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Sammanfattning 
 

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen – Organisation 15 
högskolepoäng vårterminen 2014 

Titel: Ledarskap och vision i skolan: En lärande organisation?  

Författare: Tommy Hamrén 
 
Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka hur ledarskapet hos rektorer inom en 
utvald gymnasieskola påverkat visionsarbetet och möjligheten att skapa en lärande 
organisation. För att undersöka detta har tre forskningsfrågor ställts: Vilket ledarskap har 
rektorerna använt? Har rektorerna arbetat med en tydlig vision? Kan man utifrån rektorernas 
svar prata om en lärande organisation? 
 
Fallstudien har använt sig av intervjuer för att få svar på de tre forskningsfrågorna. Frågorna 
har ställts till sex rektorer som vid olika tillfällen under perioden 2003-2014 arbetat på den 
undersökta friskolan. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod och en 
blandning av ett induktivt och deduktivt angreppssätt, det som kallas för abduktion.  
 
Resultatet har visat brister i det visionära ledarskapet hos rektorerna. Rektorerna har i 
intervjuerna beskrivit ett ledarskap som pekade mot ett transaktionellt ledarskap, även om 
deras vilja var att leda skolan utifrån ett transformellt ledarskap. Det fanns inslag av det som 
kännetecknar en lärande organisation, men de processer som tydde på organisatoriskt lärande 
var svåra att få till, eftersom organisationen och medarbetarna inte tydligt blivit styrda i att 
detta har varit viktigt. Rektorernas styrning av organisationen har i viss mån skett via 
medarbetare, men det har saknats en tydlig koppling till det som kännetecknar en lärande 
organisation där medarbetare samtalar med varandra och drivs av visioner som pekar på en 
tydlig riktning. Studien har framför allt visat att rektorerna inte prioriterat visionen och 
möjligheten att tillsammans med medarbetarna diskutera sitt eget lärande.  
 
En annan del som fallstudien visat var att olika krav uppifrån chefer och även nerifrån 
medarbetarna bidragit till att det visionära arbetet förbisetts till förmån för ett mer 
transaktionellt ledarskap, där budgetverktyget kommit fram som viktigt, framför allt hos de 
senare rektorerna. Fallstudien har visat att när rektorerna försökt styra skedde det oftast 
utifrån ett nutidsperspektiv, där akuta händelser och strukturproblem var det som behövdes 
lösas.  
 
Studien kan också ses i ett större sammanhang än den enskilda fallstudien. Rektorernas 
svårigheter att leda visionärt kan härledas till en alltför hög arbetsbelastning och ett alltför 
stort fokus på budget och målstyrning, istället för att tänka på vilken skola som de vill ha i 
framtiden. Bristen på vision till förmån för budget är det som denna studie har visat! 
 
 
Nyckelord: Ledarskap, vision, lärande organisation och organisatoriskt lärande. 
  

 



Abstract 
 

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics – final paper, 15 HE 
credits spring term 2014. 

Titel: Leadership and vision in school: A learning organization  

Author: Tommy Hamrén 
 
The purpose of this case study was to examine how the leadership of principals within a 
selected secondary school affected the vision process and the ability to create a learning 
organization. To investigate this, three research questions were asked: Which type of 
leadership that was used by the principals? Have the principals worked with a clear vision? 
Can one, based on the principals' responses, talk about a learning organization? 
 
In the case study, interviews have been used to obtain answers to the three research questions. 
The questions were put to six principals who, at various times during the period 2003-2014, 
worked at the examined independent school. The survey was conducted using a qualitative 
approach and a mixture of an inductive and deductive approach - called abduction. 
 
The results have shown deficiencies in the visionary leadership of principals. The principals 
have in the interviews described a leadership that pointed towards a transactional leadership, 
although their desire was to lead the school from a transformational leadership. There were 
hints of a learning organization, but the processes that suggested organizational learning was 
difficult to get to, since the organization and employees have not clearly been guided in that 
this has been important. The principals' management of the organization has to some extent 
been made through employees, but there has been no clear connection to the characteristics of 
a learning organization where employees are talking to each other and are driven by visions 
that points to a clear direction. The study has mainly shown that the vision and the ability to 
discuss their own learning has not been prioritized. 
 
Furthermore, the case study showed that various demands from top managers but also from 
the employees contributed to the visionary work has been overlooked in favour of a more 
transactional leadership, where the budgetary tool emerged as important, especially by later 
principals. The case study has shown that when the principals tried to steer, usually it 
happened from a contemporary perspective, where acute events and structural problems 
needed to be resolved. 
 
The study can also be seen in a wider context than this single case study. Principals 
difficulties in leading visionary can be traced to an excessive workload and an excessive focus 
on the financial and performance management instead of thinking about which school they 
want to create in the future. The lack of vision in favour of the budget is what this study has 
shown. 
 
 
Keywords: Leadership, vision, learning organization and organizational learning.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Skolan kommer under valåret 2014 att vara en av de hetaste valfrågorna. Varje dag diskuteras 
skolan, och vad som har gått fel. Diskussionen i massmedia visar också att detta kommer att 
vara en av de frågor som avgör valets utgång. Olika rapporter och utredningar pekar alla i 
samma riktning, att den svenska skolan inte mår bra och att elevernas kunskaper, i framför allt 
matematik och svenska, sjunker och att något måste göras.  Bland annat PISA-utredningen 
2012 samt Leif Lewins nyligen framlagda utredning om kommunaliseringens effekter för den 
svenska skolan har visat på detta (PISA, 2012 och SOU, ”Staten får inte abdikera – om 
kommunaliseringen av den svenska skolan”). I debatten förs också fram vilket ansvar lärare 
och rektorer har för att resultaten försämras. Skolverket pekade i sin rapport, ”Rektorns 
ledarskap, med ansvar för den pedagogiska verksamheten” på bristerna i rektorns sätt att leda 
den pedagogiska verksamheten (Skolinspektionens rapport, 2012:1). I rapporten pekar 
skolinspektionen på att ”rektorns ledning för framgångsrik undervisning behöver utvecklas” 
och att detta måste ske praktiskt och nära medarbetarna, genom att öka graden av ”stöd, 
stimulans och inspiration till lärarnas eget lärande om vad som skapar framgångsrik 
undervisning” (Skolinspektionens rapport, 2012:8).  

Avsaknad av kontinuitet i en ledningsgrupp får enligt ovanstående rapporter stor betydelse för 
hur en organisation utvecklas. Vilken roll ledaren, i det här fallet rektorn, har för att utveckla 
och stödja de processer som bidrar till att organisationen tar rätt kurs och hittar sitt eget 
lärande, är det som denna undersökning kommer att ta fasta kring. Genom att tidigare ha läst 
litteratur kring lärande organisationer samt egna erfarenheter kring den organisation som jag 
är verksam inom, har framför allt arbetet med hur ledaren får medarbetarna att skapa sitt eget 
lärande och således i slutänden bidra till organisationens lärande vuxit fram som ett område 
värt att undersöka.   

