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Abstract 
Title: How leaders communicate visions. A case study. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Camilla Ekman 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2010 - 06 

Aim: Organizations today have to be able to adapt to changes rapidly in order to keep up with 

development. In these changes the members of the organization play a major role, which puts 

importance to the communication within the organization as well as having a motivating vision. The 

aim of this essay is to examine how management communicate the vision of the organization. 

Methods: The survey is based partly on literature studies about leadership, communication, visions 

and organizational culture and partly on case studies, which are made on the basis of interviews with 

managers from different kinds of organizations. The four themes leadership, communication, visions 

and organizational culture affects the way the organization communicates the vision. The analysis of 

the survey is based on the discussion and analysis of the case studies compared with the theoretical 

framework. 

Result & Conclusions: In all organizations, communication is an ongoing phenomenon and shows 

itself in many different ways. A very small part of the communication within the organization seems 

to be aware communication about the vision. Despite that, managers experience that the vision is a 

living theme in the organizations due to the fact that the vision often is created from the culture and 

activities within the organization. Since the culture of an organization never is unanimous, the vision 

needs to be communicated not only in the teams but also with each employee in order to be fully 

adopted into the activities of the organization. The manager has to live the vision, not only talking 

about it. If the vision is well-reasoned, concrete and distinct, the management will find it easier to 

communicate it with the employees. The management has to try to construct the vision into the 

organization, for example through the structure of the organization. 

Suggestions for future research: The study is made on the basis of interviews with managers in the 

organizations. In order to deepen the study it would have been interesting to study the aspects 

leadership, communication, visions and organizational culture through observations in the 

organizations. Another way of deepening the study is to make the same interviews but with 

employees in the same organizations. Management and employees do not always experience the 

same things. 

Contribution of the thesis: The study mainly has illustrated how managers communicate visions 

among their employees and shows both possibilities and obstacles for the communication. Hopefully 

this study will increase the understanding of these aspects of communication. 

Key words: communication, visions, management, culture, organization, employees 
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Abstrakt 
Titel: Hur ledare kommunicerar visioner. En fallstudie. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Camilla Ekman 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2010 - 06 

Syfte: Organisationer måste idag ha en förändringsberedskap för att ha möjlighet att hänga med i 

utvecklingen. I denna förändringsberedskap spelar organisationens medlemmar en stor roll, vilket 

gör att kommunikationen inom organisationen måste fungera och att visionen måste kunna motivera 

medarbetarna. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt som chefer och ledning 

kommunicerar organisationens vision.  

Metod: Undersökningen baseras dels på litteraturstudier om ledarskap, kommunikation, visioner och 

kultur och dels på fallstudier, som gjordes utifrån intervjuer med ledare från olika sorters 

verksamheter. De fyra temana ledarskap, kommunikation, visioner och kultur visar sig alla påverka 

sättet organisationer kommunicerar visionen på. Undersökningens analys grundar sig på att 

fallstudierna diskuteras och analyseras utifrån teorin. 

Resultat & slutsats: I alla organisationer sker kommunikation hela tiden och med olika uttryck. En 

mycket liten del är medveten kommunikation kring organisationens visioner. Trots det upplever 

ledare att visionen är levande i organisationen eftersom den ofta skapats utifrån organisationens 

kultur och verksamhet. Eftersom organisationer inte har en enhetlig kultur, bör visionen 

kommuniceras både i arbetslagen och enskilt med varje medarbetare, för att medarbetarna ska 

förstå vad visionen betyder i det dagliga arbetet. Ledaren måste själv leva visionen och inte bara 

prata om den. Genom att visionen är genomtänkt, konkret och tydlig blir den också lättare att 

kommunicera mellan ledning och medarbetare. Det gäller för ledningen att bygga in visionen i 

organisationen, t.ex. genom strukturen. 

Förslag till fortsatt forskning: Studien är gjord utifrån intervjuer med ledare i organisationerna. För 

att komma riktigt på djupet skulle det vara intressant att undersöka aspekterna ledarskap, 

kommunikation, visioner och kultur genom observationer i organisationerna. Ett annat sätt att 

fördjupa studien är att genomföra samma intervjuer, fast med medarbetare ur samma 

organisationer. Ledning och medarbetare upplever inte alltid samma sak. 

Uppsatsens bidrag: Studien har främst belyst hur ledare kommunicerar visioner med sina 

medarbetare och visar på både möjligheter och hinder för denna kommunikation. Min förhoppning 

är att studien ska ge förståelse kring dessa aspekter. 

Nyckelord: kommunikation, visioner, ledarskap, kultur, organisation, medarbetare  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet redogörs för undersökningens bakgrund och syfte och också hur arbetet är 

upplagt. 

1.1 Bakgrund 
På Dagens Industri Debatt den 18 februari i år kräver Bernt Engblom att SAS’s ledning ska bytas ut. 

SAS präglas av konflikter och lönsamhetskris, som en del hävdar beror på ägarproblem. Engblom 

hävdar istället att problemen är ett resultat av dåligt ledarskap på alla nivåer. För att ta sig ur krisen, 

anser Engblom att SAS-kulturen behöver nya synsätt och nya handlingsmönster överallt i 

organisationen och en ledare som kan frigöra medarbetarnas resurser. Han går så långt att säga att 

det ”saknas en i tiden bärande affärsidé och motivation hos många medarbetare”.1 Vi lever i en 

föränderlig värld, där organisationer måste ha en beredskap för att kunna bedriva ett 

förändringsarbete för att ha en chans att hänga med i utvecklingen. Hela tiden ändras 

förutsättningarna på marknaden och på många arbetsplatser idag sker förändringsarbeten av olika 

slag. En del förändringar lyckas, men de flesta misslyckas. Kanske de ledare och de medarbetare som 

ska genomföra förändringen inte förstår meningen med förändringen eller lever organisationens 

medlemmar så mycket i den dagliga verksamheten att det är svårt att lyfta blicken och se framåt och 

se någonting annat. Ledare uppfattar att de ger information, men att denna information inte får 

genomslagskraft i verksamheten. Den verkar inte tas in av medarbetarna. För ledaren gäller det att 

finna vägar att kommunicera kring organisationens visioner och mål för att kunna leda medarbetarna 

genom en förändring. Det är kanske lättare sagt än gjort. 

Idag finns det gott om kommunikationskonsulter och kommunikationsrådgivare, som erbjuder 

visionsutveckling för företag som vill se framåt och verkligen lyckas. På deras hemsidor kan man läsa 

att ”Visionen skapar engagemang, vi hjälper dig skapa visionen”2 och att ”bra kommunikation gör 

skillnad och ger resultat”3. Konsultföretagen erbjuder rådgivning, träning och stöd inom 

kommunikation och visionsskapande. Konsulterna hjälper bl.a. organisationen att få visionen att leva 

i organisationen och att fastställa de gemensamma värderingarna. Förekomsten av sådana här 

konsultföretag tyder på att det måste finnas en osäkerhet inom organisationer om både hur de ska 

hantera förändringar och skapandet av visioner. Men det måste också tyda på att organisationerna 

ser det som ytterst viktigt, eftersom man är beredd att lägga ner resurser på att ta in någon 

utomstående. 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka på vilka sätt som chefer och ledning 

kommunicerar organisationens vision.  

1.3 Avgränsning 
Undersökningen avgränsas till att gälla svenska organisationer, då kulturella skillnader kan påverka 

hur organisationens vision kommuniceras. Kommunikation kring vision kan innebära både extern 

kommunikation gentemot kunder etc. och intern kommunikation inom organisationen. 

Undersökningen avgränsas till att gälla den interna kommunikationen från ledning till medarbetare. 

                                                           
1
 http://di.se/Artiklar/2010/2/18/200607/DI-Debatt---Byt-ut-ledningen-i-SAS/ (hämtat den 22 maj 2010, kl. 

19.46 
2
 http://www.drivkraften.se/visionsutveckling.aspx (hämtat den 10 maj 2010, kl. 20.35) 

3
 http://thorenstenberg.se (hämtat den 10 maj 2010, kl. 20.30) 

http://di.se/Artiklar/2010/2/18/200607/DI-Debatt---Byt-ut-ledningen-i-SAS/
http://www.drivkraften.se/visionsutveckling.aspx
http://thorenstenberg.se/
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Fokus kommer att ligga på olika kommunikationsmöjligheter för ledningen att förändra eller 

upprätthålla medarbetarnas syn på organisationens vision. 

1.4 Disposition 
I nästa kapitel kommer valda undersökningsmetoder att redovisas och motiveras. Kapitel 3 kommer 

att ge en teoretisk referensram för undersökningen. Kapitlet kretsar kring fyra teman; 

kommunikation, visioner, ledarskap och kultur. I kapitel 4 presenteras fyra fallstudier som är gjorda 

utifrån intervjuer och bildar den empiriska delen av undersökningen. Fallstudierna diskuteras och 

analyseras med den teoretiska referensramen som utgångspunkt i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med 

slutsatser i kapitel 6. 

Fig. 1 Disposition av arbetet 

INLEDNING Diskussion kring undersökningens 
bakgrund, syfte och avgränsning. 
Uppsatsens disposition presenteras. 

 
 

METOD Här beskrivs metodvalen för 
undersökningen och också de val av 
undersökningsobjekt jag gjort.  

 
 

TEORI I teoridelen presenteras forskning 
kring de fyra teman som är pelarna i 
min undersökning, nämligen 
ledarskap, visioner, kommunikation 
och kultur. Teoriavsnittet är 
grunden för empiridelen. 

 
 

EMPIRI Utifrån litteraturstudierna 
genomförde jag intervjuer som 
presenteras i empiriavsnittet i form 
av fallstudier. 

 
 

ANALYS I analyskapitlet möter empiri teori 
genom en diskussion kring vad som 
framkommit under mitt arbete. 

 
 

SLUTSATSER Slutligen presenteras slutsatser jag 
drar utifrån min undersökning. 
Förslag på vidare forskning ges. 
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2 Metod 
I detta kapitel redovisas och analyseras val av undersökningsmetoder. 

2.1 Kvantitativa och kvalitativa undersökningar 
Kommunikation mellan ledare och medarbetare är en aspekt av organisationer som jag länge varit 

intresserad av. Som medarbetare i olika organisationer har jag många gånger sett att trots att 

ledningen kommunicerat ett innehåll så uppfattar medarbetarna innehållet på en mängd olika sätt, 

ibland omedvetet, men ibland också medvetet. De tre första teman jag valde kändes mycket 

självklara, nämligen kommunikation, ledarskap och kultur, eftersom jag var intresserad av 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Det stod ganska snart klart för mig, när jag 

började studera litteratur kring dessa tre teman att min undersökning behövde begränsas eller 

nischas. I litteratur kring ledarskapet framgick tydligt vikten av att sätta upp mål för verksamheten 

och medarbetarna för att skapa mening och höja medarbetarnas ambitioner och också vilja att 

arbeta för verksamhetens bästa. Därför valde jag att, som ett fjärde tema i min undersökning, 

studera visioner och deras betydelse för verksamheten. Jag kunde lätt ha utökat min undersökning 

med fler teman, men jag upplever att dessa fyra teman var centrala för att syftet med 

undersökningen. 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur ledningen kommunicerar organisationens vision 

gentemot medarbetarna. Genom att studera kommunikation utifrån ledarskapsteori, visionskapande 

och kultur hoppades jag kunna bidra till att se möjligheter och hinder för ledare att kommunicera 

visionen för att utveckla verksamheten inom sin organisation. I kombination med litteraturstudierna 

ville jag empiriskt undersöka min frågeställning och kunde då välja att antingen göra en kvantitativ 

undersökning eller en kvalitativ undersökning. De olika metoderna, kvalitativa och kvantitativa, har 

alla sina starka och svaga sidor, men är alla till hjälp vid olika sorters studier. 

Genom en kvantitativ undersökning hade jag fått en bred undersökning av de variabler jag valt att 

undersöka. Det hade gått att göra statistiska generaliseringar där jag kunnat se det gemensamma, 

det genomsnittliga eller det representativa i hur ledare kommunicerar visionerna med 

medarbetarna.4 En kvalitativ undersökning däremot, har sin styrka i att den visar på en helhetsbild 

som ger ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.5 Eftersom uppsatsen syftar till att 

förstå processerna som påverkar kommunikationens funktion och betydelse inom organisationen, 

valde jag en kvalitativ metod för undersökningen. De fyra teman som undersökningen kretsar kring, 

kan man se som variabler, eftersom de är aspekter som hör ihop och påverkar varandra. Men 

huvudtanken är att uppsatsen ska beskriva och skapa förståelse.  

En kvalitativ undersökning koncentreras vanligen till ett fåtal undersökningsobjekt både av resursskäl 

och genom behovet av överblick, t.ex. görs intervjuer eller observationer. Denna typ av undersökning 

är mer flexibel, än t.ex. enkäter. Flexibiliteten såg jag som en fördel, eftersom mina litteraturstudier 

kunde ge nya infallsvinklar och där intervjumallen gav stor frihet att prata om de fyra valda temana, 

utan att styra intervjupersonerna för mycket. Att jag just gjorde intervjuer och inte observationer, 

berodde helt enkelt på tidsschemat. Att vara på plats och observera kommunikationen av visioner 

mellan ledare och medarbetare hade krävt en ganska lång period i organisationen för att få syn på 

                                                           
4
 Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1997), Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Studentlitteratur, Lund, s. 78ff. 
5
 Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1997), s. 78ff. 
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den. Istället var intervjuer ett bra alternativ, där jag fick tillfälle att personligen möta ledaren och få 

den att reflektera över vad han eller hon gör för att kommunicera visionen.  

Intervjuerna tog ungefär en timme var att genomföra. Jag utgick ifrån en intervjumall jag gjort upp i 

förväg men avvikelser från denna förekom, beroende på vilka svar intervjupersonerna gav. 

Intervjupersonerna fick själva välja var de ville träffa mig för intervju. Intervjumallen finns som 

bilaga1.  

