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Abstract 

 

The concept of vision is multifaceted and is found in a variety of contexts, linked to both 

leadership and school improvement and assigned great importance in research in these areas. 

The purpose of this study is to contribute to the knowledge of vision-building in school and its 

impact on leadership and school development. A survey was conducted among principals in 

the compulsory school. The study is quantitative, in that the survey was carried out by means 

of structured questionnaires with fixed response options, which were then processed and ana-

lysed with regard to quantities, i.e. frequency, proliferation and co-variation. The study's sci-

entific theoretical framework means that the intention is not to expose any absolute truths or 

to speak about causal relationships. I see these statistics as a way to detect patterns in a varia-

tion, which must then be interpreted and understood in the same way as other types of data. 

The survey is made on a convenience sample consisting of all principals within a geograph-

ically and administratively contiguous area that is composed of 14 municipalities. The non-

random determination of population has been made by comfort choice. The result shows that 

principals largely perceive that the vision has great or very great significance for their poten-

tial to lead the school and for the school's development. Principals' perceptions of what fea-

tures visions fill in school are unanimous. According to the respondents the vision has several 

features which have a different focus and purpose. 
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Förord 

Likt den typiska svenska skolbyggnaden som tegelbeklädd stadigt och stabilt år efter år står 

emot väder och vind är dess inre liv ibland oföränderligt och fast. Att arbeta som lärare på 

en skola med känslan att även insidan är tegelbeklädd och där traditioner i mångt och 

mycket styr verksamheten kan leda till en viss frustration. Men det kan också leda till att 

man börjar fundera på orsakerna till varför skolor är så olika. Man börjar kanske ifrågasätta 

uttalanden som ”så här har det alltid varit” eller ”det sitter i väggarna”. Så började min resa. 

Och flera dörrar kom att öppnas. Första dörren jag öppnade var den som ledde till böcker-

nas värld, böcker om skolutveckling och ledarskap. Genom den andra dörren steg jag hös-

ten 2013 då jag klev in på Karlstads universitet. Känslan av att möta andra som pratade 

samma språk som mig, som var lika intresserade av skolutveckling som jag och ställde 

samma frågor var fantastisk. När jag gick igenom den där dörren i september för nästan två 

år sedan kunde jag ändå inte ana vart den skulle leda mig vidare. Men det brukar ju vara så; 

att när dörrar öppnas kan man stänga andra. Och tvärtom.   

Mitt varmaste tack går till de rektorer som tog sig tid att besvara min enkät och delade med 

sig av sin syn på visioner i skolan. Ett stort tack också till de skolchefer, områdeschefer och 

administrativ personal ute på skolorna som ställt upp med hjälp att distribuera enkäterna.  

Jag vill också tacka min handledare Katina Thelin vid institutionen för utbildningsveten-

skap, Karlstads universitet. Tack för ditt engagemang och för att du så generöst delat med 

dig av dina kunskaper. Du har gett mig värdefulla synpunkter under arbetets gång och ställt 

de rätta frågorna för att jag skulle komma vidare, men på ett sådant sätt att det aldrig riske-

rade min självständighet gentemot din avhandling.   

Ett tack vill jag rikta till Helena, Cecilia, Linda och Lena som klev in genom samma dörr 

som mig i Karlstad den där soliga höstdagen. Utan ert stöd, er härliga humor och den vän-

skap som vuxit fram hade nog aldrig den här uppsatsen skrivits.   

Slutligen, till min man Fredrik och våra pojkar Leo och Erik: Nu är jag i mål! Alla timmar 

framför dataskärmen, alla högar med böcker och papper på matrumsbordet och all tid jag 

arbetat med uppsatsen. Ni är den bästa hejaklack man kan ha!  

Karin Forsman 

 



Sammanfattning 

 

Begreppet vision är mångfacetterat och återfinns i en mängd olika sammanhang, kopplat till 

både ledarskap och skolutveckling och tillskrivs stor betydelse inom forskning på dessa om-

råden. Tidigare forskning visar även att visionens betydelse, funktion och syfte varierar såsom 

synen på arbetet med att arbeta fram den i verksamheter och organisationer. Studiens övergri-

pande syfte är att bidra till kunskap om visionens funktion i skolan och dess betydelse för 

ledarskap och skolutveckling. En enkätundersökning genomfördes bland rektorer på grund-

skolan. Studien är kvantitativ såtillvida att undersökningen genomfördes med hjälp av struktu-

rerade enkäter med fasta svarsalternativ, vilka sedan bearbetades och analyserades med avse-

ende på kvantiteter dvs. frekvens, spridning och samvariation. Studiens vetenskapsteoretiska 

ramar innebär att avsikten inte är att blottlägga några absoluta sanningar eller att uttala mig 

om kausala samband. Jag ser statistiken som ett sätt att upptäcka mönster i en variation, vilka 

sedan måste tolkas och förstås på samma sätt som andra typer av data. Undersökningen är 

gjord på ett urval bestående av samtliga rektorer på grundskolan inom kommunal verksamhet 

inom ett geografiskt och administrativt sammanhängande område som består av 14 kommu-

ner. Den icke-slumpmässiga bestämningen av populationen har gjorts genom bekvämlighets-

urval. Resultatet visar att rektorerna i stor utsträckning uppfattar att visionen har stor eller 

mycket stor betydelse för deras förutsättningar att leda skolan och för skolans utveckling. 

Rektorernas uppfattning om vilka funktioner visioner fyller i skolan är samstämmig. Enligt 

respondenterna fyller visionen i stor utsträckning flera funktioner vilka har olika fokus och 

syfte.  
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1. Inledning 
 

Vad varje enskild elev upplever innanför skolans väggar under sina år i svensk grundskola 

beror på många faktorer som är väldigt olika i sin karaktär. Det har inte bara att göra med 

så självskrivna saker som vilken läraren man träffar, den fysiska miljön eller trivseln i klas-

sen. Det som händer i skolan beror också på, och påverkas av, dem som i sin yrkesroll har 

som uppgift att leda skolan. Varken elever eller lärare existerar oberoende av den kontext i 

vilken skolan befinner sig. Att skolledare och rektorer styr, eller inte styr, skolan och på 

vilket sätt denna styrning sker har betydelse för elevens dagliga upplevelser och för deras 

kunskapsutveckling. Rektorers betydelse för elevers lärande, direkt eller indirekt, påvisas 

och bekräftas i såväl forskningsresultat som policydokument av skilda slag (OECD, 2008; 

SOU 2015:22). Enligt Skolinspektionens granskningar finns det däremot två huvudområ-

den där ledarskapet ofta brister; att rektor inte är en aktiv pedagogisk ledare och att rektors 

kommunikation med lärarna upplevs som otydlig. Inom dessa huvudområden framhålls 

visionen som en viktig komponent i rektors ledarskap: 

Det kan också vara så att rektor inte lyckas förmedla skolans målbild och vision till sko-
lans personal. Det leder till att det inte finns någon tydlig riktning för det gemensamma 
arbetet på skolan. Trots att visioner och mål finns utryckta i skolans styrdokument är de 
inte alltid förankrade och styr då inte arbetet. (Skolinspektionen, 2012) 

Den komplexa och ofta paradoxala berättelsen om hur en bra skola egentligen är och om 

vad ett framgångsrikt ledarskap består av finns att ta del av i forskningsrapporter, i littera-

tur, i det politiska rummet och i media. Visionen som begrepp återfinns i en mängd olika 

sammanhang, kopplat till både ledarskap och skolutveckling. Den tillskrivs ofta stor bety-

delse vilket är synligt, inte bara i forskning utan även på skolors hemsidor och i annonser 

vid rekrytering av rektorer runt om i landet. 

I Skolinspektionens rapport Rektors ledarskap – En granskning av hur rektorer leder sko-

lans arbete mot ökad måluppfyllelse (2010) framhålls visionen i resonemanget kring hur 

skolorna behöver förbättra ledarskapet. Ledarskapet behöver förbättras bl.a. genom att 

”Leda och samordna skolans utvecklingsarbete långsiktigt, med ökad tydlighet kring mål, 
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visioner och riktning…” (a.a., s. 4) I ett, enligt Skolinspektionen gott exempel, bland de 

inspekterade skolorna, som utgör underlaget för rapporten, framhålls visionens betydelse. 

”De rektorer som leder sina skolor mot ökad måluppfyllelse arbetar tillsammans med sina 

medarbetare utifrån de nationella styrdokumenten med en gemensam, kommunicerad vis-

ion och tydliga insatser inom definierade förbättringsområden.” (a.a., s. 4) På frågan om det 

finns några gemensamma drag hos rektorer på skolor som når goda resultat konstaterar 

Jonas Höög, professor i sociologi vid Umeå Universitet: 

I internationell forskning fastställs på liknande sätt vad rektorer i framgångsrika skolor 
gör, hur de skapar visioner och lyckas balansera ett relationsinriktat ledarskap med ett 
uppgiftsinriktat och värdebaserat ledarskap och han eller hon lyckas få medarbetarna att 
samlas kring en gemensam vision. (Skolverket, 2011) 

Konstaterandet att visionen finns med som en betydelsefull komponent i flera sammanhang 

leder till frågor om hur visionen ska skapas, vem som egentligen bör formulera den samt 

syftet med visionen. Det krävs således en strategi för att utarbeta en vision som sedan ska 

fylla sitt syfte i verksamheten, vad än syftet må vara. I arbetet med att utveckla denna stra-

tegi har Thelins avhandling Mellan varumärke och gemensamt raster (2013) varit en källa 

till kunskap och som gett möjlighet till fördjupning på området eftersom den beskriver 

skilda sätt att se på verksamhetsidéer eller visioner. Thelins studie belyser verksamhets-

idéer utifrån funktion och karaktär samt olika sätt att arbeta med verksamhetsidéer.  

Genom min studie hoppas jag kunna bidra till ökad kunskap om visionens funktion och 

dess betydelse för ledarskap och skolutveckling. Studien tar avstamp i Thelins avhandling 

Mellan varumärke och gemensamt raster (2013) där resultatet kan liknas vid ett fundament 

på vilket mina frågeställningar och enkätkonstruktion bygger.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att bidra till kunskap om visionens funktion i skolan och dess betydelse 

för ledarskap och skolutveckling. 

Frågeställningar:  

1. Vilka funktioner fyller de visioner som formuleras i skolan? 

2. Vilken betydelse har de visioner som formuleras i skolan för ledarskapet? 

3. Vilken betydelse har de visioner som formuleras i skolan för skolutveckling? 

4. Hur samvarierar visionens funktion och karaktär med rektorers uppfattning om dess 

betydelse för ledarskapet och för skolutveckling? 

Jag har för avsikt att precisera frågeställningarna efter genomgång av tidigare forskning 

och beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkter. 
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Visionens funktioner och egenskaper 

En utgångspunkt för föreliggande studie är att visioner har betydelse för ledarskapet i sko-

lan och för skolutveckling. Om man ställer frågan: ”Hur stor betydelse kan den ha?” blir 

förmodligen svaret: ”Det beror på.” Intressant blir följaktligen att fundera på vad det kan 

tänkas bero på. Förhoppningsvis ska denna studie bidra till att bilden av vad visioner har 

för funktion i skolan och vilken betydelse en vision kan ha för ledarskapet och för skolut-

veckling, blir klarare.  

Begreppet vision är mångfacetterat och återfinns i en mängd olika sammanhang, kopplat 

till både ledarskap och skolutveckling och tillskrivs stor betydelse inom forskning på dessa 

områden (Day & Leithwood, 2007; Scherp, 2013; Senge, 2012; Robinson, Lloyd & Rowe, 

2008). Visionens betydelse, funktion och syfte varierar såsom synen på arbetet med att ar-

beta fram den i verksamheter och organisationer. Visionens plats inom ledarskaps- och 

skolutvecklingsforskningen kan sägas stå i förgrunden men ändå vid sidan om. Ett sådant 

exempel är Robert Thornbergs sammanställning av europeisk och i synnerhet brittisk 

forskning vad gäller kännetecken på effektiva skolor där professionellt ledarskap är en av 

elva nyckelfaktorer som kommer fram i forskningsöversikten. ”Rektorer på effektiva skolor 

kännetecknas av att de har ett ”mission”. De drivs av ett engagemang, har mål och vision-

er” (Thornberg, 2011, s.39). Ytterligare ett exempel där visionen nämns som en viktig fak-

tor bland andra är Statens offentliga utredning Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22).  

Regeringens särskilde utredare Olof Johansson beskriver i sitt betänkande de olika definit-

ioner av pedagogiskt ledarskap som forskare och myndigheter formulerat. Ett av de exem-

pel han väljer att lyfta är den definition av Day och Leithwood (2007) som anger fyra 

framgångsfaktorer för rektorer. Den första punkten lyder: ”De formulerar en rörelseriktning 

i form av visioner och de visar vägen till utveckling med höga förväntningar på sig själv 

och andra” (SOU 2015:22). 

Genomgången av tidigare forskning visar även att det inte endast är visionens plats, i för-

grunden eller vid sidan om, som det råder oklarhet kring. Även själva begreppet vision tol-
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kas på olika sätt och det finns därför ett behov av att förtydliga visionens funktion och be-

tydelse. Murphy och Torre (2015) konstaterar efter deras genomgång av forskning där vis-

ion kopplas till effektivt ledarskap och skolutveckling att: ”No area in the school improve-

ment literature is more in need of intellectual architecture”. (s. 178) Gemensamt för de 

olika definitioner som finns, och för de olika sammanhang i vilka visioner uppmärksam-

mas, är att visioner uttrycker något om framtiden, ett slags ideal eller något som de som har 

visionen vill åstadkomma. Det är också vanligt att visioner uttrycks i bilder (Arvonen, 

1989; Sarv, 1997). Senge (2012) och Sarv (1997) konstaterar att det krävs att visionen är 

gemensam för att den ska inneha de positiva egenskaper som forskare lyfter fram; bl.a. 

vägledande och drivande. Visionen har därför särskilt stor betydelse inom organisations-

forskning. Det räcker således inte att enstaka individer inom en organisation har en vision 

som leder dem i sitt arbete, för att det ska påverka organisationen i sin helhet. Visionen 

måste vara gemensam, alltså delas av de personer som finns i verksamheten. ”Shared vis-

ion” och ”vision for learning” omnämns i vissa, och ligger som grund för andra, men löper 

som en röd tråd genom de senaste decenniernas forskning. Detta innebär att visionens 

hemvist ligger i den lärande organisationen samt utgår från ledarskapsteorier och organisat-

ionsteorier med ett förståelsebaserat och tolkande perspektiv.  