Med erfarenheten av att ha varit i friskolans värld i olika ledande positioner i snart 14 år har 
min bild av skolan förändrats, men även den allmänna bilden i pressen och samhällsdebatten i 
allmänhet visar på att en attitydförändring till skolan. Den förändring som skedde i och med 
friskolereformen i början av 1990-talet har bidragit till att nya aktörer fått möjligheten att 
påverka hur skolan ska se ut och även hur det pedagogiska arbetet ska skötas. I arbetet med att 
skapa förutsättningar för elever och lärare att hitta en väg till lärande har rektorn en viktig och 
central uppgift. Rektorn ska leda det dagliga arbetet där det innebär att ha koll på det 
administrativa arbetet såväl som det praktiska arbetet ute på golvet bland elever och lärare. En 
del i detta arbete handlar om att också våga vara visionär, att titta framåt och staka ut vägen, 
riktningen mot de mål som organisationen sätter upp. Min egen drivkraft har alltid varit att 
arbeta med tydliga mål och att dessa ska vara ett medel fram mot den vision som målas upp. 
Den undersökta gymnasieskolans idé och vision har varit den samma från starten 2000 fram 
tills idag, denna är: ”Vår idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande 
med visionen om ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare 
som gör självständiga val.” (Huvudmannarapport, 2013, s.2)  
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1.2 Problemdiskussion 

Inom forskningen kring organisationer och framför allt den moderna forskningen (Senge, 
1995, Ekman 2004, Kurland m.fl, 2010), anses visionen ha stor betydelse för att förstå vad 
som får organisationer att lära sig och även hantera förändring (Argyris & Schön 1995, Senge 
1995, Kurland m.fl, 2010, Sandberg & Targama 2013).  

Ett område som intresserat mig, och som även växt fram under de tidigare arbeten som 
skrivits inom denna kandidatkurs, är hur det visionära arbetet, där rektorns ledarskap är 
viktigt, kan sägas påverka det vardagliga arbetet. Frågan är vilken betydelse visionen har för 
de mål och de handlingar som ska försöka genomföras och nås, samt i vilken utsträckning 
organisationen kan sägas vara en lärande organisation och hur organisationen lär.  

Begreppet lärande organisation har kopplingar till organisatoriskt lärande och forskningen 
menar att begreppen både kan särskiljas men även att de smälter ihop och kan användas 
tillsammans. Den vanligaste skillnaden mellan de två är att lärande organisationer mer 
beskriver hur en organisation bör lära sig medan organisatoriskt lärande mer tittar på hur den 
faktiskt lär sig under själva processen (Argyris & Schön, 1995; Tsang, 1997; Sun & Scott, 
2003; Ekman, 2004).  

Inom den friskola och gymnasieorganisation som undersöks och där jag är verksam finns det, 
och har under den undersökta perioden funnits, problem kring hur skolan leds och vart skolan 
ska. Det visionära arbetet har inte alltid varit tydligt. Dels har det under de undersökta åren 
bytts rektor vid sju tillfällen, dels har olika interna undersökningar pekat på att personalen och 
eleverna anser att skolan brister inom flera olika områden som på olika sätt kopplas till 
rektorns ledarskap, men även att det finns kopplingar till huruvida vi anses vara en 
organisation som vill lära sig och utvecklas, att titta framåt. Om ledarskapet är problemet, vad 
anser rektorerna att de själva bidragit med och i vilken utsträckning kan det ledarskap som 
rektorerna beskriver passa in på en lärande organisation och där visionärt tänkande anses vara 
en viktig faktor för framgång?  

Ett problem som finns inom den undersökta organisationen är att ledarskapet under flera år 
inte varit tydligt, vilket delvis kan förklaras med att det bytts rektor vid alltför många 
tillfällen. Detta har enligt min mening lett till att organisationen på skolan har fått lära sig att 
leda sig själv, där riktningen vart vi ska och hur den vägen ska se ut inte har funnits. Ett 
symptom på detta är att skolan fått allt svårare att rekrytera elever och där även resultaten i 
enkätundersökningar bland elever och personal och i elevers betygsresultat setts stadigt 
sjunka år efter år. Detta är ett problem, eftersom skolan står och faller med hur många elever 
vi har och hur eleverna och medarbetarna trivs. Min tanke är att rektorerna, som lett 
organisationen under dessa år, brustit i sitt ledarskap avseende visionärt ledarskap och att 
detta kan förklara skolans problem, att medarbetarna inte vet vart de ska. Ett sätt att 
undersöka detta är utifrån rektorernas syn på sitt eget ledarskap och hur de faktiskt ledde 
organisationen under de år de var verksamma, att försöka få fram i vilken utsträckning som de 
nämner begrepp som kan liknas vid eller som påminner om vision och det som, enligt 
forskningen, kallas för lärande organisationer.  
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1.3 Forskningsfråga 
 
Med utgångspunkt från ovanstående problemformulering kommer följande forskningsfrågor 
att ställas:  
 
Vilket ledarskap har rektorerna använt?  
Har rektorerna arbetat med en tydlig vision?  
Kan man utifrån rektorernas svar prata om en lärande organisation? 

1.4 Syftet 
 
Syftet är att undersöka hur ledarskapet hos rektorer inom skolan påverkar visionsarbetet och 
möjligheten att skapa en lärande organisation.  

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund och en problemformulering som mynnar ut i tre 
forskningsfrågor och ett syfte. Uppsatsen har ett uttalat teoretiskt inslag och teorin hänger 
tydligt ihop med både syftet och forskningsfrågorna, därför kommer denna undersökning att 
först visa på de teoretiska delarna, teori, och sedan gå över till att förklara hur uppsatsens 
metod är konstruerad. Resultatet som presenteras efter metoden bygger på de intervjuer som 
genomförts. Resultatet analyseras i avsnittet analys, för att sedan avslutas med hjälp av en 
slutsats.  
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2. Teori 
2.1 Teoriupplägg  

I detta avsnitt kring teorimomentet kommer en fördjupning av de fyra delarna ledarskap, 
vision, lärande organisation och organisatoriskt lärande att ske och samtidigt knyta an till 
undersökningens syfte och forskningsfrågor. I den första delen av teoriavsnittet diskuteras 
tankarna kring ledarskap, där främst Bass teorier kring ledarskap får störst utrymme, så som 
de framställs av Kurland m.fl. (2010). Efter detta övergår avsnittet att diskutera 
visionsbegreppet, där Senges definition (Senge, 1995) ses som utgångspunkt, men där olika 
vetenskapliga artiklar knyter an till hans definition och hur denna är kopplad till de två 
begreppen lärande organisation och organisatoriskt lärande. I den sista delen presenteras de 
två övergripande områdena, lärande organisationer samt organisatoriskt lärande, där 
Kurland m.fl (2010), Ekman (2004) samt flera andras teorier tas upp.  

2.2 Ledarskap 

McKinsey kom med en rapport 2010 som visade på vikten av ett tydligt och säkert ledarskap i 
skolan, där rektorns roll tillsammans med lärarnas roll är avgörande för en framgångsrik 
skola. Vikten av fortbildning och möjligheten att utvecklas som ledare ses som avgörande i 
rektorns uppdrag. Även vikten av kontinuitet, där lärare och rektor stannar under en längre tid 
ses som avgörande för framgång (McKinsey, 2010).  

Detta teoretiska avsnitt är tänkt att utifrån syftet, hur ledarskapet inom organisationer 
påverkar visionsarbetet och möjligheten att skapa en lärande organisation, titta på hur synen 
på ledarskap beskrivs i teorin och vad som kännetecknar ett ledarskap inom lärande 
organisationer. Det har skrivits mängder av artiklar kring vad ett ledarskap inom lärande 
organisationer omfattas av, men en samsyn tycks finnas kring att det handlar om att utöva 
någon form av inflytande över någon annan och att detta i sin tur ska leda organisationen 
framåt (Kotter, 1990, 1999; Grint, 2005).  Vad som krävs för att organisationen ska gå framåt 
menar vissa inte är klarlagt (Grint, 2005). Med den utveckling som ledarskapet genomgått, att 
i större utsträckning påtala och visa ledaregenskaper där hänsyn måste tas till 
förändringsprocesser, relationsbyggande och även förstå meningen med dessa, har det också 
blivit tydligare att visa på skillnaden mellan att vara chef och ledare (Kotter, 1990; Zaleznik, 
1977; Ekman, 2003).   