2.2 Val av organisationer 
Även om jag inte strävar efter en statistisk generalisering med min undersökning, måste urvalet av 

undersökningsenheterna göras med någon tanke. Intervjuerna ska öka informationsvärdet och skapa 

en grund för djupare förståelse kring min frågeställning.6 Därför ville jag ha en så stor variationsbredd 

som möjligt i urvalet av organisationer. Det innebar att organisationer helst skulle finnas inom både 

privat och offentlig sektor, men också att det inom den privata sektorn fanns representanter från 

olika typer av verksamhet. Initialt kontaktade jag ledare i fyra olika organisationer, eftersom det 

kändes som en bra start och att jag fick en bra spridning på organisationernas verksamhet. Det är 

vanligt att tro att det är bättre att undersöka många fall istället för få, men då förglömmer man att 

det går att göra jämförelser och generalisera, eftersom det i litteraturen kan finnas andra liknande 

studier, som man kan studera. Man kan också finnas generell kunskap i form av teorier och modeller 

som man kan jämföra med.7 När man gör en kvalitativ undersökning kan man alltid utöka den om 

insamlingen inte ger tillräckligt med information8. Eller tvärtom, upphöra med insamlingen om det 

visar sig att man har blivit mätt på information. När dessa fyra initiala intervjuer var genomförda 

kändes det som om den samlade informationen gav tillräckligt att bearbeta för att beskriva och 

förstå uppsatsens frågeställning, vilket gjorde att jag tog beslutet att stanna vid dessa fyra intervjuer. 

2.3 Dataanalys 
Analysen kommer att bygga på studier av de gjorda intervjuerna. För att lättare få en överblick av 

varje enskild ledare, är intervjuerna författade i form av fallstudier här i uppsatsen. När fallstudier 

görs undersöker man ett fåtal objekt i flera avseenden och försöker finna samband mellan olika 

variabler, i mitt fall kommunikation, ledarskap, kultur och visioner. Eftersom syftet var att söka efter 

människors inställningar och uppfattningar kring dessa fyra fenomen, måste jag säkerställa att 

intervjuerna verkligen kretsade kring detta. Genom att ha en bred litteraturgenomgång var det 

lättare att veta vad jag skulle fråga efter. Vid läsningen av litteraturen, uppkom nya infallsvinklar till 

undersökningen. Samtidigt har frågeställningarna också vänts och vridits på under intervjuerna för 

att intervjupersonerna skulle reflektera kring det de fyra temana som undersökningen. När det 

saknades information vid analysen fanns möjlighet att gå tillbaka till intervjupersonerna. En 

undersökning baserad på fallstudier är inte helt värderingsfri, utan uttolkaren, i detta fall jag, 

kommer in på ett påtagligt sätt.9 Samtidigt är det viktigt att min undersökning ger tillförlitliga svar, 

som även andra undersökare skulle ha kommit fram till vid samma typ av undersökning. Vid tolkande 

undersökningar som denna, kan tillförlitlighet vara ett problem, eftersom vi alla är individer som 

                                                           
6
 Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1997), s. 100f. 

7
 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2001), Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi, s. 

106. 
8
 Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1997), Lund, s. 100. 

9
 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2001), s. 102f. 
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tolkar utifrån våra referensramar och erfarenheter.10 Vid intervjuerna förde jag anteckningar, vilket 

kan leda till att saker, som intervjupersonen sade, missats eller missförståtts. För att öka 

tillförlitligheten har de intervjuade personerna fått läsa fallstudien för att få en chans att ändra saker 

som jag eventuellt missuppfattat. 

  

                                                           
10

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2001), s. 40. 
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3 Teori 
I teoridelen redogörs forskning kring kommunikation, ledarskap, vision och kultur. Eftersom 

kommunikation är processen för människors kontakt med varandra, så är kommunikation grunden 

för organisationen. Allt som inbegriper organisationen, inbegriper också kommunikation. Genom att 

studera vissa aspekter av organisationen kan vissa av kommunikationens vägar och uttryck inom 

organisationer skönjas.  

3.1 Ledarskap 
Fram till 1900-talets början styrde ledarna genom resultatredovisningen där man bedömde 

effektiviteten genom att mäta olika interna processer, t.ex. lageromsättning eller arbetsrimmar per 

enhet. Idag ses ofta effektivitet mer som förmågan att kontinuerligt uppdatera och utveckla 

organisationens resurser.11 

Ledarskapet kan utgöra en levande kraft i dagens organisationer, som kan mobilisera kraft för att 

möta dagens marknad. Idag krävs ett engagemang för förändring och det gäller för ledaren att känna 

en upplevelse av att ha den rätta inriktningen. Det som Whittington12 kallar det visionära ledarskapet 

framhåller förmågan att mobilisera den energi som krävs för att implementera förändringar. Det 

behövs en förmåga att förmedla en känsla av mening för medarbetarna och ledaren ska inte 

underskatta de kollektiva insatser som egentligen är det som gör en organisation till vad den är. Även 

Ekman13 ser att ledaren är med och präglar kulturen i organisationer. Kulturen i sig är central för 

organisationen och därför blir det viktigt vilka signaler ledaren sänder ut till medarbetarna. Ledaren 

måste förstå de normer som styr den vardagliga verksamheten. Enligt Erikson14 har ledaren en 

avgörande roll i att påverka hur organisationens kommunikationsklimat är och kan på så sätt vara 

med och skapa organisationens kultur. 

Heide m.fl.15 beskriver den moderna chefen som en person som kan delegera ansvar och 

beslutsbefogenheter. Dessutom måste ledaren också kunna stödja och underlätta medarbetarnas 

arbete. Samtidigt är det viktigt att ha förmåga att söka nya och bättre vägar för verksamheten genom 

att utmana rådande synsätt och också måla upp en vision om en spännande framtid. Den 

sammanhållande kraften i organisationen ska utgöras av gemensamma idéer och värderingar. 

Ledarskap i dagens organisationer har rört sig från den tidigare styrningen och övervakningen till ett 

ledarskap som handlar om att kommunicera målen. Det handlar om att leda värderingar och idéer16. 

Det kommunikativa uppdraget för ledaren handlar idag mer om att sålla och förklara information för 

medarbetarna och att se till att det finns tillfällen för dialoger kring verksamheten.  

Von Heland17 påstår att många chefer inte ger personalrelaterade frågor samma status som andra 

frågor som de ser som mer direkt knutna till verksamhetens framgång. Detta trots att de säger sig se 

                                                           
11

 Whittington, Richard (2002), Vad är strategi – och vad spelar den för roll?, Liber, s. 76ff. 
12

 Whittington, Richard (2002), s. 67. 
13

 Ekman, Gunnar (2003), Från prat till resultat – Om vardagens ledarskap, Liber, s. 64. 
14

 Erikson, Peter (2007), Planerad kommunikation, Liber, s. 211. 
15

 Heide, Mats m.fl. (2005), s. 101. 
16

 Heide, Mats m.fl. (2005), s. 117. 
17

 von Heland, Björn (2009), Ledarskap för en lyckad vardag, på en bra arbetsplats i en kreativ organisation, 
Books on Demand, s. 15. 
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medarbetarna som den viktigaste resursen. Ekman18 hävdar att avståndet mellan ledning och 

medarbetare blir större. Ledningens strategier, värderingsdokument och planer är mer särkopplade 

från medarbetarnas faktiska arbete. Orsakerna ser Ekman i att fler och högre krav ställs på 

människorna i organisationen och att arbetslivets tempo ökar. Det finns inte lika mycket tid till 

eftertanke. Ledaren bestämmer visserligen mål, strategier och resurser, men i medarbetarnas vardag 

behöver de själva ta ett stort antal egna beslut.  

För att kunna leda utvecklingen i organisationen och för att kunna få medarbetarna att arbeta mot 

visionerna, lyfter Ekman19 fram dialogen med medarbetarna. Ledaren måste delta i det dagliga 

samtalet. Genom att göra det kan ledaren erövra ledarskapets förtroende och får därmed möjlighet 

att kunna påverka verksamheten. 

Ledningen för en organisation bör ha någon form av kommunikationspolicy där det beskrivs hur 

kommunikationsarbetet ska utföras, vilka principer för ansvar och befogenheter organisationers 

medarbetare ska ha i kommunikationsfrågor och hur de fördelas i organisationer. Ledningen måste 

alltså vara enig om målen för kommunikationen och samordna den.20 

Olika ledarskapsperspektiv finns beskrivna och många av dem utgår från att man kan analysera 

ledarskap ur ett rationellt perspektiv och genom vetenskapliga metoder förstå ledarskapet. Mot 

detta synsätt står perspektivet som av vissa kallas ”management of meaning” och som utgår från att 

ledarskapet har en kulturell och symbolisk funktion. Det finns ingen objektiv verklighet, eftersom 

organisationen skapas av alla som finns i och kring den. Ledarskapet måste alltså ses och förstås ur 

detta perspektiv. Ledarskapet handlar utifrån detta synsätt om att skapa mening och sammanhang 

för medarbetarna. Det är viktigt att skapa mening och förståelse, att skapa ordning, klarhet och 

struktur i medarbetarnas upplevelser av arbetet och verksamheten. Eftersom individer anpassar sin 

tolkning så att den passar dem, så uppstår en förvrängning och det betyder att medarbetarna i en 

organisation i mångt och mycket lever i olika verkligheter. Ledaren bör skapa en gemensam 

referensram och skapa och upprätthålla stabilitet, genom att t.ex. skapa rutiner för den dagliga 

verksamheten.21 Det finns en hel del likheter mellan detta synsätt och det s.k. situationsanpassade 

ledarskapet. Ledarskapet borde enligt detta synsätt anpassas till den rådande kontexten eller 

situationen och ledaren bör kunna anpassa sitt ledarsätt till vilka krav den enskilda situationen kräver 

av styrning eller stöd.22 

I det meningsskapande ledarskapet, som både Euström & Kock23 och Sjøvold24 beskriver, ses alltså 

ledarskapet som en process där ledaren ska skapa ramar för och definiera andras verklighet. Det är 

då ledarens viktigaste uppgift att påverka kulturella värden och normer i sin organisation och har 

därmed ett stort inflytande över att skapa och forma kulturen. Att skapa mening för andra är att se 

till att medarbetarnas ansträngningar riktas mot gemensamma mål. Ledarskapet handlar således om 

att samordna medarbetarnas handlande och resurser för att uppnå verksamhetens syften. Mot detta 
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står Beckérus & Edström, som ser en risk i att alltför mycket betona värderingarnas centrala roll, 

eftersom man då riskerar att skapa täta företagskulturer där oliktänkande missgynnas25. 

Förståelsens betydelse betonas av forskare, som menar att klimatet inom organisationen måste vara 

gynnsamt för att organisationen ska vara flexibel och kunna genomföra förändringar. Istället för att 

deklarera hur något ska vara gäller det att få medarbetarna att förstå innebörden i det som görs och 

ska göras. Utgångspunkten för ledaren borde vara medarbetarnas sätt att förstå sitt och 

organisationens arbete, ett s.k. bottom-up-inriktning. Det är lättare att förstå en vision om man är 

med att skapa och utforma den.26 Enligt detta sätt att se på ledarskapet blir det en betoning på 

idéstyrning, att kultur och värderingar sätts i centrum. Målet för ledaren blir att åstadkomma en 

gemensam organisationskultur. Om inte medarbetarnas mål ligger i linje med företagets mål kan det 

få förödande konsekvenser. Däremot poängterar Euström och Kock (2009)27 att det yttersta ansvaret 

för verksamheten fortfarande ligger hos ledningen och därmed också att utforma strategier för 

organisationen.  

Idag har man på de flesta ställen nedmonterat hierarkierna för att istället ha plattare organisation. 

Företagen behöver en organisation som underlättar för processerna inom organisationen. 

Processerna ska flyta så smidigt som möjligt och inte ha hinder i vägen. Dagens organisationer har 

krav på sig att vara flexibla och att kunna samverka horisontellt. I dagens organisationer finns därför 

färre beslutsnivåer och ledarens funktion ses som meningsskapare och koalitionsbyggare.28 Det 

centrala är att vägleda och stimulera människor att hela tiden arbeta mot förbättringar. Styrningen 

från ledaren är utformningen av gräns- och rambetingelserna för verksamheten.29  

Enligt Euström och Kock (2009)30 är det idag vanligare med organisering i målstyrda arbetsgrupper, 

team. Att vara ledare för ett team ställer nya krav på ledarskapet, eftersom grundtanken med team 

är att det ska vara stor grad av självbestämmande och självkontroll i teamet. För att få teamarbetet 

att fungera effektivt, krävs att ledaren sätter ihop teamet på ett bra sätt, att de får stöd och att 

ledaren har daglig interaktion med teamet. Ledarens roll blir att stödja, utveckla och motivera 

teamet, dvs. underlätta grupprocessen. Ledaren blir länken mellan teamet och omgivningen och är 

den som hanterar kommunikation och information. Det gäller också för ledaren att utveckla 

medarbetarnas kompetens och utnyttja den på bästa sätt.  

Sjøvold31 pekar på vikten att det är överensstämmelse mellan det ledaren säger och det ledaren gör. 

Om det finns en klyfta däremellan blir det alltid det ledaren gör som faktiskt gäller. Normerna 

bestämmer alltid över värdena. Det viktigaste verktyget i ledarens arbete är inte hans ord utan 

istället hans sätt att vara. 

3.2 Visioner 
De flesta organisationer har någon typ av skriftliga styrdokument där organisationens mål, vision och 

värderingar uttrycks. Idag ligger det i ledarskapet att kommunicera dessa visioner för att chefer och 
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30

 Euström, Per-Erik och Kock, Henrik, Red. (2009), s. 53ff. 
31

 Sjøvold, Endre (2008), s. 122. 



13 
 

medarbetare ska uppnå en gemensam förståelse för organisationens verksamhet.32 Även om det 

finns skeptiker som tvivlar på visionernas värde, så finns det många fler som betonar vikten av en 

gemensam strategi för organisationen33. 

Det finns olika perspektiv på strategier34, men alla utgår från att strategier är till nytta för 

organisationen. Skillnaden mellan perspektiven handlar snarare om anledningarna till 

strategiformulerandet och om hur man skapar strategierna. Eftersom det finns individuella intressen 

i alla organisationer, är en organisation varken enat eller enhetligt utan förhandlar sinsemellan för att 

komma fram till en uppsättning gemensamma mål som är mer eller mindre acceptabla för dem alla. 

Förutom dessa inre förhandlingar finns det också andra grupperingar utanför organisationer som har 

sina intressen som de vill få tillgodosedda och som säkert också påverkar strategin för 

organisationen. Däremot menar Erikson35 att strategier och affärsmål måste vara noga genomtänkta 

men också att de behöver kompletteras med flexibilitet. Flexibiliteten ger ett tydligare och större 

manöverutrymme för att snabbt kunna göra justeringar av fart och kurs. Långsiktighet kombineras 

med flexibilitet. 

