischer, brevutskick och
intranätet, har givetvis stor betydelse för informationsspridningen i organisationen. Mellanchefen är dock en
nyckelfigur genom att han/hon är den mest betrodda informationskällan och är den som aktivt bidrar till att skapa
mening ur informationen i den situation den skall verka.

Följa upp medarbetares prestationer, ge relevant
återkoppling och utvärderingar samt stimulera
till kunskapsdelning
Etablera samarbete inom och mellan
medarbetargrupper
Genomföra beslut, leverera resultat och driva
förändring
Kommunicera kritisk, kontroversiell och komplicerad
information på ett direkt sätt

Medarbetarnas reaktion
CLI introducerades 2002 och baserades på data insamlat
i den årliga undersökningen om medarbetares attityder
och arbetstillfredsställelse. Denna undersökning har
årligen en svarsfrekvens på över 85%. Genom att basera
CLI på detta material var förhoppningen att det skulle
ge relevant och trovärdig information som kunde ersätta
lokala, infrekventa mediaundersökningar och ge mellanchefer en mer framträdande roll i arbetet med att skapa
en kommunikativ organisation.

Attitydundersökning

Masskommunikation
Stora företag, som Volvokoncernen, har en lång tradition
i att massprida budskap i sina organisationer. En sådan
spridning sker vanligtvis genom de hierarkiska linjer
som existerar i organisationen så att budskap från ledning till medarbetare passerar genom olika nivåer och
perspektiv som kan och ska påverka innehållet.
Förväntningarna på mellanchefers kommunikativa
förmåga är därför hög inom Volvokoncernen, vilket
avspeglas i ”The Volvo Way”, företagets ledningsprinciper och företagsfilosofi1. Alla ledare, på alla nivåer, inom
Volvokoncernen förväntas att:
Etablera en aktiv dialog med sina direkta medarbetare
Sätta mål, klargöra syften och så långt det är möjligt
involvera medarbetarna i beslutsfattandet
Skapa energi, engagemang och åtagande i sin
medarbetargrupp
1



The Volvo Way, 2004, and Communications in the Volvo Group, 2006.

Den årliga attitydundersökningen består av 55 olika
frågor. Ett urval av 11 speciellt kritiska frågor utgör
ett ”employee satisfaction index” (ESI). Ett utfall över
normvärdet (5 till 6 av 10) för dessa kritiska frågor indikerar ett väl fungerande team.
Fastän detta index inte är vägt utgör fem av de 11
kritiska frågorna drivkrafter i uppbyggnaden av ett positivt arbetsklimat. För att förbättra arbetsklimatet måste
chefer visa respekt, lösa konflikter, låta medarbetare
få inflytande på arbetssituationen, ge återkoppling och
hålla medarbetarna välinformerade.
Eftersom varje chef som har minst 5 direktrapporterande erhåller ett mätvärde för sitt team är det möjligt att
kalkylera ett resultat för hela verksamheten. Det totala
ESI-värdet för Volvokoncernen har ökat till 86 för år
2007, från 74 år 2002.
Vid urvalet av frågor från den årliga attitydundersökningen försökte man identifiera sådana frågor som troligen har betydelse för mätning av mellanchefernas kommunikativa förmåga. De förväntningar Volvokoncernen

har på sina chefer, enligt ”The Volvo Way”, utgjorde en
utgångspunkt för detta urval.
Man hade naturligtvis kunnat använda sig av en
mer neutral definition av begreppet ”kommunikativt
ledarskap”, men det hade givit mindre möjligheter att ta
kulturella faktorer med i beräkningen. Svar på undersökningsfrågor blir i viss mån tolkningar inom ramen för
olika kulturella kontexter. Samtidigt är definitionerna
baserade på Volvokoncernens principiella och övergripande syn på gott ledarskap, vilket borgar för någon
form av enhetlighet.

Coaching
Det första urvalet bestod av nio frågor. Sju av dessa kom
från de fem nyckelområden som nämnts ovan. Fem av
de nio frågorna hade redan tidigare konstaterats vara
kritiska för arbetet med att bygga väl fungerande team.
CLI lanserades 2003 men resultatet för 2002 räknades
fram i efterhand. Varje chef erhåller sitt personliga CLIvärde tre månader efter att han/hon erhåller resultaten
från den årliga medarbetarundersökningen. Resultaten
aggregerades också på olika affärsenheter, linjer och
områden. Övergripande CLI resultat kommunicerades
tvärs genom hela företaget.