Ekman (2003) menar att chefer tenderar att lägga alltför mycket tid på administration istället 
för att bygga förtroende genom samtal, vilket framför allt kan nås genom aktivt ledarskap. 
Begreppet chef bygger en roll/en position som tilldelats någon, medan ledarskap förtjänas 
genom ”informella samtal” där det snarare gäller att lyssna in och bygga relationer (Ekman, 
2003, s.22ff). Andra forskare som är inne på samma linje är Sandberg och Targama, som i 
sina studier visar att ledarskapet idag är mer av konsultativ art, att det handlar om att ”vägleda 
och stimulera människor i de processer som ständigt pågår i organisationer” (Sandberg & 
Targama, s.263). Att genomföra samtal både formellt och informellt bygger i hög grad på att 
skapa relationer som gynnar utveckling av organisationen och att den på så sätt får hög 
utväxling i skapandet av en lärande organisation (Larsson & Vinberg, 2010).   

Senge (2012) beskriver ledarskapet i en skola, med sin systemmodell, som att de komplexa 
förändringar som hela tiden sker idag kan förstås om ledarens roll analyseras utifrån tre olika 
perspektiv. Senge pekar på ledaren som förvaltare, formgivare och lärare. Senge liknar en av 
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ledarens viktigaste uppgifter att agera som formgivare av ett fartyg där allas synsätt på hur 
fartyget ska se ut är viktiga. Med att vara förvaltare menar Senge att ledaren ska ha förmågan 
att föra fram en berättelse och få denna att förstås i en vision. Förvaltaren visar på komplexitet 
och analys i processer, vilket kräver tid och tålamod. Senge pekar på att denna roll axlas bäst 
om formgivaren och förvaltaren också intar rollen som lärare, med vilket han avser förmågan 
att skapa kreativa processer där byggandet av organisationen och det visionära arbetet är 
viktiga delar. Genom dessa tre egenskaper, förmågor, skapas en hävstångseffekt, där 
ledarskapet har en större möjlighet att lyckas (Senge, 1995, s.311ff).  

Ett annat sätt att definiera ledarskap, som exempelvis Keith Grint (2010) gör i sin bok 
Leadership, är att utgå ifrån att det handlar om position, person, resultat eller process. Med 
person menar han karisma och att det är vem du är som styr huruvida du är ledare eller inte, 
vilket går hand i hand med det traditionella synsättet på vad ledarskap handlar om (Grint, 
2010). Karisma är ett begrepp som kommer tillbaka i flera artiklar och där ledarens personliga 
egenskaper ses som viktiga (Conger & Kanungo m.fl, 1987, 1997, 1998).  
 
Grint visar också att när ledarskap handlar om position, är rollen att ha en både formell eller 
informell del i organisationen och knyts ofta till position, som förknippas med ett hierarkiskt 
synsätt. Med ledarskap som resultat menar Grint att det handlar om vad du presterar som gör 
dig till ledare. Processinriktat ledarskap kopplas till hur en ledare får saker och ting gjorda 
(Grint, 2010), vilket också kan sägas vara en viktig del i det organisatoriska lärandet där 
processen inte bara sker genom det individuella, utan framför allt omfattar det kollektiva 
lärandet (Örtenblad, 2001).  
 
Ledarskap handlar också om att förlita sig på den som leder, vilket även är viktigt inom 
skolan. Leithwood & Handford (2012) visar i sin studie att lärarna värdesätter egenskaper 
som ”kompetens, uthållighet och pålitlighet, öppenhet, respekt och integritet” (Leithwood & 
Handford, s.194).  
 
Ovan har ett försök att fånga en del av den diskussion som förs kring ledarskap och då mot 
slutet koppla det till lärande organisationer och det organisatoriska lärandet. Undersökningen 
går nu över till att beskriva de tre ledarskapsbegreppen transformellt, transaktionellt, och 
laissez-faire, som kommer att användas som tolkningsmodell i de intervjuer som genomförts, 
eftersom de på olika sätt kopplas samman med det som kännetecknar en lärande organisation 
och det som processinriktat brukar beskrivas som organisatoriskt lärande.   
 

2.2.1 Transformellt ledarskap  
 
Ett sätt att se på ledarskap är att titta på förmågan att skapa visioner där medarbetare bygger 
nätverk och arbetar i team och där processen sker på frivillig basis, med andra ord inte har 
några tvingande metoder i sig (Zaleznik 1977; Kotter, 1990; Senge 1995).  Ledarskapet blir 
här ett sätt att motivera sina medarbetare och ta tillvara deras vilja att få intellektuell 
stimulation, individuellt support och inspiration (Senge, 1995). Karisman hos den enskilda 
ledaren är också avgörande i detta ledarskap, som inom forskningen kommit att kallas för det 
transformella ledarskapet (Burns 1978; Bass 1999; Kurland m.fl, 2010).  Burns (1978) var 
den som först beskrev det transformella ledarskapet, som sedan Bass (1990;1999) byggt 
vidare på. Det transformella ledarskapet anses av forskare ha en nära anknytning till det 
ledarskap som utövas och bör utövas i skolan (Leithwood m.fl, 1998; Sun & Leithwood, 
2012; Kurland m.fl, 2010).  
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Med utgångspunkt från den miljö och den kontext som kännetecknar skolan kan denna sägas 
bygga på att ledaren på olika sätt försöker skapa en organisation med hög grad av lärande där 
ett aktivt ledarskap är centralt (Leithwood m.fl. 1998; Kurland m.fl. 2010).  
 
Transformellt ledarskap och att arbeta med organisatoriskt lärande, kan ha ett betydande 
inflytande i att skapa lärande organisationer, framför allt i skolans värld (Kurland m.fl. 2010; 
Leithwood m.fl. 1998).  De effekter som ledarskapet kan ha på medarbetarna bygger framför 
allt på i vilken utsträckning ledaren använder sig av visionärt byggande och att stimulera 
intellektuellt (Leithwood m.fl. 2002). Olika beteenden hos ledaren kan få medarbetarna att 
växa. Kurland m.fl. (2010) pekar på följande faktorer:  

1. Genom ”intellectual stimulation” (intellektuell stimulering) av medarbetarna får 
ledaren organisationen att bli mer kreativ och lösningsorienterade.  

2. ”Individualized consideration” (Individualiserad hänsyn), att helt enkelt bry sig om 
varje enskild medarbetare och med hjälp av råd och support stötta dem.  

3. ”Inspirational motivation” (Inspirerande motivation), att visa på visionen med 
optimism och tydliga riktlinjer med mål som är ambitiösa växer medarbetarna. 