Som redan konstaterats finns visionen väl representerad i såväl forskning som litteratur som 

producerats inom ledarskaps- och skolutvecklingsområdet under de senaste decennierna. I 

merparten av dessa framkommer begreppets diffusa och flertydiga betydelse. Med detta som 

bakgrund har Murphy och Torre (2015) gjort en metaanalys av forskning inom effektivt le-

darskap och skolförbättring och utifrån detta gjort ett försök att konkretisera och bygga en 

grund för förståelsen av begreppet vision. De hävdar att ”It (the vision) is a cardial element in 

the school improvement equation as well. Yet it remains one of the least well-specified com-

ponents of that algorithm.” (s. 177) Eftersom visionen ofta uppfattas som abstrakt är den trots 

frekvent användning i skolan svår att relatera till och kan hanteras på många olika sätt. Stu-

dien bygger på empirisk forskning från de senaste tre decennierna utifrån vilken analysen 

gjorts för att utöka kunskapen om visioner i skolan. Den genomgång av forskningen som ge-

nomfördes resulterade i tre övergripande kategorier som alla är relaterade till varandra (min 

översättning): 
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1. Mission – addresses overarching values and purposes (uppdrag – riktas mot övergri-

pande värderingar och syften) 

2. Goals – provide direction (mål – visar vägen) 

3. Expectations – establish specific targets (förväntningar – fastställa specifika mål) 

(Murphy & Torre, s. 179) 

Utifrån en annan dimension beskrivs på vilket sätt ledare kan skapa en levande vision som är i 

centrum av skolans arbete. De menar att skolans komplexitet och kraven från olika parter gör 

att visionen riskerar att hamna i skymundan eller förlora sin betydelse. Visionen hamnar ofta 

på en omfattande lista av viktiga faktorer och Murphy och Torre (2015) menar att det krävs 

ansträngning för att visionen ska tjäna sitt syfte. Det krävs mer än att arbeta med själva ut-

vecklandet av mission, mål och förväntningar. De nämner förtroende och rektors agerande 

som de viktigaste komponenterna i detta arbete.   

Med utgångspunkt i ett delvis annat perspektiv, där retorik anses vara en självklar nyckel-

faktor till ett framgångsrikt ledarskap, har en studie (Carton, Murphy & Clark, 2015) belyst 

hur ledare med retoriken som främsta verktyg kan skapa ett gemensamt syfte och menings-

fullhet (shared sense of purpose). De utgår ifrån tesen att en av ledarens viktigaste uppgift 

är att skapa och kommunicera två olika slags budskap med syfte att stödja medarbetarna i 

att förstå syftet med deras arbete och därigenom förbättra prestationerna; visioner och vär-

deringar. Carton et al. hävdar att tidigare forskning inom området berört ledares visioner 

kopplat till meningsfullhet men att de förbisett hur dessa budskap i kommunikationen kan 

användas för att skapa en gemensam förståelse och vilka effekter detta kan ha inom organi-

sationer. De konstaterar att deras undersökning stödjer tidigare forskning som belyser vis-

ionens samband med värdegrund. Resultatet av deras undersökning visar dessutom att en 

viss kombination av budskap, kopplat till vision och värderingar, har större genomslag hos 

medarbetarnas prestationer än andra eftersom de skapar en gemensam förståelse av ”the 

organization’s ultimate goal” (s. 32) och förbättrar samarbetet. Denna kombination av bud-

skap består av en stor del visionärt bildspråk (ord som beskriver människor, färger och 

handlingar med hjälp av bilder) och ett litet antal värderingar: 
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We suggest that a specific combination of messages – a large amount of vision imagery 
combined with a small number of values – will boost performance more than other com-
binations because it triggers a shared sense of the organization’s ultimate goal, and, in 
turn, enhances coordination. (Carton et al., 2015, s. 10) 

I kontrast till detta har de efter analys av data i undersökningen dragit slutsatsen att ledare 

idag tenderar att: 1) kommunicera visioner utan bildspråk och 2) överanvända värdeladdade 

ord.  

Scherp och Scherp (2007, 2013) återkommer flera gånger till begreppet vision i deras 

forskning om det meningsskapande ledarskapet och ett lärandeinriktat ledarskap. Scherp 

belyser också de olika ledningsnivåer som finns och vilka av dessa som är meningsskap-

ande i sin karaktär. Visioner, mentala modeller och helhetsidéer samt systematiska struk-

turer ställs mot ageranden utifrån enskilda situationer som leder till görande utan att tänka 

efter varför man gör det man gör. (Scherp, 2013) Vidare problematiserar Scherp och 

Scherp begreppet vision i deras forsknings- och utvecklingsarbete Lärande och skolutveckl-

ing. De betonar betydelsen av att visionen ska vara vägledande och att den ska påverka 

vardagslivet (Scherp & Scherp, 2007, s. 207). En annan viktig aspekt som framhävs i stu-

dien är dels risken att visionen på skolan förstås på olika sätt samt att man begränsat den till 

att beskriva de resultat man vill uppnå. Det är enligt dem viktigt att tydliggöra vad som ska 

prägla verksamheten.  

Förekomsten av en gemensam vision på skolan förefaller ha en positiv inverkan på 
hur lärare upplever sin arbetssituation på den egna skolan. Såväl trivsel som förtro-
ende för skolledningen och möjligheterna att påverka de frågor man anser vara vik-
tiga upplevs vara större av de lärare som anger att skolan har en gemensam vision 
jämfört med de lärare som anser att man inte har en vision på skolan. (Scherp, 2007, 
s. 207) 

 

3.2 Vision och ledarskap 

”Ledarskap är att uppnå resultat genom, och med hjälp av andra människor. Resultatet är 

alltid relaterat till organisationens mål” (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 107). På detta 

sätt betonar Abrahamsson och Andersen att ledarskapet aldrig kan kopplas ifrån vare sig 
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målet eller de människor som finns i organisationen. I skolan finns rektor som genom sitt 

ledarskap ska förmå lärare och övrig personal att arbeta mot organisationens mål som yt-

terst handlar om elevers kunskapsutveckling gentemot de mål som finns i skolans styrdo-

kument. Det finns idag flera skilda föreställningar om ledarskapets betydelse när det hand-

lar om att skapa goda förutsättningar för kvalitetsförbättringar i skolan. Brüde Sundin 

(2009) lyfter ytterligare en aspekt av skolledarskapet i boken Vad gör rektorer hela dagar-

na: ”Rektor fungerar således som symbol i den betydelsen att hon eller han rent fysiskt 

genom sina handlingar utgör en förebild. Men även i sin frånvaro är rektor en symbol.” 

(s.106) Brüde Sundin hävdar att vad rektor gör, eller väljer att inte göra, genomsyrar hela 

skolverksamheten och signalerar till lärare, vårdnadshavare och elever vad som är viktigt 

och mindre viktigt på den aktuella skolan. Rektors ord och handlingar påverkar, förändrar 

eller cementerar organisationens kultur.  

Kroksmarks studie (2001) om rektorers uppfattningar av den egna visionen kopplat till sko-

lan belyser olika ledarstilar i relation till visionen. Studien genomfördes i Göteborg där 17 

rektorer deltog i intervjuer vilka låg till grund för resultatet. Kroksmark presenterade uti-

från materialet fem olika typer av ledarskap: 1) Här och nu-ledaren, 2) Medarbetarledaren 

med kollektiva visioner, 3) Den relationella visionären, 4) Den rationella-logiska vision-

ären, 5) Den visionära visionären. Av dessa ledarstilar var Medarbetarledaren med kollek-

tiva visioner vanligast medan det inte fann någon som helt och hållet passade in i mallen 

för Den visionära visionären. Kroksmark lyfter även fram en annan dimension då han be-

skriver karaktären av de olika visioner som kom fram i materialet. Studien visar att vision-

ernas karaktär varierar såtillvida att de befinner sig i ett brett spektrum; från konkreta och 

handfasta till framtida drömliknande nästintill onåbara. I undersökningen framkom även att 

arbetet med visioner uppfattas som viktigt av rektorerna samtidigt som det finns vissa svå-

righeter. Dessa består mestadels i utmaningen att visionen ska vara en del av verksamheten, 

alltså att de som omfattas av den ska tro på den. Kroksmark hävdar att rektorer behöver ha 

en strategi för arbetet med visionerna och han beskriver i detta två alternativa arbetssätt; 

antingen formulerar rektor en vision som sedan förankras i verksamheten eller så formule-

rar arbetslagen själva en vision.  
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3.2.1 Management och Leadership  

Ett annat sätt att belysa ledarskapets betydelse har sin utgångspunkt i att det består av olika 

delar, som behöver definieras och särskiljas. Groth (2010) beskriver två huvudspår inom 

internationell ledarskapsforskning - management och leadership. Han problematiserar 

själva användningen av begreppen i diskussioner och forskning om ledarskap eftersom det 

finns svårigheter i att föra över deras betydelse till ett svenskt sammanhang.  

Dessa två begrepp står för två helt olika huvudspår inom forskningen med utgångspunk-
ter och innehåll som är skilda åt och som riskerar att försvinna i den svenska debatten ef-
tersom båda kan översättas till svenskans ledarskap. (Groth, 2010, s. 77) 

Groths resonemang kring skolans styrning utgår från två olika diskurser. Den ena diskursen 

kallas för demokratidiskurs. I denna diskurs återfinns ett bottom-up perspektiv där de pro-

fessionella i skolan har medinflytande i sitt eget utvecklingsarbete. Enligt Groth minskar 

behovet av detaljkontroll när de professionella är delaktiga i hela processen, även i utvärde-

ringar och resultatanalyser. Synen på ledarskap blir då ett s.k. förståelsebaserat, tolkande 

ledarskap som har sin utgångspunkt i leadership. Det förståelsebaserade och tolkande le-

darskapet innebär att man har en tilltro till de professionellas förmåga att genom sin egen 

drivkraft leda arbetet framåt. Det pedagogiska ledarskapet är i fokus (Groth, 2010; Sand-

berg & Targama, 2013). Denna ledartyp utgår ifrån att medarbetarna förstår, vill och kan ta 

ansvar för sina arbetsuppgifter. För att fördjupa eller förändra medarbetarnas förståelse för 

sina arbetsuppgifter och för sin organisation krävs det att ledaren driver processer där med-

arbetarnas förståelse får utrymme att utvecklas. (Groth, 2010) Den andra diskursen som 

Groth tar upp är marknadsdiskursen. Styrningen i en marknadsdiskurs fokuserar på kost-

nadseffektivitet och marknadstänkande och sker genom ett top-down perspektiv. Ledaren 

sätter upp mål för verksamheten och det är måluppfyllelsen som blir det centrala. Detta är 

ett ledarskap i rationalistisk anda och kan även beskrivas som ett ledarskap som utgår ifrån 

ett management-perspektiv. Groth menar att dessa två grundläggande synsätt ibland ligger 

på ett omedvetet plan och enligt författaren påverkar hur lärare och skolledare tänker kring 

skolutveckling.  
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Enligt Scherp (2007) krävs det rätt kompetens hos ledare och politiker för att de ska kunna 

ta ansvar för att kvaliteten i skolan är god samt för att bedöma vilken kvalitet verksamheten 

har. Med denna möjlighet att utveckla och förbättra skolan har rektorer, skolledare och po-

litiker ett stort ansvar och många faktorer att ta hänsyn till. Scherps parallell av begreppen 

rationalistiskt och förståelsebaserat, tolkande ledarskap benämner han utifrånstyrning och 

inifrånstyrning. En utifrånstyrd organisation kännetecknas av ökad kontroll, inspektioner, 

uppifrån preciserade mål och medarbetare som utförare. En organisation med perspektivet 

inifrånstyrning kännetecknas av relationer uppbyggda av förtroende, dialog, förståelseför-

djupande lärproceser, deltagande styrning och medarbetare som medskapare. Han menar att 

det “inte handlar om antingen - eller, utan snarare om balansen mellan dessa båda helhet-

er.” (s.15) 

Scherp (2013) beskriver två kompletterande system till utifrånstyrning och inifrånstyrning  

som han benämner arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. De är kompletterande 

utifrån antagandet om att de båda behövs och är relevanta för skol- och kvalitetsutveckling. 

Samtidigt är det viktigt att se deras olikheter vad gäller funktion och perspektiv eftersom en 

ledarskapskompetens enligt Scherp är att kunna avgöra vilka frågor som bör hanteras i den 

ena eller andra av dessa system. Dimensionen arbetsorganisation kännetecknas av stabilitet 

och är nuinriktad där medarbetare är utförare av beslut. Den är hierarkisk och styrs av en 

chef där förändring sker genom implementering med ett top-down perspektiv. Styrning 

sker genom övervakning, kontroller och inspektioner och problem beror ofta på brister hos 

enskilda individer eller kan finnas i enskilda faktorer. Dimensionen utvecklingsorganisat-

ion kännetecknas av förändring och förnyelse där medarbetarna är medskapare och huvud-

aktörer i kunskapsbildningen om lärande och undervisning. Systemet är av horisontell ka-

raktär som styrs av en ledare med ett bottom-up perspektiv. Organisationen kännetecknas 

vidare av långsiktighet och problemen som dyker upp orsakas av brister i interaktionen 

mellan individer och där flera faktorer samspelar. Styrning och ledning sker enligt Scherp 

genom en gemensamt formulerad vägledande helhetsidé. (s. 175) 

En helhetsidé inrymmer både en vision som beskriver vad man vill uppnå med verksam-
heten och en verksamhetsidé som beskriver vad som behöver känneteckna verksamheten 
för att man ska uppnå det man vill uppnå. Visionen är framtidsinriktad och beskriver vad 
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man strävar efter att uppnå. Verksamhetsidén är inriktad mot nuet och beskriver vad som 
ska prägla verksamheten idag för att man ska öka sannolikheten för att förverkliga vis-
ionen, d.v.s. det man vill uppnå. (Scherp, 2013, s. 178) 

På samma sätt som arbetsorganisationen och utvecklingsorganisationen behöver fungera 

parallellt måste enligt Scherp visionen och verksamhetsidén samvariera där kopplingen 

mellan process och resultat är förtydligad. Enligt detta synsätt bildar visionen tillsammans 

med verksamhetsidén en gemensam helhetsidé som ska leda utvecklingsorganisationens 

arbete.  