Resultaten för 2003 visade att:
61% av mellancheferna fick ett CLI-värde över
80, vilket var definierat som ”tillfredställande”
eller ”grönt”.
26% av mellancheferna fick ett värde som låg
mellan 50 och 80 och hamnade i kategorin
”förbättring behövs”, eller ”gult”.
13% av mellancheferna fick ett värde under 50,
vilket gav en stark signal om ”förbättringsbehov”,
eller ”rött”.
De chefer som fick gult och rött uppmuntrades att kontakta personalavdelningen och den lokala kommunikationsfunktionen för att erhålla stöd och träning för att
bli bättre. På vissa enheter gick Human Resources och
Internkommunikationen samman och kunde erbjuda träning i olika kommunikationsverktyg. Mellan åren 20022005 gick det inte att utläsa en klar korrelation mellan
träning i att använda dessa kommunikationsverktyg och

ökningen av CLI-värdet för dem som tränats. Det som
gav påtagliga resultat var snarare individuell coachning,
införandet av stödverktyg och interaktiva kommunikationstillfällen bättre anpassade till varje chefs situation
och förmåga. Dessa åtgärder gav också effekt på den
generella CLI-nivån i organisationen.
Under de närmaste åren förbättrades CLI-resultaten
gradvis. Dessa förbättringar indikerade att mellanchefer
blev alltmer varse att deras kommunikativa ledarskap
blev uppmärksammat och utvärderat.
Andra interna mätningar och undersökningar, som
berörde olika strategiska frågor, ställde också frågor hur
chefer agerade kommunikativt i organisationen. Detta
bidrog också till att medvetandegöra betydelsen av kommunikativt ledarskap och Volvos värdegrunder för det.

Ändra spelreglerna
2006 hade förbättringarna i kommunikativ förmåga
utvecklats så mycket att 80% av alla mellanchefer hade
fått ”grönt ljus”. Då beslöts det att begreppet ”kommunikativt ledarskap” skulle lyftas till en ännu högre nivå.
För det krävdes att man genomförde speciella åtgärder. För det första genomfördes en uttömmande statistisk
analys av resultaten i den årliga medarbetarundersökningen. En faktoranalys av materialet visade att kommunikativt ledarskap, såsom det redan definierats, var
tillräckligt homogent för att fungera som ett avskilt
begrepp. Resultatet gav, för det andra, en god illustration
till att kommunikativt ledarskap verkligen bestod av de
två identifierbara komponenterna ”kommunikation” och
”ledarskap”. Lokal kommunikation är därför oavskiljbart från ledarskap av det lokala teamet eller gruppen.
För det tredje fann man en stark korrelation mellan de
frågor som byggde CLI och de som beskrev målorientering, och betonade följsamheten till övergripande mål
och strategier.
Ett intressant resultat i sammanhanget var att endast
4 av de 12 frågorna tillhör de kritiska faktorer som antas bidra till väl fungerande team. Detta kan antingen
indikera att det finns en generellt positiv arbetsatmosfär
inom Volvo eller att kommunikationsklimatet är annorlunda än det lokala arbetsklimatet.
Det hade naturligtvis varit önskvärt att initiera en
ny undersökning som utvisade de bakomliggande drivkrafterna till medarbetares engagemang, effektiviteten
i internkommunikationen, ledares kommunikativa förmåga och medarbetares mediapreferenser. Dock, givet


resultaten från de interna medarbetarundersökningar
som ändå genomförts, kunde det konstateras att CLI
fungerar som ett pålitligt instrument för att mäta mellanchefers förmåga att kommunicera, leda och skapa
följsamhet till företagets mål.
Det sätt som valdes för att skapa ännu större incitament till att förbättra kommunikationsförmågan var
därför att höja kriterierna för att ge chefer ”grönt ljus”.
En utgångspunkt var då att se hur de 12 frågorna, som
var utvalda från Volvokoncernens attitydundersökning,
korrelerade med de tre viktiga faktorerna ”kommunikationsförmåga”, ”ledarskapsförmågan” och ”målorientering”. I tabell 1 visas korrelationen mellan respektive
fråga och dessa tre faktorer.