Von Heland (2009)36 menar att medarbetarrollen formas av visionen för organisationen. Visionen 

sätter målen som behövs för att styra inriktningen på verksamheten. Naturligtvis finns det även 

andra faktorer, som formar medarbetarrollen, t.ex. budget, administrativa system och rutiner. I 

motsats till detta menar Heide m.fl.37 att strategi och filosofi inte är levande dokument i många 

organisationer utan att de bara används vid enstaka utbildningstillfällen. Även Ekman38 menar att 

texterna lever sitt eget liv avskilt från den dagliga praktiska verkligheten, som de är avsedda att styra. 

Dock menar han39 att texterna undersöks och hanteras i det ständiga småpratet mellan 

medarbetarna. 

Samtidigt menar Whittington40 att organisationsstrategin ofta är ett resultat av en kombination av 

tillfälligheter och djupt rotade rutiner som härstammar från mitten av organisationen, även om den 

högsta ledningen har andra avsikter. Han går så långt att han säger att det ”…verkar således som om 

beslutsfattande ledningsgrupper är märkligt toleranta när det gäller mångtydighet och otydlighet och 

att de ofta formulerar sina strategiska mål utifrån vaga och till och med motsägande kriterier.”41 

Strategin tycks ha som funktion att både övertyga medarbetarna om ledningen lagt ner tid och 

resurser på att skapa en viss policy men också att visa för omvärlden att organisationen håller 

måttet. Whittington42 nämner undersökningar som visar att planeringsprocessen uppfyllde 

kontrollerande, sociala och symboliska funktioner även om ledningens förslag till strategi 

omformulerades av medarbetarna. 
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Enligt Whittington43 lägger höga chefer ner mer tid och energi på att implementera strategier än de 

gör på att välja ut dem. Det gäller i sin planering av hur man ska implementera strategin att se till att 

de organisatoriska strukturerna passar strategin. Ett bra strategival kan nämligen ändå misslyckas 

pga illa upplagd implementering. Man måste också ha i åtanke att organisatoriska 

anpassningsprocesser är långsamma och också ofullständiga. Även Mintzberg44 betonar strukturens 

betydelse för strategival och strategiimplementering. Han menar att man sällan kan fatta beslut om 

strategier utan att se till existerande strukturer. Organisatoriska strukturer kan i praktiken både 

främja och hindra specifika strategier. Samtidigt menar Heide m.fl.45 att visionen kan behövas för att 

fösvaga gamla värderingar som finns kvar i organisationen, alltså för att en förändring ska komma till 

stånd. 

Deetz46 följer linjen att det är mycket viktigt att utveckla och följa en stark vision i organisationen. 

Han betonar också att visionen måste konstrueras kollektivt och ägas av medarbetarna på olika 

organisatoriska nivåer för att visionen ska bli effektiv. Annars blir det som Normanns47 

undersökningar visar, att visionerna inte får några praktiska konsekvenser. Han menar på att de 

strategiska begreppen i många organisationer används i en slags rutinmässig aktivitet, helt skild från 

vardagshändelserna och då förblir visionerna bara retorik utan handling. Visionen måste kombineras 

med åtgärder, som ska vara omedelbara och konkreta, i syfte att förverkliga visionen. Den måste 

snabbt omsättas till handling och det är här kommunikationen kommer in. Kommunikation är en 

grundförutsättning, men också ett arbetsverktyg för att ledning och medarbetare ska kunna skapa en 

gemensam referensram. 

Heide m.fl.48 lyfter fram ett antal faktorer som påverkar införandet av strategin. Den organisatoriska 

rollen påverkar hur du som person ser på strategin. Vilket förtroende medarbetarna har för cheferna 

och också samhörigheten inom arbetsenheten påverkar hur lätt eller svårt det blir att få igenom 

strategin. Dessutom påverkas strategiimplementeringen också av informationsklimatet, dvs. hur 

öppen dialog man kan ha.  

Ledarens roll är att översätta mål, uppgifter och direktiv, som kommer uppifrån till mål och uppgifter 

för sina medarbetare. Men delaktighet förbättrar, enligt Euström och Kock49, den sociala 

interaktionen, kommunikationen och kontrollen över de egna aktiviteterna. 

3.3 Kommunikation 

3.3.1 Definition 

Kommunikation är definierad som processen för människors kontakt med varandra. Tidigare 

uppfattades kommunikation som förmedling av olika signaler i form av olika signaler i form av 

budskap, attityder och känslor mellan sändare och mottagare. Numera ser man kommunikation som 

en interaktion mellan deltagarna. Man talar alltså inte om sändare och mottagare längre.50 Om 
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kommunikationen då är processen för interaktion mellan människor, så är information innehållet i 

denna process.51 

3.3.2 Funktionen/påverkan på organisationen 

Redan 1938 pekade Chester Barnard på kommunikation mellan medarbetare i en organisation som 

en avgörande faktor för en organisations överlevnad.  Han menade att kommunikationen var viktig 

för att medarbetarna ska acceptera målen och också översätta målen till handling. Barnard såg 

organisationer som relationer mellan människor och betonade den informella kommunikationen som 

han såg som värdefull för organisationen så länge den hanterades med omsorg.52 Studier av 

organisationer har alltmer uppmärksammat kommunikationens betydelse. Kommunikationen har 

stor betydelse för både struktur och kultur. Ledningen behöver ägna sig åt medvetet 

informationsarbete och planera kontaktformer och samverkan mellan olika enheter eller grupper.53  

Larsson(2001)54  hänvisar till olika forskare som menar att den interna kommunikationen har flera 

olika funktioner. Den interna kommunikationen sprider och genomsyrar mål, uppgifter och regler för 

verksamheten i organisationen, såväl som den koordinerar aktiviteterna i organisationen. Dessutom 

ger intern kommunikation ledningen en fingervisning om tillståndet i organisationen och om hur 

tillförlitlig den nedåtriktade informationen är. Den interna kommunikationen gör också att 

medarbetarna socialiseras in i organisationens kultur.  Om organisationen har en väl fungerande 

intern kommunikation ges medarbetarna en god överblick, enighet bland målen skapas, 

beslutsunderlagen förbättras, motivationen och vi-andan ökas. Den väl fungerande interna 

kommunikationen möjliggör en decentralisering och delegering, minskar också 

personalomsättningen och bidrar till ökad lönsamhet. 

Även Heide m.fl. (2005)55 lyfter kommunikationens vikt för att medarbetarna ska få kunskap om, 

förstå och acceptera organisationens mål och för att kunna översätta mål till handling. De ser 

kommunikation som en viktig ledningsfråga såväl viktig ur ett individperspektiv. Individerna får 

förutsättningar att arbeta mot gemensamma mål eftersom de genom kommunikationen samordnar 

aktiviteter och skapar en gemensam förståelse.  

Erikson (2007)56 går till och med så långt att han påstår att den enskilda åtgärd som effektivast kan 

höja både arbetsglädje och resultat i en organisation idag är en väl fungerande kommunikation. Han 

ser kommunikation som ett ledningsinstrument för att nå uppsatta mål. Men information är 

självändamålet som kan leda till detta bättre resultat. Ledningen behöver planera kommunikationen, 

t.ex. att finna metoder för att analysera nuläget och följa upp genomförda åtgärder. 

Kommunikationen måste samordnas. Genom tydliga planer kan man bli enig om målen och vägen dit 

och på så sätt förverkliga målen.  

En väl fungerande intern kommunikation är en stark potential för organisationen. Den kan lyfta 

verksamheten som helhet. Att vara delaktig är en motivationshöjande drivkraft som får stor 
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betydelse för resultatet oberoende av organisationstyp. Det gäller att medarbetarna är insatt i och 

positiva till organisationens verksamhet och mål, för att kontakterna utåt ska lyckas.57 

3.3.3 Olika slags kommunikation 

Det är vanligt att man delar in kommunikation i intern och extern kommunikation. Båda typerna av 

kommunikation hör ihop både ämnes- och kunskapsmässigt. I vissa organisationer är de integrerade, 

medan de delas upp i olika enheter i andra organisationer. Både intern och extern kommunikation 

kan vara formell och informell.58 Den formella kommunikationen kan vara mål och policy, regler och 

riktlinjer och annan producerad information. Den informella informationen kan vara samtal och 

diskussioner, spontana gruppmöten, rykten etc.59 Vissa författare ser kommunikation i ett vidare 

perspektiv. Kreps definierar intern kommunikation som de budskapsmönster och den mänskliga 

interaktion som sker inom organisationer och Harris betonar att det rör sig om beteenden i en 

kultur.60 Kommunikation är alltså ett vitt begrepp, som inbegriper allt som sker i organisationen. 

Den formella och den informella kommunikationen hör samman. Eftersom de formella kanalerna 

sällan helt tillfredsställer medarbetarnas behov av information, uppstår informell kommunikation. 

Det gäller för ledningen att försöka lyckas med den ordinarie kommunikationen, för att minska 

behovet av den informella kommunikationen. 61 Kommunikation sker hela tiden på olika nivåer och i 

olika riktningar och genom många olika slags nätverksbindningar. Larsson (2001)62 talar om fyra olika 

nivåer. På den intrapersonella nivån resonerar individen med sig själv, tolkar och skapar information. 

Det är alltså frågan om en egen personlig kommunikation. Samtalet och dialogen mellan två individer 

sker på den interpersonella nivån. Smågruppsnivån innebär kommunikation på den vanliga 

mötesnivån i den minsta enheten i organisationen. Där hela eller delar av organisationen möts sker 

på stor- och flergruppsnivån. 

3.3.5 Planerad kommunikation 

Heide m.fl. (2005)63 ser makt som en möjlighet att påverka kommunikationen eftersom det i en 

organisation kan ske en ojämlik distribution av kunskap. Frågan är vems idéer, åsikter och tolkning 

som ska stödjas av andra och bli grunden för handling inom organisationen. Människors kunskaper, 

förståelse, känslor och handlingsberedskap förändras genom kommunikationsprocesserna i 

organisationen. Därför kan ledningen genom en medveten kommunikation försöka uppnå och 

upprätthålla en gemensam förståelse bland medarbetarna64. Möten mellan människor i 

organisationen är en förutsättning för att kunna skapa gemensamma betydelser och 

meningsskapande. 

Dialog och interaktion under möten är viktiga. Alla skapar sin egen tolkning av information kring 

organisationen utifrån sin roll och sin förståelse av organisationens situation. Genom att ledningen 

vägleder medarbetarna i denna tolkningsprocess så kan ledningen betona vissa aspekter och 

förklara. Kommunikationen är då någonting produktivt och kreativt.65 Tyvärr känns distansen mellan 
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ledning och anställda som stor. Ledningen är den som formulerar och utvecklar visioner och mål, 

vilket gör att de har förståelse och är mer positiva än de anställda. Kommunikationen är ett 

målinriktat och strategiskt ledningsinstrument. 

3.3.6 Kommunikationsvägar  

Det gäller för organisationen att finna fungerande kommunikationsvägar. Oftast finns det ett behov 

av både tillgång till information och tillgång till forum för kommunikation, reflektion och tänkande. 

Det räcker inte att bara ha virtuella forum som t.ex. diskussionsgrupper och e-postlistor. Även forum 

där man möts öga för öga känns nödvändiga, t.ex. veckomöten och projektmöten. Heide m.fl. 

(2005)66 visade i sin studie att om de formella lösningar som organisationen erbjuder inte ger 

meningsfull och användbar information, så tenderar organisationsmedlemmarna att utveckla egna 

system och lösningar. 

Ekman (2003) känns lite banbrytande när han talar om småpratets betydelse för organisationens 

välbefinnande. Han menar att ledningen måste skapa arenor där medarbetarna kan samtala, 

samtidigt som det gäller för ledningen att delta i detta småprat. Genom att företräda organisationens 

texter kan ledningen i småpratet förstå vilka texter som är rimliga att formulera och också hjälpa till 

att tolka texterna i efterhand. 

Eftersom det idag finns modern informations- och kommunikationsteknik ges nya möjligheter att 

sprida information och bedriva kommunikation inom och mellan delar av organisationen. Tyvärr visar 

Ekman (2007) att intranät som idag finns på många arbetsplatser bidrar till att avhumanisera det 

interna kunskapsflödet. Intranätet fungerar dock utmärkt till att snabbt sprida fakta inom 

organisationen. 

3.3.7 Tendenser 

En tydlig trend i dagens organisationsformer är att betoningen läggs på processer, team och 

nätverk67. Det kan ställas mot organisationer förr som strukturerades i hierarkier eller 

linjeorganisationer. Vår tids organisationer förutsätter då en ny form av ledarskap där 

kommunikationen blir viktigare, men också svårare. När man idag lägger betoningen på arbete i t.ex. 

nätverk, måste man skapa former för kommunikation både horisontellt, från medarbetare till 

medarbetare, och vertikalt, mellan ledning och medarbetare. 

Kanske är det denna trend som påverkat tendensen inom kommunikation att det idag är ökad grad 

av mottagar-/användarinitiativ istället för sändarinitiativ. Det är idag viktigare och vanligare med 

relationsaktiviteter istället för att påverka direkt från ledningens håll.68 

3.3.8 Problem 

Trots att kommunikationen anses vara så viktig är det snarare en regel än undantag att 

kommunikationen upplevs som ett problem både från medarbetare och från ledning. Enligt Heide 

m.fl. (2005)69 så prioriterar chefer inte kommunikationsfrågor speciellt högt, trots att många idag 

håller med om att kommunikation är viktigt. Anledningarna skulle enligt dem vara att cheferna inte 

har någon utbildning eller kompetens inom kommunikationsfrågor, utan har en övertro på att 
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kommunikationen sköter sig självt. Det är också svårt att mäta mervärdet av kommunikation i siffror. 

Processerna är komplexa och beror på många olika faktorer, vilket gör att det blir svårt att se vilken 

del som beror på kommunikationen. 

Att tro att kommunikationen sköter sig självt kan tyda på att ledningen ser på kommunikation enligt 

sändare-mottagare-modellen. Enligt den modellen sänds information ut och mottas i befintligt skick. 

Vad man då glömmer är att mottagaren alltid gör en egen tolkning av meddelandet. Alltså är 

mottagaren medskapare av betydelsen av meddelandet. Kommunikation är alltså inte något enkelt 

utan består av komplexa processer där innehållet konstrueras och tolkas genom samspelet mellan 

människor.70  

Samtidigt pekar Heide m.fl. (2005)71 på det faktum att kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare inte kan vara helt symmetrisk. De menar att det i strukturen finns en inbyggd 

ojämlikhet. Ojämlikheten är ett tecken på makten i en organisation. Denna struktur skapas och 

vidmakthålls genom kommunikation. Strukturen reglerar också kommunikationsprocesserna. 

undersökningar72 visar att neråtgående kommunikation från ledning till medarbetare är vanligare än 

uppåtgående. Dessutom kan den uppåtgående kommunikationen ge en missvisande bild av 

verksamheten till ledningen. Den uppåtgående kommunikationen tenderar nämligen att vara mest 

positiv. 