Enligt Sandberg och Targama (1998) pågår sedan 1980-talet ett doktrinskifte som kan 

sammanfattas med orden: Från instruktion till vision (min kursivering) (s. 19). Själva grun-

den i tänkesättet handlar om ett ledarskap som gått från styrning via detaljerade regler och 

anvisningar till ledning med hjälp av visioner och där tron på handlingsfrihet och delaktig-

het är central. Ett ledarskap där förståelse är en nyckelfaktor. Det förståelsebaserade, tol-

kande ledarskapet har även enligt författarna starkt stöd i forskningen där man bland annat 

kunnat konstatera att människors handlingar inte främst utgår från yttre stimuli och påver-

kan utan från deras sätt att tolka eller förstå den verklighet de befinner sig i eller den ar-

betsuppgift de har framför sig. Sandberg och Targama hävdar att det trots den stora föränd-

ring som de facto skett sedan 1980-talet kvarstår problem som de kopplar till det tradition-

ellt rationalistiska ledarskapet, såsom svårigheter att få med sig medarbetarna trots en klar 

vision eller idé. Orsaken till detta är enligt författarna att ”de flesta ledare fortfarande age-

rar inom ramen för ett rationalistiskt perspektiv” (s. 25). De framhåller också det faktum att 

ledare verkar ha tagit till sig och förstått det förståelsebaserade och tolkande ledarskapet 

utifrån ett retoriskt perspektiv men inte hur de i praktiken ska förhålla sig. 

  

3.2.2 Instructional Leadership kontra Transformational Leadership  

Hattie (2009) fokuserar i sin meta-metasyntes på olika faktorers påverkansgrad vad gäller 

elevers studieresultat. Resultatet som handlar om skolledarskapet, alltså rektorers, påverkan 

på elever i skolan presenteras med utgångspunkt i olika slags ledarskap hos rektorer: instruct-

ional och transformational. Den förstnämnda beskrivs som ett ledarskap med direkt påverkan 

på undervisningen och den senare som ett ledarskap som i skolan är stödjande för lärarna och 
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därför har en indirekt påverkan. Hattie beskriver skillnaden mellan dessa former av ledarskap 

på följande sätt: 

Instructional leadership: 

• fokus på att tillhandahålla studiero och skapa en god lärmiljö 

• fokus på lärande 

• höga förväntningar på lärare och elever 

Transformational leadership: 

• fokus på att inspirera lärare för ett ökat engagemang och högre grad av samarbete 

• få lärare att arbeta konstruktivt med utmaningar och nå ambitiöst uppsatta mål 

• fokus på den moraliska avsikten (s. 83) 

Studiens underlag, som består av 800 meta-analyser, stödjer enligt Hattie en idé om att le-

darskapet med egenskaper som bygger på instructional leadership har större påverkan på 

elevers studieresultat än de egenskaper som bygger på transformational leadership. En 

förenkling av dessa två ledarskapsteoriers genomslag utifrån ett tidsperspektiv innebär att 

en skiljelinje kan göras mellan 1980-talets fokus på instructional leadership och 1990-

talets tankar om fördelarna med transformational leadership. Skillnaderna mellan dessa två 

ledarskapsteorier beskrivs på varierande sätt i litteratur och inom forskning på området men 

Hallinger (2003) gör ett försök att utkristallisera de viktigaste skillnaderna:  

• Top-down vs. bottom-up focus on approach to school improvement 

• First-order or second-order target for change 

• Managerial or transactional vs. transformational relationship to staff (s. 337)  

Visionens betydelse för ledarskapet och för skolors utveckling har undersökts i flera studier 

under det senaste decenniet. Kurland, Peretz & Hertz-Lazarowitz (2010) menar att resultatet 

av deras studie bekräftar att visionen har en central funktion i ledarskapet och då särskilt 
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kopplat till rektorers transformativa ledarskap. De framhåller även risken att visioner i skolor 

som inte är lärande organisationer endast blir fina fasader istället för något levande som leder 

skolorna framåt. Med visionens indirekta påverkan på elevernas resultat genom det transfor-

mativa ledarskapet i en lärande organisation är den enligt Kurland et al. en nyckel till skolut-

veckling. De menar att konceptet ”läraren som lärande” (teacher as learner) är en viktig pus-

selbit. Med utgångspunkt i studiens resultat och tidigare forskning föreslås att speciella ut-

bildningsinsatser bör riktas mot rektorer för att utveckla deras kunskaper i visionens betydelse 

och praktiska användning. Syftet är att uppmuntra lärarna till att agera utifrån visionen i 

undervisningen i klassrummet. Författarna delar upp visionens funktion i tre delar (min över-

sättning):  

1. Task-oriented (uppgiftsorienterad) 

2. Inspiration-oriented (inspirationsorienterad) 

3. Communication-oriented (kommunikationsorienterad) 

Enligt Kurland et al. är det särskilt viktigt att träna rektorerna i att stimulera och uppmuntra de 

pågående lärandeprocesserna vilket bidrar till samsyn och mening. Det ständiga flödet av uti-

från ställda krav och försök till påverkan riskerar annars att skapa en fragmenterad verklighet. 

Resonemanget som utgår från studiens resultat framhåller visionens betydelse för varaktig 

utveckling: “Developing organizational learning processes, driven by a school vision that 

guides the daily work of the teachers appears to hold considerable promise for building sus-

tainable improvement”. (s. 23) Kurland et al. framhåller i deras resonemang att visionen, le-

darskap och lärande organisation är nyckeln till skolutveckling men tillgången till systema-

tiska empiriska studier är fortfarande begränsad.  

Liknande resonemang har också förts i en kvantitativ undersökning (Didin, Basri, Rusdi & 

Samad, 2014) där rektors möjligheter att påverka lärares motivation och förutsättningar att 

utföra sitt uppdrag har studerats. Resultatet visade att lärares prestationer ökar när rektor 

utövar ett ledarskap som kännetecknas av ”transformational leadership”. I detta ledarskap 

finns en strävan mot framtiden och strävar efter att förbättra och utveckla organisationen. 
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”Therefore, transformational leaders are visionary leaders”. (s. 62) Resonemanget samman-

fattas med en beskrivning av rektors utövande av ”transformational leadership”:  

The principal transformational leadership is the ability and skills to influence the prin-
cipal, to guide and directing teachers to achieve  the vision and mission of the school 
be implemented in the form of everyday behaviour. (Didin et al., 2014, s. 62)  

Med dessa två ledarskapsteorier (instruktivt och transformativt) som referensram kan vis-

ionen och dess betydelse för ledarskapet i skolan och för skolutveckling belysas från flera 

håll. Visionens funktion och arbetet med att ta fram visioner blir en del av en större helhet 

och påverkas av den omgivning vari den existerar. instructional leadership inbegriper tan-

ken om att mål och visioner formuleras på ledningsnivå medan transformational leadership 

inbjuder till ett arbete där medarbetarna tillsammans med ledningen tar fram visionen. 

(Hallinger, 2003) 

 

3.3 Vision och utveckling 

Sandberg och Targama (1998) presenterar både en teoretisk bakgrund och konkreta tips på 

det praktiska arbetet för att förverkliga ett idébaserat ledarskap. De principer och idéer som 

presenterats i boken Doktrinskiftet av Beckérus och Edström som utkom 1988 påstås ha fått 

stort genomslag hos företagsledare och används även av Sandberg och Targama som refe-

rensram i deras perspektiv på förståelsens betydelse för ledarskapet: 

Ledare har anammat idéerna om en ny ledningsfilosofi med betoning på självständigt 
handlande och styrning via visioner och kompetensutveckling. Man vet vad man vill 
åstadkomma, men man vet inte riktigt vad förståelse är för något och känner därmed inte 
heller till hur förståelse kan utvecklas och påverkas. (Sandberg & Targama, 2010, s.23) 

Sedan förs ett resonemang om vad det förståelsebaserade ledarskapet egentligen innebär 

och hur man som ledare i praktiken kan använda det perspektivet på ett framgångsrikt sätt. 

Sandberg och Targama (1998) förklarar hur människors handlingar påverkas av förståelsen 

av situationen genom att beskriva hur pokerspelande kan förstås och därför spelas på helt 

olika sätt. Bilden av hur personens sätt att spela och förstå poker kan flyttas över till arbets-

livet där ibland människor i samma verksamhet har olika förståelse av uppdraget eller av de 

arbetsuppgifter man ska utföra.  
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Förändring och utveckling inom en organisation hör ofta ihop med någon slags kompetens-

utveckling. Sandberg och Targama (1998) presenterar ett perspektiv som utgår från två 

olika slags kompetensutveckling: Kompetensförstärkning och kompetensförnyelse. Kom-

petensförstärkning handlar om att ”människor utökar sina kunskaper inom ramen för en 

existerande förståelse.” (s. 110) Denna syn på lärande kopplas ihop med ”den traditionella 

skolmodellen: man lär sig abstrakta principer som sedan förväntas omsättas i handling (te-

ori först, tillämpning sedan).” (s.110) Den traditionella skolmodellen förklaras av författar-

na som att lärandet består av att lära sig ett ”färdigt paket” som man sedan kan använda sig 

av i det praktiska arbetet. Denna överföring av kunskap är därför rationalistisk. Sandberg 

och Targama har en kritisk utgångspunkt i sin redogörelse för vad kompetensförstärkning 

innebär men klargör även att fenomenet kompetensförstärkning inte är något dåligt i sig 

men det problematiska är att det ofta används med ett helt annat syfte. Det kan till exempel 

handla om att man vill förändra medarbetarnas syn på någonting. I dessa fall, menar förfat-

tarna, är det inte fruktbart att använda kompetensförstärkning som metod. Kompetensför-

nyelse innebär istället ett ifrågasättande av de värderingar och synsätt som ditintills varit 

grund för det agerande man haft och de handlingar man utfört. Sandberg och Targama lyf-

ter sedan fyra faktorer som svarar på frågan: När utvecklas en ny förståelse? 

• Personliga konkreta upplevelser av någonting vilket innebär att man får prova själv, se med egna ögon 

och uppleva något som inte är andrahandsinformation. 

• Känsloladdade upplevelser vilka har större genomslagskraft än de man tar in rent intel-
lektuellt. 

• En dialog med andra människor är en god förutsättning för en förändring av sin förståelse 
av något. 

• En färgstark symbolisk representation som till exempel en metafor, ett fyndigt slagord el-
ler annat. (Sandberg & Targama, 1998, s. 119f) 

Utifrån olika dimensioner beskrivs därpå metoder som kan användas för att påverka andra 

människors förståelse. Begreppet vision och dess betydelse finner man inte i deras resone-

mang kring verbala budskap från ledningens sida, utan sammankopplar det med ”Budskap i 

textform: vision, värderingar och policy”. (Sandberg & Targama, 2013, s. 194f) Först kon-

staterar de att de organisationer som vill följa med sin tid ofta har en vision, som om det är 
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ett måste. De ger exempel på visioner som mest är ett ”pliktskyldigt utarbetat dokument” 

där dess budskap saknar egentlig betydelse för organisationen men beskriver även det mot-

satta: där visionen är levande och genomsyrar verksamheten. När de vidare diskuterar vis-

ionens roll och egenskaper samt utifrån empiriska studier belyser Sandberg och Targama 

visionen som en katalysatorfunktion snarare än vägledande funktion. Visionens funktion 

beskriver en önskvärd framtid men medarbetarna i organisationen ska ges olika möjligheter 

att uppnå den. Den ska vidare skapa en spänning vilken leder till ökad kreativitet. (s. 195f) 

I en studie (Reese, 2014) undersöktes och analyserades arbetet med gemensamma visioner 

inom en organisation som stod inför stora förändringar vilka sammanfattats i en gemensam 

vision. Studiens titel Do actions speak louder than words – study of a shared vision avslö-

jar undersökningens frågeställningar som problematiseras utifrån forskning om lärande 

organisationer. I undersökningen problematiseras frågan huruvida handlingar eller ord har 

större påverkan och drivkraft mot att nå en gemensam vision. Arbetet inleddes på två olika 

plan. Ledningen konstruerade visionen varpå de påbörjade arbetet med att kommunicera 

dess budskap vilket skulle skapa engagemang hos medarbetarna. Samtidigt iscensattes det 

3-åriga fortbildningsprojekt med målet att medarbetarnas kompetens inom det nya området 

skulle höjas. De chefer som fanns närmast medarbetarna deltog själva i fortbildningen för 

att på så vis understryka vikten av deltagande. Studien syftade till att undersöka huruvida 

det fanns någon relation mellan medarbetarnas genomförande av kurserna i fortbildnings-

planen och deras chefers genomförande av dem. Resultatet visade ett samband mellan i 

vilken utsträckning medarbetarna och deras chefer fullgjorde kurserna i fortbildningsinsat-

sen. Enligt Reese belyser resultatet vikten av att förstärka kommunikationen av en ny vis-

ion i en verksamhet med handlingar. (Reese, 2014)  

Shared visions are a fundamental building block in reaching generative learning. One 
method to improve employee internalization of the shared vision is to create actions 
whereby the employee can experience elements of the vision. These experiences fur-
ther the communications and build steps toward employee commitment and internali-
zation. (Reese, 2014, s. 237)  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Hur man inför en studie förhåller sig till olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter avgörs 

bland annat av ens förkunskaper, trosföreställningar, epistemologiska antaganden, erfaren-

heter samt syftet med undersökningen. Det är även viktigt att föra ett resonemang kring vad 

för slags kunskaper den aktuella undersökningen förväntas generera. Karaktären på de teo-

retiska perspektiv som läggs fram påverkar även vilken typ av kunskap som undersökning-

en leder fram till.  

 

Kvantitativa studier har sin naturliga hemvist i den positivistiska forskningstraditionen vars 

utgångspunkt innebär ett perspektiv där forskaren ska vara så objektiv som möjligt och utgå 

ifrån att allting har en förklaring samt att människorna är en del av den sanna verkligheten. 

Utifrån kunskaper, personlighetsegenskaper och behov kan människans handlingar förkla-

ras. Hartman (2004) använder termen positivism i en vidare betydelse än brukligt: 

 

…..en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier, vilka innehåller termer 
som refererar till mätbara företeelser och satser som anger samband mellan dessa förete-
elser. Vidare är det viktigaste sättet att nå kunskap om verkligheten att observera den, an-
tingen i naturliga situationer eller genom experiment. (Hartman, 2004, s. 105) 

Hartmans beskrivning av de kunskapsteoretiska perspektiven berör inte bara kunskap och 

trosföreställningar utan även kunskap kopplat till sanning. De skiljer sig åt genom att det 

finns olika uppfattningar om den värld som gör våra trosföreställningar sanna. De som ar-

betar i enlighet med de realistiska sanningsteorierna anser inte nödvändigtvis att det finns 

en absolut sanning i ordets bokstavliga betydelse men det innebär att utgångspunkten skil-

jer mot de hermeneutiska idéerna där trosföreställningarna blir sanna genom tolkningar 

som görs av individen. (Hartman, 2004) Om vi vidare bortser från den svartvita beskriv-

ningen där positivisten framställs som den fyrkantige forskaren som söker efter sanningen 

och den som med den hermeneutiska vetenskapsidén framstår som flummig i sitt analyse-

rande av tolkningar och förståelse blir ändå dessa två synsätt i slutändan grunden för hela 

studiens genomförande. Planering, problemformulering, frågeställningsförfarande, metod, 
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analys och sist men inte minst möjligheten att utveckla vår förståelse av hur världen hänger 

samman påverkas och byggs upp genom dessa grundläggande utgångspunkter. 

