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Det finns olika faktorer som bidrar till en organisations framgång. Ledarskap och vision 
är bland annat dessa faktorer. En organisation utan vision har svårt att överleva på 
marknaden. Det krävs att organisationens ledning förmår att leda sina medarbetare mot 
målet. Visionen är dock svår för medarbetare att förstå eftersom den är övergripande och 
abstrakt. Om medarbetare inte kan uppfatta den rätta visionen kan det innebära att extra 
resurser krävs och som en följd kan det ekonomiska resultatet försämras. Därför är det 
viktigt för ledningen att sända ut det rätta budskapet till medarbetare. Syftet med denna 
studie är att få ökad kunskap om hur ledarskapet påverkar upplevelse av vision. Detta har 
undersökts genom en kvalitativ ansats. Vi intervjuade femton respondenter som arbetar i 
kommunledningskontoret i Uddevalla kommun, tolv medarbetare, två avdelningschefer 
samt en sektionschef. De teorier som tillämpas i denna studie är transformativt -, 
karismatiskt -, transaktionellt ledarskap, Leader-member-exchange theory (LMX) och 
väg-mål teori. Utöver ledarskapsteorier har vi också använt oss av Senges synsätt på 
vision. Resultatet visade att det inte fanns ett specifikt ledarskap som hade störst påverkan 
på medarbetarnas uppfattning om visionen i kommunledningskontoret, trots att 
ledarskapet är ett viktigt verktyg för ledare att påverka sina medarbetare. Resultatet visade 
också att värdegrunden betonas i avdelningarna istället för den övergripande visionen 
som finns i Uddevalla kommun. Medarbetarnas uppfattning om visionen kan också 
påverkas av om medarbetarna också är invånare i kommunen, deras intressen, att 
individer har sina egna värderingar, arbetslivserfarenhet samt ålder.  
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Abstract 
Title: How leadership affects the perception of vision – a case study in Uddevalla 
municipal administration 

Authors: Cathy Cheung, Magnus Ekström 

Course: Degree Project, Business Administration, Bachelor, 15 HE credits 

Term: Spring 2015 

There are different factors that contribute to the success of an organisation. Leadership 
and vision are among these factors. An organization that lacks a vision has difficulties to 
prevail in the market. The leadership must possess the ability to guide the organization’s 
members towards it’s goal. The co-workers perception of vision is limited because it is 
general and abstract. If the co-workers perception of the vision is not consistent with the 
intended, it can raise a demand for extra resources thus weaken the economic result. 
Therefore it is important that the leadership sends out the correct message to it’s co-
workers. The purpose of this study is to gain increased knowledge of how the leadership 
affects the perception of vision. This study has taken on that task with use of a qualitative 
method. We have interviewed 15 respondents working in the municipal administration in 
the city of Uddevalla, Sweden. Twelve of them are co-workers, two are department 
managers and one is head of a department section. The theories applied in this study are 
transformative-, charismatic- and transactional leadership, Leader-member exchange 
theory (LMX) and Path-Goal Theory. Other than those we have applied Senge’s views 
on vision. The result shows that there is no specific leadership that has the most impact 
on the co-workers perception of the vision in the municipal administration, despite the 
fact that leadership is an important tool for leaders in influencing their followers. The 
result also shows that the values are emphasized in the departments rather than the general 
vision of the city of Uddevalla. The co-workers perception of the vision can also be 
affected by other factors such as if the co-workers are residents of the city, their personal 
interests, that individual have their own set of values, work experience and age. 
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Förord 
Vi vill tacka er som har ställt upp som respondenter och gjort denna undersökning möjlig 
för oss. Vi nämner er inte vid namn, men ni vet själva vilka ni är. Tack för ett mycket gott 
mottagande och att ni har haft tålamod med oss! 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En organisations framgång är beroende av olika faktorer. Dessa kan vara genomtänkta 
strategier, en väl fungerande organisationsstruktur, regler och policys som håller 
organisationen samman etcetera. Senge (1999), med flera, menar att det är en gemensam 
vision som leder till en organisations framgång. Ett liknande synsätt har Kotter (2007), 
som menar att en anledning till att organisationer misslyckas är att organisationen saknar 
vision.  

Det finns ingen gemensam definition på vad vision är (Kantabutra, 2010). Vision kan 
sammanfattas som en övertygelse om hur människor bör agera och samverka för att nå 
målet (Mumford & Strange, 2002). Den är en bild som vägleder organisationer om i 
vilken riktning de ska gå (Kotter, 2007). En vision uppstår inte av sig själv. Det krävs 
individer inom organisationens ledning, som kopplar organisationens värden till visionen 
och sedan överför den till medarbetarna (Senge, 1999). För att visionen ska vara 
gemensam, och delas av alla i organisationen, är det viktigt att samtliga medarbetare rätt 
uppfattar vad visionen handlar om. Utifrån detta synsätt spelar ledare en viktig roll då de 
sänder ut budskapet, och det är betydelsefullt att få fördjupade kunskaper om hur 
ledarskap fungerar i verkligheten. Ledarskap är ett stort fält inom forskningen och det 
betyder oerhört mycket för en organisations existens och fortlevnad. Det handlar inte bara 
om att organisationen ska överleva och göra det som måste göras, utan också att den ska 
kunna utvecklas och bli bättre på det den gör. Ledare har ett ansvar för att motivera och 
stödja medlemmar och utveckla kompetens hos dem. De påverkar även organisationer 
genom hur de planerar och genomför strategier, formar organisationsstrukturer och 
skapar gemensamma värden i organisationer (Yukl, 2010). I denna studie ställer vi teorier 
om ledarskap mot hur ledarskapet fungerar i praktiken inom vårt undersökningsobjekt, 
ledningskontoret i Uddevalla kommun. Vi undersöker hur ledare där tänker kring sitt 
ledarskap och hur det upplevs av dem de leder. För att också få insikt i vilka effekter 
ledarskapet har, fokuserar vi särskilt på ett fenomen, organisationens vision, utifrån 
Senges synsätt på gemensam vision.    

1.2 Problemdiskussion 

I föregående avsnitt har vi kortfattat beskrivit att en gemensam vision är en avgörande 
drivkraft inom en organisation, enligt teoretiker. Vision i de flesta sammanhang uppfattas 
som att det är en bild av en tänkt framtid som organisationen vill visa internt, och ofta 
externt, för att få medlemmarna att sträva i en gemensam riktning. En organisation med 
en gemensam vision, där medlemmarna delar organisationens vision, står i motsats till en 
organisation som saknar en gemensam vision där olika visioner kan träda fram för olika 
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delar av organisationen. En organisation kan sägas vara framgångsrik när den är etablerad 
på marknaden, i ständig tillväxt och har ett inflytande i samhället där den verkar. Några 
exempel på framgångsrika organisationer är Apple, Microsoft och Facebook. Dessa tre 
organisationer påverkar mångas dagliga liv. Senge (1999) menar att en organisation inte 
kan bli framgångsrik utan en gemensam vision. Även om exemplen är privata företag så 
utesluter det inte att en offentlig organisation så som en kommun kan vara framgångsrik. 
En gemensam vision i en kommun kan bidra till kommunens utveckling och påverka dess 
invånare på ett positivt sätt. Den kan också leda till tillväxt för kommunen då den 
attraherar, såväl företag till att etablera sig, som personer som vill bosätta sig i kommunen. 
Utifrån Senges (1999) uppfattning skulle det motsatta inträffa för en organisation, 
kommersiell eller allmännyttig, som inte har en gemensam vision. För en kommun skulle 
det kunna innebära minskade inkomster i form av ett sämre skatteunderlag och ökade 
kostnader på grund av ett mindre befolkningsunderlag. Missnöjda invånare kan också 
flytta från kommunen till en annan, vilken ytterligare påverkar kommunens budget 
negativt och det kan leda till en ond cirkel där kommunen inte kan utvecklas som 
önskvärt.  

Frågan är: Hur kan ledningen få samtliga medlemmar, av organisationen, att ha en 
gemensam vision? För detta behöver ledningen strategier/olika tillvägångsätt för att sända 
ut budskapet. Inom ”strategic management” (Westley & Mintzberg, 1989) menas att 
ledarskap är en typ av strategi för att påverka organisationer. Utifrån detta synsätt spelar 
ledare en stor roll när det gäller vision. Ledare kan påverka medarbetares upplevelse av 
visionen genom sitt ledarskap. Det är därför nödvändigt att undersöka hur ledarskap 
fungerar i detta sammanhang. Ett tänkbart sätt för ledningen sända ut budskap är att ledare 
tolkar vision och därmed överför budskapet till sina medarbetare genom konkreta 
uppgifter och uppdrag. Därför finns det en koppling mellan anställda och vision, med 
tanke på att det är anställda som genomför uppdragen. Emellertid är det möjligt att 
anställda inte har samma uppfattning om visionen som ledningen har, och detta kan bero 
på olika faktorer. Med tanke på att ledare också är människor, med olika personliga 
egenskaper, så påverkar det deras ledarstil och hur de sänder ut budskap. Vi ifrågasätter 
därför om det finns specifika ledarskap, som är bättre lämpade än andra, som ledare kan 
utöva för att skapa samsyn kring en vision. Även om vision kan anses som ett centralt 
begrepp inom vissa ledarskapstyper så, med tanke på att definitioner av ledarskap är olika 
och oeniga (Yukl, 2010), ifrågasätter vi om det kan finnas andra typer av ledarskap som 
har en bättre inverkan på medarbetares uppfattning om vision.  

Genom fallstudien i Uddevalla kommunledningskontor vill vi bidra till medvetenhet inom 
alla typer av organisationer om att en gemensam vision är betydelsefull och att det behövs 
bidrag ifrån ledare som genom sitt ledarskap överför visionen till medarbetare. En 
avsaknad av gemensam vision, däremot, kan orsaka olika negativa konsekvenser i 
organisationer, eller till och med äventyra dess existens.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledarskapet, inom 
kommunledningskontoret i Uddevalla kommun, påverkar medarbetarnas upplevelse av 
kommunens vision. 

1.4 Frågeställningar 

För att förtydliga syftet ställer vi följande frågor:  

1. Hur påverkar ledarskapet medarbetarnas upplevelse av organisationens vision?  

2. Vilka faktorer, utöver ledarskapet, påverkar medarbetarnas upplevelse av visionen? 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 Vårt synsätt är realistiskt och icke-positivistiskt vilket för denna undersökning innebär 
att vi har utgått ifrån vår förförståelse av problemet, baserad på egna erfarenheter och 
tidigare studier, och sökt fördjupad kunskap om det valda problemområdet. Inspirerade 
av hermeneutiken har vi, under datainsamling och val av teori, ständigt reflekterat över 
hur de relaterar till varandra och de nya frågeställningar som kommit upp i processen har 
lett till vidare sökning efter förståelse av problemet och de fenomen som identifierats. 
(Björklund & Paulsson, 2012) (Patel & Davidson, 1994).  

2.2 Undersökningsansats 

Av de två huvudinriktningar, eller metodsystem, som finns valde vi en kvalitativ metod 
därför att vi med en sådan kunde ta utgångspunkt i empirin för att sedan låta den belysas 
av vald teoretisk referensram. Vår utgångspunkt var att få en djupare förståelse av 
problemet och förhoppningsvis upptäcka fenomen som har inverkan på det. En kvalitativ 
metod var då bäst lämpad då sådan forskning lägger vikten på ord och tolkning av ett eller 
flera fenomen. Vi eftersträvade inte att göra några generaliseringar utifrån vårt resultat, 
vilket inte heller hade varit möjligt med en kvalitativ metod.  

En alternativ metod hade varit den kvantitativa men den lämpar sig inte för vår 
undersökning då en sådan förutsätter att hypoteser ställs upp, utifrån teorin, för att sedan 
pröva deras giltighet i empirin. Den metoden lämpar sig bäst för att samla in stora 
mängder data, från ett representativt underlag, för att utifrån det kunna göra 
generaliseringar. 

2.3 Datainsamling 

För att uppfylla vårt syfte krävdes att vi samlade in data som framför allt berättar hur 
medarbetarna, och i viss mån ledarna, upplever ledarskapet och hur det påverkar 
kännedom om och delaktighet i visionen. Vi valde för detta en metodtriangulering där 
intervjuer, ostrukturerade observationer i lokaliteterna och data i form av tryckt 
informationsmaterial samt information publicerad på Uddevalla kommuns websida, 
ingår. Dessa insamlingssätt var också de möjliga alternativen enligt den kvalitativa 
forskningstraditionen, och därmed det naturliga valet utifrån vår undersökningsansats 
(Björklund & Paulsson, 2012, s.80). Tyngdpunkten i vår datainsamling låg på kvalitativa 
semi-strukturerade intervjuer. För att kunna få en förståelse för respondenternas livsvärld, 
och ha möjlighet att direkt ställa kompletterande och fördjupande följdfrågor, valde vi att 
genomföra intervjuerna face-to-face (Dalen, 2008) med ljudupptagning. Fördelar med 
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inspelning var dels att vi senare skulle kunna gå tillbaka och analysera innehållet och dels 
att vi kunde fokusera på samtalet istället för att anteckna fortlöpande. Det sista gav också 
möjlighet att ha större fokus på observation, av exempelvis respondenternas uttryck och 
kroppspråk. En ren observationsstudie hade inte varit adekvat då vi efterfrågade 
intervjuobjektens självuttryckta upplevelser.  För att undvika tekniska fel har vi valt att 
spela in i två elektroniska enheter, bägge författarnas mobiltelefoner. En nackdel med 
face-to-face intervjuer är att de är tidskrävande och kan vara svåra att arrangera tids- och 
lokalmässigt, men vi bedömde att fördelarna med denna metod övervägde nackdelarna. 
Vi hade också en lista på papper där vi antecknade vissa basuppgifter om respondenterna 
för att ha dem lätt tillgängliga vid senare analys. Samtliga intervjuer finns på 
ljudupptagning, i allt cirka 17 timmar, som förvaras i författarnas privata datorer. På 
grund av forskningsetiska skäl, som redovisas i avsnitt 2.6, kan detta material inte spridas 
vidare. Citat ur detta material finns redovisat i löpande text i empirikapitlet. 