Frågan är också vad som ses som problematiskt i kommunikationen. Om det är själva överföringen 

som inte fungerar eller om det är mottagarens tolkning av informationen som blir en annan än den 

avsedda. Missförstånd kan inte alltid undvikas genom att komplettera informationen. 

Kommunikationen kan vara ineffektiv på andra sätt. I större organisationer med hierarkier och 

många beslutsnivåer hör det också till vardagsbilden att information ändrar form och innehåll mellan 

de olika nivåer den passerar73. För att intern kommunikation ska vara effektiv och ge fördelar måste 

den, enligt Larsson (2001)74, präglas av saklighet, trovärdighet och aktualitet, dvs. nå ut snabbt. Det 

är också viktigt att tänka på att informationsförvirring inte kan lösas med mer information. Ju större 

kvantitet information desto större förvirring75. Problemet i många organisationer idag verkar alltså 

inte vara att det saknas information, utan istället är problemet att tolka och skapa mening kring all 

den information som finns tillgänglig76. 

3.4 Kultur 
Organisationer ses numera som sociala system som hålls ihop av en gemensam kultur. Kulturen 

utgörs bl.a. av normer, värderingar, rutiner och ritualer. Det är det som finns bakom och styr 

medlemmarnas beteende snarare än beteendet som sådant. Men kulturen kan synas i handlingar 

och händelser eftersom medlemmarna styrs av kulturens normer och värderingar. 

Organisationskulturen skapas genom att dess medlemmar hela tiden kommunicerar med varandra 

och diskuterar hur de ska hantera olika situationer och vilka värderingar organisationen bör ha. 

Genom denna kommunikation utvecklar de organisationen. Identiteten i organisationen växer fram i 
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kommunikationsprocesserna. Interaktionen gör också så att sociala strukturer uppstår och att 

arbetet delas upp och samordnas.77 

Syftet med organisationer är att samarbetet mellan individer ska ge ett bättre resultat än om man 

enbart summerade ihop de enskilda insatsernas resultat. Samtidigt består ofta organisationen av 

olika delar som är beroende av varandra. För att hela organisationen ska fungera så måste samspelet 

mellan delarna harmonisera. 78 Det handlar om att dela idéer, tankar och resurser så att var och en 

tillsammans blir något mer än var och en för sig. 

Det är omöjligt att skapa en organisationskultur som överensstämmer med alla medarbetares 

värderingar helt och hållet. Medarbetarna kan inte ses som en homogen grupp, men samtidigt är det 

viktigt att det finns en eftersträvansvärd, trovärdig och uppföljningsbar framtidsvision som kan tilltala 

alla i organisationen för att verksamheten ska drivas på bästa sätt. Det krävs ett gemensamt språk 

och ett samspel som leder till att idéer kan genomföras.79 Von Heland80 lyfter fram kritiken mot den 

svenska samverkanstraditionen, men menar att denna samverkanstradition egentligen inte står för 

enighet eller bygger på konsensus. Han menar att det inte är bra att ledare ska försöka forcera eller 

förhandla fram en konsensus eftersom den ibland kan leda till bristande ansvarstagande. Men 

samtidigt är det viktigt att medarbetarna drar åt samma håll. Ledaren bör försöka få en lojalitet mot 

fattade beslut och en solidarisk uppslutning kring besluten. Det kräver att medarbetarna blir 

delaktiga och får medinflytande genom en öppen dialog där synpunkter och argument vägs mot 

varandra. Även Whittington81 påpekar är det krävs beslutsprocesser som ska utformas för att kunna 

skapa konsensus och handlingskraft. Beslut handlar alltså inte bara om att man ska bestämma hur 

man ska göra, utan också för att man ska skaffa det stöd och engagemang som man behöver i 

organisationen. 

Organisationskulturer skapar strukturer genom det kommunikationsmönster som finns i 

organisationen. Alltför starka strukturer kan verka hämmande för kreativiteten i organisationen. 

Samtidigt behöver vi inte fundera för mycket över på hur vi ska göra något om det finns en färdig 

struktur. Det är alltså både positivt och negativt med strukturer.82 Alvesson och Sveningsson (2008)83 

lyfter fram vikten av att man från ledningens sida försöker få med medarbetarna genom att dra in 

dem i planeringen av förändringar, låta dem vara delaktiga, genom att informera och genom att 

uppmuntra till experimentera. På så sätt kan man minska motståndet för förändringar. 

Även om man numera ser total samsyn som omöjlig att uppnå och kanske inte heller önskvärd, 

eftersom skillnader behövs i en organisation, är det viktigt att skapa att gemensamma betydelser 

inom organisationen. Då måste de tala om sina gemensamma upplevelser och forma ett gemensamt 

sätt att koda dem.84 Nya kunskaper utvecklas i kommunikation med andra genom att man diskuterar, 

reflekterar och argumenterar. Då utvecklas också det dominerande sättet inom kulturen i 
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organisationen, dvs. hur man bör tänka och bete sig.85 När en individ identifierar sig med 

organisationens kultur, tar man del av de värden som organisationen har. Individerna kan då känna 

lojalitet mot organisationen och får ett större engagemang.86 

För att göra större förändringar i medarbetarnas attityder och beteenden, krävs inflytande från 

ledarens sida.87 Ledarskapet ses numera som en komplex interaktion mellan ledaren och den sociala 

och organisatoriska omgivningen.88 Redan i början av 1900-talet visade Taylors undersökning89 att 

arbetsledning handlar om mental omställning. Organisationsledningen borde dra nytta av de 

anställdas erfarenheter och kunskaper genom att lyssna till vad medarbetarna säger. Euström och 

Kock90 pekar på det förändrade ledarskapet idag, som utmärks av det sätt som ledare över team 

uppvisar. Ett utmärkande drag hos dessa ledare är att de har ett öppet sätt att kommunicera med sin 

grupp. Både positiv och negativ feedback är av vikt för att föra gruppens arbete framåt. Teamledare 

influerar gruppen och dess medlemmar så att de utför det arbete som ska göras. 

Alvesson och Sveningsson (2008)91 lyfter fram flera olika författare som ser kulturförändring som 

mycket svårt att rå på. Dessa författare pekar på att svårigheterna ska bero på den kulturella 

differentieringen pga att medarbetarna har olika arbetsvillkor och gruppidentifikationer. Andra 

menar att kulturförändringar ofta bara leder till beteendeförändringar, men egentligen inte 

värderingar och normer. För att en kulturförändring ska kunna ske måste medarbetarna vara 

mottagligt för nya idéer, värderingar och innebörder. Men själva verkar inte Alvesson och 

Sveningsson92 vara så negativa. Det gäller att ledningen har en medvetenhet om att olika 

yrkesgrupper och hierarkiska nivåer leder till skillnader i värderingar, föreställningar och symboler. 

Man kan alltså inte förmedla en homogen samling budskap. Även om Alvesson och Sveningsson ser 

att chefer har svårt att överföra sina idéer om hur man ska tänka och vad man ska göra, så betyder 

det inte att ledningen saknar inflytande över sin organisation. Meningarna går isär om det räcker 

med att ändra medarbetarnas sätt att bete sig, t.ex. genom att omfördela resurser och belöning av 

det annorlunda beteendet, eller om det måste till en förändring av värderingar. Alvesson och 

Sveningssons undersökning93 visade att det är viktigt att ledningen följer de nya värderingarna och 

visar att de är viktiga och att det sker en uppföljning av sådant som de startar. De menar också att 

det är värdefullt att ibland lyfta blicken från det dagliga genom diskussioner och reflektioner 

tillsammans. Det är viktigt att se sin egen uppfattning, för att sen ställa den mot andras och utveckla 

en gemensam förståelse eller åtminstone minska variationen och synliggöra att det finns andra 

uppfattningar. I detta arbete är en kontinuerlig kommunikation nödvändig. 

3.5 Förhållandet mellan ledarskap, visioner, kommunikation och kultur 
Kommunikation inbegriper allt i organisationen genom att den ger vägar för medlemmarna i 

organisationen att bl.a. visa vad som är viktigt eller oviktigt. Idag pratar man om aktörer istället för 

sändare och mottagare i organisationer. Det betyder att både ledare och medarbetare och kulturen 
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påverkar kommunikationen. Kommunikation ses som ett samspel istället för en 

envägskommunikation. Även visionen kan ses som ett sätt att kommunicera vad som är viktigt, 

samtidigt som visionen också är information, dvs. innehållet i kommunikationen. Att skapa en bra 

vision är jättebra, men att kommunicera den är ännu bättre. I detta arbete har både ledare och 

medarbetare stora roller. 

Fig. 2 Förhållandet mellan ledarskap, visioner, kommunikation och kultur 
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4 Empiri 
 Uppsatsens empiridel baseras på fyra fallstudier gjorda utifrån intervjuer med fyra ledare. 

Fallstudierna lyfter fram ledarnas uppfattningar och tankar om ledarskap, visioner, kommunikation 

och kultur i deras organisationer. 

4.1 Fallstudie A 
Maria är en kvinna i 40-årsåldern som arbetar som chef över en avdelning på ett lokalt bankkontor. 

Hennes bankkontor ingår tillsammans med nitton andra liknande bankkontor i en större 

bankorganisation. Bankorganisationen drivs i en stiftelseform, där alla kunder är en form av ägare. På 

så sätt menar Maria att banken inte har något egentligt vinstintresse. Mottot är istället att återgälda 

till bygden. Överskott ges alltså som exempelvis stipendier till olika föreningar etc. som är 

verksamma i bygden. Samtidigt är Marias bankorganisation ett sorts systerbolag till en större 

bankkedja, som man tidigare ingick i. Numera köper den fristående bankorganisationen in vissa 

tjänster, t.ex. utbildningar och datorsystem, från bankkedjan, men är annars frikopplade från den. 

På Marias avdelning arbetar ca 20 personer, som tillhör yrkesrollerna privatrådgivare, banksäljare 

och kassörer. Det är övervägande del kvinnor, men i alla åldersgrupper. Maria uttrycker att det är 

positivt med att det finns människor i olika åldrar. Hon har varit chef sen 2003 och blev då ledare 

över sina arbetskamrater. Hon tyckte att det var ett svårt beslut att ta eftersom hon då var yngst. 

Men eftersom hon blev tillfrågad uppifrån och fick en tid att prova på, så tackade hon ja.  Maria säger 

att det är svårt att bli chef över sina arbetskamrater. Det gäller att hantera relationerna på ett snyggt 

sätt och ta det lite lugnt i början. Samtidigt säger hon också att det är en fördel eftersom hon känner 

människorna och har lite känsla för hur de fungerar som personer. Hon hade ingen ledarutbildning i 

botten när hon tillträdde sin tjänst. Däremot är hennes arbetsgivare mån om att ha interna 

utbildningar, både större och mindre. Organisationen vill vara en attraktiv arbetsgivare. 

Bankkontoret har en huvudchef, som Maria uppfattar som mer utåtriktad än henne. Han är den som 

syns ute i media och i samhället. Maria uttrycker det som att det passar henne bättre att sköta det 

inre inne på kontoret. Det är Maria som tar hand om den dagliga verksamheten och som är den som 

medarbetarna vänder sig till om de har problem, vare sig det gäller med andra medarbetare eller 

med kunder.  Hon trivs i organisationen och tycker att det är roligt att jobba med människor och få 

dem att utvecklas. Det är ett stort ansvar att vara chef. En fördel är att det är ganska fritt, då hon kan 

planera mycket av sin tid själv. Som chef har hon en hel del administrativt arbete att utföra. Det är 

kanske inte det roligaste, men samtidigt tycker Maria att det behövs för att förstå det som händer i 

verksamheten. Det administrativa gör att hon blir insatt i verksamheten. Maria ser sig själv som en 

coach, som ska få medarbetarna att nå försäljningsmålen. 

Maria tror att hennes medarbetare upplever henne som en ganska rak och tydlig chef. Att hon kan 

säga ifrån när det behövs men att hon har ett stort hjärta. Maria ser sin största styrka som chef i att 

hon kan lyssna och också att hon kan peka med hela handen om det behövs. Att ta de nära mötena, 

den enskilda coachingen, är det enkla i ledarrollen. Det svåra är att känna att man räcker till, att få 

mer tid för alla enskilda medarbetare och också att småprata med vissa grupper. 

Organisationens vision är numera att vara mer sparbank än kreditbank. Efter bankkrisen för ett antal 

år sedan, vill organisationen återgå till det gamla idealet, grunder för deras verksamhet. Istället för 

att låna ut pengar vill organisationen arbeta för att kunderna ska spara pengar för att kunna handla 
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det de vill ha. Inom organisationen finns det fyra ledord; öppen, trygg, trogen och vis. Med dessa 

ledord vill organisationen visa att de ska finnas på alla orter och att den är öppen för alla typer av 

kunder. Organisationen vill vara den trygga, visa banken som kunderna kan lita på och som alltid ska 

finnas kvar. Organisationen har en egen skrift, som kallas Bankens bibel. I den finns vision och ledord 

förklarade. Som nyanställd får man åka in till huvudkontoret, där man bl.a. får en ”föreläsning” om 

banken och vad den står för.  

Maria menar att ledorden och visionen trummas ut ofta till medarbetarna, men att det inte är en 

punkt på hennes möten med medarbetarna. Den gemensamma synen som hon anser att hennes 

avdelning har av vision och ledord, tror hon beror på att alla kan ledorden och att de är mycket 

konkreta. Det är svårt att missförstå vad orden står för. Dessutom tycker Maria att ledorden 

uttrycker normala värderingar, som gemene man står för. Dessutom ser hon sina medarbetare som 

ganska lika varandra i värderingar i stort. Organisationen kommunicerar målen/visionen utåt genom 

att organisationens marknadsavdelning gör kund- och marknadsundersökningar, gör reklam i 

tidningar och tv, men också genom att sponsra föreningar. 