 

Sammantaget innebär studiens ovan beskrivna vetenskapsteoretiska ramar att avsikten inte 

är att blottlägga några absoluta sanningar eller att uttala mig om kausala samband. Jag ser 

statistiken som ett sätt att upptäcka mönster i en variation, vilka sedan måste tolkas och 

förstås på samma sätt som andra typer av data.  

 

4.1Studiens språngbräda – ”Mellan varumärke och gemensamt raster”  

Föreliggande studies språngbräda är avhandlingen Mellan varumärke och gemensamt ras-

ter (Thelin, 2013). Syftet med Thelins studie var att utifrån ett empiriskt material bestående 

av intervjuer med skolchefer i en större svensk stad, beskriva variationen i sättet att se 

verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet. Studien utgår från de senaste årens resultat 

inom organisationsforskning som visar på betydelsen av att bygga upp och fördjupa förstå-

elsen av en gemensam idé. Kunskapsintresset riktades mot att studera hur möjligheterna ser 

ut att organisera arbetet med idéer inom ramen för pedagogisk verksamhet. Avhandlingen 

tar sin utgångspunkt i begreppet verksamhetsidé, eftersom organisationen i vilken studien 

genomfördes använde detta begrepp. Avsaknaden av en gemensam terminologi bland såväl 

forskare inom utbildningsvetenskap som skolledare och lärare innebär att olika begrepp 

används, ibland synonymt och enligt Thelin även överlappande. Vision, helhetsidé och 

verksamhetsidé likställs ofta med varandra vilket synliggör ett behov av att empiriskt un-

dersöka hur de uppfattas och används i skolan och förskolan. Den forskning jag tagit del 

av, där visioner beskrivs på varierande sätt, stärker denna syn på visioners likheter med 

helhetsidé och verksamhetsidé. Som jag beskrivit i kapitlet ”tidigare forskning” kan de en-

ligt Murphy och Torre (2015) beskrivas med ord som mission, goals och expectations där 

deras funktioner handlar om att tydliggöra värden, riktning och förväntningar.  Kurland et 

al. (2010) delar upp visionens funktion i tre delar vilka kan beskrivas som uppgiftsoriente-

rad, inspirationsorienterad och kommunikationsorienterad. Mitt val att använda begreppet 

vision i denna studie, istället för verksamhetsidé som används i Thelins avhandling, trots att 

jag utgår från resultatet i denna har två huvudorsaker. Beslutet grundade sig dels på min 



 

19 

 

uppfattning att visionen som begrepp är mer vedertaget och används mer frekvent, vilket 

kan ses såväl i policydokument som i annonser där rektorer rekryteras och dels eftersom 

användningen av ett annat begrepp hade påverkat mitt eget kunskapsintresse och delvis 

styrt studiens inriktning åt ett annat håll. En vetenskaplig problemformulering grundar sig 

på vår förståelse av verkligheten och verkligheten såsom vi uppfattar den. De ord och be-

grepp som används i en vetenskaplig studie ingår ofta i en redan etablerad begreppsapparat, 

bland annat för att underlätta kommunikation mellan enskilda forskare. Samtidigt står den 

nyfikna frågan, som kan bidra med ökad förståelse för vår omvärld, som grund för det ve-

tenskapliga arbetet. Den nyfikna frågan som var starten till föreliggande studie handlade 

om visioner och inte om verksamhetsidéer eller någon annat. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009) Med stöd i aktuell forskning anser jag att Thelins studie som handlar om verksam-

hetsidéer mycket väl går att använda som utgångspunkt för denna undersökning.  

Den variation som framträdde i resultatet av Thelins studie (2013) vad gäller sättet att se på 

verksamhetsidéer kan enligt Thelin hanteras och beskrivas på olika sätt. Inledningsvis ka-

tegoriserades de variationer som kunde utläsas i materialet i två skilda huvudgrupper som 

benämndes Verksamhetsidé som identitetsskapande verktyg och Verksamhetsidé som styr-

instrument. Med Verksamhetsidé som identitetsskapande verktyg avses en idé eller uppsätt-

ning idéer som genom att tillskriva verksamheten olika egenskaper eller värden påverka 

människors attityder till den, vilket indirekt skulle ha en positiv effekt på verksamhetens 

utveckling. Verksamhetsidén kan fungera antingen som ett varumärke eller ett kitt. Med 

Verksamhetsidé som styrinstrument avses en idé eller uppsättning idéer vars främsta syfte 

är att påverka aktiviteterna i verksamheten på ett sätt som främjar dess utveckling. Denna 

typ av verksamhetsidé kan i sin tur fungera som en kompass, en karta eller som ett raster 

beroende på hur den är tänkt att fungera.   

Dessa kan enligt Thelin ses som ett slags huvudkategorier till de fem kategorier som kopp-

las till dess funktion och karaktär. Tre av kategorierna beskrivs i sin tur som styrande funkt-

ion medan de andra två beskrivs som konkurrensstärkande och enande.  

Kategori 1. Verksamhetsidé som varumärke 

Kännetecknas av ett externt attitydfokus. 



 

20 

 

Syftar till att påverka inställningen eller attityden till verksamheten bland de människor 
som befinner sig utanför densamma.  

Funktionen är i första hand konkurrensstärkande. 

 

Kategori 2. Verksamhetsidé som kitt 

Kännetecknas av ett internt attitydfokus. 

Syftar till att påverka inställningen eller attityden till verksamheten bland de människor 
som befinner sig i verksamheten.  

Funktionen är i första hand enande och motivationsskapande. 

 

Kategori 3. Verksamhetsidé som kompass 

Kännetecknas av att vara särskiljande och variationsbegränsande. 

Syftar till att fokusera verksamhetsidéernas potentiella påverkan på verksamheten.  

Funktionen är i första hand dirigerande (styrande). 

 

Kategori 4. Verksamhetsidé som karta 

Kännetecknas av tydliggöra verksamhetens inriktning. 

Syftar till att precisera vad som ska vara utmärkande för verksamhetens aktiviteter och 
processer eller klargöra vilka strategier, metoder och arbetssätt som ska tillämpas.  

Funktionen är i första hand vägledande (styrande). 

 

Kategori 5. Verksamhetsidé som raster 

Kännetecknas av ett internt verksamhetsfokus. 

Syftar till att tydliggöra grundläggande antaganden, om relationen mellan resultat och 
process, som arbetet i den ska vila på.  

Funktionen är i första hand meningsskapande. (Thelin, 2013, s. 86-93)  
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De begrepp, termer och definitioner som beskrivits ovan är några av de byggstenar som 

utgör studiens teoretiska ramverk. Utifrån Thelins studie belyses och operationaliseras be-

greppen som denna undersökning bygger på, för att kunna mätas, i enlighet med processen 

i en kvantitativ studie. Cohen, Manion och Morrison (2008) beskriver i enlighet med ovan 

beskrivna process denna del av forskningsprocessen:  

The process moves from the general to the particular, from the abstract to the concrete. 
Thus the researcher breaks down each general research purpose or general aim into more 
specific research purposes and constituent elements….. (Cohen et al., 2008, s. 81)  

 

4.2 Avgränsning och preciserade frågeställningar 

Kunskapsintresset i denna magisteruppsats är riktat mot visionens betydelse för ledarskapet 

i skolan och för skolutveckling. Visionens betydelse kopplas samman med dess funktioner 

och arbetet med att ta fram visionen för skolan. Intresset var även riktat mot att undersöka 

om det finns något samband mellan visionens betydelse och på det sätt som visionen är 

utformad. Med utgångspunkt i det övergripande syftet att bidra till kunskap om visionens 

funktion i skolan och dess betydelse för ledarskap och skolutveckling formulerades, i upp-

satsens inledande kapitel fyra frågor: 1) Vilka funktioner fyller de visioner som formuleras 

i skolan? 2) Vilken betydelse har de visioner som formuleras i skolan för ledarskapet? 3) 

Vilken betydelse har de visioner som formuleras i skolan för skolutveckling? 4) I vilken 

utsträckning är visionens betydelse för ledarskapet och för skolutveckling beroende av det 

sätt på vilket visionen är utformad?  

Föreliggande studies ansats och valet av metod innebär att de ursprungliga frågeställning-

arna har preciserats enligt följande: 

 

1. Hur vanligt är det att de visioner som formuleras i skolan fyller en  

a) konkurrensstärkande funktion?  

b) enande funktion?  

c) dirigerande funktion?  
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d) vägledande funktion?  

e) meningsskapande funktion? 

2. I vilken utsträckning uppfattar rektorer att den egna skolans vision har betydelse för de-

ras möjlighet att leda skolan? 

3. I vilken utsträckning uppfattar rektorer att den egna skolans vision har betydelse för sko-

lans utveckling? 

4. I vilken utsträckning är visionens betydelse för ledarskapet och för skolutveckling bero-

ende av det sätt på vilket visionen är utformad?  
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5. Metod 
 

5.1 Metodval  

Valet av metod i samband med en vetenskaplig undersökning är beroende av flera olika 

faktorer och utgör samtidigt ramen för själva undersökningen. Föreliggande studie är kvan-

titativ såtillvida att undersökningen genomförs med hjälp av strukturerade enkäter med 

fasta svarsalternativ, vilka sedan bearbetas och analyseras med avseende på kvantiteter dvs. 

frekvens, spridning och samvariation. Kvantitativa studier syftar inte i första hand till för-

djupad förståelse av något visst fenomen utan används som regel för att undersöka sådant 

som förekomst, spridning och variation. Följande text beskriver processen, från operation-

alisering och enkätkonstruktion till analysförfarande.    

 

5.2 Urval 

Undersökningen är gjord på ett urval bestående av samtliga rektorer på grundskolan inom 

kommunal verksamhet inom ett geografiskt och administrativt sammanhängande område 

som består av 13 kommuner. Sammanlagt fick 81 rektorer möjlighet att besvara enkäten. 

Den icke-slumpmässiga bestämningen av populationen har gjorts genom bekvämlighetsur-

val, vilket i litteraturen även benämns som convenience, opportunity, eller accidental 

sample (Cohen et al., 2011, s.155). Tillgänglighet samt att den aktuella gruppen består av 

ett för undersökningen passande antal respondenter har styrt urvalet. Redan under studiens 

inledningsskede ställdes jag inför utmaningen att dels nå ut till rektorer, dels motivera del-

tagande i studien. Vetskapen om rektorers brist på tid innebar att jag var väl medveten om 

risken att få ett alltför stort bortfall. Med hänsyn till de ramar jag hade att förhålla mig till 

bedömde jag chansen att få tillräckligt många svar störst vid ett genomförande av under-

sökningen i mitt eget närområde där jag delvis har personliga kontakter. Jag bedömde även 

att det kunde ha en positiv effekt vad gäller villighet att delta i studien om hela regionen 

tillfrågas då detta kan vara motivationsskapande i sig.   

 

.  



 

24 

 

 

5.3 Operationalisering och enkätkonstruktion  

Operationaliseringen av en enkät, d.v.s. att gå från begrepp och övergripande frågeställning 

till konkreta mätbara frågor och indikatorer kan vara det svåraste momentet i alla under-

sökningar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Genom att konstruera enkätfrågor går 

man från teori till empiri och under arbetets gång är det av största vikt att fokus ligger på 

att hela tiden motivera valen av frågor, svarsalternativ, formuleringar, val och bortval etc. 

Det gäller att inte förlora kontakten med den beskrivning av syftet eller de forskningsfrågor 

som formulerats i studien. Samtidigt är det viktigt att noga tänka igenom hur de val som 

görs påverkar möjligheten att få in de data som krävs för att det ska vara möjligt att göra de 

analyser som man har för avsikt att göra.   

 

Under planering och konstruktion av enkäten var fokus på att enkäten skulle vara intresse-

väckande samt inte vara för omfattande. Min förhoppning var att detta skulle medföra en 

ökad motivation hos respondenterna att genomföra enkäten. Enkäten omfattade 8 frågor 

varav 2 var bakgrundsvariabler. Enkäten bestod till största del av slutna frågor där respon-

denterna skulle ta ställning till i vilken grad ett påstående stämmer överens med deras upp-

fattning och erfarenheter. Svarsalternativen var ”Instämmer helt”, ”Instämmer till stor del”, 

”Instämmer till liten del” och ”Instämmer inte alls”. Endast en av frågeställningarna i enkä-

ten följdes av ”Vet ej” som svarsalternativ eftersom jag ansåg att övriga frågeställningar 

inte var i behov av detta alternativ. 

 

Frågeställningarna i enkäten (bilaga 1) bygger på Thelins avhandling Mellan varumärke 

och gemensamt raster (2013). I enkätundersökningen har jag genomgående valt att an-

vända begreppet vision då jag vill att frågorna besvaras utifrån begreppet och inte utifrån 

de egenskaper eller innehåll som själva begreppet består av. De två första frågorna var bak-

grundsvariabler och handlade om hur länge respondenterna arbetat som rektor samt om 

man påbörjat eller genomgått den statliga rektorsutbildningen (fråga 1-2). Valet av dessa 

två frågor grundade sig på min bedömning att rektorernas erfarenhet av att arbeta som rek-

tor samt i vilken utsträckning de påbörjat eller genomgått rektorsutbildningen skulle kunna 
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utgöra en viktig aspekt i analysförfarandet.  För att få svar på rektorernas uppfattningar om 

nuläget på sin skola formulerade jag sju alternativa beskrivningar. Exempel på dessa möj-

liga alternativ är att det inte finns en uttalad vision för skolan, att en vision håller på att 

arbetas fram samt att det finns en vision och att den är väl känd och väl förankrad i verk-

samheten (fråga 3).  