Som alternativ till vår kvalitativa intervju kunde vi ha valt en enkätundersökning. En 
sådan hade dock inte givit möjlighet till den fördjupning och det vidareutvecklande av 
frågeställningar som vi eftersträvade. En enkätundersökning är mest lämpad för 
kvantitativa studier då den ger möjlighet att samla in data från ett stort antal respondenter.  

2.4 Urval 

För att kunna samla in så mycket data som var tidsmässigt möjligt valde vi att intervjua 
respondenter från två avdelningar. Det gav oss också möjlighet att undersöka ledarskapet 
hos två avdelningschefer. I övrigt gjorde vi ett strategiskt urval baserat på kriterier för att 
uppnå en spridning på respondenterna. Våra kriterier för medarbetare var 
avdelningstillhörighet, ålder, kön, anställningstid i organisationen och funktioner. Vi 
intervjuade 15 respondenter, varav två avdelningschefer och en sektionschef. Totalt fyra 
män och elva kvinnor som är mellan 22 och 65 år gamla och med en anställningstid på 
mellan 9 månader och 11 år. 

2.5 Intervjuguide 

Till stöd för intervjusamtalen hade vi en intervjuguide med frågor som anknöt till de 
teman vi önskade belysta. I och med valet av en semi-strukturerad intervju så var frågorna 
avsedda, dels att leda oss intervjuare så att vi inte missade viktiga teman, och dels för att 
leda samtalet vidare om intervjuobjektens berättelse stannade av. (Dalen, 2008, s.31) 
Frågorna var av typen ”öppna frågor” och syftade till att ge intervjuobjekten möjlighet att 
berätta med egna ord utan onödig inblandning från intervjuaren. Guiden innehöll också 
frågor om bakgrundsinformation kring anställningstid, senaste tidigare sysselsättning och 
ålder, som vi antog kunde fylla en funktion vid senare presentation och analys av 
intervjumaterialet.  
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2.6 Forskningsetiska principer 

Det finns några etiska principer som vi behövde ta hänsyn till för att skydda våra 
respondenter så att de känner sig trygga med att delta i studien. Bryman och Bell (2013, 
s.137) menar att de etiska principerna är 1.) informationskravet, 2.) samtyckeskravet, 3.) 
konfidentialitets- och anonymitetskravet, 4.) nyttjandekravet och 5.) inga falska 
förespeglingar.  

Vi utgick ifrån dessa principer och har därför informerat samtliga respondenter om 
studiens syfte samt hur intervjuprocessen skulle bli, till exempel hur lång tid en intervju 
tar i anspråk. Samtliga respondenter ställde upp frivilligt på intervju, efter förfrågan. 
Innan intervjun påbörjades blev respondenten tillfrågad och gav, i samtliga fall, sin 
tillåtelse till ljudupptagning, detta motsvarar principen samtyckeskravet. 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter som respondenter anger 
ska behandlas med konfidentialitet och att insamlad data ska förvaras på en trygg plats. 
Vi har därför informerat samtliga respondenter innan intervjun påbörjats att intervjun är 
anonym. Insamlad data förvaras av författarna och får endast användas vid författandet 
av denna uppsats.  

2.7 Genomförandet av intervjuerna 

Första kontakten med organisationen togs med en av avdelningscheferna, som fick 
information om syftet med vår undersökning och information om dess innehåll. 
Avdelningschefen tog så kontakt med kollegor på andra avdelningar och sammanställde 
en information som spreds per e-mail på avdelningarna, med förfrågan om vilka som 
anmälde sig frivilliga att delta i undersökningen. Bland de frivilliga gjorde respektive 
avdelningsledare ett urval utifrån våra önskemål om spridning. Vi fick information om, 
och e-mailadresser till, dem som ställde upp. Inbokning av intervjuer skedde sedan direkt 
med intervjuobjekten, och de fick då besked om att avsätta en timma per intervju. 
Intervjuerna ägde rum i Uddevalla kommuns lokaler. Respondenterna valde själva i 
vilken specifik lokal respektive intervju skulle ske. I några av fallen gjordes intervjuer på 
respondentens tjänsterum medan flertalet genomfördes i sammanträdesrum på den egna 
avdelningen. Vi författare valde att bägge vara närvarande vid varje intervju. Den ene av 
oss intervjuade aktivt medan den andre lyssnade, observerade och följde med så att våra 
teman belystes och vid behov ställdes kompletterande frågor. Vi dokumenterade intervjun 
på två sätt: 1.) ljudinspelning och 2.) anteckning av särskilt intressanta svar, och fenomen 
som belystes. Fördelar med dessa två tillvägångasätt för dokumentation av empiriska data 
har vi diskuterat i avsnitt 2.3. I anslutning till intervjuerna gjorde vi observationer i de 
lokaler där intervjuobjekten arbetar, har pauser etcetera. Vi samlade också in 
informationsmaterial som vi bedömde vara relevant för vårt syfte. Efter varje avslutad 
intervju samtalade vi författare om våra intryck av intervjun och hur det hade fungerat. 
Vi diskuterade gjorda observationer och särskilt viktiga fenomen som belysts. 
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2.8 Analyssätt 

Vi valde ett abduktivt arbetssätt, som är ett av tre olika tillvägagångsätt för att koppla 
samman teorier och empiri samt tolka resultat och dra slutsatser (Patel & Davidson, 
2003). Abduktion innebär att man i en växelvis rörelse vandrar mellan de yttersta 
abstraktionsnivåerna, det generella (teorin) och det specifika (empirin). Utifrån ett 
upptäckt fenomen kan man då söka efter stöd och jämförelser i teorin för att sedan vända 
tillbaka till empirin och pröva teorins giltighet. Vi förväntade oss att möta fenomen i 
empirin som vi senare kunde söka teoretisk grund till och därför ansåg vi att detta 
arbetssätt var det mest lämpade för att fördjupa vår kunskap. Abduktion kan ses som en 
kombination av de andra tillvägagångssätten, deduktion och induktion. Deduktion 
innebär att man drar slutsatser om ett problem genom att utgå ifrån teorin, med en eller 
flera hypoteser, och pröva den/dem i empirin. Detta tillvägagångsätt kallas också 
hypotetiskt-deduktivt (Ibid.). Induktion som arbetssätt för analys är motsatsen av 
deduktion, det vill säga att man utgår ifrån en händelse i empirin och kopplar den till 
teorin.  

Vi tillämpade löpande analyser under, och i samband med, intervjuerna (Patel & 
Davidsson, 1994, s.100). Vid flera tillfällen utvecklades vårt frågeställande, beroende på 
utfall av tidigare intervjuer, så att vi under följande intervjuer, med ökad förförståelse, 
kunde leda samtalet vidare med ökad precision. Såväl under pågående datainsamling som 
i efteranalysen applicerades vårt hermeneutiska tankesätt vilket innebar att vår förståelse 
fördjupades successivt. Efter att data hade samlats in lyssnade vi igenom inspelningarna 
från intervjuerna, antecknade citat och kategoriserade innehållet, för att sedan presentera 
svaren, tematiskt uppdelade i empirikapitlet. Observationer och övrigt 
informationsmaterial redovisas där också, men i separata avsnitt. Genom vår 
analysmodell, som finns presenterad i teorikapitlet, jämför vi empiri och den teoretiska 
bakgrunden för att sedan presentera våra slutsatser. 

2.9 Källkritik 

Våra frågor har ställts direkt till, ett urval av, dem vars uppfattning vi eftersökt. Därmed 
är de den mest korrekta källan till kunskap om var och ens uppfattning. Däremot kan 
frågan ställas om urvalsprocessen varit den bästa, då medarbetarna har blivit tillfrågade 
av sina ledare om de vill delta i undersökningen. Möjligheten finns, vilket vi inte kan 
bedöma, att dessa personer har en annorlunda uppfattning än vad vi hade fått fram om vi 
själva hade styrt hela urvalsprocessen. Källkritik mot vetenskapliga artiklar diskuteras i 
avsnitt 3.1 . 

7 

 



2.10 Tillförlitlighet och Överförbarhet 

Tillförlitligheten av den insamlade datan säkerställdes genom ljudupptagningar vid 
intervjuerna för att möjliggöra verifiering av det som har sagts i intervjusituationerna. 
Bägge författarna har också lyssnat igenom ljudupptagningarna och verifierat använda 
citat i empirikapitlet. Dessutom har bägge författarna varit närvarande vid samtliga 
intervjuer. Överförbarhet kan inte säkerställas då undersökningen har utförts i en unik 
kontext, med ett begränsat antal frivilliga, strategiskt utvalda, respondenter som 
representerar två avdelningar och kan därmed inte anses vara representativa för en annan 
kontext.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Val av litteratur och teorier 

Den teoretiska referensramen består av litteratur och vetenskapliga artiklar. 
Vetenskapliga artiklar söktes och laddades ned via Högskolan Västs (HV) databas, och 
litteratur söktes och lånades på HVs biblioteket. De vetenskapliga artiklarna var 
publicerade i till exempel Harvard Business Review, Public Adminstration Review, 
Journal of Leadership studies och International Journal of Manpower. De sökord som 
användes är: leadership, employer, vision, values, employee, co-worker, behaviour, 
communication, organizational behavior, team member, motivation, commitment. 
Litteraturer som valdes i denna uppsats skrevs framförallt av Yukl, Bass, Miner och 
Northouse. Det är för att dessa forskare ger en omfattande bild av vad ledarskapet kan 
vara och hur det kan tillämpas i olika situationer.  

Teorier, om ledarskap, som presenteras i denna uppsats är: 1.) transformativt ledarskap, 
2.) karismatiskt ledarskap/visionärt ledarskap, 3.) transaktionellt ledarskap, 4.) leader – 
member – exchange theory (LMX) och 5.) Path-goal theory. Genom dessa teorier skapade 
vi en analysmodell/tolkningsmodell till vår undersökning. Det vill säga att vi analyserade 
vårt resultat utifrån dessa teorier, och därmed skapade vår egen teori om hur medarbetare 
påverkas av ledarskapet. Vår analys- och tolkningsmodell presenteras i avsnitt 3.5 . I nästa 
avsnitt presenterar vi teoretiskt synsätt om vision.  

3.2 Vision 

En organisation kan inte överleva utan en vision, hävdar Senge (1999). Han framhåller 
vikten av att det inom en organisation finns en gemensam vision som delas av alla 
organisationens medlemmar. Endast då får visionen sin fulla kraft att påverka 
organisationens framtid. Det saknas dock en tydlig definition av vad en vision är, hävdar 
Kantabutra (2010) och Collins & Porras (1996). Begreppet vision förväxlas ofta med 
andra närliggande termer som: uppdrag (mission), värden (values), uppfattningar 
(beliefs), principer och strategi (Kantabutra, 2010). Senge (1999) och vissa andra 
teoretiker menar att vision är en bild av den framtid som organisationer vill skapa. 
Kantabutra (2010) hänvisar till Leithwoods perspektiv på vision: visionsbildning är att 
skapa ett grundläggande och ambitiöst syfte som kan hålla sig en lång tid framöver. 
Visionen uttrycker en organisations värdering, målet och vem som är följare (Boal & 
Bryson, 1988, refererad i Strange & Mumford, 2002). Vision är också en avgörande faktor 
i ett effektivt ledarskap, enligt vissa ledarskapsteorier, och en central strategi för en 
organisation. Baum, Locke och Kirkpatrick (1998) konstaterade, i sin studie, att på 
organisationsnivå hade vision en betydande inverkan på hur en organisation presterar, 
och de gav också stöd till de teoretiker som hävdar att vision är centralt i ett karismatiskt 
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ledarskap. Kantabutra (2012) konstaterar att ledare skapar visioner efter eget huvud: 
rationellt, intuitivt eller subjektivt. Samme författare gjorde dock en tidigare ansats att 
skapa en teori om vision baserad på sju vanligt förekommande attribut i gemensamma 
visioner: 1.) Brevity, en vision ska vara kort, men inte för kort för att uttrycka visionen; 
2.) Clarity, visionen ska vara tydlig och precis så att den kan bli förstådd och accepterad; 
3.) Future orientation, visionen ska guida organisationen in i framtiden; 4.) Stability, 
visionen ska vara generell och abstrakt nog att hålla genom förändringar i marknaden 
eller teknologin; 5.) Challenge, visionen ska motivera människor att arbeta mot ett 
önskvärt mål och utmana dem att göra sitt bästa; 6.) Abstractness, visionen ska 
representera en idé snarare än ett specifikt mål; 7.) Desirability or ability to inspire, 
visionen ska representera ett ideal som följarna tycker det är värt att arbeta mot 
(Kantabutra, 2009). För att en vision ska vara effektiv måste den delas med följarna 
(medarbetarna). Senge (1999) menar att medarbetarna också ska vara delaktiga i att skapa 
visionen. Ledare som leder genom vision är beroende av följare som tar till sig visionen 
och bidrar till att den förverkligas. När varje följare förstår och blir delaktiga i visionen 
är den som en ledstjärna i arbetet, och hjälper till att ta beslut som leder i en gemensam 
riktning (Kantabutra, 2009).   

Vision är ett centralt begrepp i vissa ledarskapsteorier. Det finns dock exempel på ledare 
som menar att vision inte är viktigt för dem. R.J. Eaton, [tidigare] koncernchef för 
Chrysler, menar att de inte använde ordet ”vision” inom organisationen, eftersom de 
fokuserade på det kortsiktiga resultatet och menade att de föredrog mer lättförståeliga 
begrepp som också är kvantifierbara. Louis Gerstner, [tidigare] ordförande och VD i IBM, 
menade också att vision är det sista som en organisation behöver, och William Gates, 
[tidigare] VD i Microsoft uttryckte att vision är oviktig (Quigley, 1994). Utifrån dessa 
uttalanden, ifrågasätter vi om avdelningschefer i vår studie av någon anledning kan ha 
samma åsikter som de cheferna i Quigleys artikel.  