Varje bankkontor i organisationen är delaktiga i att sätta upp målen för organisationen. Den högsta 

ledningen samlar alla chefer från bankkontoren och berättar resultatmålen för hela organisationen 

och vad de förväntar sig av de enskilda bankkontoren och cheferna får kommentera om de tror att 

de kan möta dessa mål för sin avdelning. Maria får sedan kommunicera med sina medarbetare för att 

se vad de tror att de kan bidra med, för att se om de får ihop sitt resultatmål för kontoret. Om målen 

uppnås för hela organisationen ges en pengabonus till alla medarbetare oavsett position. Dessutom 

har Marias lokala bankkontor ibland små interna tävlingar, där man t.ex. kan vinna biocheckar. 

Individuella mål kan sättas på de medarbetare som har en egen kundkrets, men för de som arbetar i 

fronten, dvs. kassan, sätts gemensamma mål.  

Organisationen har uppifrån utarbetat tydliga arbetsbeskrivningar för olika roller på bankkontoren. 

Samma arbetsbeskrivningar gäller på alla 20 bankkontoren och gör att det finns en samsyn i 

organisationen. Samtidigt betonar Maria att hon hela tiden försöker förstärka synen på att alla roller 

är olika, men lika viktiga i organisationen. Visst har det förekommit avundsjuka eller prestige i 

rollerna, men samtidigt vet medarbetarna också att olika roller har olika krav på sig. Maria tror att 

det är bra med dessa tydliga arbetsbeskrivningar, eftersom det annars kunnat bli mer tjafs mellan 

olika roller. 

Maria håller i veckomöten med sina medarbetare. Där vill hon att alla ska säga något och bidra till 

mötet. Vissa diskussionspunkter är stående, t.ex. goda nyheter från alla, försäljningsresultat och 

kritiska faktorer för resultatet. Man diskuterar vilka förändringar som kan göras. Dels kommer förslag 

uppifrån exempelvis marknadsavdelningen, men Maria uppskattar och förväntar sig förslag även från 

medarbetarna. Ofta behöver Maria ha kommunikation uppåt för att få klartecken för att kunna 

genomföra medarbetarnas förslag. Maria tycker att det är viktigt med det personliga mötet med den 

enskilde medarbetaren och har individuell uppföljning månadsvis. Där diskuterar de det enskilda 

resultatet för medarbetaren. 

Sen ca fem år tillbaka finns det lagar som ställer krav på chefernas övervakning av medarbetarna i 

bankerna. I datorsystemet finns ett rådgivningsstöd, som medarbetaren måste fylla i när du har en ny 

kund. Stödet ger en mall för hur mycket kunden t.ex. har råd att låna. Så fort medarbetaren gör en 

avvikelse från mallen, måste en kommentar skrivas. Dessutom är Maria och någon från 
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huvudkontoret med på medarbetarnas kundbesök ungefär två gånger om året, s.k. medlyssning. 

Maria kan följa medarbetarnas resultat i datorsystemet och rapportera uppåt.  

Maria beskriver sin avdelning som hierarkilös. Medarbetarna hjälper varandra och alla pratar med 

alla. Hon känner att det är en lagom stor grupp med människor och det finns män i alla olika roller. 

Hon försöker ha aktiviteter emellanåt som görs gemensamt av hela avdelningen. Däremot träffas inte 

hela organisationen gemensamt, bl.a. på att man är utspridda geografiskt. Ibland träffas dock alla 

som t.ex. är privatrådgivare vid utbildningar och man kan då ha ett utbyte av varandra i 

organisationen. Uppkommer det konflikter på Marias avdelning så lyssnar hon på parterna och 

försöker stävja konflikten. Maria säger att hon är prestigelös och ingen överste. Hon kan gå fram och 

ställa sig i kassan om det skulle behövas. Hon har alltid en öppen dörr. Det är viktigt med alla små 

saker, som att också ha matlåda med sig och sitta och äta sin lunch med sina medarbetare. Samtidigt 

vet Maria att hon till syvende og sist inte är en av dem. Det finns alltid en skillnad mellan att vara 

chef och att vara medarbetare. Alla samtal kan hon inte delta i. 

Den information som Maria får uppifrån rör sig oftast om uppföljning av organisationen i stort. 

Dessutom får hon också information om understöd, vilken hjälp det lokala kontoret får för att nå 

målen, t.ex. kampanjer från marknadsavdelningen. Maria förmedlar sedan denna information vidare 

till sina medarbetare vid exempelvis veckomötet. Ibland får medarbetarna spontana idéer som Maria 

för vidare uppåt. Men det är viktigt att idéerna förankras högre upp genom att en analys görs med 

bl.a. syfte.  

När Maria talar om kommunikation, är det den externa kommunikationen hon börjar tala om 

spontant. Maria ser den marknadsansvariga chefen som den store kommunikatören inom 

organisationen. På hennes kontor är det huvudchefen som står för den mesta kommunikationen. Om 

hon ser till den inre kommunikationen ser Maria kommunikation som rapporter som kommer till 

avdelningscheferna från de olika staberna.  

Maria ser det som mycket viktigt för framtidens ledare att vara prestigelösa och att vara 

målinriktade. Det är av yttersta vikt att kunna lämna jobbet ibland och framför allt att ha balans i 

livet. 

4.2 Fallstudie B 
Åsa är en kvinna i 40-årsåldern som är VD för ett företag inom verkstadsindustrin. Hon är också 

avdelningschef för marknadsföring och kommunikation. Företaget är ett gammalt familjeföretag sen 

60-talet, men är ett aktiebolag, så Åsa svarar inför en styrelse. Företaget gör stora maskiner som 

bockar stål och profiler. De exporterar nästan hela sin produktion. Som VD ser Åsa som att vara 

ledare för allt från stort till smått. Det är hon som leder verksamheten, personalen, till verkningen 

och utvecklingen av alla funktioner inom organisationen. Företaget har ett varierat antal anställda, 

beroende på orderingången, men ungefär 60-70. En del av de anställda är inhyrda. Mer än hälften av 

de anställda är kollektivanställda, resten är tjänstemän. Av alla anställda är endast fyra kvinnor. Det 

är varierad ålder på medarbetarna.  

Åsa tog över VD-stolen efter sin pappa för ungefär tre år sedan. Men hon har arbetat som ledare 

tidigare i andra organisationer, men då i mindre arbetsgrupper. Åsa ser ledarskapet som en del av sin 

utveckling, inte som att hon har velat ha en position. Hon har en projektledarutbildning, men har 

också gått olika kurser i den förra organisationen hon arbetade i. De var noga med specialanpassade 
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utbildningar. Åsa tycker att ledarutbildningarna hon gått på fokuserade mycket på samtal, på 

ledarskapet i sig och på situationsanpassat ledarskap. Inom projektledarutbildningen pratar man 

mycket om kommunikation, om målsättningar och om att motivera medarbetarna. 

När Åsa tillträdde som VD omorganiserade hon ledningsfunktionerna. Den gamla organisationen 

byggde på att VD:n var ”chef”. Eftersom Åsa inte kände att hon hade den kompetensen som krävdes 

för att vara chef, så skapade hon en ledargrupp, som utbildades i ledarskap. Varje ben inom 

organisationen fick ett tydligt ledarskap. Varje avdelning, t.ex. marknadsföring och försäljning, har en 

ledare och i produktionen finns det tre arbetsledare. Åsa gör åtskillnaden chef-ledare och säger att 

hon trivs med ledaruppgifterna som t.ex. motivera och sätta upp mål för verksamheten. Däremot 

tycker hon mindre om chefuppgifterna som t.ex. att ha fackliga förhandlingar eller upprätta 

rehabiliteringar. 

Åsa tror att det var lite svårt för en del män i organisationen att se henne som ersättare för chefen 

som var där tidigare. I denna branschen är man antagligen mer vad vid att ha en chef på den 

positionen. Men hon känner att de flesta har insett och accepterat henne som ledare, en ledare som 

delegerar ansvar och befogenheter. Åsa vill göra medarbetarna mer delaktiga. Hon ser sin största 

styrka i kommunikationen, att hon har en stor dos empati och att hon försöker se alla. På grund av 

sin bakgrund tycker Åsa att det är lätt att kommunicera, att föra en dialog och att informera. Det är 

också detta som hon prioriterar som ledare. Istället för att prata om svåra ledarskapsuppgifter, säger 

Åsa att det är utmanande när folk mår dåligt och att det tar fokus från verksamheten. Åsa tyckte 

också att det var utmanande att lära sig spelet vid fackliga förhandlingar. 

Företaget har en uttalad vision, som går ut på att företaget ska tillverka och supporta världens bästa 

bockningsmaskiner. Deras maskiner ska vara det självklara valet för kunder. Företaget ska ha 100% 

nöjda kunder och vara stadens bästa arbetsplats. Det handlar alltså om kvalitet, nöjda kunder och 

nöjda medarbetare. Visionen utarbetades av ledningsgruppen, men Åsa menar att man tog fasta på 

det positiva som fanns i företaget sedan gammalt, men tog det vidare in i något som följer det nya. 

Utifrån visionen arbetade sedan hela organisationen fram nyckelord: laganda, egendriv, kundfokus 

och enkelhet. Dessa nyckelord är det som ska driva verksamheten mot visionen. Ledningsgruppen 

pekade ut riktningen på nyckelorden, men medarbetarna fick genom olika övningar klä dem och 

spika dem. Alla har varit delaktiga. Åsa säger också att ledarna i organisationen tillsammans med 

medarbetarna har brutit ner vad nyckelorden betyder för varje individ.  

Nyckelorden diskuteras vid medarbetarsamtalen och medarbetaren bedöms utifrån dessa ord. Åsa 

menar att alla inom organisationen är överens om att orden är de rätta, men att det säkert finns 

individer som kanske tycker att orden hör hemma på pappret, eftersom man lever mycket i det man 

gör just då. För att skapa gemenskap kring visionen, har organisationen vid några tillfällen ordnat 

kick-off-arrangemang, där medarbetarna på ett mer lekfullt sätt arbetat med visionen och 

nyckelorden. Åsa försöker också i nyhetsbrev hänga upp saker som händer i organisationen vid 

nyckelorden. Organisationen har också ett intranät, där information kan gå ut. Alla medarbetare 

sitter visserligen inte vid datorer hela tiden, men intranätet är till för alla. Vissa mål är lätta att 

kontrollera, speciellt de ekonomiska. Ledningen har kontroll över lönsamhet, tidplaner etc. för varje 

levererad maskin. Däremot är de mjuka värdena svårare att mäta. En del kan Åsa fånga upp vid 

medarbetarsamtalen. Där sätts mål för enskilda medarbetare, men också hur de uppfattar 

ledarskapet. 
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Åsas organisation har inga formella arbetsbeskrivningar. Istället har var och en en tydlig bild av vad 

den ska göra. För tjänstemännen i organisationen finns inga gråzoner. Det är en man på varje plats 

eller ansvarsområde. Säljavdelningen är indelad geografiskt och på konstruktionssidan är de indelade 

efter maskintyper. Det är kompetenserna hos medarbetarna som styr arbetsuppgifterna. Man har 

t.ex. elektriker, montörer och svarvare. I de fall där det finns flera medarbetare med samma 

kompetens, t.ex. montörer, blir de tilldelade projekt efterhand. Eftersom det har varit lågkonjunktur 

har organisationen passat på att låta medarbetarna i verkstaden rotera och lära sig nya moment. Det 

är viktigt att öka flexibiliteten och minska sårbarheten. 

Åsa använder sig av olika informationskanaler beroende på vilken typ av information som ska 

kommuniceras. Nyhetsbrev kommer ut kvartalsvis. Intranätet finns tillgängligt hela tiden, även om 

inte alla arbetar vid datorer. Anslagstavlor används frekvent, eftersom alla medarbetare passerar 

dem dagligen. Hennes ledningsgrupp tar viss information vidare till sina avdelningsmöten. Om man 

behöver få ut information till alla samtidigt, samlar ledningen till stormöten. Över sig har Åsa en 

styrelse, som ibland kommunicerar ut direktiv till henne, som hon sedan ska kommunicera ut till 

resten av organisationen. Men oftast är det hon som för upp information till styrelsen. Informationen 

uppåt handlar mest om ekonomiska månadsrapporter, alltså hur organisationen står resultatmässigt. 

Men information om beläggningen, dvs. antal ordrar, vill styrelsen också ha information om. Hon 

träffar styrelsen varannan månad. Nerifrån medarbetarna kommer också information till Åsa. Det 

kan vara precis vad som helst, från rent operativa saker som att en maskin inte fungerar till något 

personligt. 

Medarbetarna i organisationen har hög grad av självständighet. Men Åsa säger att hon är mer 

involverad i ekonomi, reklam och kommunikation eftersom det inte finns någon avdelningschef där. 

Naturligtvis har Åsa inflytande över medarbetarna genom ekonomi, resurstilldelning, tidsplaner, 

övergripande beslut och också prioriteringar. 

I organisationen finns en stor andel specialister, som nog känner sig utmanade. Många stannar länge 

och verkar trivas i organisationen. Åsa tycker att organisationen präglas av stolthet, både för den 

individuella insatsen och för organisationen i stort. Samtidigt menar Åsa att verkstadsindustrin 

fortfarande är mycket konservativ. Det är t.ex. svårt att införa individuella löner på 

kollektivavtalssidan av organisationen och det var svårt för dessa medarbetare att se en tjej utan 

större teknisk bakgrund som VD. Det förekommer inte många öppna konflikter, men Åsa tycker att 

det är en uppdelning mellan tjänstemännen och de kollektivanställda. Det är en del av det 

konservativa. Många tycker nog att de inte har så mycket gemensamt. Det är en känsla av vi-dom. 

Åsa säger att det som ledare gäller att arbeta mycket med kommunikation för att undvika konflikter. 

Det handlar om att informera och om att göra saker transparanta. Ledaren måste ta bort sådant som 

kan missförstås. Men det gäller också att inte göra skillnader mellan grupperna. Hon påverkar också 

kulturen genom att ibland göra oväntade saker, som att plocka med en montör i ett 

ledningsgruppmöte, där medarbetaren kan se saker ur andra synvinklar och också få se hur andra i 

organisationen arbetar. Åsas motto är att man ska ha roligt i jobbet, inte bara på jobbet. Man måste 

tycka om det man gör. Det är viktigt att ledaren tillsammans med sina medarbetare skapar en god 

stämning på arbetsplatsen. Ute i organisationen finns förslagslådor, där alla kan komma med förslag 

om allt möjligt. Medarbetarna får en möjlighet att påverka och alla förslag belönas. 
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Åsa tror att framtidens ledare måste satsa mycket på trovärdighet, genom information och 

kommunikation. Ledaren måste kunna utveckla medarbetarna. 