 

Eftersom enkätfråga fyra till sex utgick ifrån att det finns en uttalad vision på skolan gavs 

instruktionen efter fråga 4 att fortsätta till fråga sju om det inte finns någon uttalad vision 

för verksamheten. För att få reda på rektorernas uppfattningar om arbetet med att ta fram 

skolans vision formulerades sex svarsalternativ där olika metoder att ta fram en vision finns 

med (fråga 4). Som exempel kan nämnas att rektor formulerat en vision på egen hand eller 

tillsammans med andra rektorer, att en extern insats (t.ex. konsultföretag) formulerat den 

eller att det är gjort centralt i kommunen. Detta är den enda enkätfråga där ”vet ej” finns 

med som svarsalternativ. Orsaken till det är att rektorernas kunskap om hur visionen tagits 

fram kan vara små, t.ex. om visionen är formulerad under en period då inte nuvarande rek-

tor arbetade på den aktuella skolan. När det gäller enkätfråga 5 som handlade om visionens 

funktion på skolan följdes den av så många som 15 alternativ. Svarsalternativen bygger på 

resultaten i Thelins avhandling som finns beskrivet i sin korthet tidigare i uppsatsen. För 

varje funktion formulerades tre svarsalternativ för att på så sätt täcka in de olika perspekti-

ven. Variationen som framkom i Thelins avhandling beskrevs med metaforer utifrån fem 

kategorier; varumärke, kitt, kompass, karta och raster. Dessa fem begrepp valde jag att inte 

nämna i denna enkätfråga utan formulerade istället alternativen utifrån de beskrivningar 

som finns av varje kategori i avhandlingen. Istället bestod fråga 6 av dessa 5 metaforer där 

respondenterna uppmanades att välja det ord som bäst beskriver visionen i deras verksam-

het. Förhoppningen var att på detta sätt ytterligare få en dimension utifrån vilken min ana-

lys kan genomföras. För att få information om vilken betydelse rektorerna i studien anser 

att visioner som formuleras i skolan har dels för ledarskapet dels för skolutveckling avslu-

tades enkäten med två frågor där dessa frågor ställdes. Alternativen var ”mycket stor bety-

delse”, ”stor betydelse”, ”liten betydelse”, och ”mycket liten betydelse”.  
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Jag genomförde en pilotstudie i liten omfattning då jag lät några personer varav en rektor 

besvara enkäten. Genomförandet av pilotstudien bekräftade min känsla av att enkäten var 

väl formulerad och intresseväckande. Det framkom en osäkerhet kring betydelsen av be-

greppet raster. Medveten om denna eventuella svaghet beslutade jag mig för att behålla 

begreppet som ett alternativ till frågan där respondenterna uppmanades att ange vilket ord 

bäst beskriver visionens funktion i deras verksamhet. Eftersom denna enkätfråga konstrue-

rats som ett komplement till en annan, mer omfattande, som undersökte samma sak men på 

ett annat sätt bedömde jag att det inte skulle ha negativ påverkan på validiteten 

5.4 Genomförande 

Vetskapen om den s.k. enkättröttheten i samhället samt rektorers omfattande arbetsmängd 

styrde planering och genomförande av föreliggande enkätundersökning. Som ett första steg 

kontaktades rektorernas närmsta chefer i kommunerna. I vissa fall var det verksamhetschef 

och i andra förvaltningschef/chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakten togs 

genom ett telefonsamtal där jag efter en kort presentation av mig och den utbildning jag går 

informerade om min studie och dess syfte. Jag berättade även att möjligheten finns att ta 

del av mitt resultat om ett sådant intresse finns hos kommunerna. Frågan ställdes därefter 

om intresse/vilja fanns i kommunen att låta rektorerna i grundskolan besvara enkäten. Väl 

medveten om risken att kommunerna inte skulle vilja delta i studien på grund av exempel-

vis tidsbrist var jag öppen för olika slags praktiska lösningar vad gäller enkätutskick och 

insamlande av enkätsvar. Enligt de önskemål som fanns hos förvaltnings-

chef/verksamhetschef i respektive kommun har jag därefter genomfört undersökningen på 

delvis olika sätt, med följande två huvudspår. I vissa fall skickade jag ut enkäter till varje 

rektor med ett medföljande frankerat kuvert, efter att ha fått adressuppgifter till respektive 

rektor från förvaltningen. Till ungefär hälften av kommunerna skickade jag ett kuvert med 

samtliga enkäter till förvaltningen då jag i dessa fall blivit erbjuden hjälp med distribution 

av enkäterna. I samtliga fall medföljde ett missivbrev till varje respondent (bilaga 2). I 

missivbrevet fanns också mitt namn och kontaktuppgifter.  

5.5 Kodning av rådata 

När enkäterna skickats ut påbörjades arbetet med att skapa en kodnyckel där alla enkätsvar 

gavs ett numeriskt värde för att sedan kunna användas i statistikprogrammet. Enkäten best-
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od av sammanlagt 8 frågor där de två första handlade om respondenternas bakgrund: ”Hur 

länge har Du arbetat som rektor? samt Har du påbörjat eller genomgått den statliga rek-

torsutbildningen?”. Den första frågan följdes av svarsalternativen 0-5 år, 6-15 år samt mer 

än 15 år och de gavs värde 1-3 i kodnyckeln. Andra frågan följdes av svarsalternativen Ja 

och Nej som fick värdena 1 och 2. Resten av enkäten bestod av kategorier med påståenden 

där respondenterna fick ange i vilken grad de instämde på en skala av Likert-typ (Trost, 

2012, s.167), från Instämmer inte alls i ökande grad till Instämmer helt. I kodningen har 

Instämmer inte alls värdet 1 och med ökande numerärt värde har Instämmer helt värdet 4. 

Som ett sätt att underlätta den statistiska analysen användes samma skalnivå, ordinalskala, 

för dessa frågor. I enkäten följs bara en fråga av svarsalternativet Vet ej eftersom jag anser 

att respondenterna i denna undersökning kan förväntas ha en uppfattning om övriga frågor 

och därmed ta ställning i hur mycket påståendena överensstämmer med deras uppfattning-

ar. Detta val har värdet 0 i kodnyckeln.  

5.6 Bortfall 

Av de totalt 81 rektorer som antingen fått enkäten skickad till sig personligen eller fått den 

distribuerad av sin chef var det 49 som valde att svara på den. Det externa bortfallet blir 

därmed 32 (40 %). Det är vanligt att svarsfrekvenserna på enkätundersökningar som ge-

nomförs idag är 50-75 % (Trost, 2012) vilket innebär att bortfallet i denna studie ligger på 

en förväntad nivå. De som har svarat på enkäten har gjort det på så gott som alla frågor, 

bara något enstaka internt bortfall på någon fråga.  

 

Orsaken till att 32 av dem som fick enkäten inte svarade på den är svårt att ha en klar bild 

av, förutom det som nämnts tidigare om rektorers höga arbetsbelastning. Även om enkäten 

bestod av enbart 8 frågor och bedömdes ta ca 10 minuter att fylla i kan tidsbrist vara en 

bidragande orsak eller att de helt enkelt inte prioriterat att besvara enkäten. 

 

Det har de senaste åren blivit allt vanligare att använda webbenkäter vilket är naturligt i 

vårt alltmer digitaliserade samhälle. Jag valde dock att genomföra enkätundersökningen 

med pappersenkät. Detta som ett sätt att minska bortfallet då mina erfarenheter från tidigare 

genomförd undersökning med webbenkät gav ett relativt stort bortfall. Valet av pappersen-
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kät kan ha påverkat respondenternas benägenhet att besvara enkäten. Min bedömning är att 

det kan ha haft en positiv påverkan och därmed höjt svarsfrekvensen. Enligt Trost (2012) är 

en nackdel med webbenkät att just svarsfrekvensen brukar bli lägre än vid t.ex. pappersen-

käter. För att ytterligare öka chanserna till ett högt deltagande sattes ett frankerat kuvert i 

varje utskick för att underlätta och skapa goda förutsättningar för att rektorerna skulle 

skicka tillbaka enkäterna efter att de besvarat dem. 

 

5.7 Etiska överväganden och ställningstaganden 

Undersökningen har utgått från Vetenskapsrådets fyra principer vad gäller forskningsetiska 

krav. (Vetenskapsrådet, 2002) Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet samt nyttjandekravet. I samband med att respondenterna emottog enkäterna fick 

de ta del av ett missivbrev (bilaga 2) där information om undersökningen fanns att tillgå. 

Utifrån ovan nämnda principer formulerade jag missivbrevet för att försäkra mig om att 

information om vilka riktlinjer som följs finns att tillgå. Enligt informationskravet beskrev 

jag syftet med studien. I enlighet med samtyckeskravet uttryckte jag endast en önskan om 

att respondenterna skulle besvara enkäten. Enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet informerades respondenterna om att enkäten görs anonymt och att de svar som ges i 

enkäterna handlar om att bidra till ökad kunskap om rektorers uppfattningar om visioner.  

 

Enkätens utformning bidrar till den höga graden av anonymitet då endast antal år som rek-

tor samt om personen påbörjat eller genomgått rektorsutbildningen kan anses vara person-

uppgifter. Eftersom det är viktigt att respondenterna får ta del av relevant information om 

enkätundersökningen hade det självfallet varit mycket värdefullt att även ge informationen 

som finns i missivbrevet muntligt. Då respondenterna är utspridda över ett större geogra-

fiskt område skulle det dock ha varit alltför tidskrävande att ta kontakt via telefon. Fördelen 

vid en sådan kontakt är att respondenterna får möjlighet att ställa eventuella frågor om stu-

dien eller genomförandet. Förhoppningsvis fann respondenterna informationen de fick via 

missivbrevet tillräcklig för att känna sig trygga att besvara enkäten.  
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Eftersom jag skickade ut pappersenkäterna via post på delvis olika sätt tog jag beslutet att 

skicka ut många enkäter samtidigt. Detta för att det inte skulle vara någon risk att jag skulle 

veta vilka som skickade tillbaka enkäterna. Det skulle ha varit en risk om jag hade skickat 

ut enkäterna en och en med alltför stor tidsintervall.  

 

5.8  Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser stabilitet och tillförlitlighet. Reliabilitet hör ihop med enkätkonstruktion 

eftersom hög grad av reliabilitet i en kvantitativ studie kräver hög grad av standardisering. 

(Trost, 2012) Enkäten konstruerades med fokus på att respondenterna, i detta fall rektorer 

på grundskolan, med lätthet och relativt snabbt skulle besvara frågorna. Både formulering-

en av frågor med tillhörande svarsalternativ och enkätens layout skapades med utgångs-

punkten att personen som svarar på enkäten gör det under viss tidspress, eventuellt blir av-

bruten under tiden samt att det inte skulle finnas onödiga oklarheter som eventuellt skulle 

medföra att respondenten tycker att den är krånglig. Som exempel på detta arbete kan näm-

nas fetstil på vissa ord för tydlighetens skull, läsvänlig storlek på texten samt text på både 

fram- och baksida av sidorna för att den skulle upplevas kort och därmed inte tidskrävande. 

Påståendena och alternativen konstruerades på ett sådant sätt att de följde ett mönster både 

vad gäller val av ord och begrepp samt på vilket sätt kryssen skulle placeras.   

 

När det gäller replikerbarheten lämpar sig studiens upplägg för att användas i liknande 

syfte men i en annan verksamhet, kommun eller med en större population som urval.  

Med validitet eller giltighet avses undersökningens begreppsmässiga och teoretiska rele-

vans, dvs. hur väl frågorna ger svar på det man vill undersöka. Frågorna ska med andra ord 

mäta det de är avsedda att mäta. Frågor som inte är relevanta i förhållande till syftet och 

våra frågeställningar ger hög risk för låg validitet. Konstruktionen av enkätfrågor byggde 

till stor del på resultatet i en avhandling (Thelin, 2013) där begrepp och urval av intresse-

områden hämtats. Utifrån de kategorier som var en del av resultatet i avhandlingen formu-

lerades frågor och svarsalternativ med god teoretisk relevans. Formuleringen av frågor äg-

nades mycket tid eftersom operationaliseringen har stor betydelse för kvaliteten och inte 
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minst validiteten. Finns brister i denna process finns risken att undersökningen präglas av 

systematiska fel. 

 

5.9 Bearbetning och analys 

Bearbetning och analys av datamaterialet har genomförts i dataprogrammet SPSS (version 

22). Materialet med en oberoende variabel och två beroende variabler lämpade sig väl för 

MANOVA som är en multivariat variansanalys. Frågeställningar som fokuserar på skillna-

der mellan flera grupper passar bra för MANOVA. Fyra olika MANOVA-test presenteras i 

analysresultatet vilka räknas fram på olika sätt. Mina vidare analyser byggde på Pillai’s 

Trace och Roy’s Largest Root vilka är två av sammanlagt fyra MANOVA tester.  

 

Mitt intresse var även att ta fram ett spridningsmått (standardavvikelse eller varians) - ett 

sammanfattande mått på utspridningen av observerade data. Enkelt uttryckt är standardav-

vikelsen ungefär lika med de enskilda observationernas genomsnittliga avvikelse från me-

delvärdet. (Djurfeldt et al., 2010) Spridningsmått ger en bättre bild av hur väl värdena är 

samlade än medelvärde och median. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet 

blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet 

ger en hög standardavvikelse. 

 

5.9.1 Analysförfarande 

Den statistiska analysen genomfördes i 4 steg:  

 

I första steget gjordes en analys med den deskriptiva statistiken som underlag. Redovis-

ningen är av beskrivande karaktär och benämns med begreppet univariat analys. Här fram-

kommer bl.a. variationen, medelvärde och spridningen för en specifik variabel. Även om 

målet i en statistisk undersökning ofta är att kartlägga samband och förklara orsaker inleds 

analysen med det deskriptiva resultatet. På detta sätt är den beskrivande statistiken explora-

tiv. (Djurfeldt et al, 2010, s. 39f)  

Andra steget inleddes med beslutet att göra index för mina oberoende variabler. Det vik-

tigaste skälet till att konstruera index är att det förenklar processen. (a.a., s. 449) Kategorin 
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som innefattar frågeställningen ”Ange vad som bäst beskriver Din uppfattning om vision-

ens funktion på din skola” innefattar 15 variabler vilket innebär en stor mängd data att han-

tera var för sig. För att skapa index behövde jag först genomföra reliabilitetstest vilket jag 

gjorde med hjälp av Cronbach’s Alpha. Eftersom variablerna operationaliserats utifrån 5 

kategorier där alltså 3 variabler testade varje grupp var målet att skapa index med dessa 

som grund. Värdet som utgör resultatet i Cronbach’s Alpha kan anta värden mellan 0 och 1 

där högre värden innebär högre reliabilitet och bättre förutsättningar för att skapa index av 

de aktuella variablerna. Värdet bör överstiga 0,7 för att slutsatsen ska kunna dras att det är 

lämpligt att gå vidare och skapa index. (Djurfeldt, 2009). För mina oberoende variabler 

visade fyra av fem resultat i Cronbach’s Alpha att förutsättningarna var goda då värdet va-

rierade mellan 0,730 och 0,890. För de variabler som ingick i indexeringen visade 

Cronbach’s Alpha 0,730 för visionen som varumärke, 0,855 för visionen som kitt, 0,890 

för visionen som kompass samt 0,808 för visionen som karta. Resultatet för reliabilitets-

testet där visionen som raster prövades visade 0,563 vilket innebar att jag inte gick vidare 

och skapade index för den kategorin.  