3.2.1 Vision och värden  

I nära relation till vision står begreppet värden. I en organisation kan värden till exempel 
vara: integritet, öppenhet, ärlighet, frihet, jämställhet och lojalitet (Senge, 1999, s.209), 
och definitioner av värden kan sammanfattas som ett slags levnadsregler (Urde, 2003). 
De mest centrala värden för en organisation kan uttryckas som dess kärnvärden. 
Kantabutra (2010) skriver att värden är ett av de begrepp som ofta förväxlas med vision, 
medan andra forskare gör en koppling till vision och uttrycker att kärnvärden är en 
förutsättning för den. Senge (1999, s.209) menar att skapandet av en vision kräver svar 
på tre huvudsakliga frågor: 1.) Vad organisationen vill uppnå – den önskade 
framtidsbilden; 2.) Varför – hur det hänger ihop med organisationens syfte; och 3.) Hur 
man ska gå till väga för att nå målbilden. Senge (Ibid.) anser att det är organisationens 
kärnvärden som anger ramarna för hur man går till väga för att uppnå visionen. 
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Figur 1 - Articulating a vision, (Collins & Porras, 1996) 

 

Collins och Porras (1996) ser skapandet av en vision som en process där det måste finnas 
balans mellan förändring och stabilitet. Förändring representeras av ”envisioned future”, 
medan kärnvärden är en komponent i organisationens ”core ideology”, de är 
oföränderliga och fungerar som en garant för organisationens kontinuitet och stabilitet 
(figur 1). Urde (2003) menar att kärnvärden är interna värden som följer av visionen och 
inte påverkas av omvärlden/kunderna. Kärnvärden har också direkt inverkan på till 
exempel ledarskap, strategi, organisation, produktutveckling och kommunikation. De 
fungerar även som en guide i marknadsföringen mot omvärlden och bidrar till att bygga 
upp ett varumärke både internt och externt. I sin studie av Volvo understryker han att 
Volvos kärnvärden ”säkerhet, kvalitet och miljövänlighet” är oförändrade, trots att 
företagets vision förändras över tid.  

Oavsett vilket av ovanstående synsätt som appliceras på kärnvärden anses de som interna 
värden som har en koppling till organisationens vision och har följaktligen betydelse för 
ledarskapet. I kommande avsnitt presenterar vi ledarskap och de utvalda 
ledarskapsteorierna som kan vara relevanta för vår undersökning.  

3.3 Ledarskap 

Ledarskap finns överallt i vårt samhälle, till exempel inom det politiska systemet, inom 
affärsvärlden och det diskuteras även i media. Det saknas tillräcklig forskning om 
ledarskap, och därför finns det heller ingen samlad bild av vad som är ledarskap. 
Ledarskapet enligt Yukl (2010) kan definieras som en process att påverka andra 
(organisationens medlemmar) att förstå och ta till sig vad som behöver göras och hur. 
Ledarskapet påverkar inte bara individer på kort sikt, utan det är också som en 
förberedelse för att möta utmaningar som finns på framtiden (Ibid.). Ciculla (2002) har 
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ett likande perspektiv på ledarskap: trots att det finns 221 olika definitioner av ledarskap, 
så handlar alla om att en person har inflytande på andra och påverkar dessa personer till 
att göra saker. Ledarskap är följaktligen någon form av agerande som har till syfte att 
påverka den/de som är tänkt mottagare eller på annat sätt utsätts för agerandet, oavsett 
vilken definition vi väljer att stödja oss på.  

Ledare kan vara formella (utsedda) eller informella, en gemensam egenskap som däremot 
finns hos alla ledare är att de har minst en eller flera följare, utan följare finns ingen ledare 
(Vroom & Jago, 2007). Oavsett vilken typ av ledarskap, så kan det inte skiljas ifrån ledare. 
Vi har argumenterat i avsnitt 1.2 att ledares handlingar (ledarskapet) kan påverkas av 
omgivningen, därför fortsätter ledarskapsteorier att utvecklas i olika riktningar genom tid. 
Ju djupare forskningen om ledarskapet/ledares egenskaper går, desto mer skillnader 
upptäcks. Ett exempel är att vissa forskare menar att ledare i organisationer kan definieras 
som antingen ”chef” eller ”ledare”. Vissa ledarskapsteorier skiljer sig ifrån varandra 
utifrån det synsättet, det vill säga att vissa teorier är tillämpbara på chefer, medan vissa 
är tillämpbara på ledare (se avsnittet 3.3.4). 

Ledarskap är ett omfattande område, därför försöker forskare skapa en gemensam 
definition/inriktning av ledarskapet. Det finns tre variabler som kan öka förståelsen om 
ledarskapet: 1.) ledares egenskaper, 2.) följares karaktärer och 3.) situationsegenskaper. 
Olika forskare betonar en viss variabel, eller snarare menar de att vissa ledares egenskaper 
har det största inflytandet (Yukl, 2010, s.30). För att få fram en gemensam uppfattning 
om ledarskapet, har Yukl sammanfattat ledarskap i olika orienteringar: 1.) karaktäristika 
(Trait), 2.) beteende, 3.) makt-påverkan (Power-Influence), 4.) situationsdrag 
(Situational) och 5.) integrerade (Integrative), det vill säga att en ledarskapsteori kan ha 
olika variabler som Yukl menar. Till exempel så kan en teori ha fokus på både ledares 
och följares egenskaper (Ibid.). Utifrån dessa orienteringar har termen ledarskap 
utveckats till olika ledarskapsteorier, det vill säga att vissa teorier fokuserar på ledares 
beteende medan vissa fokuserar på hur situation påverkar ledarsstilar. I följande avsnitt 
redovisas de utvalda ledarskapsteorierna. I samband med respektive teori, diskuteras 
också dess samband med vår undersökning.  

3.4 Ledarskapsstilar 

I avsnittet 3.1 nämnde vi att vi valde fem olika teorier. De är utifrån Yukls 
sammanfattning, som nämnts i tidigare avsnitt, av de fem ledarskapsorienteringarna. 
Sammantaget bidrar dessa utvalda teorier till att förstå hur ledarskapet fungerar i 
Uddevalla kommunledningskontor. Vissa teorier kan likna varandra på något sätt, även 
om de har olika egenskaper och inriktningar. Samtidigt har de utvalda teorierna fått både 
positiv och negativ kritik, vilket dock inte påverkar vårt val av teorier, eftersom dessa 
teorier är tillämpbara utifrån vår studie, och visar på en koppling mellan vision och 
ledarskap. 
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De första två teorierna, transformativt och karismatiskt/visionär ledarskap, relaterar till 
vision utifrån forskning. Vi valde också två teorier, Leader-Member-theory, som har en 
relationsorientering, och ”Väg-mål teori” (Path-goal theory), som forskare kallat för 
motivationsteori (Northouse, 2010). Väg-mål teori har en liknande inriktning som det 
situationsanpassade ledarskap, som Yukl (2010) beskriver.  

3.4.1 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap är en av de teorier som starkt betonar betydelsen av en vision. 
En undersökning som Berson m.fl.(2001) har gjort visar att en transformativ ledare bidrar 
till att förverkliga vision och en orsak till det är att ledare med ett transformativt ledarskap 
tydligare kan förklara sin vision (Ibid). Vidare menar Javidian och Waldman (2003), 
utifrån sin studie, att transformativa ledare, i både privat och offentlig sektor, uppvisar 
fyra egenskaper: 1.) energi och beslutsamhet, 2.) vision, 3.) redo för utmaningar och 4.) 
uppmuntrar sina medarbetare. Det är ett fenomen att en transformativ ledare kan skapa 
en vision. Eftersom visionen som ledaren skapar väcker medarbetares intresse och håller 
dem samman, är visionen central i det transformativa ledarskapet (Shamir m.fl., 1993). 

Kopplingen mellan en transformativ ledare och vision är, utifrån teoretiker att en 
transformativ ledare är som en mentor för sina följare som behöver utveckla sig själva 
(Bass, 1990, refererad i Steers m.fl., 1996). Kännetecken för transformativa ledare är 
karisma, och detta betonas i denna teori. Weber (1947, refererad i Northouse, 2010, s.173) 
menar att karisma är en speciell egenskap som gör personen till synes felfri, som en typ 
av ”övermänniska”, därför kan en transformativ ledare skapar en anknytning till sina 
följare genom sin karisma, som i sin tur utvecklar sin kompetens, och motiverar dem att 
dela en gemensam vision i organisationen (Northouse, 2010, s. 179).  

Utifrån forskningen som Benson m.fl. (2001), Javidian och Waldman (2003) gjorde 
analyserar vi om cheferna i vår undersökning kan vara transformativa ledare. Vi utgår 
ifrån antaganden att en transformativ ledare har en förmåga att kommunicera vision med 
sina följare för att ha en gemensam vision. Däremot ifrågasätter vi hur mycket 
medarbetare påverkas av en transformativ ledare. I denna ledarstil betonas karisma, det 
krävs dock minst två parter för att sända ut respektive ta emot signalen. Anta att parten 
som sänder ut signalen är cheferna i vår undersökning, och medarbetare tar emot signalen. 
Om medarbetare inte tycker att ledare är karismatisk av någon anledning, kan det innebära 
att det är svårt för chefer att motivera/påverka medarbetare om en gemensam vision, trots 
att de är transformativa ledare.  

3.4.2 Karismatiskt ledarskap 

Förutom i transformativt ledarskap, betonas vision även i karismatiskt ledarskap. Det 
karismatiska ledarskapet har egenskaper som liknar dem i det transformativa ledarskapet. 
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Det finns dock skillnader mellan de två ledarskapen, till exempel Yukl (2010, s.288) 
hänvisar till Bass perspektiv på de två ledarskapen: transformativt ledarskap är vanligare 
än karismatiskt ledarskap. Transformativa ledare kan finnas i alla typer av organisationer 
medan karismatiska ledare oftast återfinns i organisationer som nyligen har formats och 
där ledaren betraktas som en visionär. Det krävs ett annorlunda beteende, annat tankesätt 
och karaktär hos en karismatisk ledare, jämfört med en transformativ ledare. Till exempel 
är karismatiska ledare mer dominanta och har en starkare önskan att kunna påverka sina 
följare. De har också ett starkare självförtroende och starka moraliska värderingar (House, 
1976, refererad i Northouse, 2010, s.173). Denna teori utvecklades av House (1977, 
refererad i Miner, 2005, s. 338) under 70-talet. Han menar att ledare påverkar sina 
medarbetare genom att skapa tillit, lojalitet, engagemang, och visar förtroende för att de 
kan hantera uppdraget. Karismatisk ledare menas av teoretiker att till exempel de är bra 
på att kommunicera och övertyga sina medlemmar så att de accepterar målet. Genom 
kommunikation med karismatiska ledare får medlemmar en stark tro på sin egen förmåga, 
att de har kompetens för att klara sina uppgifter och kan bidra till organisationer. 
Karismatiska ledare kan visualisera målet för sina medarbetare (House, 1977, refererad i 
Miner, 2005, s. 338). Miner (2005) hänvisar dock till House och menar att, trots att 
karismatiska ledare följaktligen har karismatiska drag, så är karisma i sig inte nödvändigt 
för en karismatisk ledare. En karismatisk ledare kan också ha en effekt på motivationen 
genom att tillfredsställa medarbetarnas behov. Det finns vissa antagande om vad som 
motiverar människor: 1.) möjligheten att få uttrycka sig själv, 2.) ökad självkänsla, 3.) 
tron på någonting. För att en karismatisk ledare ska kunna påverka sina följare måste 
ledaren tillfredsställa dessa behov (Shamir m.fl., 1993). Med andra ord så kan en 
karismatisk ledare få följare trots att han eller hon saknar karisma.  

Liksom det är fallet med transformativt ledarskap så finns det olika forskning kring detta 
ledarskap. Viss forskning stöder teoretikernas resonemang medan vissa visar på något 
annat. Sosik och Dinger (2007) gjorde en undersökning som visar att karismatiska ledare 
har den mest positiva effekten på sina följare, när det gäller att inspirera vision. Syftet 
med deras undersökning var att ta reda på vilket ledarskap som mest kan inspirera om 
vision. Karismatiska ledare, utifrån Sosik och Dingers undersökning, har större förmåga, 
än andra ledare, att påverka sina medarbetare på ett positivt sätt. Medarbetarna mår bra 
och därmed kan deras prestation höjas till en högre nivå. Generellt sett påverkar en 
karismatisk ledare sina medarbetare genom sin personlighet. Sosik och Dingers 
undersökning påminner om den Berson m.fl (2001) gjorde (se avsnittet 3.3.1). 
Tillvägagångsättet för de bägge undersökningarna liknar varandra. Emellertid är 
resultatet olika. Detta kan bero på att Sosik och Dinger undersöker ledarskapsstilar som 
inte förekommer i den undersökning som Berson m.fl. har gjort. Trots ett positivt resultat 
från undersökningar ovan, gjorde Kirkpatrick och Locke (1996) en studie utifrån 
karismatisk ledarskapsteori och det resultatet visar någonting annat. De undersökte 
effekter på förverkligande av visionen och det visade sig att karismatiska stilar inte har 
stor effekt när det gäller kommunikation om vision. Kirkpartrick och Locke menar därför 
att innehåll och detaljer om projekt är viktigare än karismatisk ledarstil.  
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Vi ifrågasätter, i vår undersökning, om de anställda anser att deras respektive chef kan 
karaktäriseras som en karismatisk ledare. Här handlar det om hur medarbetare uppfattar 
organisationens vision och hur det påverkar deras delaktighet i densamma. Om en 
karismatisk ledare har mindre effekt på sina medlemmar, kan det bero på att 
medlemmarna är mindre motiverade att nå målet. Om medlemmarna inte får tillräcklig 
motivation, vill de förmodligen inte delta i processen.  