4. ”Idealized influence” (Idealiserande inflytande), som bygger på ledarens karismatiska 
handlande utifrån värderingar, övertygelse och känsla av uppdrag.  
(Kurland, m.fl. 2010, s.11) 

 

2.2.2 Det transaktionella ledarskapet  
 
Det transaktionella ledarskapet bygger mer på belöning i form av egenintresse, där själva 
belöningen består av att medarbetaren bistår med arbete och i ersättning får lön eller andra 
förmåner som exempelvis bättre villkor eller status. Här betonas bland annat tydliggörandet 
av vad som förväntas och detta sker i utbyte mot något annat. Det uppstår ett påtvingat utbyte 
mellan ledaren och medarbetaren, vilket bidrar till att medarbetaren kommer att eftersträva 
det som ledaren önskar (Bass, 1990,1999; Kurland m.fl. 2010). Även det transaktionella 
ledarskapet kan delas in i olika delar: 
 
1. ”Contingent reward leadership”, detta begrepp kan ses som ett tydliggörande av roller där 
medarbetarna får belöning utifrån utförd prestation och där ledarens roll är att peka ut vägen 
och att den förväntar sig motprestationer, att ledarskapet är villkorat. 
2. ”Management-by-exception”, avser hur ledaren uppmärksammar beteende hos 
medarbetaren som avviker. Management-by-exception kan delas in i ett aktivt och passivt 
synsätt, där det aktiva står för att ledaren försöker sätta standards och tar initiativ då dessa 
sätts ur spel eller inte följs. Det passiva i management-by-exception utgår ifrån att ledaren 
endast griper in då något som inte är korrekt händer. Det som skiljer de aktiva från det passiva 
är således att den aktive söker det som är avvikande, medan den passive väntar till avvikelsen 
äger rum (Bass, 1999, s.21; Kurland m.fl. 2010, s.11).  
 

2.2.3 Laissez-faire 
 
Det tredje synsättet på ledarskap som Bass (1999) utvecklade är det som han kallade Laissez-
faire. Med detta synsätt som också kan översättas till ”låt gå”, menas att ledaren undviker att 
leda och brister i sitt sätt att leda. Ledaren inom detta synsätt försöker så långt det går att möta 
problem som uppstår genom att minska graden av tillgänglighet och istället för att vara aktiv i 
situationer som kräver beslut, undviker den dessa och tolkar situationen med passivitet.  
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Det finns en starkt negativ korrelation mellan graden av effektivitet och ledarskap som 
kännetecknas av laissez-faire (Kurland m.fl. 2010). Ledaren, baserat på denna teori, ses inte 
använda sin auktoritet som kommer med det mandat som den fått i egenskap av att blivit 
utsedd till chef (Kurland, m.fl. 2010). Bristen på tillgänglighet är också ett kännetecken för 
detta sätt att leda, vilket flera forskare påpekar (Larsson & Vinberg, 2010; Judge & Piccolo, 
2004).  
 

2.2.4 En jämförande sammanfattning av de tre teorierna kring ledarskap  
 
Det transformella ledarskapet har inom forskningen uppvisat hög grad av korrelation med hur 
väl medarbetaren presterar (Bass, 1999; Leithwood m.fl. 2002; Kurland m.fl. 2010). Det finns 
i den transformella ledarstilen högre grad av visionärt tänkande, men också större fokus kring 
hur personalen mår, där stor vikt läggs vid stress, miljö och förändringsmekanismer 
(Leithwood m.fl. 2005; Kurland, m.fl. 2010). Bass (1999) menar att det finns en negativ 
korrelation mellan transformellt ledarskap och laissez-faire, medan korrelationen med det som 
inom den transaktionella ledarstilen kallas för contingent-reward är mer positivt. Det 
transformella ledarskapet anses också idag vara starkt kopplat till ett karismatiskt ledarskap 
och flera anser att det karismatiska och transformella ledarskapet går att likställa med 
varandra (Bass, 2000; Conger m.fl. 1997).  
 
Andra menar att det inte alls går att förena de två och att det snarare bygger på att begreppet 
transformellt ledarskap idag används i alla sammanhang och omfattar allt som rör effektivt 
ledarskap (Yukl, 1999). Även om denna kritik framförts kommer denna undersökning att ta 
fasta vid det som Bass (2000), Leithwood m.fl. (2002, 2005) Conger m.fl. (1997) samt 
Kurland m.fl. (2010) pekar på, att transformellt ledarskap handlar om att motivera, leda 
genom vision, karisma samt intellektuell stimulering.  
 

2.2.5 Kritik mot de tre teorierna kring ledarskap 
 
De tre ledarskapsbegreppen som tas upp ovan har stött på kritik. En av de som kritiserat 
synsätt kring teorierna är Yukl (1999), som menar att de tre teorierna är alltför tvetydiga och 
kan tolkas på så många sätt, att de helt enkelt består av för många delar (Yukl, s.287). Enligt 
honom är teorierna inte tillräckligt uppbyggda i hur de förklarar vilka processer som krävs för 
att varje teori ska stå på egna ben. Han menar vidare att teorierna också är alltför induktiva i 
sitt synsätt och att de begrepp som varje teori innefattar därför inte håller när en mer noggrann 
analys görs (Yukl, 1999). Kritiken från Yukl riktar också in sig på att det karismatiska 
ledarskapet så som det anses passa in i det transformella ledarskapet, han menar att det 
karismatiska ledarskapet går att hitta hos både det transformella som det transaktionella 
(Yukl, s.299) Utifrån detta hävdar han också att det transformella ledarskapet av många 
forskare har beskrivits kunna gälla för allt effektivt ledarskap, teorin blir alltför allmängiltig 
(Yukl, 1999).  Yukl kommer dock fram till att teorierna kan tydliggöra hur ett ledarskap kan 
se ut. Han menar att det framtida forskning måste tänka på är att utveckla dessa teorier och 
tydliggöra de processer som ligger till grund för teorierna och hur synen på ledarskap hänger 
ihop med detta (Yukl, s.301). Trots denna kritik, anses teorierna kunna lyfta fram olika delar i 
ett ledarskap på ett systematiskt och förståeligt sätt, vilket bland annat Kurland m.fl. (2010) 
gör.    
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2.3 Vision 
 
Visionens betydelse för processen till en lärande organisation och för att förstå ledarskapets 
roll, är central och grundläggande i det transformella ledarskapet, det som anses vara essensen 
i ledarskapet, det som får medarbetare och organisationen som helhet att lyfta (Kotter, 1990; 
Senge, 1995, 1996; Conger m.fl. 1997; Yukl, 1999; Leithwood m.fl. 2002). Visionen kan 
beskrivas och definieras på många sätt.  
 
Senge (1995,1996) menade utifrån sin systemmodell att en organisation måste sträva efter och 
utgå ifrån en vision som sätter samtliga medarbetares gemensamma syn kring visionen i 
centrum.  Ledarskapets roll blir att formulera samtliga medarbetares visioner till en 
gemensam vision (Senge, 1995, 1996).  
 
Att ha en vision innebär att arbeta med människors motivation, se till varje människas 
enskilda potential och hur de genom denna kan rikta in sig mot framtiden och få hela 
organisationen att lyfta (Bass & Avolio, 1994; Senge, 1996, Leithwood m.fl. 2002). En 
organisation kan sträva efter att förändra sig och hitta nya strukturer, men om inte visionen 
finns där som vägleder hur detta ska gå till kommer det att leda till ett misslyckande. Visionen 
måste vara tydlig och får inte vara vag så att den uppfattas som oklar av medarbetarna, den 
måste också kommuniceras och hela tiden hållas levande, för att den inte ska upplevas som 
något främmande, ledaren har här ett viktigt uppdrag i att få detta att ske, där detta kan ske via 
tydliga beslut (Kotter, 1995). Visionen kan också sägas bygga på ett motiverande ledarskap, 
där inspiration, karisma och intellektuella utmaningar vägleder mot uppsatta mål som ska se 
till att organisationen lär sig nytt och blir stimulerade (Bass, 1990, Kurland m.fl. 2010).  
 