4.3 Fallstudie C 
Niklas är en man i 40-årsåldern, som arbetar som platschef på en lokal bilhandlarfirma. Den lokala 

bilhandlarfirman ägs av ett moderbolag som har ytterligare en lokal bilhandlarfirma. Niklas chef sitter 

på ett kontor tio mil bort. Organisationen säljer och lagar bilar. Förutom Niklas roll som platschef är 

han försäljningsansvarig och har fyra säljare under sig, samt ansvarig för den administrativa 

personalen. 

På Niklas arbetsplats finns det 22 anställda, och det är personal som arbetar administrativt, på 

reservdelsavdelning, på säljavdelning, i plåtverkstaden och i verkstaden. Varje avdelning har en egen 

avdelningschef. Av de 22 anställda så är endast två kvinnor. Åldrarna på medarbetarna är spridda. 

Ledarskapet var inget självvalt, säger Niklas. Hans pappa ägde den lokala firman, men skulle gå i 

pension. Niklas hade arbetat där som säljare sen 1990 och blev försäljningschef efter några år, men 

ville inte ta över firman. Pappan sålde företaget till det nuvarande moderbolaget, som ville att Niklas 

skulle stanna som platschef och försäljningschef. Niklas tycker att det är stimulerande att tillhöra en 

koncern, eftersom man är fler i organisationen. Förutom sin säljarutbildning, så har Niklas gått 

kortare kurser, bl.a. i konflikthantering och ledarskap. Det har varit deras leverantörer, dvs. olika 

biltillverkare, som anordnat dessa kurser, inte Niklas organisation i sig. Niklas menar på att en säljare 

blir en bra ledare, eftersom de har social kompetens och är resultatfokuserade. Säljare är lite som 

kameleonter och kan ändra beteende när det krävs. 

Som platschef har Niklas många arbetsuppgifter. Han är den som administrerar 

resultatsammanställningar, sköter uppföljning om medarbetarna, sköter marknadsföringen, är coach 

för de tre avdelningscheferna och gör stort som smått i organisationen. Eftersom han dessutom är 

försäljningsansvarig ingår det i hans arbetsuppgifter att stötta och motivera säljarna så att det blir en 

bra kvalitet på affärerna. 

Niklas börjar först tala om sakerna som han behöver förbättra som ledare. Även om han får 

indikationer från medarbetarna att han är bättre på kommunikation idag, så behöver han bli bättre 

på information och synlighet. Niklas tycker att han är en ledare som vill vara för mycket kompis med 

sina medarbetare. Han pekar inte med hela handen. Han tror att alla uppfattar det som positivt att 

han visar att han kan ta tag i saker och även göra medarbetarnas arbetsuppgifter. Niklas säger att 

hans pappa ville vara chef, men att Niklas själv vill att organisationen ska vara ett team och att alla 

ska hjälpas åt och kan byta arbetsuppgifter. Niklas upplever själv sin största styrka i att han är 

lättillgänglig och att han lyssnar. Eftersom han finns på plats och att det är en lagom stor lokal 

organisation, kan man ta snabba beslut. Han ser sig själv som en positiv chef. Det är lätt att vara 

ledare, såtillvida att Niklas kan bestämma över sig själv och hur han vill arbeta. Det är lätt att 

informera om när saker går bra. Att lyssna, att stimulera andra och att driva saker framåt, t.ex. en 

kampanj, ser Niklas också som lätta ledaruppgifter. Det svåra ligger i när det finns medarbetare som 

motarbetar projekt eller idéer och när alla inte är med på tåget. Det är svårt att ta hand om 

personliga problem när någon mår dåligt. Niklas säger själv att han nog är lite konflikträdd.  

Den lokala organisationen har en egen vision sedan gammalt. Niklas kan den inte ordagrant, men den 

går ut på att kunden ska känna att det är familjärt och öppet för kunden. Kunden ska få känslan av att 
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vara en i familjen. Fokus ligger absolut på kunden. Organisationen ser sig som en serviceinrättning, 

inte en säljorganisation. De ska förse kunder med billösningen och servicelösningen. 

Niklas menar att visionen sitter i väggarna och pratar mycket om hur man tänkt på visionen när man 

möblerar lokalen och när man har event. Man har bl.a. satt upp foton på personalen, har mycket 

glasrutor in till verkstaden, att en kund alltid ska få samma mekaniker och att det ska vara lätt att 

hitta personalen. Niklas säger att man inte pratar visionen så mycket annars, mer än när man 

nyanställer. Samtidigt nämner han att när han träffar avdelningscheferna en gång i månaden 

försöker han ta fram det visionära när de diskuterar praktiska saker. Han försöker få dem att tänka på 

hur kunden kommer att uppfatta förslagen. 

Niklas upplever att man måste ha mål för alla medarbetare oavsett position i organisationen. Vid 

medarbetarsamtal för man en dialog om vad man kan förvänta sig. Som platschef ser man på 

effektiviteten hos mekanikerna och det är också lätt att se resultatet på säljarnas siffror. Dessutom 

för Niklas samtal med medarbetarna om varför de gör på ett visst sätt. Han går också en runda i hela 

organisationen varje morgon och säger att han då har känselspröt ute. Säljarna har ett 

provisionssystem. Mekanikerna i organisationen har ett gemensamt ackord och följer ett 

kollektivavtal. Niklas hävdar att han vill ha ett individuellt lönesystem även för mekanikerna, men han 

säger att facket sätter käppar i hjulet. 

Organisationen har skriftliga arbetsbeskrivningar till alla. Niklas har lärt sig på en av 

ledarutbildningarna att det kan hjälpa en med tydligheten. Arbetsbeskrivningarna beskriver vad som 

ingår i var och ens jobb och diskuteras vid medarbetarsamtalet. Niklas säger att de kommer helt från 

honom eftersom de annars inte skulle varit färdiga. Samtidigt säger han att de ändras hela tiden 

utifrån de diskussioner som förs vid medarbetarsamtalen och blir alltmer individuella. Han tycker inte 

att arbetsbeskrivningarna inverkar negativt på medarbetarna eller teamet. 

Varje vecka träffar Niklas sina säljare och sina avdelningschefer en gång i månaden. Eftersom han 

tycker att hela organisationen är ett team och att alla är en kugge i hjulet, arbetar han ibland med 

något han kallar nätverk. Då träffar han en grupp medarbetare, t.ex. en säljare, en mekaniker och 

någon från administrationen. Det är bra att göra på det sättet när det är någon aktivitet de vill göra 

eller diskutera hur de ska kunna förbättra ett visst flöde. Medarbetarna kan ge andra synvinklar är de 

platsansvariga. 

När organisationen gick ihop med moderbolaget blev det lite oroligt. Bl.a. var lönesystemen helt 

olika. Oroligheten gjorde att de flesta i organisationen hade en negativ inställning till moderbolaget. 

Niklas har annars lite svårt att beskriva kulturen i sin organisation. Han upplever att mekanikerna kan 

ha lite svårt att acceptera kvinnor, som inte är tekniskt fulländade. Niklas arbetar på att skapa en vi-

känsla. Han säger att det har blivit lite som en tävlan mot moderbolagets organisation. Det är vi mot 

dem. Han försöker kommunicera till sina medarbetare att även om moderbolaget tar ett beslut, så 

genomför den lokala organisationen beslutet på sitt sätt. 

Uppifrån VD:n får Niklas ren resultatinformation, både för hela koncernen och för sina avdelningar. 

VD:n kommer till Niklas kontor en gång i veckan. Då diskuterar de medarbetare och också hur man 

kan få en bättre organisation genom hela koncernen. Informationen Niklas får uppifrån förmedlar 

han vidare genom månadsinformation för alla medarbetare, som han tar vid möten med de olika 

grupperna. Varje kvartal har organisationen möte för att diskutera vad de kan utveckla. På sina 
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morgonrundor får Niklas information nerifrån. Han har också ett par personer, som är vad han kallar 

sina ögon och öron, som informerar Niklas lite informellt om vad som diskuteras i organisationen. 

Dessutom kommer det ibland information från det fackliga ombudet. Den information som kommer 

nerifrån tar han upp vid veckomötet med VD:n, om det står utanför hans makt att göra något åt det 

som hänt. Av VD:n kan han få råd om hur han kan agera. Det känns skönt att ha någon att bolla med. 

Niklas tror att ledaregenskaperna inte förändras. De egenskaper som krävdes av en ledare förr, 

kommer att fungera även i framtiden. Samtidigt säger han att ledaren måste följa med i utvecklingen. 

Det kommer in nya människor i organisationerna och olika åldersgrupper förväntar sig olika 

ledartyper. Är du 55 år är du lojal mot organisationen och arbetsvillig medan de yngre som nu 

kommer ut på arbetsmarknaden har en helt annan inställning till arbetet. 

4.4 Fallstudie D 
Christian är en man i 40-årsåldern som arbetar som rektor över en skola. Skolan är en lite speciell 

enhet eftersom den tillkommit i samarbete mellan kommun och regionen. Skolan är ett regionalt 

stöd för elever med hörselnedsättning och har ett upptagningsområde som består av Skåne, 

Blekinge, Halland och Kronobergslän. Men samtidigt ingår skolan i den kommunala organisationen. 

På pappret är verksamhetens organisation hierarkisk. Över rektor finns en områdeschef och över den 

finns en förvaltningschef för hela kommunens utbildningsverksamhet. Christian har en biträdande 

rektor som avlastar honom vissa uppgifter. Dessutom har han två arbetslagsledare, som leder varsitt 

arbetslag. Rektor, biträdande rektor och arbetslagsledare utgör ledningsgruppen i rektorsområdet. 

Även om regionen var med och startade skolan är den inte direkt inblandad i verksamheten, mer än 

att man har ett gammalt avtal med dem. Däremot finns ett nätverk mellan hörselskolor i hela 

Sverige, som har viss kontakt och utbyte med varandra. Skolan ska vara ett alternativ till det 

kommunerna kan erbjuda elever med hörselnedsättning. 

Till Christians rektorsområde hör 35 medarbetare, som antingen är pedagoger eller assistenter. Det 

är övervägande del kvinnor. Christian är grundskollärare i botten och blev biträdande rektor 2002, då 

den dåvarande rektorn hörde sig för i arbetslagen om det var någon som ville ha ledartimmar. När 

rektorn sedan sade upp sig 2008, blev Christian anmodad att söka tjänsten och fick den. För Christian 

var det inget självklart val, men han såg det som en utmaning. Sin lärarutbildning ser han som en typ 

av ledarutbildning, även om han tycker att det är tuffare att hantera vuxna än elever. Viss annan 

ledarutbildning har han fått genom militären och genom att han varit mycket aktiv som ledare inom 

fotbollen. Däremot har han fortfarande inte fått någon rektorsutbildning, som finns i statlig form och 

som skolledare brukar gå.  

Rektors arbetsuppgifter innefattar personalhantering, administration, övergripande 

verksamhetsutveckling, skolutveckling, ekonomi, planera och ge resurser till medarbetarna. För 

Christians del gäller också att föra en utåtriktad verksamhet för att rekrytera nya elever. Eftersom 

Christian tycker om att möta människor, är det utåtriktade arbetet och verksamhets- och 

skolutvecklingen de arbetsuppgifter som gör att han trivs med sitt arbete.  

Christian tror att hans medarbetare upplever honom som kunnig inom både den pedagogiska rollen 

och skolan som verksamhet. Dessutom tror han att de tycker att han är en lyhörd och demokratisk 

ledare. Att han bryr sig om att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna och en bra skola för 

eleverna. Christian är medveten om att det säkert finns andra som kan uppfatta negativa sidor hos 

honom. Christian gick från att vara medarbetare på skolan till att bli ledare. Det gör att hans fokus 
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flyttades till verksamheten och att man ibland måste ta beslut som påverkar personer man sen 

gammalt har en relation till. 

Christians största styrka i ledarrollen är att han kan möta och lyssna på människor, att han är bra på 

att skapa förtroende för verksamheten och att han är inkännande. Samtidigt ser han inkännandet 

som en svaghet också, eftersom man inte kan fatta beslut som gör alla lyckliga varje gång. Det enkla i 

ledarrollen är administrationen, även om han tycker att det är för mycket av den varan. Eftersom han 

brinner för skolutveckling, dvs. kunskaps- och fostransuppdraget, är det en bit han känner är lätt. Att 

marknadsföra skolan, dvs. bedriva den utåtriktade verksamheten, upplever Christian också som lätt. 

Personal hantering är både lätt och svår. Christian tycker att det är en rolig bit, men att det är tungt 

när det inte fungerar. Det svåra med att vara ledare är att han tagit över rollen av någon annan och 

fått lära sig allt den hårda vägen. Själva myndighetsutövningen, det juridiska inom skolverksamheten, 

är svår, tycker Christian. Han har inte med sig den biten sen tidigare. 

Christians rektorsområde har en nedskriven vision. Den är tudelad. Förutom det vanliga 

skoluppdraget att ge eleverna kunskaper och fostran, innehåller också visionen ett livsperspektiv pga 

elevernas funktionsnedsättning. Organisationen vill stärka eleverna att våga ta plats, att tro på sina 

drömmar och att kunna klara sig i samhället. Visionen har vuxit fram bland personal som varit med 

från början och som burit på den andan. Christian har mer formulerat den så att den kommit ner på 

papper. 

Christian upplever att visionen betyder så mycket för eleverna, eftersom pedagogerna får en större 

funktion för eleverna än att bara vara lärare. Visionen kräver att pedagogen är en tydlig vuxen och 

att det skapas en nära relation mellan pedagog och elev. Genom att skolan har mindre klasser finns 

en möjlighet att knyta band. 

När skolan anställer ny personal får de en presentation av skolan och Christian formulerar 

organisationens värdegrund, dvs. hur de ska se på barnen, hur de ska förhålla sig till föräldrar osv. 

Inför varje terminsstart uppmanar Christian sina medarbetare att se det övergripande i uppdraget 

och lyfter fram båda uppdragen som organisationen har. 

Det finns inga formella arbetsbeskrivningar inom organisationen. Det pedagogiska uppdraget är 

detsamma för all personal. Däremot kommunicerar Christian med personalen kring arbetet i sig. Vid 

t.ex. terminsstart diskuterar han med sina medarbetare i grupp kring vad som är viktigt i deras roller. 