3.4.3 Visionärt ledarskap 

Ett annat ledarskap som liknar karismatiskt ledarskap är visionärt ledarskap. Det 
sistnämnda utgår dock ifrån ”strategic management” (Westley & Mintzberg, 1989). 
Visionärt ledarskap kan ses som en strategi inom organisationer, eftersom ledare, genom 
sitt ledarskap, kan påverka olika delar i organisationer, inte minst organisationsstrategier. 
Det har utvecklats till fyra typer och en av dem kallas för ”divine visionary” som har 
fokus på medarbetare, vilket liknar de egenskaper som beskriver en karismatisk ledare. 
Även om visionärt ledarskap är en form av karismatiskt ledarskap, så är visionärt och 
karismatiskt ledarskap olika. Vi har redovisat ovan att en karismatisk ledare, enligt House 
(1976, refererad i Northouse, 2010, s.173), är dominerande och har maktbehov, medan 
det visionära ledarskapet, som Jan Carlzon utövade, fick till följd att medarbetarna fick 
makt över sin arbetssituation. Jan Carlzon är ett gott exempel på en visionär ledare enligt 
Westley och Mintzberg (1989). Jan Carlzon var SAS VD under åren 1981 – 1993. Han 
lyckades med att leda SAS till ett framgångsrikt flygbolag, som därmed nådde visionen. 
När det gäller Carlzons ledarskap, så menar han själv att det är viktigt att få de som arbetar 
i frontlinjen att känna sig som chef över situationen genom att ge dem rätt att ta ansvar 
för uppdraget (Carlzon, 1987, refererad i Westley & Mintzberg, 1989). Carlzon förstod 
att medlemmar behöver någon form av makt så att de känner sig ha kontroll över sina 
uppdrag och därmed motiverar/leder dem att nå visionen. Carlzon kallas därför för 
”divine leader” utifrån visionärt ledarskapsperspektiv (Ibid). 

Därför är detta ledarskap relevant för vår studie. I vilken grad medarbetare har kontroll 
över sitt arbete/uppdrag, relaterar till deras delaktighet i organisationen och därmed till 
visionen.  

3.4.4 Transaktionellt ledarskap 

Ett annat ledarskap som vi valde är transaktionellt ledarskap. Det skiljer sig ifrån de 
övriga stilarna vi har presenterat ovan, där vision är ett centralt begrepp. Framförallt har 
transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap olika egenskaper som forskare vill 
skilja på. Transaktionellt ledarskap bidrar till att de dagliga rutinerna tas hand om på något 
sätt, emellertid är detta ledarskap inte effektivt och påverkar förhållandet mellan chefer 
och medarbetare negativt på lång sikt, eftersom medlemmarna får belöning när de 
presterar bra, och om de inte gör det får de någon form av straff. Detta har bevisats genom 
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en undersökning i Xerox’s Reprographic Business Group (Bass, 1990, refererad i Steers 
m.fl., 1996, s. 628).   

Som vi skrev ovan så vill forskare skilja på transformativt och transaktionellt ledarskap. 
Anledningen till detta är att begreppen ”chef” respektive ”ledare” anses ha olika meningar 
även om de två begreppen kan uppfattas som lika till vardags. ”Chefer” utför dagliga 
rutiner, till exempel budgetering, möte med anställda och så vidare, det kallas ”att göra 
saker rätt” och deras ledarsstil kallas för ”chefskap” eller ”transaktionellt ledarskap” 
(Bennis, 1985, refererad i Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 31).  Transformativa ledare 
däremot, som vi presenterar ovan, ”leder rätt saker” och ledarstilen som utövas av 
transformativa ledare anses som ”ledarskap”. Forskare väljer att särskilja chefskapet ifrån 
ledarskapet och betraktar dessa som två skilda uppgifter där chefens uppgifter i stort sett 
beskrivs som enbart administrativa och ledarens uppgifter innebär att utöva inflytande 
(Jönsson m.fl., 2015).  Trots skillnader, mellan transaktionellt och transformativt 
ledarskap, menar Bass (1985) att en effektiv ledare kan ha båda ledarstilarna i sig.  

I vår studie är det intressant att utröna om avdelningscheferna utövar ett transaktionellt 
eller transformativt ledarskap, det vill säga om avdelningscheferna är antingen ”chef” 
(chefskap) eller ”ledare” (ledarskap). De bägge fenomenen kombineras i en och samma 
roll i de flesta nutida organisationer (Jönsson m.fl., 2015). Då är det också frågan om i 
vilken utsträckning avdelningschefer i kommunledningskontoret är 
transformativ/transaktionell ledare. Utifrån Bennis och Nanus perspektiv om ”chef” och 
”ledare” är det möjligt att chefer inte kan motviera sina medarbetare. Eftersom chefer 
utför arbetet som krävs för att få organisation fungera, innebär att om en chef fokuserar 
på dagligen uppgifter kan medarbetare inte uppfatta tydligt om organisationens vision. 
Till exempel chefer som finns Alvesson och Sveningssons (2011) studie fokuserar på 
dagliga rutiner. Resultatet av detta blir det anställda inte motiveras om förändringen.  Med 
tanke på att avdelningschefer i kommunledningskontoret sköter också rutinsarbetet, 
därför finns det en risk att anställda inte uppfattar rätt om visionen på grund av chefer är 
upptagna med något annat. Eller så att de ändå uppfattar rätt visionen trots att 
transaktionellt ledarskap. Detta kommer vi att analysera genom undersökningen.  

3.4.5 Leader-Member Exchange Theory (LMX) 

Ledare-Member Exchange Theory (LMX), som utveckas av Graen (Northouse, 2010, s. 
147) är nästa ledarskapsteori som är relaterad till vår studie. Denna teori skiljer sig ifrån 
de övriga utvalde teorierna, då det centrala begreppet i denna teori är relationen mellan 
ledare och medarbetare (Northouse, 2010, s.147).  Att ledare kan bygga förhållande med 
sina medarbetare är viktigt, eftersom budskapet inte kan sändas ut eller tas emot om 
parterna inte kommer väl överens. I vårt fall handlar det om hur medarbetare upplever 
visionen. Därför är det viktigt att undersöka hur förhållandet ser ut mellan avdelningschef 
och medarbetare, och hur deras förhållande påverkar uppfattningen om visionen. LMX 
har, enligt empirisk undersökning, en positiv effekt på att öka prestation. Resultatet av 
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vissa studier visar att hög kvalitet på LMX leder till hög prestationsnivå. Det tyder också 
på att medarbetare litar på sin ledare, och strävar därför frivilligt mot att förbättra sin 
prestation (Garen & Uhl-Bien, 1995).  

Genom att hålla samman medarbetare kan det också tolkas som att ledare har lyckats att 
bygga upp ett gott förhållande till sina underordnade, och det finns flera sätt att bygga 
relation. Organisationens medlemmar kan motiveras genom en motivationsmetod så som 
belöningssystem och Hardy m.fl. (1986) menar att belöningssystem fungerar i 
organisationer. En tänkbar belöning, till exempel löner, förlorar inte sitt värde på grund 
av att avdelningschefen slutar, så länge lönen fortsätter betalas ut. LMX kan därför 
betraktas som en form av transaktionellt ledarskap, då ledare, genom olika 
belöningsmetoder, kan motivera medarbetare att arbeta hårdare mot målet. Ledare kan 
också skapa en relation med sina medarbetare genom sin karisma. LMX har därför ingen 
specifik ledarskapsstil som det betonas att ledare bör utöva, utan huvudpoängen i LMX 
är att ledare försöker bygga en högkvalitativ relation till alla sina medarbetare.  

LMX har dock sina nackdelar. Som vi presenterar ovan kan en relation skapas genom till 
exempel belöningsmetoder, det vill säga att personlighet, så som karisma, inte betonas i 
LMX som i vissa andra teorier. Exempelvis så vinner karismatiska ledare sina följare 
genom sin karisma och förhållandet håller längre tid. Ledare i LMX får, i stort sett, sina 
följare genom belöning och relationen håller då kortare tid, eftersom det är en typ av 
transaktion. Om arbetsförhållandet är byggt utifrån transaktionellt synsätt, kan det leda 
till att medarbetare inte uppfattar organisationens vision rätt. LMX orsakar att ”inne-” och 
”ute-” grupper uppstår i organisationer. ”Inne”-gruppen är de medarbetare som har en 
god relation med sin ledare (genom belöning) och får därmed ett större ansvar medan 
”ute”-gruppen saknar dessa förmåner. Grupperingen i ”inne” och ”ute” kan skapa konflikt 
mellan medarbetare på arbetsplatsen. Detta för att de som tillhör ”ute”-gruppen har svårt 
att komma in i ”inne”-gruppen och på så sätt känner de sig utanför. Konsekvensen blir att 
dessa medarbetare är mindre motiverade, eller fokuserar på att konkurrera med sina 
kollegor, istället för att bidra till organisationen. Detta innebär att medlemmarna 
förmodligen inte kan sätta organisationens intresse framför sitt eget. Därför valde vi LMX 
för att pröva om ledarskapet i kommunledningskontoret liknar den teorin.  

3.4.6 Path-Goal Theory 

Denna uppsats har en inriktning mot ledarskap. Emellertid bör de utvalda teorierna inte 
begränsas just till ledarskapsteorier. Vi har därför valt teori som heter ”väg-mål teori” 
(Path-goal theory). Denna teori kan anses som en typ av motivationsteori. Om vi utgår 
ifrån motivationssynsättet, skiljer sig denna teori ifrån de andra teorierna som vi har 
presenterat ovan. Som vi tidigare skrivit, så är ett av ledarens ansvar att kommunicera och 
förverkliga visionen. Denna teori visar hur ledare kan påverka följare med motivation. 
Därmed är väg-mål teori tillämplig till denna uppsats. Vandergrift och Matusitz (2011) 
menar, utifrån undersökningen de gjorde i skivbolaget Columbia, att väg-mål teori har en 
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positiv effekt på att motivera anställda. De menar att skivbolaget har tillämpat de olika 
typer som finns i teorin, framförallt stödjande, delaktigt och prestationsorienterat 
ledarskap. ”Väg-mål teori” betonar hur ledare påverkar medarbetare för att nå målet 
(House & Mitchell, 1974). Denna teori kan ha en form av situationsanpassning inriktning 
eftersom ledarens beteende och hans/hennes omgivning påverkar varandra. Ledarens 
beteende, och därmed ledarskapet förändras beroende av situationen (Vroom & Jago, 
2007), och därför bör ledarstilen anpassas till olika situationer utifrån detta synsätt (House 
& Mitchell, 1974). Väg-mål teori är å ena sidan en typ av motivationsteori, å andra sidan 
är denna teori en typ av ledarskapsteori utifrån House och Mitchells perspektiv. De menar 
att det finns fyra alternativa ledarskap som ledare kan utöva under motivationsprocesser: 
1.) direktivt ledarskap, 2.) stödjande ledarskap, 3.) delaktigt ledarskap (participative 
leadership) och 4.) prestationsorienterat ledarskap. Vilket ledarskap som ska utövas är 
beroende på medarbetarnas färdigheter och uppdragets art (House & Mitchell, 1974). De 
fyra ledarskapen har olika karaktärsdrag. Med direktivt ledarskap menas att ledare har 
stor kontroll över situationen, det medarbetaren behöver göra är att följa riktlinjer. 
Stödjande ledarskap innebär att ledare kan vara en stödjare åt medarbetare när de behöver 
rådgivning för uppdraget. Genom uppmuntring ökas medarbetares självförtroende för att 
klara uppdraget. Delaktigt ledarskap inriktas på medarbetare som vill ta kontroll över 
uppgifter och ledaren kan då låter dem ta ett större ansvar för sina uppgifter. Med 
prestationsorienterat ledarskap menas att medarbetarnas prestation kan ökas genom att 
ledaren ger dem utmaningar. Ledarskapet kan, enligt path-goal theory, varieras mellan de 
fyra ledarstilarna. Ledaren kan utöva flera ledarskap samtidigt. Till exempel kan en ledare 
stödja sina medlemmar (stödjande ledarskap) samtidigt som ledaren ger dem tydliga 
riktlinjer (direktivt ledarskap). Denna teori har också fått negativ kritik, till exempel att 
teorin saknar fördjupning om förhållandet mellan ledares beteende och medarbetares 
motivation (Northouse, 2010, s. 135).  

Trots den negativa kritiken är Path-goal theory tillämpbart i vår undersökning då det krävs 
att ledaren (avdelningschefer) utövar flera ledarskapen samtidigt. I vår studie förändras 
arbetsmiljön ständigt då kommunen är en offentlig organisation som möter omvärlden.  
Arbetsmiljön kan därför ha inflytande på hur ledare och medarbetare upplever sin 
situation. Eftersom arbetsförhållandet och situationen är från fall till fall, kan ledarskapet 
inte begränsas till just en specifik stil eller att ledare alltid använder samma metoder för 
att motivera. Ledarskap ska också förändras utifrån olika situationer. Väg-mål teori är en 
teori som innehåller egenskaper av motivation, ledarskap och situationsanpassning, vilket 
är det som skiljer det från de övriga ledarskapsstilar som vi har presenterat i detta kapitel. 
Dessutom fokuserar väg-mål teorin på medarbetares, och uppdragets, karaktär, det vill 
säga att ledarskapet enligt denna teori utgår från situationen. Med tanke på att 
arbetsprocessen kan förändras av olika anledningar, är det rimligt att ledarskapet varieras. 
Därför prövar vi denna teori i vår undersökning.  
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Utifrån våra tankar kring ledarskapet i Kommunledningskontoret och visionen i 
Uddevalla kommun, har vi därför valt ut de teorierna som referens och använder dem i 
vår analys- och tolkningsmodell.  