Denna analys medförde att CLI berikades med fyra nya
frågor (nr 5, 7, 8 och 12) och att fyra av de frågor, som
är kritiska för uppbyggnaden av väl fungerande team,
bibehölls (nr 1, 3, 9 och 11).
De tre analysfaktorerna, kommunikation, ledarskap
och målorientering visar tydligt på Volvokoncernens
syfte med CLI. Genom denna definition har Volvo klargjort de förväntningar man har på sina mellanchefer att
utveckla kompetens och beteenden som utgör förutsättningar för att medarbetarna skall bli mottagliga för företagets signaler om strategier, syften och värderingar.
Kommunikativa mellanchefer kan bidra till ett positivt
kommunikationsklimat som leder till engagemang för de
frågor som definierats av högsta ledningen, genom att:
kommunicera respekt för varje individ i gruppen
säkerställa att alla medarbetare har rätt information för
sitt dagliga arbete
ge kontinuerlig och frekvent återkoppling samt genom
att involvera medarbetare i beslutsfattandet när det är
möjligt

Tabell 1



COM		 Question

LEAD

0.80

1. Do you feel respected by your immediate supervisor / manager?

0.76

0.79

2. Is your working group / team well managed?

0.70

0.79

3. Do you receive timely information relating to your work?

0.54

0.76
4. Is your working group / team free from conflicts that
		 have a negative impact on its work?

0.72

0.76
5. Does your immediate supervisor / manager involve you
		 in making decisions affecting your working group / team?

0.70

0.73

6. Do you receive regular feedback on your performance?

0.64

0.70

7. Do you know your company’s overall goals / objectives?

0.15

0.63
8. Does your immediate supervisor / manager actively support
		 your personal development?

0.73

0.57
9. Are you satisfied with the way top management of your
		 company communicates?

0.28

0.56
10. Does your immediate supervisor/manager keep you
		 well informed?

0.76

0.53

11. Can you influence your work situation?

0.42

0.49

12. Does your immediate supervisor / manager set a good example?

0.76

GOAL

0.76

0.56



Figur 1 ger en sammanfattande bild av de krav som
Volvokoncernen ställer på sina mellanchefer.

För att öka kommunikationen av de olika graderingarna
har Volvo introducerat färglagda staplar i rapporterna
samtidigt som internkommunikatörerna får tillgång till
detaljerad information om vilka mellanchefer som behöver aktiv hjälp, i form av coachning, träning och anpassade verktyg för att avancera från sina ”gula” eller ”röda”
positioner.
Medvetenheten om betydelsen av stöd i olika former
har ökat och Volvokoncernens styrgrupp för internkommunikation har beslutat om ytterligare satsningar, eller
som en informationschef uttryckte det:
”De röda cheferna behöver en hel ambulans till sin
hjälp, medan de gula kanske bara behöver en medicinväska. Och medan vi ändå är igång kan vi även erbjuda
en vitaminkur till de gröna cheferna.”

Figur 1: De tre kritiska faktorerna som bygger det
kommunikativa ledarskapet vid Volvo.

Bygga på styrka
Genom att välja ut en större bredd av frågor om det
kommunikativa ledarskapet höjdes ribban för att få full
poäng i mätningarna. Kraven på cheferna ökade alltså.
För att öka den kommunikativa förmågan hos de chefer
som fått ”gult” eller ”rött” ljus i utvärderingarna kräves
också ytterligare förbättringar i den support de erhåller
för att öka sin förmåga.
För att få ”grönt” ljus idag måste cheferna minst nå
upp till eller överträffa medarbetares förväntningar
inom minst 11 av de 12 frågorna. Det har medfört att:
67% av alla Volvos mellanchefer nu finns i
”grön” kategori.
25% behöver förbättra sina resultat i 2 till 6 frågor
9% behöver hjälp och stöd i att förbättra sig i fler
än 6 frågor



Den återkoppling som cheferna får bygger på principen
att förbättra styrka samtidigt som man korrigerar svagheter. Varje chef får en rapport som påvisar chefens fem
mest utmärkande, relativa styrkor som kommunikativ
ledare. Rapporten ger råd som inspirerar till hur chefen
kan utveckla dessa styrkor ytterligare. Rapporten innehåller också fem områden som utgör förbättringsområden eller svagheter hos chefen. Till den beskrivningen
ges mycket konstruktiva råd om hur chefen kan öka sin
kommunikativa förmåga. Syftet är här att ge råd som kan
ge resultat relativt snabbt och därigenom öka chefernas
benägenheten att ”ta tag” i sina svagheter.
Till de chefer som uppvisar en genomgående svag
profil ges uppmaning om förbättring i fem prioriterade
områden:

1. Tillhandahåll arbetsrelated information i rätt tid
till medarbetare.
2. Involvera medarbetarna i beslutsprocesser som
har betydelse för den egna arbetsgruppen.
3. Visa medarbetarna respekt.
4. Stödja uppmärksamheten på företaget generella mål.
5. Ge kontinuerlig återkoppling på medarbetares
prestationer.
Den uppmuntrande återkoppling som cheferna får på
dessa områden syftar till att hjälpa dem fokusera sig
på de områden där de snabbast kan leva upp till de förväntningar som Volvokoncernen har på kommunikativt
ledarskap.
Återkoppling kan ta sig många olika former. Dock är det
också viktigt att återkopplingen är konsekvent. Därför
har Volvo tagit fram grundläggande teman för de olika
områdena där chefer behöver förbättra sig. Här är några
exempel.
Tema om att öka snabbheten i arbetsrelaterad
information:
”Ett bra ledarskap förutsätter aktiv kommunikation. Du
måste hjälpa ditt team att få tillgång till den information
de behöver för att utföra sitt arbete. Snabbheten är viktig
eftersom affärskritisk information ofta förändras. Prioritera den information som gruppen behöver mest för att
öka sin prestationsförmåga. Gruppen behöver också veta
i vilket sammanhang informationen är relevant. Det är
också viktigt att förklara bakgrunden och orsakerna till
viss information eller visst beslut. Involvera din grupp
i diskussioner om vilka förväntningar de har på dig.
Vilken information skulle de föredra att få direkt från
dig? Fånga dessa förväntningar i ett ömsesidigt kommunikationskontrakt.”
Tema om att involvera medarbetare i beslutsprocessen för att bygga engagemang och
handlingsförmåga:
”Du måste aktivt involvera ditt team i diskussioner om
beslut och frågor som påverkar och rör deras arbete.
Vilka frågor vill medarbetarna ha inflytande på? Initiera
diskussioner där du lyssnar och lär. Genom att involvera
medarbetarna i frågor som rör mål, åtgärder, milstolpar,
ansvarsområden och hur man mäter framgång, hjälper
du dem att bygga engagemang för sina uppgifter. Medarbetare som upplever att de har inflytande på verksam-

hetens inriktning tar aktivt ansvar och ägarskap för överenskomna beslut. Det leder till bättre affärsresultat.”
Tema om att visa medarbetare respekt genom att
låta dem bli bekräftade, sedda och hörda skapar
ett öppet samtalsklimat:
”Ledare måste förtjäna medarbetarnas respekt. Det kan
du uppnå genom att visa respekt och tillit för medarbetarna och ge dem erkänsla för deras bidrag till teamets
värdeskapande insatser. Visa för varje medarbetare att
du faktiskt bryr dig om dem och vad de åstadkommer,
att du är villig att lära av dem och att du aktivt stöder
deras personliga utveckling. För att åstadkomma detta
behöver du vara tillgänglig för gruppen och engagerad i
deras dagliga arbete.”
Tema om att stödja företagets verksamhetsidé och mål genom att skapa följsamhet och
transparens:
”För att förbättra medarbetarnas uppfattning, förståelse
och stöd för företagets övergripande mål och syften,
måste du underlätta förståelsen av vad som driver förändring, varför det är relevant och hur förändring kommer att gynna arbetslaget. Bara du kan skapa mening
kring företagets strategiska val – genom att förklara
VARFÖR vissa beslut är nödvändiga, diskutera VAD
ditt team behöver göra för att uppnå målen och klargöra
HUR varje individ kan bidra till ett lyckat resultat. Du
bygger engagemang för förändring genom att motivera
till diskussion om framtiden.”
Tema om att ofta ge återkoppling på prestationer
för att bygga stöd, erkänsla och självkänsla för att
lägga grunden för mästerskap:
”Positiv återkoppling är väldigt energigivande. Medarbetare som får frekvent återkoppling och erkännande
för vad de åstadkommer i arbetet utvecklar förmågan
att möta ökade förväntningar. Ta varje tillfälle du får
att ge positiv och uppmuntrande återkoppling. Visa att
du uppskattar och värderar deras insatser, erfarenheter
och perspektiv. Uppmuntra att medarbetare ger ärlig
och konstruktiv återkoppling till varandra. Genom att
ge daglig, konstruktiv återkoppling på medarbetarnas
insatser kan du aktivt förstärka önskvärda beteenden,
öka medarbetarnas engagemang och därigenom bygga
en anda av ömsesidigt förtroende i gruppen.”