Visionen ses också som mer eller mindre ett måste, där det på flera håll snarare är ett 
arkivdokument än att ha funktionen som ett styrande instrument. Organisationer som lyckats 
skapa visioner, där medarbetare arbetat med uppsatta mål, har ofta skapat en gemensam 
värdegrund och även lyckats formulera en framtid som ter sig möjlig, men likväl jobbig, att 
nå (Sandberg & Targama, 2013). Med en gemensam värdegrund finns det också 
förutsättningar, enligt flera forskare, att genom visionen skapa hävstångseffekter eller 
katalysatoreffekter i organisationen, men att visionen måste ge utrymme för kreativitet och 
frihet att agera med hänsyn till vissa ramar (Senge, 1995; Grint, 2010; Sandberg & Targama, 
2013). Byggandet av en vision inom skolans ramar behöver, enligt Senge (2012), innehålla tre 
delar och han menar att visionen är mest effektiv när den skapar utrymme för kreativitet där 
det personliga mästerskapet ger en tydlig bild och ett klart besked om vad vi vill med denna 
bild tillsammans, samt att det är gruppen som måste besluta sig för hur den går vidare:  
”the shared vision is most effective when it incorporates the three elements of creative tension 
from personal mastery: a clear picture of current reality, a clear statement of the desired 
outcomes (”what we want to create together”), and collective choice about how to proceed” 
(Senge, 2012, s.88).  
 
Conger m.fl. (1997) har också varit inne på samma spår. De har med utgångspunkt i sina tre 
stadier visat ledarens karismatiska egenskaper och roll. Visionen i deras undersökning bygger 
på att ledaren ser den rådande miljön (steg 1) och utgår ifrån den när den skapar 
förutsättningar för att kunna lägga strategier och peka på en möjlig vision (steg 2), vilket i 
slutänden ska leda till själva genomförandet (steg 3). Visionsarbetet kännetecknas av 
”inspirational articulation of that vision”, med detta menat att den måste innefatta och omfatta 
begrepp och tankar som inspirerar och visar på visionen (Conger m.fl. 1997, s.292).  
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Visionen ses av bl.a. Kurland m.fl (2010) som något mer än bara en bild av framtiden, den 
bör vara inspirerande, motiverande och även skapa engagemang, som där öppnar upp för alla 
medarbetare att gemensamt vandra mot uppställda mål och öka sin grad av prestation, vilket 
underlättar i processen mot att skapa en lärande organisation (Kurland m.fl, 2010, s.13).  
 
Det Kurland m.fl (2012) och även andra forskare ovan pekar på är att visionsarbete bygger på 
förmågan att skapa motiverade och engagerade medarbetare som delar en gemensam 
värdegrund. Undersökningen kommer att ta fasta på detta i intervjuerna, där hur mycket av 
det som sägs kan kopplas till hur rektorerna leder och om de har satt visionsarbetet som något 
att prioritera. Visionsarbetet är, vilket ovanstående genomgång visat, en del i det 
transformella ledarskapet och visas också i analysmodellen nedan. I vilken grad detta 
ledarskap uttrycks i intervjuerna och vilken utsträckning som begreppet vision används får 
undersökningen visa. I metoden nedan ställs inte frågor direkt kopplat till begreppet vision, 
utan intervjuerna ska snarare visa i vilken utsträckning som de arbetat visionärt och om detta 
lyfter fram delar som kännetecknar organisatoriskt lärande och strävan mot en lärande 
organisation.  

2.4 Lärande organisation och organisatoriskt lärande 

En lärande organisation kan, som tidigare beskrivits, omfatta mycket, men den kommer i 
denna uppsats ha fokus på hur och vad rektorerna gjorde för att leda skolan mot en lärande 
organisation, och i vilken utsträckning det som rektorn säger kännetecknas av organisatoriskt 
lärande. En icke lärande organisation kännetecknas av att den har problem med att lära in, 
vilket i slutändan blir avgörande för organisationens utveckling. Att få en organisation att lära 
sig något är en konst och enligt Senge (1995, 2012) kan fem faktorer tillsammans bidra till att 
skapa en förståelse och även tydlighet kring vad som kännetecknar en lärande organisation: 
Dessa fem faktorer är, systemtänkande, personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma 
visioner samt teamlärande (Senge, 1995, 2012).  

Lärande organisationer har större möjligheter att skapas när de fel som upptäcks också rättas 
till (Argyris, 1995; Marlene, m.fl, 1985; Voulalas och Sharpe, 2005). Själva lärandet äger inte 
rum när felen rättas till, utan när orsaken bakom felen förstås där det egna ledarskapet är en 
del av själva problemlösningen (Argyris, 1991; Voulalas och Sharpe, 2005; Kurland m.fl, 
2010). En organisations kultur och dess innersta värderingar är för en ledning viktiga att lära 
sig och ta hänsyn till om den ska lyckas med att skapa förändring (Leithwood & Jantzi, 2005; 
Kurland m.fl, 2010; Alvesson & Sveningsson, 2008).    

En lärande organisations framgång bygger på huruvida systemtänkandet hos ledarna kan 
förankras i organisationen, där alla delar tillsammans skapar en hävstångseffekt. Det kommer 
att vara viktigt att använda metoder som visar på skillnad i effekt på det bestående. Risken är 
annars att organisationen tenderar till att söka enkla lösningar som missar att vi själva är en 
del av problemet (Senge, 1995). Ytterligare en viktig detalj i att skapa en lärande 
organisation, är att det organisatoriska lärandet omfattas av att organisationen tittar bakåt för 
att lära sig och använder denna historiska information för att titta framåt och även nå resultat 
som bidrar till förändring, och här har ledare har en central roll (Voulalas & Sharpe, 2005;  
Leithwood & Jantzi, 2005; Kurland m.fl, 2010).  
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Det personliga mästerskapet, så som det beskrivs av Senge (1995), utgår ifrån att det hos varje 
individ finns en strävan att utmana sig själv och att denna kraft tas genom kreativt lärande, 
vilket i sig bygger på att utmana sin egen inlärningsprocess och person. Centralt i detta är att 
se till sin egen roll i organisationen och genom denna roll bygga det personliga mästerskapet, 
vilket då ger ytterligare en hävstångseffekt (Senge, 1995).  

Hävstångseffekten får ytterligare kraft när vi tar till oss och har förmågan att omvärdera och 
bli mer medvetna om hur våra tankemodeller skapar hinder för utveckling såväl på det 
organisatoriska planet som det individuella. Senge hävdar att denna utveckling och ytterligare 
hävstångseffekt nås genom samtal och förmågan att ta till sig feedback samt ta hänsyn till den 
tidsförskjutning som sker hos människans kognitiva medvetande. Organisationer klarar sig 
dock inte genom att utnyttja dessa delar som hävstång, utan hävstångseffekten nås då de även 
måste skapa en vision som bygger på alla människors gemensamma visioner i organisationen 
(Senge, 1995). 

Ledaren får här en central roll då den måste fånga in och formulera alla tankar till en 
gemensam vision (Senge, 1995; Voulalas & Sharpe 2005; Leithwood & Jantzi, 2005; 
McKinsey, 2010). Ledarskapets centrala roll och att få en organisation att lära sig, att skapa 
visioner inom skolan bidrar till en hävstångseffekt och systemtänkande, vilket kommer att 
fungera när och om organisationen blir ett team (Senge, 2012). Andra forskare kallar detta 
”katalysatorfunktion” där den hjälper till att peka ut vägen (Sandberg & Targama, 2013).  