3.4.7 Vision, värden och ledarskap 

I denna studie undersöks hur ledarskapet påverkar uppfattningen om vision. Vår 
utgångspunkt var att undersöka om ledare och medarbetare delar en gemensam vision. 
Vision är en bild av den framtid som en organisation vill se, medan värden (values) är 
interna uppfattningar som påverkas av, eller påverkar (beroende på synsätt) visionen. Det 
är ledarens ansvar att det skapas en vision, att den utvecklas och blir gemensam för hela 
organisationen. Hur ledaren faktiskt gör det är, enligt teorin, en fråga om vilken 
ledarskapsstil som appliceras. Vision är centralt i flera ledarskapsteorier, men det finns 
också teorier som inte alls tar upp vision. Det finns också uppfattningar, bland ledare, om 
att vision inte alls är en väsentlig del av ledarskapet, som vi har redovisat i avsnitt 3.2. 
Utifrån de olika teoretiska perspektiv på vision, värden och ledarskap, som vi har 
presenterat ovan, kan vi konstatera att det finns en koppling mellan vision, värden och 
ledarskap.  

Utifrån teoretiska synsätt om vision, värden och ledarskap skapar vi en analys-
/tolkningsmodell som presenteras i nästa avsnitt.  
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3.5 Analys-/Tolkningsmodell 

 

Figur 2  - Analys-/Tolkningsmodell 

Modellen visar vilka vägar medarbetarna nås, eller inte nås, av budskapet om visionen. 
Genom modellen kommer vi att analysera: 

• Vilket ledarskap som utövas och hur det uppfattas. 
• Om visionen, som den uppfattas av medarbetarna, är den samma som 

avsetts. 
• Om det finns andra faktorer, än ledarskapet, som påverkar medarbetarnas 

uppfattning om visionen. 

 

Gemensam vision  Icke gemensam 
vision 

Andra faktorer som påverkar 
 uppfattningen av visionen 
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4 Empiri 
4.1 Empiripresentationens struktur 

I detta avsnitt redovisas, tematiskt, de empiriska data som har samlats in. Huvudsakliga 
teman är: 1. Visionen; 2. Ledarskapet; 3. Faktorer som påverkar uppfattningen om 
visionen. Kapitlet inleds med en presentation av organisationen och intervjuobjekten.  

4.2 Presentation av organisationen 

Kommunledningskontoret, där denna studie gjorts, är en av åtta förvaltningar i Uddevalla 
kommunorganisation. Kommunledningskontoret är direkt underställt kommunstyrelsen 
och är i sin tur uppdelat i åtta avdelningar. Kommundirektören är chef för 
kommunledningskontoret och respektive avdelning har en avdelningschef. 
Avdelningarna betjänar såväl kommuninvånare samt externa och interna intressenter. I 
vår undersökning intervjuar vi respondenter från två avdelningar som är av motsvarande 
storlek, cirka 40 anställda, med sinsemellan olika verksamhetsområden.   

Avdelning A är huvudsakligen placerad i en byggnad, men har också externt placerade 
enheter. De anställda arbetar i kontorsrum där de i de flesta fall är ensamma. I lokalerna 
finns såväl mötesrum som gemensamt kök och matplats. När vi besökte dem var det en 
lättsam stämning på avdelningen. De anställda verkade avslappade och samtalade 
informellt vid spontana möten i lokalerna. Det fanns plats att koppla av med exempelvis 
tidningsläsning eller fika. Avdelning B är också den placerad i en kontorsbyggnad. Där 
finns variation i arbetsmiljön då en del arbetsplatser var i kontorslandskap medan flertalet 
hade eget eller delat rum. Liksom i den andra avdelningen rådde en avslappnad stämning. 
Det fanns också där ett gemensamt kök och matplats. På bägge avdelningarna blev vi 
alltid väl mottagna och blev till exempel erbjudna något att dricka. 

4.3 Intervjuobjekten 

Intervjuobjekten är anställda i två avdelningar av kommunledningskontoret i Uddevalla 
kommun. Avdelningarna benämns här avdelning A och avdelning B. Till grund för 
empirin gjordes intervjuer med sju medarbetare i avdelning A och sex medarbetare, 
inklusive en mellanchef, i avdelning B, samt de två avdelningscheferna för respektive 
avdelning. Av anonymitetsskäl benämns respondenterna inte med eget namn. Ledare 
benämns med prefixet L och medarbetare med M. Därefter följer avdelningstillhörighet, 
A eller B, samt ett löpnummer för medarbetarna. Följaktligen benämns en medarbetare i 
avdelning A med MAn och ledaren för avdelningen med LA. 

I avdelning A är flertalet anställda kvinnor vilket avspeglas i vårt urval, dock utan någon 
avsikt. Endast en av våra respondenter från avdelning A är man. Ålder på respondenterna 
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är här från 34 till 65 år. I avdelning B är flertalet anställda män. Respondenterna är här i 
ålder från 22 till 59 år, och tre av dem är kvinnor. Respondenterna har arbetat i sina 
respektive avdelningar i mellan nio månader och 11 år. Vissa medarbetare bor i en annan 
kommun än Uddevalla, eller har flyttat från en annan kommun.  

4.4 Visionen 

I detta avsnitt presenterar vi först Uddevalla kommuns vision och värdegrund. Sedan 
följer intervjuobjektens uppfattning om organisationens vision.  

4.4.1 Uddevalla kommuns vision 

Kommunen har en vision som har antagits av kommunfullmäktige och fastställer 
kommunorganisationens riktning, på 20 års sikt (Riktlinjer för styrning och ledning, 
2015). Såhär presenteras visionen på kommunens hemsida: 

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar 
utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla 
sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den 
kreativa förmågan. 

Läge – Uddevalla är en del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 
kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika 
kombinationen av hav, fjäll och fjord.          

(Uddevalla kommuns hemsida) 

4.4.2 Värdegrund 

I det förra avsnittet redovisas kommunens vision. ”Värdegrunden” var ett begrepp som 
kom fram i stort sett i alla intervjuer. Redan under första intervjun beskrevs värdegrunden 
som uttrycks: öppenhet, respekt och professionalitet (”ÖRPen”). Enligt dokumentation 
på Uddevalla kommuns hemsida är värdegrunden ett internt motto som driver avdelningar 
och i ”politikerutbildning”, som presenterats av kommundirektören, är den ett 
förhållningssätt internt i organisationen och externt i mötet med kunder, kommuninvånare 
och brukare. Värdegrunden antogs av kommunfullmäktige år 2013.   

4.4.3 Medarbetarna om visionen 

På frågan om de kände till någon vision som hade något med deras arbete att göra, var 
det bara ett fåtal som kände till organisationens vision. Däremot så visade det sig att i 
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stort sett alla kände till visionen efter att vi hade nämnt de tre nyckelorden ”liv, lust och 
läge”. Vi frågade också om de ansåg att det är viktigt för dem att känna till visionen. De 
flesta av dem svarade att det är viktigt för dem att känna till, eftersom de jobbar för 
kommunen. På frågan om de kunde relatera sitt arbete till visionen svarade flertalet att 
visionen saknade relevans för deras arbete. De var fokuserade på sina respektive uppdrag, 
och de upplevde att visionen var något som politikerna hade skapat med ett annat syfte 
och att det nog inte hade att göra med deras arbete inom organisationen. En av dem 
menade också att visionen är en typ av marknadsföring för kommunen som inte har någon 
betydelse för arbetet inom organisationen. När vi bad dem reflektera över hur deras arbete 
skulle kunna kopplas till visionen sa flera att deras arbete kunde kopplas till ”liv” och 
”lust”. Det som, i stort sett, alla tog upp i samband med att vi talade om vision var 
kommunens värdegrund (”ÖRPen”) som har ledorden Öppenhet, Respekt och 
Professionalitet. Den talade de mer fritt om, som något som angick dem i deras vardag i 
arbetet. De beskrev den som något de förhåller sig till i alla kontakter med 
kommuninvånare, kunder och andra, både externt och internt inom organisationen. 
Däremot känner de inte till värdegrundens bakgrund.  

4.4.4 Cheferna om visionen 

Cheferna kände till kommunens vision. Däremot ansåg de att det inte finns något tydligt 
samband mellan visionen och arbetet i deras avdelningar. Visionen hade, inte heller för 
cheferna, någon stor betydelse. En av dem menade att avdelningen fokuserar på sina 
uppdrag och försöker göra ett bra jobb så att avdelningen uppnår det interna målet för 
avdelningen. En annan chef menade också att visionen är till för kommunens medborgare 
medan avdelningens direkta målgrupper är andra än invånare. De båda 
avdelningscheferna känner till Uddevalla kommuns vision och menar att det inte finns 
koppling mellan visionen och deras avdelning. Vi har frågat avdelningschef A om de 
anställda har samma uppfattning om visionen som chefen har. Chefen A är inte säker på 
detta eftersom LA har fått information om visionen i flera sammanhang, till exempel i 
möten med politiker och högre tjänstemän, vilket inte de övriga anställda har fått.  

 

4.5 Medarbetarna om ledarskapet – avdelning A 

I kommande avsnitt redovisar vi empiriska data inhämtad på avdelning A och B. Vi har 
ställt frågor utifrån kännetecken på de olika ledarskapsstilar som vi har presenterat i 
teorikapitlet.  

På frågor om chefens, i avdelning A, personlighet visade medarbetarna olika 
uppfattningar. Där finns en spridning från ”[LA] är den bästa chef jag har haft” till ”[LA] 
håller avstånd”. De flesta av dem menar att de har haft bra samarbete med LA och att de 
har fått stöd från sin chef, och många gav också bra omdöme när vi bad medarbetarna 
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beskriva hur chefen är, om chefen frågar efter deras synpunkter, om de skulle ta upp 
privata angelägenheter med chefen med mera. LA anses bland sina anställda vara väldigt 
kunnig inom området och en vanlig uppfattning är att LA låter de anställda ta stort ansvar 
för sitt eget arbete. LA är också stödjande när det gäller privata angelägenheter, även om 
LA inte blir personligt engagerad, och har till exempel ordnat så att medarbetare har fått 
gå ned i arbetstid om de har haft en jobbig period, och ser till att de kan gå på läkarbesök 
och liknande under arbetstid. LA lyssnar in sina medarbetare om de kommer med 
synpunkter men de får endast gehör ”om man har bra argument för det” (MA5), och 
fortsätter: ”[har LA] bestämt en sak så det ska vara så” (MA5). MA3 anser dock att LA 
håller avstånd, men har inte haft så mycket kontakt med sin chef på grund av hur 
avdelningen är organiserad. Intrycket av chefen är att ”chefen är ganska formell […] inte 
så mycket småprat eller kolla läget” (MA3) när LA kommer på besök, inte heller frågar 
LA om medarbetare trivs på sitt arbete. Vid frågan om kompetensutveckling, då menar 
flesta av dem att de har lärt sig mycket genom chefen, förutom MA3, då menar MA3 att 
sin kompetensutveckling ”har väldigt lite med avdelningschefen att göra”. Vid frågan om 
belöningar, säger de tillfrågade att det inte förekommer konkreta belöningar, till exempel 
i form av någon gåva från chefen i denna avdelning. Däremot är uppmuntran via till 
exempel möten och mejl vanligt förekommande när de har gjort ett bra arbete. Nästan alla 
anställda har svarat att de fick uppmuntran som en typ av belöning av sin chef. När det 
gäller sociala aktiviteter, har vi frågat om avdelningschef umgås med sina anställda. På 
avdelningen är chefen med när det finns möjlighet, men chefen inte är på plats hela tiden. 
Däremot så deltar inte LA i sociala aktiviteter på fritiden och MA2 har heller inte hört att 
chefen umgås med de andra utanför arbetet. Utifrån vissa ledarskapsteorier skiljer sig 
”chef” och ”ledare” åt, och vi ställde frågan: ”anser du att din chef är chef eller ledare för 
dig?” till både avdelningar. I avdelningen A anser de flesta anställda att avdelningschefen 
är chef. Anledningar till att de anser LA är chef är att LA är duktigt på chefskap, och är 
bra på bland annat planering, organisering som leder till ett bra resultat, däremot ”jobbar 
inte så mycket med grupprocesser, typ ingenting, för att lyfta upp folk och involvera folk – som 
jag tänker på ledares egenskaper.” (MA3). Dock menar MA1 att LA är både chef och ledare.  

4.6 Medarbetarna om ledarskapet – avdelning B 

I avdelning B ställer vi samma frågor som på avdelning A, det vill säga frågor kring 
ledare, kompetensutveckling och sociala aktiviteter.  