Resultat
Genom att implementera det kommunikativa ledarskapsindexet med kontinuerliga mätningar och riktade
utvecklingsinsatser för mellancheferna har deras förmåga ökat att möta både ledningens och medarbetarnas
förväntningar på dem. De generella förbättringarna,
mätt i andelen positiva medarbetarsvar procentuellt, har
ökat markant mellan åren 2002-2007, som nedanstående
tabell 2 visar.
Värden över 70% indikerar mycket starka områden och
mellan 65-70% är värdena starka. Värden mellan 50-65%
indikerar att åtgärder bör vidtas medan värden under
50% påkallar omfattande åtgärder.
Antalet respondenter i dessa mätningar ökade, under
denna tid, från 50635 till 72055. Alla resultat är fullt
jämförbara, även om formuleringarna av vissa frågor har
ändrats marginellt under tiden.

Tabell 2

2002

2005

2007

1. Do you feel respected by your immediate supervisor / manager?

75

79

82

2. Is your working group / team well managed?

60

70

74

3. Do you receive timely information relating to your work?

46

58

62

4. Is your working group / team free from conflicts that have
		 a negative impact on its work?

54

57

62

5. Does your immediate supervisor / manager involve you
		 in making decisions affecting your working group / team?

60

65

69

6. Do you receive regular feedback on your performance?

47

57

62

7. Do you know your company’s overall goals / objectives?

67

79

84

8. Does your immediate supervisor / manager actively support
		 your personal development?

53

64

66

9. Are you satisfied with the way top management of
		 your company communicates?

37

54

57

10. Does your immediate supervisor / manager keep you
		 well informed?

57

67

72

11. Can you influence your work situation?

64

69

71

12. Does your immediate supervisor / manager set a good example? 63

71

75
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Återstående förbättringsområden
Om man delar upp det generella CLI-värdet på de olika
bolagen inom Volvokoncernen får man en bild av att förbättringarna har varit genomgående i koncernen:

CLI resultat/affärsområde 2002
Volvokoncernen
Mack Trucks
Renault Trucks
Volvo Trucks
Volvo Buses
Construction Equipment
Volvo Penta
Volvo Aero
Financial Services
Volvo Powertrain
Volvo Parts
Volvo 3P
Volvo IT
Volvo Logistics

70
NA
62
71
67
71
83
72
74
66
67
70
83
78

2005

2007

83
85
81
82
81
84
86
80
91
81
79
83
90
92

85
85
80
85
82
87
86
90
88
82
87
86
91
88

Resultatet för 2002 kan av undersökningstekniska skäl
inte helt jämföras med värdena 2005 och 2007, men trenden i materialet är ändå tydlig.
Det höga värde som uppnåtts för Volvo Trucks, med
sina stora fabriksanläggningar och höga andel verkstadsarbetare indikerar en stark kommunikativ ledarskapskultur. Det något lägre CLI-värdet för Renault
Trucks, Powertrain och Volvo Buses, vilka har liknande
struktur som Volvo Trucks, indikerar sannolikt en mer
hierarkisk ledarkultur.
De mest dynamiska förbättringarna kan återfinnas
i Volvo Aero, Volvo Parts och Volvo Construction
Equipment. Under de senaste åren har dessa tre enheter
mycket förtjänstfullt hanterat dramatiska förändringar
av produktion, processer och marknadsförutsättningar.
I dessa verksamheter har högsta ledningen klart kommunicerat framtida utmaningar, visioner, initiativ och
förväntningar. Internkommunikationen har samtidigt
fokuserat på att aktivt stödja mellanchefer i deras dagliga
kommunikatörsroll.

Mellanchefer på Volvokoncernen har fortfarande ett
behov av att förbättra sitt ledarskap på följande fyra
områden:
Ledningsinformation
Konflikthantering
Återkoppling på prestationer
Snabb och relevant arbetsinformation

Det framgår av mätningarna som gjorts på frågorna 9, 4,
6 och 3, i tabell 3:
9. Are you satisfied with
the way top management
of your company
communicates?