I tredje steget genomförde jag en multivariat variansanalys (MANOVA). Den multivariata 

variationsanalysen (MANOVA) genomfördes med följande variabler: 

Oberoende variabler:  

(Enkätfråga 5) Ange vad som bäst beskriver Din uppfattning om visionens funktion på din 

skola. 

Beroende variabler:  

(Enkätfråga 7) Vilken betydelse anser Du att de visioner som formuleras i skolan har för 

ledarskapet? 

(Enkätfråga 8) Vilken betydelse anser Du att de visioner som formuleras i skolan har för 

skolutveckling? 

För att förutsättningarna för det multivariata variansanalytiska testet skulle vara så goda 

som möjligt gjorde jag följande val inför testet: Descriptive Statistics, Estimates of effect 
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size, Homogeneity tests och Observed power. Med efterföljande Post Hoc tester valde jag 

LSD som står för engelskans least significant difference och kan då visa mer exakt mellan 

vilka variabelvärden det finns signifikanta skillnader. Med resultatet framför mig började 

jag med att studera den deskriptiva statistiken som gav mig en helhetsbild av materialet. Av 

de fyra MANOVA som presenterades valde jag i det ena fallet att gå vidare med resultatet i 

Pillai’s Trace och i det andra fallet att gå vidare med Roy’s Largest Root vilka visade en 

signifikans, alltså att jag med 95 % säkerhet kan säga att det finns en skillnad på medelvär-

dena som inte beror på slumpen. Detta innebär i detta fallet att det finns en effekt på åt-

minstone en av de beroende variablerna.  Resultatet från envägsvariansanalysen (ANOVA) 

studerades sedan för att få en mer detaljerad bild av mellan vilka variabler det fanns en 

signifikans som understeg 0,05 vilket visar att det finns en skillnad som inte beror på slum-

pen. För att se om det finns en samvariation eller inte mellan dessa variabler utförde jag ett 

antal korrelationstest (Spearman’s korrelationsanalys) som ett fjärde och avslutande steg.   
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6. Resultat 
 

6.1 Bakgrundsdata 

Studiens övergripande syfte var att bidra till kunskap om visionens funktion i skolan och 

dess betydelse för ledarskap och skolutveckling. Frågorna i enkäten som utgör underlaget 

för studien utformades utifrån syftets intentioner. Nedan redogörs för resultatet av enkätun-

dersökningen. 

Det är sammantaget 49 personer som svarat på enkäten, varav alla arbetar som rektor i 

grundskolan. Av dessa har 22 personer (45 %) uppgett att de arbetat som rektor mellan 0-5 

år, 19 av dem (39 %) har arbetat 6-15 år och 8 (16 %) har arbetat som rektor mer än 15 år. 

De flesta av rektorerna som deltog i enkätundersökningen har alltså arbetat 5 år eller 

mindre. Majoriteten av respondenterna (94 %) har svarat att de påbörjat eller genomgått 

den statliga rektorsutbildningen.  

Efter de tre första enkätfrågorna instruerades respondenterna att fortsätta till fråga 7 om det 

inte finns någon uttalad vision för verksamheten. Av svaren framgår att 7 av rektorerna 

hoppat över fråga 4-6 av den anledningen.  

6.2 Studiens fyra frågeställningar 

Den första frågeställningen i denna studie lyder: Vilka funktioner fyller de visioner som for-

muleras i skolan? Med preciserade frågeställningar: Hur vanligt är det att de visioner som 

formuleras i skolan fyller en a) konkurrensstärkande funktion? b) enande funktion? c) dirige-

rande funktion? d) vägledande funktion? e) meningsskapande funktion? 

Denna första frågeställning innefattade 4 enkätfrågor varav två handlade om nuläget på 

skolan och om arbetet med att ta fram skolans vision. De två andra enkätfrågorna var mer 

direkt alternativa påståenden om skolans vision, dess funktion och karaktär. Rektorernas 

uppfattning om nuläget på skolan följdes av sju olika alternativ. Lägst standardavvikelse 

(s=0,510) hade påståendet att det inte finns någon vision och heller inget behov av det. 43 

av 44 svar på den frågan finns under alternativen ”Instämmer inte alls” och ”Instämmer till 

liten del”. Spridningen var även begränsad på påståendet att skolan har en uttalad vision 

men att den inte är förankrad (s=0,653) där 24 svarat ”Instämmer inte alls” och 21 ”In-
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stämmer till liten del” av totalt 47 svar. 13 rektorer (27 %) instämmer helt eller till stor del i 

påståendet att ”det finns ingen uttalad vision för skolan men jag har en vision som genom-

syrar mitt ledarskap och verksamheten”.  Endast två respondenter har uppgett att skolan har 

en uttalad vision men att den inte är förankrad. 14 rektorer (29 %) instämde i påståendet att 

en vision håller på att arbetas fram. Av 49 respondenter uppgav 65 % att skolans vision är 

väl känd och väl förankrad.  

När det gällde rektorernas uppfattningar om arbetet med att ta fram skolans vision uppgav 

13 att de instämde helt och 11 att de instämde till stor del (m=2,62) i påståendet att ”jag har 

formulerat en vision som jag har förankrat i verksamheten”. Medelvärdet för påståendet att 

”jag har formulerat en vision med andra rektorer” var lägre (m=1,71 %). Endast en liten del 

av de tillfrågade rektorerna uppgav att en extern insats (t.ex. konsultföretag) har formulerat 

visionen, på egen hand (m=1,05) eller tillsammans med rektor och annan personal (m= 

1,31). Standardavvikelsen för variabeln som handlade om att arbetslagen och lärarna for-

mulerat visionen var hög (s=1,162) där 23 av rektorerna inte alls instämde i påståendet eller 

instämde till liten del. 19 av respondenterna uppgav att de instämde till stor del (10) eller 

helt (9) när det gäller arbetslagens och lärarnas delaktighet i arbetet med att ta fram en vis-

ion.  

 

Tabell 1. Arbetslagen och lärarna har formulerat en vision. 

 Antal Procent 

Instämmer inte alls 14 33 

Instämmer till liten del 9 21 

Instämmer till stor del 10 24 

Instämmer helt 9 22 

                                                                                 Total 42 100 



 

35 

 

 

Enkätfrågan som handlade om rektorernas uppfattningar om visionens funktion följdes av 

15 påståenden. Medelvärdet på de olika alternativen låg mellan 2,56 och 3,69 varav 12 har 

högre medelvärde än 3,00. Högst medelvärde hade påståendet att visionens funktion är att 

skapa en tydlig målbild (m=3,69). Där fanns även det lägsta spridningsmåttet (s=0,517) 

vilket innebär att majoriteten av respondenterna valt samma alternativ.  Med de fem kate-

gorierna ovan som indelning har påståendena kopplat till den dirigerande funktionen 

högst medelvärde (m=3,66). Enligt respondenterna har funktionen i hög grad en enande 

funktion (m=3,56) I fallande ordning kommer sedan meningsskapande funktion 

(m=3,44), vägledande funktion (m=3,25) samt konkurrensstärkande funktion (m=2,84). 

När respondenterna ombads ange vilket ord som bäst beskriver visionen i sin verksamhet 

fanns fem alternativ; ett varumärke, ett kitt, en kompass, en karta och ett raster. 27 av de 42 

som svarat på den frågan (64 %) angav att begreppet kompass bäst beskiver visionen i 

verksamheten. Samma antal (14 %) valde kitt och karta. 3 av respondenterna angav att 

varumärke är det mest passande ordet. Ingen av respondenterna valde begreppet raster. 

Tabell 2. Vilket ord beskriver bäst visionen i verksamheten? 

 

 Antal Procent 

Ett varumärke 3 7 

Ett kitt 6 15 

En kompass 27 64 

En karta 6 14 

Ett raster 0 0 

Total 42 100 
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Den andra frågeställningen i denna studie lyder: Vilken betydelse har de visioner som 

formuleras i skolan för ledarskapet? Med preciserad frågeställning: I vilken utsträckning 

uppfattar rektorer att den egna skolans vision har betydelse för deras möjlighet att leda sko-

lan? 

När det gällde vilken betydelse visioner i skolan har för ledarskapet uppgav 25 av rektorer-

na (51 %) att den har stor betydelse för förutsättningarna att leda skolan och 17 (35 %) att 

den har mycket stor betydelse.  

Tabell 3. Visionens betydelse för ledarskapet. 

 

Den tredje frågeställningen i denna studie lyder: Vilken betydelse har de visioner som 

formuleras i skolan för skolutveckling? Med preciserad frågeställning: I vilken utsträckning 

uppfattar rektorer att den egna skolans vision har betydelse för skolans utveckling? 

Svarsfrekvensen var lika hög på enkätfrågan där rektorerna ska uppge hur stor betydelse 

den egna skolans vision har för att leda skolan som föregående fråga. Här uppgav 28 av 

dem (58 %) att visionen har stor betydelse och 18 (38 %) uppgav att den har mycket stor 

betydelse för skolans utveckling.  

Tabell 4. Visionens betydelse för skolutveckling. 

 Antal Procent 

Mycket liten betydelse 1 2 

Liten betydelse 5 10 

Stor betydelse 25 52 

Mycket stor betydelse 17 36 

                                                                                   Total 48 100 
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För att se om det fanns en samvariation mellan i vilken utsträckning rektorerna uppfattar att 

visionen har betydelse för ledarskapet och för skolutveckling har jag använt mig att Spe-

arman’s korrelationsanalys. Den visade att det fanns ett starkt samband mellan dessa vari-

abler r=0,716 (p=0,000) Det innebär att rektorerna oftast har svarat att de i lika hög grad 

uppfattar att visionen har betydelse för både skolutveckling och förutsättningarna att leda 

skolan.  

Den fjärde frågeställningen i denna studie lyder: Hur samvarierar visionens funktion och 

karaktär med rektorers uppfattning om dess betydelse för ledarskapet och för skolutveckl-

ing? Med preciserad frågeställning: I vilken utsträckning är visionens betydelse för ledar-

skapet och för skolutveckling beroende av det sätt på vilket visionen är utformad? 

En multivariat variansanalys utfördes (MANOVA) för varje indexvariabel. Detta för att ut-

röna om rektorernas uppfattningar om visionens betydelse för ledarskapet och för skolut-

veckling påverkas av deras uppfattningar om visionens funktion (oberoende variabeln). MA-

NOVA visade en signifikans på p<0,05 inom två områden. Ett av testen visade att det fanns 

ett samband mellan den oberoende variabeln där visionens funktion kan beskrivas som kom-

pass och visionens betydelse för ledarskapet (Roy’s Largest Root=0,034) vilket innebär att 

det fanns en effekt på åtminstone EN av de beroende variablerna. Materialet som utgjorde 

underlaget i analysen hade inte de egenskaper som krävs för att ett efterföljande Post Hoc-test 

 Antal Procent 

Mycket liten betydelse 1 2 

Liten betydelse 1 2 

Stor betydelse 28 58 

Mycket stor betydelse 18 38 

                                                                                 Total 48 100 
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ska kunna utföras. För att kunna gå vidare i analysen utgick jag ifrån de ursprungliga variabler 

som utgjorde indexvariabeln kompass. Efterföljande ANOVA visade en signifikans på 

p<0,05 på samtliga dessa variabler. När det handlar om att visionens funktion är att visa 

vägen så att alla drar åt samma håll visade resultatet av testet att det fanns en skillnad som 

med 95 % säkerhet inte beror på slumpen när det gäller vilken betydelse rektorerna uppgav att 

visionen har för ledarskapet (p=0,043) och för skolutveckling (p=0,046). Efterföljande Post 

Hoc-test visade vad gäller ledarskapet (p=0,016) och skolutveckling (p=0,036) att det fanns 

en signifikant skillnad mellan variabelvärdena Instämmer helt och Instämmer till stor del. 

Resultatet i ANOVA visar att det finns ett samband som med 95 % säkerhet inte beror på 

slumpen både mellan variablerna tydliggöra verksamhetens riktning (kopplat till visionens 

betydelse för ledarskapet p=0,06 samt för skolutveckling p=0,011) och skapa en tydlig mål-

bild (kopplat till visionens betydelse för ledarskapet p=0,04 samt för skolutveckling p=0,030) 

vilka båda ingår i indexvariabeln kompass. Resultatet visade att det fanns en skillnad när det 

gäller visionens olika funktioner kopplat till uppfattningen om visionens betydelse för ledar-

skapet och skolutveckling, för ovan nämnda variabler. Vad gäller dessa två fanns det på grund 

av för få ”cases” att tillgå inte möjlighet att gå vidare med Post Hoc-test.   

Det andra testet (MANOVA) visade en signifikans på p<0,05 (Pillai’s Trace=0,029) och en 

efterföljande ANOVA visade var sambandet finns. Det finns en skillnad som med 95 % sä-

kerhet inte beror på slumpen mellan hur rektorer uppfattar visionens betydelse för skolut-

veckling och deras uppfattning om visionens funktion som ett sätt att tydliggöra relationen 

mellan process och resultat. För att gå vidare och analysera den eventuella effekten av den 

oberoende variabeln på respektive beroende variabel studerades de univariata analyserna i 

tabellen med namnet Tests of Between Subjects Effects (ANOVA) med särskilt fokus på signi-

fikans och nivåer på F-värdet. Den multivariata variansanalysen (MANOVA) visade tillsam-

mans med övriga genomförda tester att det fanns en signifikant skillnad mellan rektorernas 

uppfattningar om visionens betydelse för ledarskap och för skolutveckling och deras uppfatt-

ningar om visionens funktion med avseende på variabeln som handlar om att visionens funkt-

ion är att tydliggöra relationen mellan process och resultat. 