Konsten att kunna hantera förändring och att förstå en lärande organisation kräver ledarskap 
mer än chefskap och beskrivs av flera forskare (Kotter, 1990, 1995; Bass, 2000, Kurland m.fl, 
2010). En lärande organisation kan ses som att människor ges större utrymme att handla med 
hänsyn och förmågan att skapa förståelse för vart organisationen ska och att ledaren har en 
central roll i detta arbete (Sandberg & Targama, 2013). Förmågan att skapa utrymme handlar 
också om att förstå hur organisationens lärprocesser ser ut, där det antingen handlar om att se 
de fel som finns och att rätta till de beteenden som ger upphov till felen, vilket av Chris 
Argyris (1995) har kallats för ”single-loop learning” (Argyris, s.20).  Det finns dock ett annat 
sätt att ändra på fel och brister i en organisation, och detta handlar om att ändra de 
underliggande strukturerna som styr detta beteende, vilket Argyris (1995) kallar för ”double-
loop learning” (Argyris, s.20).  

Argyris pekar på processer i lärandet, vilket enligt senaste forskningen är den stora skillnaden 
mellan begreppen lärande organisation och organisatoriskt lärande. Organisatoriskt lärande 
och skillnaden mellan en lärande organisation beskrivs av bland annat Anders Örtenblad 
(2001) på följande sätt: ”Since there still seems to be confusion regarding the meaning of the 
two concepts, aims to clarify the two main existing distinctions - that organizational learning 
is existing processes while learning organization is an ideal form of organization” (Örtenblad, 
s.125).  

Ovan har en lärande organisation beskrivits så som den kommer fram inom en del av 
forskningen och här har tonvikten varit att visa på ledarskapets betydelse för att kunna skapa 
en lärande organisation. Själva processen, det som ovan kallats organisatoriskt lärande, är det 
som i slutänden ska leda fram till en lärande organisation.  

Kurland m.fl (2010) visar detta i sin undersökning. De visar hur organisatoriskt lärande kan 
skapas inom skolans värld och de har identifierat fyra olika mekanismer (i deras 
undersökning, låg- och mellanstadieskola): 
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1. Staff-involvment (Medarbetarnas deltagande) 
2. Evaluation (Utvärdering) 
3. In-school professional development (Professionell utveckling i skolan) 
4. Information management (Informationshantering)  

(Kurland, m.fl, 2010, s.9)  

Medarbetarnas deltagande skapar incitament för att hitta samarbete kring gemensam 
målsättning samt även förmågan att ta tag i delar som kan vara viktiga. Det finns en vilja till 
lärande när medarbetarna får ta eget ansvar för sina handlingar och möjligheten att påverka 
processer (Kurland m.fl, s.9).  

Utvärdering bidrar till att medarbetarna och teamet som helhet hela tiden håller sig 
uppdaterade med vad som behöver förbättras och att de också vidtar åtgärder, drar slutsatser, 
för att detta ska ske. Att systematiskt arbeta med utvärderingar anses som nödvändigt för att 
organisationen i skolan ska lära sig (Kurland m.fl, 2010, s.10; Voulalas & Sharpe, 2005). Med 
professionell utveckling i skolan menar Kurland m.fl (2010) att det handlar om att 
medarbetarna ska hitta samarbeten, där det gäller att dela med sig av sina erfarenheter och 
olika sätt att examinera, fokus här är på lärarens huvudroll att lära ut (Kurland m.fl, 2010, 
s.10). Informationshantering knyter an till själva rollen att lära ut och där informationen 
används för att medarbetarna ska lära sig mer och ta till sig vad andra lärare har gjort. Det är 
därför viktigt att informationsflödet om vad alla gör och vad som behöver förbättras fungerar 
(Fullan, 2002, s.417).  

Kurland m.fl, (2010) visar i sin undersökning även upp en modell hur en lärande organisation 
skulle kunna nås genom rektorns sätt att leda organisationen mot visionen. Denna modell 
illustreras på följande sätt av Kurland m.fl:  

 

 

 

(Kurland, m.fl, 2010, s.9) 

I H1 menar Kurland m.fl att det finns en starkare koppling mellan det transformella 
ledarskapet och ett organisatoriskt lärande än det transaktionella ledarskapet och att 
kopplingen till laissez-faires ledarskap är negativt avseende organisatorisk lärande och att 
skapa en lärande organisation (Kurland, m.fl, s.12) I H2 påpekar de att rektorns transformella 
ledarskap är mer positivt relaterat till visionen än vad det transaktionella ledarskapet är och att 
även här finns det en negativ koppling till ledarskapet laissez-faire (Kurland, m.fl, s.15).  

Slutligen i H3 är kopplingen att det transformella ledarskapet kommer att med hjälp av 
visionen underlätta arbetet med att skapa ett organisatoriskt lärande i skolan (Kurland, m.fl, 
s.15).  

 

Principal 
leadership style H2

School 
organizationail 

vision
H3

School 
organizational 

learning

H1 
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Skillnaden mellan de två begreppen organisatoriskt lärande och lärande organisation är inte 
alltid tydlig och ibland tycks de snarare smälta samman och peka på samma delar. I denna 
uppsats används organisatoriskt lärande för att beskriva processen som i slutändan ska leda en 
lärande organisation. De två begreppen kan också beskrivas som att organisatoriskt lärande 
handlar om att använda historiska kunskaper, att titta bakåt och att lära sig att använda sig av 
de lärdomar som organisationen gjort. En lärande organisation handlar snarare om det som en 
organisation vill nå och att det organisatoriska lärandet är vägen dit. På detta sätt hamnar 
definitionerna närmare det som uttrycks av bl.a. Voulalas & Sharpe, 2005, Leithwood & 
Jantzi, 2005 och av Kurland m.fl. 2010.  

Utifrån denna beskrivning av de teoretiska begreppen kommer uppsatsen nu att visa på den 
analysmodell som ligger till grund för att kunna analysera det empiriska materialet.  

2.5 Analysmodell 
 
En första del av analysmodellen är att med hjälp av det som beskrevs i avsnittet 2.4 lärande 
organisation och organisatoriskt lärande, använda de fyra faktorerna: medarbetarnas 
deltagande, utvärdering, professionell utveckling i skolan samt informationshantering, och 
undersöka i vilken utsträckning dessa kommer fram utifrån de svar som rektorerna ger. 
Analysmodellen kommer även, som en andra del, att utgå ifrån det som tas fram i avsnittet 
2.2, avseende ledarskapet så som det presenteras av Bass (1990, 1999) och Kurland m.fl. 
(2010). I deras syn på vad som kännetecknar de tre ledarskapstyperna transformellt, 
transaktionellt samt laissez-faire, kommer de svar som ges av rektorerna kunna ge en bild av 
vilket ledarskap de använt. En tredje aspekt av analysmodellen är, precis som även Bass 
(1990, 1999) och Kurland m.fl. (2010) hävdar, att titta på utifrån huruvida de rektorer som 
intervjuas anser att visionen är ett viktigt inslag i deras ledarskap. Visionsanalysen utgår ifrån 
de begreppen i avsnitt 2.3 och som Conger m.fl. (1997) anser vara viktiga för att ledarens 
visionära arbete ska fungera. Sammantaget innebär analysen att följande tre delar kan 
illustreras på följande sätt: 
 
1. Övergripande analys – kännetecken kring en organisation som har inslag av: 

a) Medarbetare som deltar 
b) Utvärdering av verksamheten 
c) Professionell utveckling i skolan 
d) Informationshantering (Kurland m.fl, 2010)  