Grön

Gul

Röd

57

22

22

4. Is your working group/team
free from conflicts that have
a negative impact on its work?

62

20

18

6. Do you receive regular
feedback on your performance?

62

21

16

3. Do you receive timely
information relating
to your work?

62

22
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Jämfört med andra företag är emellertid inte dessa resultat alltför nedslående. Värdena för fråga 9, som mäter hur
väl högsta ledningen kommunicerar, ligger på ca 53% i
andra högpresterande företag. Så Volvo står sig i den
konkurrensen, vilket givetvis inte ger något som helst
skäl till att slå sig till ro.

11

12
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Jämförelse med andra företag
I en jämförande studie, som utfördes av Towers Perrin 2, placerade sig Volvokoncernen tämligen väl. I ett
”benchmark” identifierades följande styrkor för Volvokoncernen jämfört med ett urval av amerikanska och
internationella företag, tabell 4:
Detta benchmark jämförde Volvo med tolv andra storföretag och visar att Volvokoncernen utvecklat en hög
effektivitet i sitt kommunikativa ledarskap.

Idag betraktas två av tre mellanchefer som kommunikativ ledare. Medarbetarna har givit dem ”grönt ljus” i
utvärderingen på minst 11 punkter av 12 i CLI. Sammanlagt 639 ledare och mellanchefer, vilket är en på tio, har
behållit sitt CLI på 100 under de senaste tre åren. Detta
indikerar att den interna kommunikationen inom Volvokoncernen håller en hög standard. CLI har inneburit ett
viktigt verktyg i att uppnå detta.

Tabell 4

Towers Perrin benchmark – Positive share in percent

Volvo
Group

Bench
mark

I understand my company’s strategy and vision

85

80

I understand how my unit/department contributes to the success of my company

84

84

Effectiveness of information regarding strategy and vision

76

73

I understand who my company defines as competitors

76

73

I understand the role I am expected to play to help my company reach
our goals and objectives

75

73

I receive information needed to do my job well

75

68

My direct supervisor is good at explaining complex concepts/ideas
in plain language that I can understand

71

67

My direct supervisor responds effectively to my questions and concerns

70

67

My direct supervisor effectively solicits my input

69

68

Senior leadership communicates clear vision for long-term success

69

65

I know where to get information I need when I need it

66

61

Senior leadership communicates progress in meeting business objectives

66

64

Company is honest and open in its communication to employees

64

60

My direct supervisor is effective in helping me to understand how my role
contributes to the overall success of the company

64

58

Employees can voice their opinions without fear of retribution

61

53

Messages are consistent across sources

61

57

		

2
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Kommunikativt ledarskap

Analys

När CLI introducerades i Volvokoncernen fanns det en
arbetsdefinition av kommunikativt ledarskap: ”Kommunikativa ledare är synliga, involverade och pålitliga.
De har större förmåga att motivera, förklara, dela information, lyssna och fråga efter återkoppling än andra,
mindre kommunikativa ledare.”
Under den tid som CLI har varit i bruk har det blivit
uppenbart att det finns olika former av kommunikativt ledarskap, beroende på kulturella skillnader och
verksamhetsskillnader. Därför har det genomförts flera
separata studier på frågan vad kommunikativt ledarskap
verkligen är. Dessa studier har sammantaget visat på två
grundläggande egenskaper för kommunikativt ledarskap, transparens och närvaro.