I denna avdelning fick chefen LB bra omdöme av sina medarbetare. Samtliga medarbetare 
menar att LB stöder och skyddar dem, med kommentarer bland annat ”personriktad och 
visionär” (MB3). LB har karaktär som en av medarbetare, MB5 menar att LB är stark och 
chefen är som sin förebild och vill att avdelningen går framåt. En annan anställd som 
samtidigt är sektionschef i avdelningen har dock en annan uppfattning om LB, då menar 
MB1, som har jobbat i avdelningen med LB i elva år, att ” LB har väldigt lätt att lägga 
sig i blöt, om det inte blir som [LB] exakt vill nu.” MB1 menar vidare att det finns en 
brist i LBs ledarskap som påverkar LBs omdöme. Trots att MB1 har bra samarbete med 
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LB och anser att ”en bättre chef tror jag vi inte hittar”, anser MB1 att LB ”inte delegerar 
jobbet och släpper det till någon som kan.” I avdelning B svarar samtliga anställda att LB 
har bidragit till deras kompetensutveckling. De menar att chefen bryr sig om vad de vill 
arbeta med och låter dem ta hand om projekt med stort eget ansvar. MB5 tycker att LB 
har hjälpt till att förbättra MB5s självförtroende. MB5 tog ett exempel på ett stort misstag 
som MB5 hade gjort, men LB uppmuntrade MB5 att försöka bättre nästa gång, istället 
för att vara missnöjd. Chefen erbjuder ibland kurser eller ”medarbetaressamtal” till sina 
medarbetare för kompetensutveckling, menar MB2 och MB6. När det gäller belöningar, 
liknar avdelning B avdelning A, det vill säga att bägge avdelningschefer ger uppmuntran, 
oavsett om medarbetare gjort bra ifrån sig eller misslyckats med något. Bra utfört arbete 
brukar chefen ta upp på möten eller skicka e-mail till den som gjort det. MB3 berättar att 
de har ett kommunalt belöningssystem dit chefer rekommenderar sina anställda, vilket 
MB3 tidigare har rekommenderats till av sin chef. I avdelning B har de också en god 
stämning, de umgås dock inte ofta utanför arbetet, med chefen. Vid frågor om LB är chef 
eller ledare visar resultatet olika svar. Vissa medarbetare menar att LB är ledare eller kan 
vara både och, medan vissa anser att det inte finns skillnad mellan chef och ledare. De 
menar att LB ställer upp för sina medarbetare och har kontroll över situationen, vilket 
visar att LB kan ses som ledare. MB1 beskriver LB lite annorlunda, som ”en vardaglig, 
jordnära chef”. 

4.7 Cheferna om ledarskapet 

I detta avsnitt redovisar vi ledarskapet utifrån chefernas egna perspektiv. Vi intervjuar 
avdelningschefer från avdelning A och B samt en mellanchef i avdelning B. Vi har ställt 
annorlunda frågor till avdelningschefer, men med samma struktur som den vi hade vid 
frågor till medarbetare. För att förstå ledarskapet hos de chefer som vi har intervjuat 
frågade vi hur de hanterar olika händelser, vilket förhållande de har med sina medarbetare 
samt vad de själva anser om sin ledarstil. 

4.7.1 Avdelning A 

LA menar att ledarstilen är en ”kombination” av olika, och tänker då på vad LA själv 
skulle vilja få ut av sin egen chef. Om ledarskapet menar LA att det är viktigt att 
medarbetare kan sköta sina uppdrag självständigt och kan agera på egen hand. Även om 
LA vill att medarbetarna ska vara självständiga, så kan LA vid vissa tillfällen styra upp 
situationen för att få ett så bra resultat det går, även om inte alla är överens. Vad gäller 
intrycket av sina medarbetare och förhållande till dem, menar LA att personalen i 
avdelningen är ”väldigt kvalificerad, välbildad och duktig”. LA försöker stöda och 
informera dem så mycket i den mån LA kan, eftersom ” transparens är viktigt, så tydligt 
som möjligt och inte ha hemligheter när man inte måste.”. Samtidigt försöker LA bidra 
till kompetensutveckling genom att organiserad personalaktivitet. Kommunikation sker 
genom möten och framförallt e-mail, på grund av sina dagliga rutiner är inte LA på 
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kontoret ofta. LA är nöjd med sina medarbetare, men LA belönar inte dem från sin sida. 
Det är svårt att belöna enskilda medarbetare då de flera av dem arbetar i grupp. 
Stämningen i avdelningen är god, även om LA inte umgås med personalen. LA föredrar 
en professionell kontakt med sina medarbetare istället för att bli ”insyltad” i personalens 
privatliv. 

4.7.2 Avdelning B 

Avdelningschef LB 

LB beskrev sitt ledarskap som situationssanpassat, då LB vid vissa tillfällen kan vara 
bestämd. Medarbetarna får då ”verkligen argumentera” om de ska få något gehör för sina 
åsikter. Däremot frågar LB ofta efter medarbetarnas synpunkter, då de har ett 
kunskapsområde som LB själv inte behärskar. Det är då viktigt att lyssna på dem för att 
kunna fatta rätt beslut. LB ser som sin främsta fördel att kunna få människor att förstå 
varandra, och LB ser till att medarbetarna mår bra och skyddar dem när det behövs. LB 
stödjer sina medarbetare genom att ge dem uppmärksamhet, uppmuntra dem, 
rekommendera dem till det kommunala belöningssystemet samt ge dem olika möjligheter 
att utveckla sina kompetenser genom olika utbildningar. LB är nöjd med och stolt över 
sina medarbetare och menar att de är duktiga på deras uppdrag. Samtidigt kan LB ställa 
krav på dem när de ”går för långsamt”. Stämningen i avdelning B är god, enligt LB. De 
är ”ett gott gäng…vi vet vad vi ska göra…vi litar på varandra.”. Trots detta umgås inte 
heller LB med sina medarbetare privat, även om LB menar att de har den relationen i 
avdelningen att man känner till en del av varandras privatliv, till exempel födelsedagar 
och familjestatus. 

Sektionschef MB1  

En av de intervjuade i avdelning B, MB1, är sektionschef och underställd LB. Vi valde 
att ta upp MB1 som en ledare i förhållande till sin medarbetare, MB5. De arbetar i samma 
sektion men det kan också finnas koppling mellan LBs ledarskap och MB5s upplevelse 
av visionen. MB1 är den som har arbetat längst i avdelningen. På grund av MB1s långa 
erfarenhet så frågar medarbetarna ofta om råd. Som en av sektionscheferna i avdelningen 
menar MB1 att det är viktigt att se till de anställda mår bra, att ta hand om dem och försöka 
att skapa ett bra förhållande med medarbetarna genom dialog. Förhållandet med sina 
medarbetare beskriver MB1 som att personalen kan komma till kontoret och fråga, såväl 
om sådant som rör jobbet, som privata ting. Vidarutveckling hos medarbetarna är viktigt 
för MB1 som gärna sänder dem, som har glädje av det, på kurs för att utveckla sin 
kompetens. 

I nästa kapitel analyseras det empiriska resultatet utifrån teoretisk referensram. 
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5 Analys och tolkning 
I detta kapitel analyserar vi vision och ledarskap. Analysen baseras på analysmodellen 
där vi jämför insamlad data med den teoretiska referensramen. 

5.1 Sammanfattning av empirin 

Här sammanfattas de empiriska data som samlats in på kommunledningskontoret i 
Uddevalla kommun.  

Först har vi redovisat data om Uddevalla kommuns vision, och har samlat in synsätt på 
visionen utifrån både medarbetares, chefers och, i viss mån, kommunledningens 
perspektiv. Under intervjuprocessen upptäckte vi ett annat fenomen, vilket är att 
värdegrunden (ÖRP:en), som betonas av både chefer och medarbetare i bägge 
avdelningar. Såväl avdelningscheferna LA och LB som sektionschefen MB1 anser att 
värdegrunden är viktig i avdelningen. Det finns en del medarbetare som inte har god 
kännedom om Uddevalla kommuns vision, vilket de dock har om värdegrunden och 
menar att den är viktig för deras arbete. Vissa medarbetare kan koppla samman visionen 
med värdegrunden och därmed med sitt arbete, medan andra menar att de inte kan se 
någon koppling mellan dessa. Anledningar till att medarbetare hade svag kännedom om, 
eller inte alls kände till visionen, var bland annat att: 1.) visionen är abstrakt och svår att 
begripa; 2.) medarbetaren inte är invånare i Uddevalla eller har svag koppling till 
kommunen; 3.) medarbetaren saknar intresse för visionen; 4.) överordnade inte har tagit 
upp visionen; 5.) de inte har tänkt på visionen på grund av att de fokuserar på sina 
uppdrag.  

Vidare presenterar vi ledarskapet. I avdelning A gav medarbetarna likartade svar om 
avdelningschefens ledarskap. Samtliga respondenter anser att LA är en bra chef, och att 
de har haft ett bra samarbete. De menar också att LA är kunnig och har ”full koll” på sin 
omgivning. Trots att stämningen är god i avdelningen, säger både LA och medarbetarna 
att de inte umgås på fritiden, LA betonar detta särskilt. Av olika skäl använder sig inte 
LA av andra belöningar till sina medarbetare än uppmuntran. Att medarbetare kan vara 
självständiga är en egenskap i LAs ledarskap. LA ger dock stöd till sina medarbetare och 
gör dem delaktiga genom hålla dem informerade så mycket som möjligt. 
Avdelningschefen i avdelning B fick i stort sett bra omdöme som chef, MB1 har dock en 
annorlunda uppfattning än de andra om LBs ledarskap.  Medarbetarna anser att LB bidrar 
till deras utveckling på olika sätt och de anser och att det finns olika positiva egenskaper 
hos LB. Att medarbetare mår bra och kan utveckla sig är viktigt för LB. Empirin visar att 
det finns skillnader mellan att vara chef och att vara ledare, utifrån samtliga respondenters 
svar. I avdelning A anser de flesta av medarbetarna att LA är chef medan LB i avdelning 
B beskrivs som ledare eller eventuellt både chef och ledare. Båda cheferna kan vara 
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bestämda vid vissa tillfällen, trots att medarbetarna jobbar självständigt i stort sett, särskilt 
i avdelning A. 

I avsnitt 5.2 analyserar vi empiriska data omkring Uddevalla kommuns vision.  

5.2 Visionen 

5.2.1 Respondenter om vision 

Utifrån empirin finns det ingen stark anknytning till vision, bland respondenterna. 
Medarbetarnas kännedom om visionen är svag, vissa av dem blandade också ihop 
begreppen vision och värdegrund. Det verkar som om värdegrunden är som en vision för 
dem.  Detta kan bero på att deras chefer inte har tagit upp visionen. Cheferna, i 
undersökningen, upplever inte visionen som viktig för dem inom organisationen. De 
känner väl till den men menar att den inte är relevant för deras verksamhet. Deras synsätt 
om vision liknar det som cheferna, i Quigleys artikel, visar. För dem är de dagliga 
uppdragen viktigare än det övergripande målet. Därför talar cheferna sällan om Uddevalla 
kommuns vision inför sina medarbetare. De gav samma svar som vi fick från 
medarbetare, att ”ÖRPen”, det vill säga värdegrunden, är det som betonats i 
avdelningarna och var också det som togs upp på arbetsplatsträffar.  Medarbetarnas 
upplevelse av visionen kan också påverkas av olika faktorer, vi diskuterar dessa möjliga 
faktorer i avsnitt 5.4. 

5.2.2 Vision och värdegrund 

Denna studie handlar om vision, och vi syftar då på Uddevalla kommuns vision. Innan 
intervjuer påbörjades hade vi ingen kännedom om hur visionen hade använts internt och 
vi kände inte alls till att värdegrunden hade en så stor betydelse i avdelningarna. Det 
intressanta är att värdegrunden anses vara viktigare än visionen. Trots att samtliga 
medarbetare menar att värdegrunden är viktig för dem, så var det ingen som kunde berätta 
om bakgrunden till värdegrunden. Några medarbetare tycker att det saknas någon form 
av introduktion om värdegrunden i samband med att anställningen påbörjas. Bristen på 
information om värdegrunden kan vara anledningen till att vissa medarbetare inte heller 
kan se kopplingen mellan vision och värdegrund.  

Vår argumentation i denna studie är att ledare och medarbetare bör dela en gemensam 
vision. Genom att skapa kärnvärden stärks visionen så att medarbetare kan vara delaktiga 
i denna och därmed förverkligandet av visionen. Vi menar också att vision i denna studie 
är den övergripande visionen i kommunen. Empiriska data visar dock en annorlunda bild. 
Medarbetarna upplever, å ena sidan, detsamma som chefer menar, att värdegrunden är 
viktig och följaktligen delar de båda parterna samma koncept. Å andra sidan är 
värdegrunden inte detsamma som Uddevalla kommuns vision. Vi ifrågasätter därför om 
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det, i vår undersökning, finns någon koppling mellan vision och värdegrund. För att kunna 
besvara denna fråga behöver vi ta reda på om värdegrunden i detta fall kan anses som 
organisationens kärnvärde. Vi kan inte se kopplingen mellan värdegrunden och vision 
utifrån Uddevalla kommuns hemsida, där det saknas tillräcklig information om de två 
begreppens förhållande till varandra. Det innebär i så fall att Uddevallas invånare eller 
avdelningarnas kunder, som i detta fall är externa, inte behöver känna till organisationens 
kärnvärden, som Collins och Porras menar. Detta kan vara orsaken till att det inte finns 
information, om relationen mellan vision och värdegrund, på Uddevalla kommuns 
hemsida. Vi fann dock broschyrer om värdegrunden utlagda på avdelning A, men oavsett 
det är det svårt för exempelvis kunder att veta om, och i så fall hur, de kan ha koppling 
till visionen. Värdegrunden är med andra ord välkänd internt trots att den är i princip 
okänd externt.  

5.2.3 Om visionen är ett varumärke 

Även om denna uppsats inte har inriktning mot strategi, ser vi ett värde i att ställa frågan, 
om Uddevalla kommuns vision kan vara som ett varumärke för kommunen. Detta mot 
bakgrund av inriktningen i Urdes artikel, och utifrån medarbetarnas perspektiv på 
Uddevalla kommuns vision. Det förutsätter att Uddevalla kommun kan anses vara ett 
varumärke. Uddevalla kommun är en offentlig organisation som tjänar sina 
medborgare/invånare och använder skattemedel som sin huvudsakliga ekonomiska 
resurs, därför kan vi inte jämställa den med en organisation som har till syfte att skapa 
ekonomisk vinst. Det går dock att göra jämförelser mellan invånare i en kommun och 
kunder till andra leverantörer av varor eller tjänster, då bägge har rätt att ställa krav på ett 
utbyte i form av förväntad leverans. Om den förväntade leveransen uteblir kan 
kommuninnevånaren, likt en kund, välja en ny leverantör om den service som levereras 
uteblir eller inte motsvarar förväntningarna, och i fallet med en kommuninvånare 
följaktligen byta kommun. Därför måste Uddevalla kommun, förutom att infria 
invånarnas förväntningar, också bygga upp ett varumärke i syfte att locka invånare att 
bosätta sig i, eller stanna kvar i kommunen. Detta kan vara en förklaring till att 
medarbetare inte upplevt budskapet om visionen internt. Om visionen är som ett 
varumärke, finns det ingen anknytning till avdelningarna, eftersom det riktar sig till 
Uddevallas invånare och externa intressenter. Det kan också vara ett svar på varför 
avdelningscheferna inte har tagit upp visionen inför sina medarbetare och att 
värdegrunden anses ha större anknytning till avdelningens uppgifter. Ytterligare analys 
av värdegrunden följer i avsnitt 5.2.4 och 5.2.5. 