För att ytterligare analysera materialet utfördes en samvariationsanalys. Jag använde mig av 

Spearman’s korrelationsanalys. Den statistiska analysen visade att det endast finns ett svagt 
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statistiskt signifikant (p=0,051) samband mellan variabeln påverka inställningen till verksam-

heten hos människor utanför skolan och valet av vilket ord som bäst beskriver visionen i verk-

samheten. När det gäller samvariationen mellan variablerna som handlar om rektorernas upp-

fattningar om nuläget på skolan visar analysen att det finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan det finns ingen uttalad vision på skolan men jag har en vision som genomsyrar mitt 

ledarskap och verksamheten och skolan har en uttalad vision men den är inte förankrad 

r=0,477 (p=0,001). Det finns även ett samband mellan det finns ingen uttalad vision på skolan 

men jag har en vision som genomsyrar mitt ledarskap och en vision håller på att arbetas fram 

r=0,376 (p=0,010).  

Utifrån det resultat som kommit fram i testerna hittills ville jag även se om det finns en sam-

variation mellan variablerna som handlar om nuläget på skolan och vilken funktion rektorerna 

uppger att visionen har. Även här använde jag mig av Spearman’s korrelationsanalys. Ana-

lysen visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan hur arbetet med att ta fram 

en eventuell vision gått till och visionens funktion med avseende på några av variablerna. 

Rektorernas uppfattning att de tillsammans med andra rektorer tagit fram en vision samvarie-

rar med uppfattningen att visionens funktion är att ena medarbetarna i verksamheten mot ett 

gemensamt mål r=0,317 (p=0,041). Det finns även en samvariation mellan uppfattningen att 

arbetslag och lärare har formulerat visionen och tre andra variabler; att visionens funktion är 

att visa vägen så att alla drar åt samma håll r=0,331 (p=0,032), att funktionen är att klargöra 

metoder och arbetssätt r=0,397 (p=0,009) samt att skapa en tydlig målbild r=0,348 (p=0,026).   
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7. Diskussion 

 

7. 1 Metoddiskussion 

Under inledningsskedet av arbetet med föreliggande undersökning togs, efter val av forsk-

ningsområde, flera viktiga beslut som kom att bli avgörande för studiens karaktär. Valet av 

metod kan sägas vara både en konsekvens av och en konsekvens för olika faktorer. Metodva-

let grundas på, och är därmed en konsekvens av, den uppfattning man har vad gäller verklig-

heten och möjliga vägar att koppla den till olika modeller eller teorier. (Holme & Solvang, 

1997) Dessa möjliga vägar består i kvantitativa undersökningar av principer där uppfattningar 

kan ges ett kvantitativt värde, en siffra. Med dessa siffror som underlag ska det sedan finns 

möjlighet att studera hur olika faktorer påverkar varandra, finna orsakssamband och upptäcka 

mönster vad gäller spridning och frekvenser. Valet av metod avgränsar, och får därför konse-

kvenser för, studiens möjligheter att studera verkligheten och därför blir även resultatet på det 

sättet begränsat. Valet av metod för att genomföra undersökningen ledde till beslutet att ytter-

ligare precisera de ursprungliga forskningsfrågorna. De begränsningar som en kvantitativ stu-

die medför handlar till stor del om det faktum att det inte går att försöka få fatt i responden-

ternas uppfattningar eller upplevelser av någonting, utan bara deras uppfattningar i förhål-

lande till de svarsalternativ eller frågeställningar som en enkät kan erbjuda. Med andra ord är 

dessa grundläggande utgångspunkter avgörande för möjligheten att utifrån en studie utveckla 

vår förståelse av hur världen hänger samman.  

 

Operationaliseringen utgick i detta fall från en avhandling från vilken delar av resultatet ut-

gjorde den bro som fungerade som övergång mellan teori och praktik. Föreliggande studie 

kan ses som en förlängning, avknoppning eller komplement till avhandlingen och tjänar där-

för även ett syfte där en kvalitativ undersökning följs av en kvantitativ studie.  

 

Det kan här även vara av intresse att belysa de reliabilitetstest som utfördes i samband med de 

statistiska analyserna. Cronbach’s Alpha visade tillförlitlighet i samtliga fall förutom de vari-

abler som skapats under operationaliseringen vilka utgick från funktionen raster. Ett lågt 

värde (0,563) i reliabilitetstestet innebär att det kan finnas en svaghet i de variabler som be-
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skriver funktionen som ett raster vilket kan ha som konsekvens att det även är en svaghet för 

studien. Detta kan även belysas utifrån ett annat perspektiv som kan ha betydelse för studiens 

validitet. I och med pilotstudien som genomfördes, dock i liten omfattning, uppkom hos re-

spondenterna en osäkerhet kring begreppet raster. Som jag beskrivit tidigare bedömde jag 

risken för att detta skulle medföra problem vad gäller studiens validitet som liten. Enkätfrågan 

där begreppet raster finns med som ett alternativ av totalt fem formulerades som en slags 

kontrollfråga på den mer omfattande enkätfrågan som handlar om enkätens funktion i skolan. 

I denna hade respondenterna möjlighet att välja bland 15 olika funktioner. Analysen av resul-

tatet visar dock att påverkan blev mer omfattande än min bedömning var i ett tidigare skede. 

Ingen av rektorerna svarade att raster var det ord som bäst beskriver visionens funktion i de-

ras verksamhet. Eftersom de i en annan enkätfråga i stor omfattning valt svarsalternativ där 

jag istället beskrivit kategorin raster med andra ord är min bedömning att de valde bort be-

greppet på grund av osäkerhet kring själva ordets betydelse. Medelvärdet var högt på samtliga 

av de tre svarsalternativ som beskriver visionen som ett raster, utan att nämna själva begrep-

pet (m=3,55, m=3,19, m=3,60) Tillsammans med ovan beskrivna resultat på reliabilitetstestet 

kan en svaghet i begreppsanvändningen konstateras. I avhandlingen där en del av resultatet 

ligger till grund för operationaliseringen inför enkätkonstruktionen, fanns flera alternativa 

begrepp som knyter an till det empiriska materialet. De alternativ som nämns i resultatbe-

skrivningen är filter, glasögon, synsätt, förhållningssätt och teori. (Thelin, 2013, s. 91) Even-

tuellt skulle valet av något av dessa begrepp ha gett ett annat utslag i resultatet i denna under-

sökning.   

 

Under planeringsfasen tog jag även ställning till undersökningens urval och det praktiska ge-

nomförandet. Det fanns för mig ett intresse för just rektorernas uppfattning av visioner och 

deras arbete med visioner i skolan. Urvalet gjordes genom ett s.k. bekvämlighetsurval. Tes-

terna som utfördes under analysförfarandet är kodade och definierade utifrån ett slumpmässigt 

urval. Eftersom de är så pass robusta bedömer jag att de slutsatser jag gör är relevanta, även 

om det inte är ett statistiskt säkerställt resultat på grund av urvalsförfarandet.  
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Valet föll på att genomföra undersökningen med pappersenkät då mina tidigare erfarenheter 

av webbenkäter visat på ett relativt stort bortfall. Jag bedömde risken att rektorerna inte prio-

riterar att svara på en webbenkät som stor medan chansen däremot är större att de svarar på en 

enkät som de får i sin hand. Om det hade varit möjligt skulle jag ha valt att besöka samtliga 

kommuner för att på så vis kunna få en högre svarsfrekvens. Eftersom det geografiska avstån-

det är alltför stor var det dock inte möjligt. Min ursprungliga plan var att kontakta respektive 

förvaltningschef/verksamhetschef via e-post men eftersom den första kommunen jag tog kon-

takt med avböjde medverkan i intervjun beslutade jag att kontakta övriga per telefon. Det går 

inte att avgöra om det var den bakomliggande anledningen till att övriga 13 kommunen valde 

att delta i undersökningen. Med de ramar som denna undersökning hade insåg jag att det 

krävdes ett stort mått av flexibilitet från min sida varför jag lät rektorernas chefer ge önskemål 

om varje rektor skulle få enkäten skickad till sig eller om samtliga enkäter till samma kom-

mun skulle skickas i ett kuvert för att sedan distribueras. Det var tidskrävande men, enligt min 

bedömning, ofrånkomligt för att få en tillfredsställande svarsfrekvens.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens övergripande syfte var att bidra till kunskap om visionens funktion i skolan och dess 

betydelse för ledarskap och skolutveckling. Utifrån de frågeställningar som inledningsvis 

formulerades, och som preciserades för att på så vis anpassas till studiens teoretiska utgångs-

punkter och val av metod och analys, konstruerades en enkät. Förhoppningen var att studien 

skulle bidra till att bilden av vad visioner har för funktion i skolan och vilken betydelse en 

vision kan ha för ledarskapet och för skolutveckling, blir klarare. Tidigare forskning var det 

första penseldraget och kan samtidigt beskrivas som den inramning som varje vetenskaplig 

undersökning behöver. Resultatet av denna studie bildar den färgpalett som gör att jag kan 

måla min del av bilden. Mina förslag till fortsatt forskning, som jag kommer avsluta resultat-

diskussionen med, kan man då se som uppslag till nya studier. Nya studier kan ytterligare 

berika bilden, lägga till viktiga detaljer eller ändra perspektiv. 

Föreliggande studie placerades inledningsvis i ett sammanhang där svensk och internationell 

forskning om visioner samt Skolinspektionens rapporter om rektors ledarskap utgjorde dess 

fundament. Samtidigt som visioner och arbetet med att ta fram dem anses vara en viktig kom-
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ponent när det gäller rektors komplexa ledarskap framhålls brister kopplat till detta. Dessa 

beskrivs bland annat som att rektor inte alltid lyckas förmedla visionen till skolans personal. 

Trots att visioner finns i en verksamhet är de inte alltid förankrade vilket innebär att de inte 

styr verksamheten på ett önskvärt sätt. (Skolinspektionen, 2012) När studiens resultat ställs 

mot denna bakgrund framkommer mönster som bekräftar vissa delar och problematiserar 

andra.  

Studien visar att rektorerna uppfattar att visionen i deras verksamhet fyller flera funktioner. 

De mönster som framkommer i deras svar visar på att de inte uppfattar att visioner är antingen 

enande, dirigerande, konkurrensstärkande, vägledande eller meningsskapande. Istället är det 

så att en och samma person ger uttryck för mer än ett sätt att se. Visionen fyller alltså flera 

funktioner. En möjlig tolkning av resultatet är att visioner har goda förutsättningar att fylla 

flera funktioner samtidigt. En annan är att spretigheten innebär ett hinder för visioner och ris-

kerar att de inte tjänar sitt syfte överhuvudtaget. En sådan tolkning får stöd hos Murphy och 

Torre (2015) som beskriver att visionen ofta upplevs som abstrakt och de hävdar vidare att det 

krävs en ansträngning för att den ska tjäna sitt syfte. Ytterligare en förklaring är att visionen 

fyller olika funktioner vid olika tillfällen. Det kan vara så att rektorerna kan se att visionen 

fyller en enande funktion, när så behövs, eller en vägledande funktion när det behovet upp-

står. Utifrån det perspektivet skulle den omfattande variationen i rektorernas uppfattningar om 

visionens funktion vara en god förutsättning för visionen att tjäna sitt syfte. De begränsningar 

som en kvantitativ studie innebär gör att de följdfrågor som skulle vara av intresse att ställa 

till rektorerna inte är möjliga. Trots att rektorerna i stor utsträckning gav uttryck för att vis-

ionen fyller många funktioner var det ändå möjligt att utläsa en variation och ett mönster i 

materialet. Funktioner som kopplas till visionens dirigerande egenskaper (kompass) är vanlig-

ast förekommande och därefter uppgav rektorerna i fallande ordning att visionen är enande 

(kitt), meningsskapande (raster), vägledande (karta) och slutligen konkurrensstärkande (va-

rumärke). Lägst andel rektorer ansåg alltså att visionen har en konkurrensstärkande funktion. 

En möjlig förklaring är att samtliga rektorer arbetar på grundskolor som bedrivs i kommunal 

regi. Kanske skulle resultatet ha sett annorlunda ut om undersökningen genomförts på frisko-

lor.  
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När respondenterna istället ombads att ange vilket av fem ord som bäst beskriver visionens 

funktion i deras verksamhet valde ca hälften av rektorerna begreppet kompass. Ett fåtal valde 

kitt respektive karta. Endast tre av rektorerna angav att varumärke är det mest passande ordet. 

Ingen av rektorerna valde ordet raster. Min bedömning är att rektorernas val av ord har skett 

på ett intuitivt sätt, utan närmare eftertanke, vilket även var syftet med den enkätfrågan. Be-

greppet raster är benämningen på den kategori som beskriver visioner (ursprungligen verk-

samhetsidéer i Thelin (2013) i skolan som i första hand meningsskapande. De kännetecknas 

av ha internt verksamhetsfokus och syftar till att tydliggöra vissa grundläggande antaganden. 

Dessa antaganden handlar om relationen mellan resultat och process som arbetet ska vila på. 

(a.a., 2013) En möjlig förklaring till att ingen av rektorerna valde begreppet raster som bäst 

beskrivande visionens funktion i deras verksamhet är att begreppet i sig skapade en osäkerhet 

hos respondenterna. Däremot kom de påståenden som beskriver visionen som ett raster, i en-

lighet med operationalisering av enkäten, på tredje plats vad gäller medelvärde. Visionen som 

meningsskapande eller som mission – addresses overarching values and puposes (Murphy & 

Torre, 2015) har bred förankring i forskning om visioner. Visionen beskrivs i enlighet med 

detta även som ett verktyg till att skapa ett gemensamt syfte och meningsfullhet. Tidigare 

forskning inom området har belyst kopplingen mellan vision och meningsfullhet och hur den 

kan användas för att skapa en gemensam förståelse och vilka effekter detta kan ha inom orga-

nisationer. (Carton et al., 2015)  

När jag jämför resultatet av de båda frågorna, som är olika i sin formulering och omfattning, 

men handlar om visionens funktion kan jag urskilja vissa mönster. Visionen som kompass har 

högst medelvärde i båda frågorna vilket kan anses stärka bilden av att rektorerna uppfattar 

visionen som dirigerande, alltså styrande. Den kännetecknas då av att vara särskiljande och 

variationsbegränsande och syftar till att fokusera dess potentiella påverkan på verksamheten. 

(Thelin, 2013) ”Att se verksamhetsidéer som kompass innebär ett internt verksamhetsfokus. 

Syftet med en sådan idé är att påverka verksamheten, snarare än människors attityd till den”. 

(s. 89) De tre specifika enkätfrågorna som tillhörde kategorin kompass, var formulerade enligt 

följande; visa vägen så att alla drar åt samma håll, tydliggöra verksamhetens riktning och 

skapa en tydlig målbild. Rektorernas uppfattningar om visionens funktion i denna undersök-

ning stärker bilden av visioner som framkommit i tidigare forskning. Visionen som dirige-
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rande och vägvisande har beskrivits i termer som goals – provide direction och expectations – 

establish specific targets (Murphy & Torre, 2015).  