Lönekriterierna visar vad rektor tycker är viktigt. Dessutom har Christian medarbetarsamtal en gång 

om året. Vid dessa samtal kan man diskutera innehållet i medarbetarens arbete, men Christian 

menar att medarbetarna egentligen är medvetna om vad som ingår. Christian är medveten om att 

innehållet i yrkesrollerna säkert diskuteras ute i arbetslagen. Han får ibland indikationer på missnöje. 

Då försöker han diskutera fram en lösning, men han har inte alltid handlingsutrymmet och då går det 

inte att diskutera. 

Medarbetarnas arbete bygger mycket på tillit och förtroende från rektorn. De har stor frihet, även 

om det de senaste åren blivit mer bestämt. Samtidigt säger Christian att han har mycket kontakt med 

lärarna och ger feedback. Christian har olika sätt att se att medarbetarna arbetar mot att uppfylla 

organisationens mål. Han besöker undervisningsmiljön och följer upp elevernas resultat vid 

nationella prov och andra tester. Dessutom tar han del av lärarnas planeringar. Vid 

medarbetarsamtalet förs en dialog mellan Christian och medarbetaren kring måluppfyllelsen. Han får 
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också signaler från både elever och föräldrar om hur arbetet går. Christian ser sig dock inte som en 

kontrollant. Genom det individuella lönesystemet kan också medarbetarna se vilka faktorer som är 

viktiga. Det som är viktigt är dels det inre arbetet med eleverna och föräldrarna men också hur 

medarbetarna arbetar till gagn för hela verksamheten på skolan. 

Christian beskriver kulturen på sitt rektorsområde som professionell. Han upplever att när det 

handlar om diskussioner kring det pedagogiska uppdraget är det högt i taget. Medarbetarna kan 

diskutera utan att det är personligt. Assistenterna är med mest vid mer planerade pedagogiska 

diskussioner. Christian känner att de ibland backar vid spontana diskussioner. Kulturen är också på 

gränsen till familjär. Eftersom skolan är liten och har dubbla uppdrag skapas nära band mellan 

personal och elever. Den familjära stämningen är stödjande men kan också göra så att gränserna 

mellan uppdraget och … kan suddas ut. Christian säger att hans medarbetare är måna om att det ska 

vara bra och gör att de är konflikträdda. Lite skämtsamt säger han att de är smittade av sin chef. Det 

är viktigt för Christian att prata arbetslag medvetet. Han försöker hela tiden få de olika 

personalgrupperna att se att de är en helhet, att de jobbar tillsammans och att alla har en funktion 

att fylla. Christian försöker att inte särskilja funktionerna, men faktum kvarstår att pedagoger och 

assistenter har olika uppdrag och att det då måste särskiljas ibland. Han upplever att assistenterna 

ibland tar på sig en roll där de förminskar sig själva. Christian är mycket tid på sitt rum och har oftast 

dörren öppen. Han rör sig i hela huset och syns mycket eftersom det är en liten skola. Det gör att han 

känner sig mycket tillgänglig för sina medarbetare. Samtidigt säger Christian att han är chef, vilket 

innebär att olika saker för olika personer. Han tycker att assistenter och pedagoger är samstämmiga 

när det gäller inriktningen för verksamheten. Det finns inget motsatsförhållande. 

Från förvaltningen får Christian väldigt mycket information. Det kan röra sig om allt möjligt. En del 

slänger han, en del vidarebefordrar han och en del saker ska implementeras i verksamheten. 

Informationen kommer via mail eller rektorskonferensen på intranätet, via områdesmöten som hålls 

en gång per vecka eller via rektorsmöten som hålls en gång i månaden. Information som ska vidare 

till medarbetarna tar Christian med i personalmeddelanden som han försöker skriva en gång i 

veckan. Vid möten vid ledningsgruppen finns möjlighet för honom att diskutera informationen från 

förvaltningen innan den kommer ut till arbetslagen. Han upplever att det kommer för mycket 

information uppifrån. De borde kunna sortera mer och fokusera på det viktiga, anser Christian. 

Projekt från förvaltningsnivå får inte bli för många. Det verkar splittrande för verksamheten. 

Informationen från medarbetarna handlar mest om den dagliga verksamheten. De kommer med 

idéer och förslag om något inom verksamheten. De ger också signaler på mycket stor 

arbetsbelastning, men också om frågor kring riktlinjer. Om Christian upplever att det är något som 

ligger på förvaltningsnivå, tar han med sig informationen dit. Han känner att han har en etablerad 

kontakt med förvaltningen, men att han inte denna kontakt än med sin områdeschef, eftersom det är 

en ny organisation med områdeschefer. 

Christian ser det som mycket viktigt för framtidens ledare att vara empatisk, tydlig och kunnig inom 

det område som verksamheten riktas mot. Ledaren måste ha en god social kompetens. 
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5 Analys  
I detta kapitel kommer fallstudierna att diskuteras och analyseras utifrån den teori som redogjorts för 

i kapitel 4. Precis som i kapitel 4 fokuseras de fyra teman som genomsyrar uppsatsen. 

5.1 Visioner 
Alla undersökta organisationer har en uttalad vision, som finns nedskriven. Även om ledarna inte kan 

visionen ordagrant, verkar den vara levande för dem och också vara en vision som de ställer upp på. 

Det kan bero på att flertalet av ledarna själva varit med och formulerat visionen. Både ledare och 

medarbetare verkar leva i den dagliga verksamheten. Visionen diskuteras inte jämt och ständigt, men 

på alla ställen kommer den upp till ytan emellanåt. Alla ledare verkar tycka att visionen i deras 

organisationer är levande. Ekman och Heide m.fl.94 hävdade att texterna lever sitt eget liv och är skilt 

från den dagliga verksamheten, men det känns det inte som om ledarna tycker. Ledarna ser många 

saker i sin verksamhet som styrs utifrån visionerna genom ledorden. Samtidigt medger ledare B att 

det säkert finns de i verksamheten som tycker att visionen bara är pappersarbete. Heide m.fl.95 anser 

att förtroendet medarbetarna har för cheferna kan påverka hur man som person ser på strategin. 

Ledare B upplever att hon i alla fall i början hade lite svårt att bli accepterad som ledare bland vissa 

grupper i organisationen och detta kan säkert ha påverkat dessa medarbetares syn på hur viktig 

visionen och ledorden är. 

Visionen verkar ofta komma från ledningen, även flertalet ledare säger sig ha tagit fasta på sådant 

som fanns och var viktigt i organisationen sen tidigare. Bara i organisation A verkar visionen komma 

från högre ledning, vilket kan bero på att just den organisationen är en avdelning som tillhör en 

större organisation. I organisationerna B, C och D där ledaren varit med och formulerat visionen, 

verkar visionen och ledorden kommuniceras mer. Även om ledare A säger att visionen ständigt 

trummas ut till medarbetarna, så preciserar hon inte hur, mer än att nyanställda får information vid 

huvudkontoret. Detta är vad Heide m.fl.96 kommit fram till när de säger att visionerna bara används 

vid enstaka utbildningstillfällen. Precis som Deetz97 säger, så verkar det som om visionen måste 

konstrueras kollektivt och ägas av medarbetarna för att visionen ska bli effektiv. Ledare B, C och D 

menar att de byggt visionen utifrån det som fanns i organisationen. 

Visionerna i de undersökta organisationerna är alla konkret uppbyggda, med värderingar som inte 

sticker ut. I organisationerna har visionen brutits ned i ledord eller nyckelord. Whittington98 menar 

att ledningen är toleranta mot mångtydighet och otydlighet och ofta formulerar vaga mål. Min 

undersökning visar tvärtom att visionerna i de flesta fall är genomtänkta, konkreta och tydliga för 

medarbetarna. Ledarna ger mig uppfattningen att visionen skapats både för medarbetarnas skull och 

för kundernas skull. Därför tror jag att det blir lättare för medarbetarna att följa visionen eller arbeta 

för att nå den. 
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Von Heland99 hävdar att visionen formar medarbetarrollen och att visionen sätter målen som behövs 

för att styra inriktningen på verksamheten. Bara ledaren för organisation B uttalar att visionen eller 

ledorden diskuteras vid medarbetarsamtal. De övriga ledarna verkar då fokusera mer på 

sifferresultat eller på att diskutera medarbetarens insatser. Det är svårt för mig att säga varför. Men 

kanske beror det på att organisation B:s ledord mer beskriver strategier eller sätt för medarbetaren 

att arbeta mot visionen, medan organisation A och C har ledord som mer beskriver hur 

organisationen ska vara. Det kan också bero på att ledaren för organisation B har mer utbildning 

kring målsättning etc än vad de andra har, och därmed också en större medvetenhet om vikten av att 

ständigt kommunicera visionen. Ledare B har också sett till att ledorden diskuterats med varje 

enskild medarbetare om vad ledorden betyder för denne och dess arbete. Då kan det vara enklare 

att faktiskt följa upp den enskildes förhållningssätt till visionen vid ett medarbetarsamtal. 

Både Whittington100 och Mintzberg101 betonar vikten av att bygga in visionen i verksamheten, bl.a. i 

den organisatoriska strukturen. Ledare C visar på sätt som han byggt in visionen eller ledorden i 

lokalerna gentemot kunderna. Frågan är om det påverkar medarbetarnas värderingar. Jag tror i alla 

fall att det kan ändra medarbetarnas handlande. Det går t.ex. inte att gömma sig för kunderna om 

ens kontor ligger precis vid ingången. Medarbetaren tvingas till att vara tillgänglig. Att som ledare B 

ha sin verksamhet kretsande kring projekt, där yrkesgrupperna arbetar tillsammans och löser 

uppgiften tillsammans är också ett sätt att organisera för att nå ledordet laganda. Ledare D:s 

organisation är indelat i arbetslag som har hand om ett antal elever. I arbetslaget finns olika 

medarbetare som tillsammans ska arbeta för de enskilda eleverna och tillsammans nå visionen. Jag 

känner att ledare A:s organisation inte lika tydligt är organiserat för att nå visionen. 

5.2 Ledarskapet 
Bara ledare B har blivit ledare för sin organisation genom att komma utifrån. De andra ledarna har 

varit medarbetare i organisationen och blivit ledare för sina forna arbetskamrater. Både ledare A och 

D uttrycker för- och nackdelar med detta. Man är förtrogen med kulturen, samtidigt som man ibland 

måste ta obekväma beslut som drabbar de man känner väl. Ekman102 ser att det är viktigt att ledaren 

förstår de normer som styr den dagliga verksamheten och det är nog lättare om man kommer från 

kulturen från början. Samtidigt framhåller Whittington103 det visionära ledarskapet som krävs för att 

kunna implementera förändringar. Jag tror att det är enklare att genomföra förändringar om man 

inte är låst av kulturen. Ledare B visar sig också vara den som genomfört en stor omorganisation i sin 

organisation. Att hon vågade kan bero på att hon kommer utifrån och ser saker ur ett annat 

perspektiv än den som är låst av kulturen. 

Bara ledare B är i grunden utbildad i ledarskap, även om de andra fått gå vissa ledarskapskurser. 

Ledare D är på ett vis utbildad ledare i och med sin lärarutbildning där man lär sig hur man leder 

barn. Jag tyckte att det märktes tydligt under intervjuerna. De hade lättare för att sätta ord på och 

beskriva sitt ledarskap och sina tankar bakom sitt handlande. 
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Genomgående för ledarna i min undersökning är att de anser sig vara goda lyssnare. Däremot är det 

bara ledare B och D som uttalat säger sig vara goda kommunikatörer, alltså att också nå ut till 

medarbetarna. De pratar om kommunikation och demokrati. Ekman104 lyfter fram dialogen med 

medarbetarna, att ledarna måste delta i det dagliga samtalet. Ledare C och D ger exempel på hur de 

rör sig i hela organisationen i stort sett dagligen för att vara synlig och för att kunna prata med 

medarbetare om stort och smått, men också för att se hur verksamheten fungerar. Enligt Ekman105 är 

det viktigt för att skapa förtroende och för att ledaren ska få möjlighet att påverka verksamheten. 

Ledarna i organisationerna A och D mycket insatta och ledare C delvis insatt i arbetet som utförs i 

verksamheterna, eftersom de kommer därifrån. Det kan göra det enklare för dem att kommunicera 

med medarbetarna.  Det i sig tror jag kan skapa trovärdighet och det kan göra att medarbetarna 

känner att de faktiskt kan vända sig till ledaren för råd. 

Alla undersökta organisationer har ledningsgruppsmöten, men också formella inplanerade möten 

med medarbetarna. Dock ser frekvensen på medarbetarmötena olika ut. Ledare A och C är de som 

mest frekvent träffar sina medarbetare och då handlar det om resultatuppföljning. Ledare B är inte 

närmaste chef till de flesta i organisationen, vilket kan göra att hennes möten blir mer sällan. Ledare 

D arbetar inom en organisation där man inte behöver följa upp resultatredovisning så ofta och där 

medarbetarna är mycket autonoma. 

Vad ledarna i min undersökning tyckte var viktigt för ledare i framtiden varierade lite. Ledare B och D 

tycker att kommunikationen i form av dialog och social kompetens, dvs vara den som bidrar till 

kommunikationen. Ledare C är inne på situationsanpassat ledarskap, även om han inte benämner 

det så. Alltså att kunna anpassa ledarskapet efter situationen, i detta fall till olika kulturer. Euström 

och Kock106 beskriver både situationsanpassat ledarskap och det närbesläktade meningsskapande 

ledarskapet. De menar att ledarskapet måste anpassas efter vilka krav den enskilda situationen 

kräver. Ledaren ska skapa mening och sammanhang av medarbetarnas upplevelser av arbetet och 

verksamheten. Ledare A lutar mer åt att ledaren ska vara prestigelös, dvs. att genom handling visa att 

man är en av medarbetarna, vilket ligger i linje med vad Ekman107 säger om vikten av att skapa 

förtroende för att kunna påverka kulturen. Det överensstämmer också med vad Sjøvold108 betonar, 

när han säger att det måste finnas en överensstämmelse mellan det ledaren säger och gör. Ledarens 

ord betyder mindre än hans sätt att vara.  

5.3 Kultur 
Det är idag allmänt vedertaget att man inte kan tala om en enhetlig organisationskultur. Det kan man 

inte inom mina undersökta organisationer heller. Men inom hälften av organisationerna ligger 

medarbetarna närmre varandra. Organisation A och D präglas av att medarbetarna har ungefär 

samma värderingar. Arbetet skiljer sig mest åt när det gäller vilket ansvar man har. Organisation B 

och C innehåller yrkesgrupper som skiljer sig mer åt och det blir lättare en uppdelning i vi-dem. 