5.2.4 Om värdegrund är kärnvärden 

Empirin visar att värdegrunden är viktig internt, men det saknas information om dess 
koppling till visionen. Därför ifrågasätter vi om värdegrunden, i detta fall, kan vara 
kärnvärden utifrån teoretisk synsätt. Värdegrunden ger en konkret riktlinje till 
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medarbetarna hur de ska utföra sina uppdrag – konkreta handlingar som Senge menar, 
genom dagliga rutiner, kan vara ett sätt för kommunen att förverkliga sin vision.  

Trots att värdegrunden kan anses som kärnvärden utifrån resonemanget ovan, kan detta 
inte undersökas vidare, på grund av att det saknas tillräcklig information om 
värdegrunden. Värdegrunden i Uddevalla kommun antogs, utifrån empiriska data, av 
kommunfullmäktige år 2013. Vi ifrågasätter om värdegrunden i Uddevalla kommun har 
förändrats före 2013, vilket då inte skulle överensstämma med vad Collins och Porras 
menar om känntecken på kärnvärden..  

Vi ställde frågan om det finns en koppling mellan vision och värdegrund i avsnittet 5.2.2. 
Utifrån analysen av värdegrunden kan den betraktas som kärnvärden, förutsatt att 
värdegrunden inte förändras. Den skulle då ha en koppling till Uddevalla kommuns vision 
utifrån teoretiskt synsätt.  

5.2.5 Om värdegrunden är en intern vision 

I föregående avsnitt analyserade vi om värdegrunden kan anses vara kärnvärden. Det 
finns också teoretiskt stöd för att istället ifrågasätta om värdegrunden kan vara en vision. 
Utifrån Kantabutras definition av vision kan värdegrunden passa in på beskrivningen av 
vision. Detta då värdegrunden är kortfattad, tydlig och den motiverar medarbetare att göra 
sitt bästa och inspirerar dem till att tycka att den är värd att arbeta mot, utifrån empirin. 
Därför kan värdegrunden anses vara en typ av vision inom avdelningarna. Dock kan 
värdegrunden inte anses som vision, om den ses som kärnvärde utifrån våra resonemang 
i föregående avsnitt. Värdegrunden kan kopplas till vision, dock kan den inte anses som 
en del av vision utifrån Senge och Urde beskrivning av de båda begreppen. Om 
värdegrunden kan vara en intern vision eller kärnvärden, beror på vilken definition som 
appliceras. 

Genom vår undersökning visas att värdegrunden har en stor betydelse i verkligheten. Den 
innehåller kännetecken av både kärnvärden och vision. Dock kan värdegrunden i vårt fall 
inte definieras som helt och hållet den ena eller den andra, på grund av att det saknas 
tillräckligt stöd för det, såväl teoretiskt, som empiriskt. Vi ifrågasätter därför om 
värdegrunden kan vara båda kärnvärden och någon form av intern vision, det vill säga att 
värdegrunden i vår studie fungerar som en kombination med egenskaper av såväl vision 
som kärnvärden.  

I nästa avsnitt analyserar och diskuterar vi chefernas ledarskap.  

5.3 Ledarskapet hos cheferna 

Empiriska data visar att chefernas ledarstilar är olika i olika situationer, och det stämmer 
överens med vår argumentation om att det skulle finnas olika ledarstilar inom 
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kommunledningskontoret. Vi har valt ut fem ledarskapsteorier att jämföra med deras 
ledarskap. Utifrån Yukls synsätt på ledarskap, visar de tre cheferna i denna studie att 
ledarens egenskaper, medarbetarnas egenskaper samt omgivningen kan ha inflytande på 
chefernas ledarskap. Resultatet visar att samtliga chefer har en koppling till fyra av de 
fem valda teorierna, däremot skiljer kopplingen sig åt från chef till chef. Medan den ene 
chefen, exempelvis, har svag koppling till en ledarstil har den andra en stark koppling, 
alternativt ingen koppling, till den stilen. Det finns inte heller ett specifikt ledarskap som 
samtliga chefer har stark koppling till.   

Det ledarskap som samtliga chefer har gemensamt är väg-mål teori. Resultatet visar att 
samtliga medarbetare har fått stöd från sina chefer och de har i viss utsträckning jobbat 
självständigt, däremot kan cheferna vara mer styrande och bestämda i vissa situationer. 
Chefen LA har dock mindre koppling till denna teori i jämförelse med LB. Med tanke på 
att avdelning A har olika uppdrag där medarbetarna samarbetar direkt med olika 
förvaltningar, har LA svårt att utöva ett ledarskap som väg-mål teori, då LA inte alltid har 
ansvar för de projekt medarbetarna är delaktiga i. Möjligen hade LAs ledarskap haft en 
tydligare koppling till våg-mål teori om avdelningens arbete hade varit organiserat 
annorlunda, men det kan vi inte bedöma utifrån vår undersökning. En annan 
avdelningschef, LBs egna uttalanden visar koppling till väg-mål teori, men vi anser LBs 
ledarskap vara närmare transformativt ledarskap, vilket vi analyserar nedan. 

Det andra ledarskapet, som cheferna har gemensamt, är transformativt ledarskap. 
Cheferna verkar bidra till kompetensutveckling och skapande av en gemensam vision, i 
detta fall värdegrund, som medarbetarna upplever lika. Avdelningschefen LA har dock 
mindre koppling till detta ledarskap än vad de andra cheferna har. LB visar en starkare 
koppling till detta ledarskap utifrån Javidian och Waldmans perspektiv på en 
transformativ ledare. Medarbetarnas omdömen visar att LB också är karismatisk. 

Det tredje ledarskapet som cheferna har gemensamt är karismatiskt/visionärt ledarskap, 
men även här skiljer det sig åt mellan cheferna. Resultatet visar att medarbetarna har 
förtroende för LA, och LA har tillfredsställt medarbetarnas behov genom att uppmuntra 
dem, vilket är ett kännetecken i karismatiskt ledarskap utifrån House perspektiv, men i 
övrigt har LAs ledarskap inget tydligt samband med karismatiskt ledarskap. Resultatet 
visar att LA är avståndtagande, jämfört med de andra cheferna, vilket kan tyda på att LA 
saknar karisma. Trots att karisma inte är nödvändigt utifrån House, menar vi att åsikter 
om LA skiljer sig åt, i jämförelse med LB, vilket kan innebära att LA har svårare än LB 
att locka sina följare. Inget tyder heller på att LA vill vara dominerande, på det sätt som 
teoretiker menar. Utifrån detta resonemang, kan vi inte definiera LA som en karismatisk 
ledare, trots att det finns en svag koppling mellan LAs ledarskap och karismatiskt 
ledarskap. LB har däremot en starkare koppling till detta ledarskap. Utifrån LBs och 
medarbetarnas uttalande visar resultatet att LB har karisma som lockar följarna 
(medarbetarna) att nå sina mål. Andra kännetecken på att LB är en karismatisk ledare är 
att samtliga medarbetare har stort förtroende för LB som också bidrar till avdelningens 
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utveckling. LBs karaktär och tankesätt skiljer sig ifrån LAs utifrån empirin, vilket också 
visar att LBs ledarskap har stark koppling till karismatiskt ledarskap.   

Vad gäller kopplingen till visionärt ledarskap kan LA i viss mån vara en ”diviner leader” 
(visionärt ledarskap) utifrån strategic managements synsätt. Detta på grund av att 
medarbetarna har fria händer att jobba självständigt, inom vissa ramar, och på så vis når 
målet. Värdegrunden kan, i detta sammanhang, tolkas som en vision, som samtliga 
respondenter har visat är av stor betydelse. LB har mindre koppling till detta ledarskap, 
utifrån LBs beskrivning av uppdragen. Medarbetarna i avdelning B har inte den makt som 
beskrivs inom visionärt ledarskap, detta vid jämförelse med medarbetarna i avdelning A. 
Troligen beror denna skillnad på att medarbetarna i avdelning A, i högre grad än i 
avdelning B, samarbetar direkt med olika förvaltningar och avdelningschefen LA har 
därför en mindre roll i beslutfattandet. 

Vidare tyder empirin på att LA är mer chef än ledare, vilket innebär att det är ett 
transaktionellt ledarskap, eller chefskap, som LA utövar i sin avdelning. LB kan också 
vara en chef, trots sina egenskaper av karismatiskt och transformativt ledarskap, med 
dagliga rutiner i sitt arbete, och kan då sägas utöva ett transaktionellt ledarskap 
(chefskap). Frågan är dock i vilken grad LB är antingen chef eller ledare. Vi har 
argumenterat (se avsnitt 3.4.4) att en transaktionell ledare inte kan föra vision vidare till 
sina medarbetare på det sätt som en transformativ/karismatisk ledare gör, utifrån teoretisk 
synsätt. Vi diskuterar, i avsnitt 5.3.1, hur en chef respektive ledare påverkar medarbetares 
upplevelse av vision.  

Den sista ledarskapsteorin, i vår uppsats, som LA och LB kan ha koppling till är LMX, 
men kopplingen är väldigt svag. Stämningen är god i bägge avdelningar och medarbetarna 
har samma upplevelse om värdegrunden som sin chef, och på så sätt förbättras 
prestationen. Relationen mellan avdelningschefen och medarbetarna, i bägge 
avdelningarna, är positiv och har en hög kvalitet, vilket innebär att det finns en koppling 
till LMX. Trots detta kan vi inte konstatera att LMX inverkar på chefernas ledarskap. 
Anledningen till att LMX inte relaterar till cheferna kan vara att cheferna har valt att hålla 
sig till en professionell relation med sina medarbetare, istället för en personlig. Med tanke 
på att Uddevalla kommunorganisation bygger på en hierarkisk struktur, är det rimligt att 
chefer snarare har en professionell relation med sina medarbetare än en privat. I LMX 
betonas att ledare bör skapa ett gott förhållande till sina medarbetare, däremot finns det 
inte någon tydlig inriktning på hur de ska gå tillväga för att åstadkomma det. I vår 
undersökning saknas det också tecken på ”inne-” och ”ute-” grupper, som ofta uppstår 
där LMX utövas. Förklaringen till detta är att det finns en möjlighet att existensen av det 
kommunala belöningssystemet bidrar till att det inte är nödvändigt för cheferna att belöna 
sina medarbetare med konkreta belöningar. Med detta kan ”inne-” respektive ”ute-” 
grupperingar undvikas. Därför kan vi inte säkerställa att LMX är relaterad till dessa 
chefers ledarskap, eftersom kopplingen är svag.  
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MB1 kan ha koppling till samtliga ledarskap, utifrån både teoretisk synsätt och 
medarbetares uttalande, det kan dock inte bedömas utifrån data vi samlat in. 

Tabellen nedan sammanfattar hur chefernas ledarstilar kopplas till ledarskapsteori: 

 Trans-
formativt 

Karismatiskt/ 
visionärt 

Transak-
tionellt 

LMX Väg-mål teori 

Avdelningschef
LA 

Svag 
koppling 

Svag 
koppling 

Stark 
koppling 

Ingen 
koppling 

Svag 
koppling 

Avdelningschef
LB 

Stark 
koppling 

Stark 
koppling 

Svag 
koppling 

Ingen 
koppling 

Stark 
koppling 

Mellanchef 
MB1 

Svag 
koppling 

Trolig 
koppling 

Svag 
koppling 

Ingen 
koppling 

Svag 
koppling 

Figur 3 - Sammanställning av relation till ledarskapsstilar 

  

5.3.1 Betydelse av ledarskap och vision 

I detta avsnitt analyserar vi förehållandet mellan ledarskap och vision, och hur detta 
påverkar medarbetares upplevelse av visionen. Utifrån empirin utgör visionen i vår studie 
två huvudsakliga, möjligen alternativa, koncept: 1.) Uddevalla kommuns vision och 2.) 
värdegrund. Vi delar därför upp i två delar och redovisat hur ledarskapet relaterar till 
dessa.  

Om det är den övergripande visionen som vi menar i detta sammanhang så relaterar 
chefers ledarskap till detta, utan att det skulle finnas andra faktorer som påverkar 
medarbetares upplevelse av visionen (se nästa avsnitt). Utifrån empiriska data har 
avdelningschefer inte sänt ut detta budskap till sina medarbetare, utan att det är 
värdegrunden som de fokuserar på.  