Resultaten från Volvokoncernens initiativ, att utveckla
sina mellanchefers kommunikativa ledarskap, visar att
detta inte bara är möjligt utan också effektivt. Detta
forskningsprojekt handlar ju om att studera hur information och kommunikation (I&K) kan användas för att
stödja yttre effektivitet och mellanchefers kommunikativa förmåga är en väsentlig komponent i kommunikationen i en stor och komplex organisation.
En annan lärdom man kan dra av detta exempel
är att verksamhetsnyttig I&K handlar till stor del om
att utveckla organisationens kommunikativa förmåga.
Detta leder till tanken att informatörsprofessionen står
inför ett paradigmskifte. Modernt arbete med I&K gör
skillnad för en organisation i den utsträckning det fokuseras på att bygga kommunikativ förmåga. Att kunna
sitt hantverk är en viktig grund, men det som gör att
en informatör blir en medlem av ledarskapet är i vilken
utsträckning han/hon förmår att bidra till att utveckla
organisationens kommunikativa förmåga.
Analysmodellen, som utvecklats i detta forskningsprojekt, bygger på föreställningen att kommunikation
har en verksamhetsnyttig effekt i den utsträckning den
bidrar till att förmedla helhetssyn på verksamhetens mål
och mening samtidigt som den stimulerar till variabilitet
i aktiviteter. Om man analyserar detta exempel ur denna
teoretiska modell finner man vissa intressanta karakteristika.
Ett karakteristika är att de frågor som använts för
att utvärdera mellanchefernas kommunikativa förmåga
behandlar just dessa två aspekter.
Den första aspekten behandlar chefernas förmåga att
förmedla de centrala koncepten i Volvokoncernens verksamhet på ett sådant sätt att de blir meningsskapande
i den egna gruppen. Det finns ett starkt uttryck för att
denna förmedling utgör en meningsskapande process
utan att den blir begränsande för aktiviteterna. På så sätt
ökar man chansen att Volvos centrala koncept verkar stimulerande för variabiliteten i aktiviteter samtidigt som
de skapar en gemensam förståelse för verksamhetens
syfte.
Den andra aspekten behandlar chefernas förmåga att
verka för mångfalden av initiativ i gruppen. Flera frågor
behandlar chefens förmåga att lyssna, initiera dialoger,
förmedla kunskap och sådana aktiviteter som i sig verkar stimulerande för att finna nya lösningar på problem.
Cheferna verkar i denna del som facilitatorer för variabilitet i aktiviteter.
Ett annat karakteristika är att frågorna som ligger till
grund för CLI inte anger hur chefen agerat utan vad resul-

Kommunikativa ledare skapar transparens
i situationen
Ledare som fungerar kommunikativt bra bidrar till en
större förståelse för företagets övergripande verksamhetsidé och mål. De involverar och engagerar sina team
och direktrapporterande i arbetet att bryta ned de övergripande målen till operationella. De söker aktivt efter
information från sina medarbetare och förser dem med
snabb och korrekt information som är relevant för deras
arbete. En utmärkande egenskap är att de kan överföra
den generella meningen med verksamheten till upplevd
mening för varje medarbetare. En transparent ledare
förbereder sin grupp på framtida förändringar i konkurrens- och marknadssituationen och förbereder dem
därmed på att hantera förändringar.
Kommunikativa ledare är pålitliga och närvarande
Kommunikativa ledare behandlar sina medarbetare med
respekt. De ger dem ofta återkoppling och konstruktivt
stöd till förbättring och utveckling och därmed påverkar
de medarbetarnas beteende i önskvärd riktning.
Öppenhet och närvaro är centralt för kommunikativa
ledare. De skapar förutsättningar för en öppen dialog
inom sitt team och de uppmuntrar till professionellt
utbyte mellan team. De identifierar konflikter i sin linda
och förhindrar att de utvecklas genom att skapa ett öppet
klimat i gruppen.
De kommunikativa ledarna är mer långsiktiga och
medvetna i sitt ledarskap, samtidigt som de är flexibla
med förmåga att anpassa sitt beteende till vad situationen kräver och till de enskilda individernas behov.
Slutligen, de skapar situationer som erbjuder lärande och
utveckling för sina medarbetare.3
3
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tatet blivit. Detta är viktigt eftersom ledarskap, i mångt
och mycket, är en konst att anpassa sig till situationen. I
en organisation som Volvokoncernen, vilken verkar i en
mångkulturell miljö, är det viktigt att chefer inte låser sitt
ledningsbeteende i ett visst ritualiserat mönster. Detta är
givetvis en speciell utmaning för ledarskapet eftersom
det innebär att man måste kunna förmedla de gemensamma perspektiven på ett flexibelt sätt samtidigt som
man måste kunna stimulera till variabilitet i aktiviteter
på det sätt som passar i den lokala miljön. Ett troligt skäl
till framgången i denna satsning på Volvo är att man
fokuserat sig på effekten av chefernas ledningsbeteende
och inte varit alltför instruerande.
Ytterligare ett skäl till att satsningen lyckades är troligen den nära kopplingen mellan utvärdering och åtgärder. Genom att utvärderingen kommunicerats tydligt,
till exempel med knepet att ange färgerna för effektivtet
(grön, gul och röd), får den genomslag. Det är svårt
för en mellanchef att undgå att känna sig träffad av
utvärderingen. Samtidigt sker denna träff utan att skada
eftersom den är direkt förenad med åtgärder som på ett
individualiserat sätt hjälper chefen till personlig utveckling. Det bidrar sannolikt till att man bygger en kultur i
organisationen att betrakta utvärderingarna som något
positivt och konstruktivt.
Utvärderingarna verkar också på flera håll. De lyfter
kommunikationsfrågan från att inte bara avse mellanchefernas roll utan de sänder även signaler till högsta
ledningen om hur den skall agera för att skapa en bättre
kommunikationsplattform för mellancheferna. Mätningarna sänder även signaler till medarbetarna eftersom de
synliggör de förväntningar som företaget även har på
dem. På detta sätt bidrar CLI till att utgöra en drivkraft
för att hålla igång det interna samtalet om verksamhetens
effektivitet.
Slutligen finns det en viktig aspekt i CLI som är värd
att lyftas fram och det är den successiva höjningen av ribban. För att I&K skall driva utveckling av effektiviteten
måste den successivt bidra till en förändrad syn på vad
som är effektivt. Medarbetares syn på mellanchefernas
effektivitet är ju en funktion av vad de vant sig vid.
Genom att utvärderingarna bygger på att mäta resultatet
av chefernas kommunikativa förmåga så öppnar det en
möjlighet att successivt öka dessa förväntningar. På så
sätt kan utvärderingarna stegvis höja kraven på cheferna
och det bidrar till att bygga ett lärande system med en
balans mellan prestation och förväntningar. Detta är
troligen den egenskapen i utvärderingarna som kommer
att få stort genomslag i Volvokoncernen i framtiden och
bidra till att företaget gradvis ökar sin kommunikativa
förmåga.
18