Studien visade också att ungefär var fjärde rektor uppgav att det inte finns någon uttalad vis-

ion för skolan men att de har en vision som genomsyrar verksamheten. I kontrast till detta 

uppgav hälften av rektorerna att de har formulerat en vision som de sedan förankrat i verk-

samheten. Endast ett fåtal har tagit hjälp av en extern insats, som t.ex. konsulttjänst, eller upp-

ger att visionen är formulerad centralt i kommunen. Detta resultat innebär att de flesta skolor 

formulerar sina visioner själva. Färre än hälften av de tillfrågade rektorerna hävdar att vision-

en formulerats av lärare och arbetslag. Endast 2 av de tillfrågade rektorerna uppgav att skolan 

har en uttalad vision men som inte är förankrad. Tre av fyra rektorer hävdade att skolans vis-

ion är väl känd och väl förankrad. Mönstret som framträder är delvis motsägelsefullt eftersom 

svaren visar på att en och samma respondent i förhållandevis stor utsträckning uppfattar att 

arbetet med att ta fram visionen i deras verksamhet gått till på olika sätt. En förklaring kan 

vara att processen varit lång och kanske bestått av flera delar, där man arbetar på flera plan 

samtidigt. En annan förklaring är att ett arbete med att ta fram en vision påbörjats vid ett till-

fälle, avbrutits vid något tillfälle och sedan återupptagits. Det skulle kunna förklara den mot-

sägelsefulla bild som framträder. Det är dock tydligt att processen i flera fall skett utifrån ett 

top-down perspektiv, där rektor antingen tagit fram en vision som sedan förankrats i verk-

samheten eller har en vision som genomsyrar verksamheten, utan att vara uttalad. Ett ledar-

skap som karakteriseras av ett top-down perspektiv är ett ledarskap i rationalistisk anda och 

ligger ofta på ett omedvetet plan. (Groth, 2010).  

Genom att ställa resultatet i denna studie mot annan forskning kan resultatet ge tillgång till 

ytterligare resonemang. En del studier belyser visionen utifrån en katalysatorfunktion istället 

för en vägledande funktion (Sandberg & Targama, 2013). Visionen beskriver då en önskvärd 

framtid men medarbetarna i organisationen ges olika möjlighet att uppnå den. Den ska på 

detta sätt skapa en spänning vilket i sin tur leder till ökat kreativitet. Resultatet i denna studie 

skulle i skenet av detta kunna få en delvis annan betydelse. Om visionens funktion är att vara 

som en katalysator som sedan likt ringar på vattnet sprider kreativitet, engagemang och moti-

vation är variationen i sättet att uppfatta visionen kanske en styrka? Om man sammankopplar 

den idén med Scherps beskrivning av två kompletterande system som han benämner arbetsor-
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ganisation och utvecklingsorganisation kan man se möjligheter att visionen verkligen ska 

tjäna sitt syfte. Utvecklingsorganisationen kännetecknas enligt Scherp av förändring och för-

nyelse och har ett tydligt bottom-up perspektiv. (Scherp, 2013) I detta system finns plats för 

variation i sättet att se på verksamheten och här är också visionens hemvist. Jag tänker mig att 

rektor kan arbeta med visioner på olika sätt och de kan fylla olika funktioner, beroende på 

vem man frågar och när frågan ställs. Med de slutsatser jag har dragit denna studie som grund, 

menar jag att visioner är tätt sammankopplade med rektors ledarskap. Visioner är idag även 

starkt sammankopplat med en modern skola och en skola som vill framåt och har specifika 

mål och värden. Det finns dock en risk att rektor, trots sin medvetenhet om visionens stora 

betydelse för ledarskap och skolutveckling, har svårt att få med sig medarbetarna. En möjlig 

förklaring är att de på grund av att det traditionellt rationalistiska ledarskapet, som utform-

ningen av dagens skola till viss del kräver, skapar svårigheter att få till stånd en levande och 

livskraftig vision. Inte bara orden, utan även rektors handlingar har betydelse för visionens 

möjligheter vilket får stöd hos Reese (2014).   

Samstämmighet råder i stor utsträckning vad gäller rektorers betydelse för skolors utveckling 

och för elevers studieresultat men det är inte lika stor enighet kring vilket slags ledarskap som 

är mest framgångsrikt. Det har de senaste åren framhållits att rektorerna behöver mer tid för 

det pedagogiska ledarskapet, men det finns delade meningar om vad det egentligen innebär. 

Forskning som berör ledarskap och skolutveckling påverkar det ständigt pågående samtalet 

om och i skolan. I många fall är de rapporter och dokument som strös över de professionella i 

skolan motstridiga i sitt budskap. Framgångsrika rektorer kan å ena sidan kännetecknas av ett 

direkt ledarskap (Hattie, 2009) och å andra sidan av ett indirekt ledarskap (bl.a. Kurland et 

al.). Instructional leadership och transformational leadership är två olika perspektiv som för 

tillfället tar upp stor plats på den arena där debatten om skolans medicin för framgångs utspe-

lar sig. Management och leadership som tidigare tävlade om störst uppmärksamhet går nu-

mera hand i hand då fördelarna upptäckts med ett parallellt ledarskap. I arbetsorganisationen 

och utvecklingsorganisationen kan dessa två perspektiv hitta sin hemvist och fungera som 

kompletterande system (Scherp, 2013). Visionen hör hemma i det slags ledarskap som känne-

tecknas av att inspirera, skapa lärande organisationer, erbjuda meningsfullhet och ett ökat 
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engagemang. Det beskrivs som transformational leadership och har likheter med de egen-

skaper som finns hos det närliggande begreppet leadership.  

Det som i hög grad kännetecknar resultatet är rektorernas samstämmighet vad gäller visionens 

betydelse för både ledarskap och skolutveckling. En övervägande majoritet av rektorerna 

uppgav att visionen har stor eller mycket stor betydelse för ledarskapet. Nästintill samtliga 

uppgav vidare att visionen har stor eller mycket stor betydelse för skolans utveckling. Rekto-

rernas uppfattningar om visionens betydelse bekräftar tidigare forskning (Day & Leithwood, 

2007; Kroksmark, 2001; Robinson, Lloyd & Rowe, 2008; Scherp, 2013; Senge, 2012) Resul-

tatet visar också att visioner är frekvent förekommande på skolorna där rektorerna arbetar 

vilket innebär att visioner i sig inte är något främmande eller något som finns i periferin. I 

detta resultat ser jag goda förutsättningar för visioner i skolan att utvecklas till att bli något 

mer än de i många fall är idag. Eftersom skolan fortfarande till stor del styrs genom ett ledar-

skap som kännetecknas av att vara rationalistiskt föreskrivande istället för medskapande eller 

förståelseinriktat finns det dock vissa svårigheter eller hinder. Även om visionen anses vara 

viktig är det stor risk att den inte får plats i rektors ledarskap.  

Denna studie har bekräftat tidigare forskning som pekat på visionens betydelse för ledarskapet 

i skolan och för skolutveckling. Det har även framkommit att visioner upplevs som abstrakta 

och ibland även svåra att relatera till vilket kan försvåra användning av visioner. Det skulle 

vara intressant att genomföra en kvalitativ studie med fokus på visionens funktion och plats i 

skolan kopplats till den s.k. frirumsteorin. Hur kan skolans frirum i förhållande till visionen 

användas av rektor? Man skulle på så sätt få möjlighet att vidareutveckla kunskapen om vis-

ionens möjligheter men även vilka hinder som behöver undanröjas för att de ska tjäna sitt 

syfte. En annan möjlighet är att genomföra en studie där visionen i skolan relateras till rektors 

retorik och vilken betydelse detta kan ha för skolans utveckling och för ledarskapet.  
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Bilaga 1 Enkät 

 
 

__________________________________________________ 
 

Den här enkäten riktar sig till Dig som är rektor på grundskolan i Norrbotten. 

 

1. Hur länge har Du arbetat som rektor? 

 

     □ 0 – 5 år 

     □ 6 -15  år 

□ mer än 15 år 

 

 

2. Har Du påbörjat eller genomgått den statliga rektorsutbildningen? 

 

   □ Ja  

   □ Nej 

______________________________________________________________________ 

 

Kryssa i det alternativ för respektive påstående som stämmer för dig/din skola. 

 
 

3. Ange vad som bäst beskriver Din uppfattning om nuläget på din skola. 

   

   Instämmer    Instämmer    Instämmer  Instämmer    

                                                             helt                till stor del   till liten del inte alls 

 

Det finns ingen uttalad  

vision för skolan.                    □            □            □            □ 

 

Det finns ingen uttalad  

vision för skolan men  

jag har en vision som genomsyrar   

Visionens funktion och dess betydelse för 

ledarskap och skolutveckling 
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mitt ledarskap och verksamheten.  □            □            □            □ 

 

Skolan har en uttalad vision men 

den är inte förankrad i 

verksamheten.   □            □            □            □ 

 

En vision håller på att  

arbetas fram.                 □            □            □ □ 

 

Skolans vision är väl känd och 

väl förankrad i verksamheten. □            □            □            □ 

 

Det finns ett intresse på skolan 

för att ta fram en vision.   □            □            □            □ 

 

Det finns ingen uttalad vision och  

heller inget behov av det.  □            □            □            □ 

 

 

Fortsätt till fråga 7 om det inte finns någon uttalad vision för din verksamhet. 

 

4. Ange vad som bäst beskriver Din uppfattning om arbetet med att ta fram skolans 

vision. 

 

                                                            Instämmer   Instämmer   Instämmer  Instämmer Vet ej   

                                                            helt                till stor del   till liten del inte alls 

Jag har formulerat en vision  

som jag  

förankrat i verksamheten.            □            □            □            □ □ 

 

Jag har tillsammans med andra  

Rektorer formulerat en vision  

som vi förankrat i 

verksamheten.                           □            □            □            □ □ 

 

En extern insats (t.ex. 

 konsultföretag) har formulerat  

en vision som sedan  

förankrats i verksamheten.         □            □            □            □ □ 

 

En extern insats (t.ex. konsultföretag)  

har tillsammans med rektor  

och viss annan personal formulerat en  

vision som sedan förankrats i  

verksamheten.     □            □            □            □ □ 
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Arbetslagen/lärarna har fått 

 i uppgift att formulera en vision 

som sedan bearbetats till en 

 vision förverksamheten.   □ □            □            □            □

  

 

Visionen är formulerad  

centralt i kommunen.  □            □            □            □ □ 

 

    

 

 

5.  Ange vad som bäst beskriver Din uppfattning om visionens funktion på din skola. 

 

   Instämmer    Instämmer    Instämmer  Instämmer    

                                                             helt                till stor del   till liten del inte alls 

 

Tydliggöra grundläggande antaganden  

som verksamheten vilar på.   □ □            □            □            

 

Bidra till att göra verksamheten  

mer attraktiv i omvärldens  

ögon.   □            □            □            □ 

 

Visa vägen så att alla drar åt  

samma håll.   □            □            □            □ 

 

Ena medarbetarna i verksamheten  

mot ett gemensamt mål.   □         □            □            □ 

 

Vara motivationsskapande för 

medarbetarna.                □             □           □            □ 

 

Påverka inställningen till  

verksamheten hos människor 

som finns utanför skolan.  □            □            □            □  

 

Tydliggöra relationen mellan  

process och resultat.   □            □            □            □ 

 

Skapa en känsla av samhörighet 

bland medarbetarna.  □            □            □            □ 
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Tydliggöra verksamhetens riktning.         □            □            □            □ 

 

Vägleda medarbetarna vad gäller   

verksamhetens inriktning.  □            □            □            □ 

 

Klargöra metoder och arbetssätt 

för medarbetarna.  □            □            □            □ 

 

Locka elever och vårdnadshavare  

att välja vår skola.   □       □            □       □ 

 

Tydliggöra hur vi ska arbeta  

mot högre måluppfyllelse.  □            □            □            □ 

 

Tydliggöra ett förhållningssätt som  

ska genomsyra det dagliga arbetet. □            □            □            □ 

 

Skapa en tydlig målbild.                  □            □            □            □ 

 

  

6. Ange vilket ord som bäst beskriver visionen i Din verksamhet. 

 

Ett varumärke  □ 

 

Ett kitt  □ 

 

En kompass  □ 

 

En karta  □ 

 

Ett raster  □ 

 

 

7. Vilken betydelse anser Du att de visioner som formuleras i skolan har för ledar-

skapet?  

 

Visionen har mycket stor betydelse för mina förutsättningar att leda skolan.  □

     

Visionen har stor betydelse för mina förutsättningar att leda skolan.            □          
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Visionen har liten betydelse för mina förutsättningar att leda skolan.    □         

   

Visionen har mycket liten betydelse för mina förutsättningar att leda skolan.       □         

  

 

8.  Vilken betydelse anser Du att de visioner som formuleras i skolan har för skolut-

veckling?  

 

Visionen har mycket stor betydelse för skolans utveckling.                       □     

Visionen har stor betydelse för skolans utveckling.                                      □ 

Visionen har liten betydelse för skolans utveckling.                 □ 

Visionen har mycket liten betydelse för skolans utveckling.                                                 □ 

 

Ett varmt tack för Din medverkan! 

Karin Forsman 

Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling, Karlstads Universitet 
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Bilaga 2 Missivbrev 

  

 

Visionens funktion och betydelse 

 

Jag, Karin Forsman, går sista terminen på Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckl-

ing vid Karlstads Universitet.  Jag genomför en kvantitativ studie om visioners funktion i skolan och 

dess betydelse för ledarskapet och för skolutveckling. Studien, en enkätundersökning bland rektorer 

på Grundskolan i Norrbotten, ligger till grund för min magisteruppsats.  

Syftet med studien är att undersöka rektorers uppfattningar om visionens funktion och dess bety-

delse för ledarskap och skolutveckling.  

Undersökningen riktar sig till rektorer på Grundskolan i Norrbotten och görs helt anonymt via denna 

pappersenkät. Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Min önskan är att 

du vill bidra till kunskap om rektorers uppfattningar om visioner genom att besvara enkäten. Enkäten 

är förankrad hos förvaltningschef alt. verksamhetschef i kommunen.  

Enkäten består av 8 frågor och tar ca 10 minuter att fylla i.  

Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att höra av dig till mig via e-post ka-

rin.@telia.com  eller telefon 073-1234567. 

På förhand tack för din medverkan.  

Karin Forsman 

Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling, Karlstads Universitet. 

 

 