Om vi antar att värdegrund är som en vision, då kan den anses som en gemensam vision, 
då medarbetarna upplever samma sak som sin chef. Ledarskapet har då inflytande i detta 
sammanhang. Utifrån vår analys om chefers ledarskap ovan visas å ena sidan att det inte 
finns ett specifikt ledarskap som starkt påverkar medarbetares upplevelse av visionen 
(värdegrunden i detta sammanhang). Å andra sidan finns det skillnader mellan chefskap 
och ledarskap utifrån teoretiskt synsätt. Vi ifrågasätter därför hur det påverkar den 
gemensamma visionen om chefen är ”chef” eller ”ledare”. Resultatet visar att det finns 
skillnader mellan ”chef” och ”ledare”, och det liknar Bennis och Nanus definition av de 
två begreppen. Däremot visar resultatet också att det finns ett samband mellan resultatet 
och Bass perspektiv på en effektiv chef, vilket också vissa medarbetare uttryckte – att 
deras chef var både chef och ledare. I denna studie har vi inte undersökt effektivitet hos 
ledare, och kan därför inte konstatera om avdelningschefen är en effektiv ledare eller inte. 
Resultatet visar dock att det är möjligt att en ledare kan ha egenskaper av både chefskap 
och ledarskap.  
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Utifrån empirin konstaterar vi därför att oavsett personliga egenskaper så är det omöjligt 
att vara helt och hållet ledare, eller helt och hållet chef, i avdelningschefens yrkesroll. 
Oavsett om en person definieras som chef eller som ledare, så finns det ansvar och 
uppgifter som kräver egenskaper som tillskrivs bägge typer. Olika individer kan lägga 
olika värderingar på vad/vem som är en chef och ledare. Detsamma gäller definitionen av 
vad som kan anses vara att ”göra säker rätt” och ”leda rätt saker”. Bennis och Nanus har 
givit några exempel på definitioner av chef och ledare, dessa definitioner är dock otydliga. 
Därför kan vi konstatera att det inte har betydelse om det är chefskap eller ledarskap som 
chefer utövar, medarbetarna i de bägge avdelningarna upplever ”den gemensamma 
visionen” på samma sätt, det vill säga värdegrunden.  

5.3.2 Värdegrunden och medarbetare 

Trots att resultatet visar (se avsnitt 5.2.2) att värdegrunden är viktig bland medarbetare, 
och de kan knyta värdegrunden till sina uppdrag, saknar de tillräcklig kännedom om 
värdegrunden. Till exempel så känner de inte till bakgrunden till den eller anledningen 
till att värdegrunden innehåller just de tre nyckelorden. I avsnitt 5.2.2 diskuterar vi om 
värdegrunden kan vara kärnvärden. Detta leder till två frågor: 1.) varför medarbetare 
saknar den kännedom om värdegrunden som de borde ha, 2.) hur medarbetare kan 
bedöma att värdegrunden är viktig, trots att de saknar tillräcklig kännedom om den. Vi 
menar då att för att en person ska kunna bedöma om en sak är viktig krävs tillgång till 
information. I vårt fall så upplever vi att det inte fanns någon av medarbetarna som 
ifrågasätter värdegrunden, även om de inte vet så mycket om den.  

Utifrån resultatet tolkar vi att cheferna, av någon anledning, har valt att kommunicera 
värdegrundens innehåll till medarbetarna, men utan att beskriva bakgrunden till den, eller 
hur den relaterar till visionen. Resultatet tyder på att ledarskapet kan ha stor inverkan på 
medarbetarnas upplevelse av värdegrunden (se avsnitt 5.3.1). Trots att medarbetarna 
saknar tillräcklig kännedom om värdegrunden menar de ändå att den är viktig. Detta 
stödjer vår argumentation att medarbetarnas upplevelser påverkas starkt av ledningen, 
genom sitt ledarskap. 

5.4 Faktorer som påverkar medarbetares upplevelse av visionen 

I avsnitt 5.2.1 har vi redovisat att medarbetare inte har den kännedom, som vi hade 
förväntat oss, om kommunens vision. Utifrån empirin gör vi några antaganden som kan 
förklara vad, utöver ledarskapet, som kan påverka medarbetarnas upplevelse av visionen. 
Den första faktorn är att kommunens vision kan vara avsedd som ett varumärke (se avsnitt 
5.2.3), vilket leder till att medarbetarna har svårt att koppla visionen till sina uppdrag, och 
därmed upplever de att visionen inte är viktig för dem. Den andra möjliga faktorn, som 
har visat sig i vår undersökning, är att de medarbetare som inte bor i kommunen kan ha 
mindre intresse för visionen än de som bor i kommunen. Därav kan man sluta sig till att 
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intresset för visionen är privat och följer av den kommun man bor i snarare än var man 
har sin anställning. Ytterligare stödjer empirisk data vår fråga om att individers värdering 
påverkar dess upplevelse av vision. Visionen är för vissa medarbetare ett abstrakt, 
övergripande mål, och de menar att visionen är svår för dem att förstå innehållet i och vad 
den kan innebära för dem i sitt arbete. De tre nyckelorden som utgör visionen menar de 
att man kan tolka till nästan vad som helst och innehållet beror mest på hur individer 
tolkar den. Det finns också medarbetare som menar att visionen är en typ av 
marknadsföring för kommunen. Att medarbetare har olika värderingar om visionen kan 
också bero på respondenternas bakgrund, till exempel erfarenhet och ålder. I vår 
undersökning finns respondenter med anställningstid under ett år, och två respondenter 
som är under 30 år gamla. Dessa bägge faktum kan ha inverkan på resultatet. Mot 
bakgrund av ovanstående kan vi hävda att det, i vår undersökning, finns koppling mellan 
en individs bakgrund och dess upplevelse om visionen.  
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6 Slutsatser 
Här följer vår sammanfattning av resultatet av vår undersökning i Uddevalla kommun. Vi 
redovisar huruvida de formulerade forskningsfrågorna har besvarats och syftet därmed 
har uppfyllts. Slutligen ger vi förslag till vidare forskning, relaterad till vår undersökning. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ledarskapet, i Uddevalla 
kommunledningskontor, påverkar medarbetarnas upplevelse av visionen. Vi anser att vi 
genom vad som redovisas här under, som svar på våra forskningsfrågor, väl visar att syftet 
har uppfyllts. 

• Hur påverkar ledarskapet medarbetarnas upplevelse av organisationens vision?  
Den kommunorganisation där vi gjorde vår undersökning har skapat en vision och 
kommunicerat den utanför organisationen. Vår undersökning visar att visionen däremot 
inte är känd internt i organisationen. Vi har inte kunnat konstatera om det var 
kommunledningens syfte att visionen skulle vara gemensam, men konstaterar att den inte 
är gemensam och heller inte välkänd inom organisationen. Den upptäckt vi har gjort är 
att de internt inom organisationen har en värdegrund, som delas av i stort sett alla 
respondenter. Utifrån analysen tolkar vi den som en av två möjliga definitioner. Antingen 
går värdegrunden att likställa med organisationens kärnvärden eller så är det en intern 
vision. I avsaknad av en gemensam vision, med den vision som kommunledningen har 
skapat, gör vi antagandet att värdegrunden kan betraktas som organisationens interna 
vision. Utifrån vår analysmodell har vi följaktligen analyserat om värdegrunden är 
gemensam, och hur ledarskapet påverkar medarbetarnas uppfattning om den. 
Värdegrunden har kommunicerats av ledarskapet och analysen visar att värdegrunden är 
gemensam för chefer och medarbetare. Vi har däremot inte kunnat särskilja någon 
ledarstil som särskilt effektiv i kommunikationen av värdegrunden. En av 
avdelningscheferna har tydlig influens av transaktionellt ledarskap och den andre 
avdelningschefen, samt sektionschefen, har koppling till transformativt/karismatiskt 
ledarskap. Vi kan inte finna några skillnader i hur värdegrunden upplevs av medarbetarna 
i de bägge avdelningarna, trots att cheferna har olika ledarskapsstilar. I de två 
avdelningarna visar medarbetarna samma goda kännedom om, och delaktighet i, 
värdegrunden. Om värdegrunden inte kan anses vara en intern vision så konstaterar vi att 
ledarskapet inte har haft någon inverkan på medarbetarnas upplevelse av kommunens 
vision som, vilket anförts ovan, inte är gemensam. Även om medarbetarna generellt hade 
kännedom om värdegrundens nyckelord så var det få som spontant kunde berätta om 
någon koppling mellan värdegrunden och kommunens vision. Vi bedömer att det skulle 
vara värdefullt för varje medlem av en organisation att känna till bakgrunden till hur 
värdegrund och vision har skapats, och med vilket syfte. Vi bedömer därför att 
ledarskapet har stort inflytande på medarbetarna, utifrån vår analys. Det innebär att 
ledarskapet kan vara ett verktyg för chefer att utnyttja för att nå målet. Utifrån analysen 
har vi också kommit fram till att organisations vision kan vara som en typ av varumärke 
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eller en form av marknadsföring, vi ser det också som en brist hos kommunledningen att 
inte ta vara på möjligheten att skapa en gemensam vision som är relevant såväl externt 
som internt inom organisationen.  

• Vilka faktorer, utöver ledarskapet, påverkar medarbetarnas upplevelse av visionen? 
Flera respondenter hade vag, eller ingen kännedom, om kommunens vision. Detta beror 
till stor del på att den inte har kommunicerats internt i organisationen, men flera sa också 
att visionen saknar relevans för dem i sitt arbete, och att den är svårförståelig och abstrakt. 
De som inte bodde i kommunen visade mindre intresse för visionen och analysen visar 
att kännedom om visionen, i detta fall, följer av ett intresse för den kommun man själv 
bor i. Yrkeserfarenhet och studiebakgrund kan också ha inverkan på intresset för vision, 
några av respondenterna visade ett teoretiskt intresse för vision som fenomen. Vår 
bedömning är att dessa faktorer har större inverkan, när visionen inte har kommunicerats 
internt i organisationen, än de annars skulle haft. Den/de som har ansvaret för att skapa 
och kommunicera vision kan betydligt reducera påverkan av andra faktorer genom ett 
medvetet val att göra visionen relevant också för kommunens medarbetare. 

6.1 Reflektion över studiens genomförande 

Vi har fått tillräcklig mängd empiriska data med god variation i uppfattningar. 
Datainsamlingssättet var adekvat i förhållande till vårt vetenskapliga synsätt. Vi fick 
också en väldigt god respons hos respondenterna och blev väl mottagna. Något som kunde 
ha stärkt resultatet är om vi hade haft större inflytande över urvalet av respondenter. Vi 
fick hjälp av cheferna som kontaktade presumtiva respondenter efter våra önskemål, med 
det fanns en risk att cheferna medvetet påverkade urvalet. Vi var heller inte medvetna vid 
urvalet att MB1 var sektionschef, vilket gjorde att vi inte tog möjligheten att samla in mer 
information om MB1s ledarskap. Med den kunskap vi har nu inser vi också att 
intervjuerna kunde ha strukturerats annorlunda. Vi ställde en del frågor som vi i förväg 
inte kunde bedöma vilken relevans de hade för våra frågeställningar. Vi upplevde att vi 
fick en mycket god kontakt med de flesta respondenter och de föreföll avslappade och 
naturliga i intervjusituationen.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Vår studie har visat på ett sammanhang där visionens funktion inte är klarlagd. Därför 
föreslår vi en fortsatt forskning på temat hur en vision kan skapas och kommuniceras med 
syftet att stärka en organisation såväl externt som internt. Sambandet mellan kärnvärde 
och värdegrund anser vi också behöver utforskas vidare. Denna studie visar att ledarskap 
har ett inflytande på medarbetare och att det påverkar deras upplevelse av visionen, men 
det behövs ytterligare studier om hur ledarskap genom vision faktiskt fungerar som ett 
verktyg för ledare. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
1. Kan du berätta lite kort om din avdelning? Vad är målet med ert arbete? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

3. Hur är stämningen på er avdelning? 

4. Trivs du med ditt arbete (och din arbetsmiljö)? 

5. Vem ser du som din ledare? 

6. Hur är kontakten med dina kollegor/din chef? Arbetar ni enskilt för det mesta, eller i grupp? 
Har alla samma ansvar? 

7. Har ni spontana möten under dagen, på raster etc? 

8. Umgås du med kollegor/din chef på fritiden? Gör andra det? 

9. Hur går det till när ni har möten på avdelningen? Vilka är med? Får alla komma till tals? 

10. På vilket sätt får du besked om vad du ska göra? Nya riktlinjer etc. Hur ser kommunikationen 
ut? 

11. Frågar din chef efter dina synpunkter? Är det lätt att prata med honom/henne? 

12. Skulle du prata med din chef om privata ting? 

13. Om du gör något extra bra (eller dåligt), blir det uppmärksammat av din chef? Hur då? 
(uppmuntran?) 

14. Kan du berätta om Uddevalla kommuns vision? 

15. Hur har du fått information om vad den betyder? 

16. Vad betyder den för dig i ditt arbete? 

17. Tror du att kommuninvånare och andra som har kontakt med dig och dina kollegor uppfattar 
att det ni gör är en del av visionen? 

18. Djurfrågan 

Till sist några bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Vad gjorde du innan du började här? 

3. Hur gammal är du?

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor chefer 
1. Kan du berätta lite kort om din avdelning? Vad är målet med ert arbete? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

3. Hur är stämningen på er avdelning? 

4. Trivs du med ditt arbete (och din arbetsmiljö)? 

5. Kan du berätta om hur du fungerar som ledare? 

6. Hur är kontakten med dina kollegor/din chef? Arbetar ni enskilt för det mesta, eller i grupp? 
Har alla samma ansvar? 

7. Har ni spontana möten under dagen, på raster etc? 

8. Umgås du med dina medarbetare på fritiden? Umgås de sinsemellan? 

9. Hur går det till när ni har möten på avdelningen? Vilka är med? Får alla komma till tals? 

10. På vilket sätt ger du besked om vad du ska göra? Nya riktlinjer etc. Hur ser kommunikationen 
ut? 

11. Tror du att dina medarbetare skulle tala med dig om privata ting? 

12. Om de gör något extra bra (eller dåligt), blir det uppmärksammat av dig? Hur då? 
(uppmuntran?) 

13. Kan du berätta om Uddevalla kommuns vision? 

14. Hur har du fått information om vad den betyder? 

15. Hur för du informationen vidare? 

16. Vad betyder den för dig, och dina medarbetare i arbetet? 

17. Tror du att kommuninvånare och andra som har kontakt med dig och dina medarbetare 
uppfattar att det ni gör är en del av visionen? 

18. Djurfrågan 

Till sist några bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Vad gjorde du innan du började här? 

3. Hur gammal är du?
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