Sven Hamrefors
Sven Hamrefors är professor i innovation vid Mälardalens Högskola. Han är ledare för forskningsprojektet ”Verksamhetsnyttig information och kommunikation” som drivs vid Handelshögskolan i Stockholm.
Svens forskningsintresse kretsar kring frågor om
organisationers kommunikativa förmåga och hur den
påverkar deras förmåga att utveckla sina verksamheter på ett effektivt sätt. Sedan mer än 20 år har Sven
varit en frekvent anlitad föreläsare på företag, konferenser och inom akademin. Han har varit programansvarig för ”Communication Executives Program”,
sedan starten 1997. Sven har en lång erfarenhet av
praktiskt informationsarbete i näringsliv och förvaltningar och har varit medverkande i starten av flera
företag och verksamheter.
Sven kan nås på sven@hamrefors.se.
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Charlie Nordblom
Charlie Nordblom är chef för strategisk internkommunikation i Volvokoncernen. Han har globalt ansvar
för att utveckla koncernens kommunikativa ledarskap och interna kommunikationseffektivitet och
har i detta sammanhang introducerat fler innovativa
metoder. Charlie har arbetat som informationschef
i olika verksamheter sedan 1994 och kom till Volvokoncernen 2001. Han utvecklade där konceptet för en
koncerngemensam webbplattform och en ny generation av intranätet ”Violin” som bedömts vara världsledande av bl.a. Nielsen Normann. Han var drivande
i formuleringen av Volvokoncernens värdegrunder,
”The Volvo Way”, och har därefter varit aktivt involverad i utvecklingen av värdedrivet ledarskap i koncernen. Han är en ofta anlitad talare på konferenser
och kurser i Europa. Hans ämnen omfattar alltifrån
strategisk internkommunikation, medarbetarengagemang, förändringsledning, undersökningsmetoder
till utveckling av framgångsrika webbstrategier.
Charlie kan nås på charlie.nordblom@volvo.com

19

2/07

Verksamhetsnyttig information och kommunikation är ett femårigt forskningsprojekt som drivs gemensamt mellan Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Informationsförening. Från och med våren 2005
ingår även Mälardalens högskola.
Projektet startade hösten 2003 och forskningsledare är professor Sven Hamrefors. Syftet med projektet är
att utveckla kunskap om hur information och kommunikation kan användas i organisationsledning så att
man uppnår en högre grad av yttre effektivitet. Varje kvartal under projektets fortlevnad kommer denna
skriftserie att publiceras.
Finansiärer bakom projektet är Alecta, Ericsson, Folksam, Gullers Grupp, Hyresgästföreningen, JKL,
KK-stiftelsen, NCC, Nordea, Observer, Posten, SCA, Scania, SEB, Skanska, Vasakronan, Vattenfall
och Volvo.
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