Ledare B försöker luckra upp skiljaktigheterna genom information och transparens, medan ledare C 

försöker få grupperna att istället tävla mot moderorganisationen, dvs. att skapa ett annat vi-dem. 
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I hälften av de undersökta organisationerna finns det tydliga arbetsbeskrivningar. Ledarna i dessa 

organisationer anser att dessa rollbeskrivningar minskar utrymmet för missförstånd eller 

diskussioner. Inom de organisationer som inte har skriftliga arbetsbeskrivningar, är rollerna 

definierade med en tydlig yrkesroll eller kompetens. I stort sett i alla organisationer förekommer 

ändå stundvis informella samtal om olikheter eller ”avundsjuka”. Arbetsbeskrivningarna verkar inte 

ha något samband med vilken kultur man i organisationen har, eftersom de förekommer i 

organisation A, där medarbetarna har liknande värderingar och arbetsuppgifter, och i organisation C, 

där medarbetarna genom sin yrkestillhörighet har olika roller. 

Alvesson och Sveningsson109 poängterar att samspelet mellan olika delar behöver harmonisera för att 

hela organisationen ska fungerar. Det här beroendet kommunicerar samtliga av de intervjuade 

ledarna ständigt till sina medarbetare. De försöker på olika sätt visa för medarbetarna att alla har 

sina olika roller, men att alla behövs för att verksamheten ska fungera. 

De två ledare som har kollektivanställda säger sig ha försökt att kommunicera målen genom att 

införa individuella löner, men det har inte gått för att facket sätter sig emot att kringgå 

kollektivavtalet. Det är ett exempel på att det är svårt att förändra kulturer pga olika arbetsvillkor. 

Ledarna säger också att medlemmarna är så präglade av den kollektiva tanken. Även i organisation A 

och D, där värderingarna och yrkesrollerna ligger närmare varandra, är det ändå skillnad i 

arbetsvillkor och ansvar. Detta är aspekter som påverkar kulturen och som är svåra att komma åt.  

5.4 Kommunikation 
Det sker mycket kommunikation i de undersökta organisationerna. Det verkar som om alla har forum 

där ledarna möter medarbetarna frekvent. Det tyder på att kommunikationen ses som viktig, precis 

som Barnard110 också pekar på att den är. Ledningen behöver ägna sig åt medvetet 

informationsarbete. Det verkar ledarna i de undersökta organisationerna ha tagit fasta på. 

Information från ledningen kommer mestadels ut genom formella möten i alla de undersökta 

organisationerna. Det ser också ganska lika ut när det gäller att ledarna lyssnar på medarbetarnas 

förslag och att man ibland låter medarbetare vara med vid ledningsmöten. I vissa av 

organisationerna har man fler informationskanaler som t.ex. intranät. Den som verkar ha mest tankar 

kring hur man ska kommunicera inom organisationen är ledare B. Det kan antingen bero på att hon 

är mycket medveten om kommunikationens betydelse genom sina ledarskapsutbildningar eller på att 

hon som VD har större handlingsutrymme än de som är avdelningschefer. Innehållet i 

kommunikationen verkar dock mycket handla om den dagliga verksamheten. Det kan säkert vara så, 

och det bör säkert vara så, att den dagliga verksamheten präglas av visionen och ledorden, men 

ledarna kommunicerar sällan kring visionen i dessa möten. Ledare B och C är de som uttrycker att 

deras förslag på exempelvis aktiviteter och förändringar präglas av visionen och att de försöker få 

medarbetarna att tänka utifrån vision och ledord. Ledare A kommunicerar ofta mål med sina 

medarbetare vid sina möten, men är då fokuserad på resultatmål. Resultatmålen ses kanske som ett 

ekonomiskt mått på hur väl man når visionen, men jag upplever att ledare A överlåter en stor del till 

marknadsföringsavdelningen att kommunicera visionen utåt för att förbättra resultaten. 

Trenden idag är att betona en mer horisontell organisation. De undersökta organisationerna är inga 

undantag. Organisationerna är i olika form strukturerade genom olika slags arbetslag och team. 
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Kommunikation sker där inom arbetslagen, mellan arbetslagen och med ledningen. Även trenden att 

inte bara ledningen har en sändarroll, stämmer med de undersökta organisationerna. Det finns i 

samtliga organisationer både mottagar- och användarinitiativ också. Sen är det inte lätt för mig att få 

en bild över hur stor del som är det ena eller det andra.  

Överlag ser inte ledarna i min undersökning något problem i att kommunicera, något som Heide 

m.fl.111 menar annars snarare är en regel än ett undantag. Heide m.fl.112 hävdar också att 

kommunikationsfrågor är något som chefer inte prioriterar speciellt högt. Det stämmer inte helt med 

min bild av de ledare jag intervjuade. Ledarna ser i de flesta fall kommunikationen som sin styrka och 

som något viktigt. Men flera av dem uttrycker också att det är det kan vara den svåraste biten också, 

när det gäller att kommunicera kring saker som inte fungerar i verksamheten. Ledare C nämner också 

att det var svårt att som ledare leda förändringar, i hans fall när organisationen skulle gå in i en 

annan organisation. Däremot är det ingen av ledarna som talar om det informella samtalet som 

kommunikation. 

Det är intressant att se distributionen av information i organisationerna. Heide m.fl.113 anser att det 

kan ske en ojämlik distribution av kunskap inom organisationer. Grunden för handlandet i 

organisationen beror på vems idéer, åsikter och tolkning som ska stödjas av andra. Ledarna i min 

undersökning säger själva att de själva eller i ledningsgruppen sorterar information uppifrån högre 

ledning, vilket ger ledarna lite av ett tolkningsföreträde. Samtidigt säger de att de är duktiga på att 

lyssna på sina medarbetare och på att fånga upp idéer från dem. Distansen mellan ledning och 

medarbetare känns inte så stor. 
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6 Slutsats/Diskussion 
Som avslutning på uppsatsen summeras och diskuteras de viktigaste resultaten, det egna arbetet 

granskas och förslag på vidare arbete ges. 

6.1 Att kommunicera visionen 
Kommunikation har stor betydelse för ledare. De möter sina medarbetare frekvent, både formellt i 

möten, men också mer informellt i den dagliga verksamheten. Många ledare ser sig som mycket bra 

lyssnare, men tycker att själva dialogen är svårare speciellt om det gäller saker som inte fungerar så 

bra. Mycket av den synliga kommunikationen i organisationer är i form av information som går ut till 

medarbetarna, som tar emot.  

Även om kommunikationen till synes kommer uppifrån ledningen som en envägskommunikation, är 

medarbetarna uppdelade i arbetslag och team, där informationen kommuniceras och tolkas mellan 

medarbetarna. På något sätt gäller det för ledaren att inte missa att fånga upp kommunikationen 

som skett i arbetslaget för att kunna veta hur informationen uppfattats och tolkats av medarbetarna. 

Distansen mellan ledning och medarbetare får inte vara för stor. 

Ur ledningsperspektiv lever inte visionerna sitt eget liv på ett papper i en pärm. För dem är det frågan 

om en levande vision, i många fall skapad ur organisationens kultur och verksamhet. Men visionen är 

formulerad av ledningen och är tänkt att hjälpa både kunder och medarbetare. Visioner 

kommuniceras mer av ledare som varit med och formulerat den. Då borde man kunna dra slutsatsen 

att visionen kommuniceras mer av medarbetare som varit med och gjort den till sin egen. 

Visionen verkar kommuniceras mest vid införandet av den eller vid nyanställningar. Ledare tar olika 

vägar för att kommunicera visionen. För nyanställda kommer den mer som information från 

ledningen. Ett mer effektivt sätt verkar vara att arbeta med visionen i grupper och sedan också på 

individnivå. Det är viktigt att varje medarbetare ser vad visionen innebär för honom eller henne och 

det arbete som utförs. Ett forum för denna individuella reflektion kan vara vid medarbetarsamtalet. 

Många ledare försöker koppla lönekriterierna till visionen. Jag tror att det är viktigt att inte bara 

informera om visionen, att trumma ut den, eftersom människor är individer som faktiskt tolkar ord 

och uttryck på olika sätt. 

I vissa organisationer upplevs visionen sitta i väggarna och kan vara anledningen till att man som 

ledare inte kommunicerar visionen så ofta med medarbetarna. Visionen ses då som normer för hur 

medarbetarna ska vara. Men eftersom kulturskillnader inom olika grupper i organisationen finns, 

upplevs säkert visionen på olika sätt. Finns det stora kulturskillnader i organisationen måste visionen 

arbetas med på olika sätt och på individnivå, för att nå fram till alla och få alla att se vad visionen 

innebär.  

Visionen måste ständigt diskuteras medvetet i verksamheten, men inte på ett abstrakt sätt utan på 

ett konkret sätt som utgår från den dagliga verksamheten. Det gäller att koppla det man gör med 

visionen. Som ledare är det a och o att själv agera utifrån visionen. Det räcker inte med att visa 

visionen med ord. Ledaren måste själv leva utifrån visionen för att den fullt ut ska få 

genomslagskraft. Genom att ledaren kontinuerligt på olika sätt är med i den dagliga verksamheten 

och möter medarbetarna, blir det lättare att kommunicera eftersom man då talar samma språk. 

Ledaren måste skapa ett förtroende hos medarbetaren, för att medarbetaren ska ta visionen på 

allvar. 
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Det är lättare att kommunicera en genomtänkt, konkret och tydlig vision, som samtidigt tagit fasta på 

sådant som fanns och var viktigt i organisationen. Samtidigt anser jag att ledaren inte får glömma att 

en vision ska blicka framåt och få organisationen att lyftas och vara med i framtiden. Visionen ska 

helst byggas in i organisationen för att få genomslagskraft och påverka medarbetarens beteende och 

så småningom också värderingar. Olika sätt att bygga in visionen är struktur, lönekriterier och 

ledarskap. 

Osäkerheten som många ledare känner i att kommunicera och påverka sina medarbetare, kan säkert 

i viss mån avhjälpas med utbildning. Många ledare får gå kortare ledarskapskurser, men kanske ren 

utbildning i inre kommunikation borde prioriteras av organisationer. Genom utbildning är det enklare 

att reflektera kring sin kommunikation och vad man behöver utveckla i sitt ledarskap för att styra 

organisationen mot framtiden. 

6.2 Det egna arbetet 
Det har varit mycket intressant att läsa litteratur som kretsat kring kommunikation, visioner, 

ledarskap och kultur. Jag har verkligen insett hur mycket allt hör ihop och påverkar varandra. 

Ledarskapet är en komplicerad och mångfacetterad roll, som påverkas av och påverkar så mycket 

annat i och utanför organisationen. 

Att träffa olika slags ledare gav mig mycket olika synvinklar på samma sak. Jag kände att det dock var 

svårt att få djup i intervjuerna, eftersom det ibland var svårt att sätta ord på det jag ville komma åt. 

Olika människor lägger in olika saker i ett begrepp. Samtidigt ville jag ju inte styra intervjupersonerna 

för mycket genom att lägga ord i munnen på dem. Vissa av ledarna var enklare att intervjua genom 

att de svarade direkt på frågorna, antagligen därför att de tidigare tränat sig på att diskutera dessa 

aspekter. Med de andra var det svårare att hålla sig till manus med, eftersom de pratade runt frågan, 

som ett sätt att reflektera. Samtidigt var det viktigt att låta dem prata kring det de fann centralt. 

Kommunikation är någonting komplicerat och inbegriper allt i organisationen och kan vara svår att 

fånga in. Genom intervjuerna har jag bara fått ledarens syn på hur det fungerar och vet inte om den 

stämmer överens med medarbetarnas verklighet.  

6.3 Förslag på vidare arbete 
Att få medarbetarna att göra sitt yttersta för organisationen och skapa mening i verksamheten för 

alla medarbetare är något som ledare måste lägga ner arbete på i framtiden. Ett sätt är att skapa en 

tydlig vision som ledare och medarbetare kan kommunicera och försöka leva upp till. Min 

undersökning har utgått från ledarens syn på detta arbete. Något som hade gett en större förståelse 

om kommunikationsprocesserna hade varit att under en tidsperiod observerat ledarens arbete. Det 

hade också varit intressant att se kommunikationen ur medarbetarnas synvinkel genom att göra 

samma intervjuer med medarbetarna i samma organisationer.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Berätta om dig själv och ditt yrke.  

Hur blev du chef? 

 Vad har du för ledarutbildning? 

Trivs du med ditt jobb och dina arbetsuppgifter?  

Hur tror du att andra uppfattar dig som ledare?  

Vad upplever du som lätt resp svårt med att vara ledare? Vad är din största styrka som ledare? 

Berätta om organisationen.  

Vad är organisationens uppgift?  

Hur är den organiserad?  

Vad har ni för visioner/mål/strategier…?  

Vilka formella regler och arbetsbeskrivningar/policys har ni? 

 Vem utarbetar dem?  

Diskuteras de på din avdelning?  

Hur uttrycker medarbetarna vad de tycker och tänker om dem?  

Finns det någon typ av belöningssystem?  

Hur görs ansvarsfördelningen upp?  

Vilka olika grupper av medarbetare har du under dig?  

På vilket sätt påverkas din avdelning av vad organisationen har för vision? 

Hur skapar du en gemensam syn på vad visionen är? 

Hur mycket inflytande har du över vad dina medarbetare gör på sin arbetstid?  

Hur ser du att medarbetarna arbetar mot att uppfylla organisationens mål? 

Hur skulle du beskriva kulturen på din avdelning?  

Hur löser medarbetarna konflikter/meningsskiljaktigheter som uppkommer?  

Hur påverkar du kulturen?  

Vad uppmärksammar du (mäter/kontrollerar/belönar/tar itu med)? 
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Vad får du för information uppifrån?  

Hur förmedlar du den vidare till dina medarbetare?  

Får du någon information nerifrån?  

Hur förmedlar du den vidare till ledningen? 

För du någon typ av förändringsarbete? Hur gör du då? 

Vilken typ av dialog har du med dina medarbetare? Deltar du i det dagliga samtalet kring allt och 

inget? 

Har olika grupper av medarbetare skilda åsikter om inriktningen för företaget? 

Hur sker den informella dialogen internt? 

Vad ser du som viktiga egenskaper hos framtidens ledare? 

Hur uppfattar du din roll i organisationen? 

Tycker du att kulturen på din arbetsplats påverkar organisationen? I så fall hur? 

 Tycker du att kulturen är viktig?  

Vad har du som ledare för roll i denna?  

Vad gör du för att påverka den? 

 