 
2. Kännetecken på ledarskap utifrån (Bass, 1999; Kurland m.fl, 2010)  
 
Ledarskap Kännetecken 
Laissez-faire Låt gå princip, ledarskapsundvikande, brist i 

tillgänglighet 
Transaktionellt  Peka ut vägen, motprestationer, visa på 

strukturer  
Transformellt Intellektuell stimulans, individualiserad 

hänsyn, inspirerande & motiverande, 
karismatiskt handlande, visionärt 
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3. Vision utifrån att ledaren i tre steg: 
• Steg 1 ser i den rådande miljön vad som behöver göras och utgår ifrån den när 

den skapar förutsättningar för att kunna lägga strategier och i, 
• Steg 2 pekar på en möjlig vision, vilket i slutänden ska i 
• Steg 3 leda till själva genomförandet. (Conger m.fl, 1997) 

 
Det finns en stark koppling till det transformella ledarskapet i Congers m.fl. (1997) synsätt, 
utifrån tabellen ovan. Visionsarbetet kännetecknas, som beskrivits tidigare av ”inspirational 
articulation of that vision”, där begrepp som att inspirera, motivera och övertyga är centrala 
(Conger m.fl, 1997, s.292).  
 
Utifrån denna analysmodell har följande undersökningsfrågor tagits fram, som också är 
undersökningens intervjufrågor:  

• Vad innebär begreppet ledarskap för dig?  
• Vilket ledarskap anser du att du använt i den dagliga verksamheten?  
• Under din tid som rektor, vad gjorde du och hur valde du att arbeta med 

organisationen som ledare?  
• Vilka styrinstrument har du som rektor använt?  

 
I metoden, som följer i nästa del, kommer en förklaring till varför undersökningsfrågorna är 
konstruerade som de är.  
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3. Metod 
 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i det som inom forskningen brukar kallas för 
tolkningsperspektivet, där förståelse och tolkning av kunskapen är centralt. En viktig del i 
detta synsätt är att människan konstruerar sin verklighet genom det sociala samspel som den 
är en del av. Verkligheten kan betraktas på många sätt, men oavsett, sker detta utifrån 
människans egen horisont (Bryman & Bell, 2013).  

Det handlar om att förstå människors beteende snarare än att förklara det, vilket positivismen 
menar att man kan eller bör göra (Bryman & Bell, 2013). Människors idéer och 
föreställningar om hur världen är beskaffad tar sig uttryck på många sätt. Framför allt bygger 
de på de erfarenheter och den samverkan som människan har med andra människor, det är i 
utbytet av idéer och tankar människor emellan som det föds nya föreställningar och nya 
erfarenheter (Grint, 2005). 

Denna komplexitet gäller i högsta grad även för denna undersökning. De tolkningar som görs 
bygger snarare på ett subjektivt synsätt och beskriver människors handlingar och beteenden, 
vilka kan förstås genom att tolka de rektorer som intervjuas. Detta tolkningsperspektiv brukar 
kallas för fenomenologi, men är också snarlik den hermeneutiska traditionen, båda utgår ifrån 
att tolkning är centralt vid förståelsen av mänskliga handlingar och beteenden (Bryman & 
Bell, s.40, 2013).  

3.2 Undersökningsansats 
 
Undersökningen utgår ifrån teorierna kring lärande organisation och organisatoriskt lärande, 
vilket ledarskap som används och i vilken utsträckning visionen kommer fram i det som 
rektorerna återger. Synen, så som den framställs av rektorerna, kring hur man som rektor valt 
att leda är central för analysen. Undersökningen och analysen ska ta fasta på vad rektorerna 
anser att de gör för att arbeta med den vision som organisationen haft sedan starten 2000. 
Frågorna ställs dock inte specifikt kring begreppet vision, lärande organisation, 
organisatoriskt lärande eller kring de tre ledarskapsteorierna transformellt, transaktionellt och 
laissez-faire, utan är mer öppet ställda för att på så sätt få rektorerna att beskriva hur de ledde 
organisationen och sedan se hur väl svaren stämmer överens med de teoretiska begreppen. 
Angreppssättet för denna undersökning är det kvalitativa. 

3.3 Analysmetod  
 
Metodansatsen kommer att använda sig av en blandning mellan det induktiva och deduktiva, 
här benämnd som abduktion (Bryman & Bell, 2013). Det induktiva i denna uppsats utgår från 
empirin, det som rektorerna säger, och där försök att hitta samband som kan anses vara 
allmängiltiga utifrån teorierna, medan det deduktiva angreppssättet utgår från teorin och söker 
empirin, för att sedan kunna dra vissa slutsatser utifrån det mer allmänna till det mer enskilda 
(Bryman & Bell, 2013). Teorin kring lärande organisationer och organisatorisk lärande, med 
utgångpunkt i Senges och utvecklad av Kurlands m.fl (2010) samt hur de ser på ledarskap och 
visionsarbete ligger till grund för den analysmodell som Kurland m.fl (2010) utvecklat utifrån 
Bass teori kring transformellt, transaktionellt och laissez-faire ledarskap. Analysmodellen 
kommer att testas med hjälp av de öppna frågor som ställs till rektorerna.  
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Den undersökta empirin, så som den kommer fram utifrån de svar som ges av rektorerna, blir 
ett medel för att anpassas till Senges, Kurlands m.fl. och Bass teorier kring lärande 
organisationer. På detta sätt kan denna undersökning innehålla både det induktiva och det 
deduktiva synsättet att närma sig teorin. Genom att testa begreppen i modellen och se hur väl 
de stämmer in med de svar som ges utifrån intervjuerna antas ett deduktivt angreppssätt, men 
genom att också anpassa begreppen till frågorna och således ändra teoriinnehållet med hjälp 
av de svar som ges, antas ett induktivt synsätt på teoriinnehållet (Bryman & Bell, 2013).  
 
Teoriavsnittet ovan har visat de begrepp och företeelser som är vanligt förekommande i synen 
på ledarskap och visionsarbete så som de framställs i organisatoriskt lärande och det som 
kännetecknar lärande organisationer. Begreppen har lyfts fram och synliggjorts som olika 
fenomen eller företeelser och med hjälp av de öppna frågeställningar som används i intervjun 
är de tänkta att tydliggöra och förenkla rektorernas syn på sitt eget ledarskap och hur detta 
påverkar visionsarbetet och möjligheten att skapa en lärande organisation (Bryman & Bell, 
2013).  
 
De begrepp som används i undersökningen är lärande organisation, organisatoriskt 
lärande, ledarskap och vision. Samtliga fyra begrepp har teoretiserats ovan för att passa in i 
och tydliggöra undersökningen. Begreppen bildar också en naturlig gemenskap, då de 
tillsammans kan sägas beskriva det som Senge lyfter fram som viktigt i sin systemmodell för 
hur en lärande organisation ser ut (Senge, 1995).  

3.4 Datainsamling 
 
I denna undersökning har det material som använts dels varit litteratur och vetenskapliga 
artiklar (sekundärt), dels empiriskt material (primärt). Med sekundärt material, eller 
”andrahandskällor” avses sådant som författaren själv inte har samlat in, utan det bygger på 
tidigare forskning. Med primärt material menas ”det material som man direkt använder”, i 
denna undersökning är det de intervjuer som är gjorda och som inte finns registrerade tidigare 
(Both m.fl.s.82, 2004).  

3.4.1 Sekundärt material 
 
Litteraturen har sökts genom att undersökningen tog sin utgångspunkt i Peter Senges bok 
”Den femte disciplinen” (1995). Litteraturmaterialet har växt fram med utgångspunkt från de 
fyra begreppen lärande organisation, organisatoriskt lärande, vision och ledarskap, där 
Högskolan Västs bibilioteksdatabas PRIMO, avseende vetenskapliga artiklar, varit 
huvudsökkälla. Undersökning har också i viss mån använt sig av Google och utifrån de träffar 
som då fåtts kunnat hitta artiklar via Högskolan Västs bibilioteksdatabas. I undersökning har 
framför allt artiklar av Peter Senge varit utgångspunkten. Med hjälp av Senges artiklar och de 
referenser han använt har fokus legat på att söka kring olika syn på begreppen lärande 
organisation, organisatoriskt lärande samt begreppen vision och ledarskap. Här har flera namn 
kommit att sticka ut och blivit vägledande i hur uppsatsen har formats. Kotter (1990), Bass 
(1999) och Leithwood & Jantzi (2005) och framför allt Kurland m.fl. (2010) har varit 
tongivande i sin syn på ledarskap, men framför allt i sitt sätt att beskriva främst Bass teorier 
om transformellt och transaktionellt ledarskap. Hela teoriavsnittet och urvalet av litteratur är 
kopplade till syftet och forskningsfrågorna.  
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3.4.2 Primärt material 
 
Det primära materialet består av sex intervjuer med tidigare rektorer inom Sjölins Gymnasium 
(tidigare L’Estradska och Vittragymnasiet Södermalm). Som beskrivits i det inledande 
problemformuleringskapitlet är tanken att intervjuerna ska lyfta fram vad som kan ha varit 
problemet med att få olika delar på plats och att en förhoppning är att de fyra begrepp som 
denna undersökning tar fasta vid, lärande organisation, organisatoriskt lärande, ledarskap och 
vision, på olika sätt ska kunna bidra till att få fram mönster och gemensamma drag som kan 
underlätta för nuvarande rektor och ledning i deras fortsatta arbete med skolan.  
 
Metoden som är vald för att undersöka och få svar på de frågor som ska bevaras är en 
blandning av ostrukturerad intervju och semi-strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013, 
s.475ff). Intervjuerna kommer att ske genom att fyra undersökningsfrågor ställs (se teoridel) 
till de rektorer som har varit anställda inom organisationen mellan åren 2003 och 2014. Varje 
rektor kommer att få samma frågor där sammanhanget är detsamma, på så sätt är intervjun 
delvis strukturerad. Frågorna har varit öppna och det har funnits en stor möjlighet att 
diskutera frågorna. Respondenterna har med hjälp av de svar och den berättelse de gett kunnat 
skapa ett samtal där intervjun snarare formats utifrån de svar som getts. Intervjun har således 
inte byggt på bestämda svar utan snarare på ett flexibelt förhållningssätt.  Viktigt har varit att 
fånga det som respondenten ansett vara viktigt och att ställa följdfrågor kring detta. 
Följdfrågor visade sig knappt behövas då varje respondent pratade på oavbrutet kring de 
frågor som ställdes.  

En viss struktur finns i de formulerade frågorna, eftersom de är tänkta att ta fram synen och 
öppna upp en tolkning av de fyra teoretiska begreppen lärande organisation, organisatoriskt 
lärande, vision och ledarskap. De frågor som ställs ger respondenten en möjlighet att svara 
öppet och där svaren bildar teman och begrepp som förhoppningsvis passar in i de tre  
analysmodellerna som presenterats ovan i teoridelen. Svaren återges noggrant där citat 
används. Avsikten är att läsaren ska kunna se ordagrant vad som sas, men att viktiga begrepp 
och det som är centralt för forskningsfrågorna presenteras i en sammanfattande tabell. 

Intervjuerna är också begränsade till sex olika rektorer mellan åren 2003 och 2014 inom den 
gymnasieorganisation som jag är verksam inom idag. Sju rektorer kontaktades, men en av 
dessa rektorer har tyvärr inte kunnat nås. Skolan startade år 2000 och fram till 2003 hade 
skolan två olika rektorer, varav den första var rektor även för den grundskola som finns i 
huset. Rektor nummer två i ordningen var där kort tid och det är inte förrän vid 2003 som 
kontinuitet uppstod på skolan i och med en rektor som verkade under tre år.  

De intervjuade är anonyma, enligt önskan från vissa. Perspektiven är rektorernas och avsikten 
är således inte att få med vad medarbetarna anser. Tanken med denna avgränsning är att se 
om det går att hitta mönster och tendenser i hur de sex rektorerna styrt och lett organisationen 
utifrån de analysmodeller som används.  

3.5 Organisationen som undersöks  
 
Organisationen, som är en friskola, heter idag Sjölins Gymnasium, men har haft flera namn 
under de år som denna undersökning har valt att titta på. Mellan åren 2003-2008 hette 
organisationen L’Estradska, för att mellan 2008-2013 heta Vittragymnasiet Södermalm. 
Undersökningen tar inte sin utgångspunkt i de förändringar som namnbytena har bidragit till. 
Det är således rektorns ledarskap och dennes syn på hur den styrt organisationen som ska 
undersökas, inte medarbetarnas syn.  
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Eftersom det är en friskola, så styrs också skolan som ett företag, där det finns vinstkrav och 
även en idé och vision för vad skolan ska sträva efter.   

3.5.1 Författarens relation till respondenterna 
 
Det finns också etiska dilemman att ta hänsyn till vid de intervjuer som genomförts. 
Personerna nämns inte vid namn i undersökningens resultatdel, vilket har varit ett önskemål 
från flera. Detta har gjort att varje respondent nämns endast med rektor A-F. En annan 
svårighet är respondenternas roll till intervjuaren/författaren. Jag har varit kollega med flera 
av dem som jag intervjuat, flera av de intervjuade har också varit mina chefer och en av dem 
är min chef idag. Jag har i de intervjuade situationerna påpekat att jag velat ha ärliga svar och 
att jag kommer att återge svaren ordagrant, vilket varit möjligt då intervjuerna spelats in 
samtidigt som jag skrivit ned det som sagts. Genom att återge stora delar av intervjuerna har 
det också funnits en vilja från min sida att visa vad som sagts. Det finns också en medvetenhet 
att de tolkningar jag gör av intervjuerna även bygger på en del av den bild jag haft av de 
intervjuade som chefer eller kollegor. Därför har det också varit viktigt att med hjälp av 
analysmetoden visa vad som sägs utifrån teorin och därmed också tydliggöra de tolkningar 
jag gör. En annan viktig del är att varje respondent i efterhand fått möjlighet att gå igenom 
intervjuerna efter att jag lyssnat och renskrivit dem (Bryman & Bell, 2013; Bell & Bryman, 
2007).  

3.6 Validitet  
 
Denna undersökning skulle få ett helt annat resultat om den utfördes på en annan skola, på en 
annan ort i en annan miljö. De begrepp som analysmodellen tar fasta vid; lärande 
organisation, organisatoriskt lärande, vision, transaktionellt, transformellt och laissez-faire 
ledarskap kommer dock att tolkas med utgångspunkt från de sex rektorernas svar på de frågor 
som ställs. Inom forskningen pratar man om ”överförbarhet”. Kontexten kan bidra till ett 
annat resultat om svaren och resultatet är densamma, även om vi flyttar intervjun till en annan 
miljö och sammanhang är graden av överförbarhet hög (Bryman & Bell, 2013 s.403-404). 
 
I denna undersökning finns en tidsskillnad på ett antal år, där den första rektorn var på plats 
2003 och den nuvarande 2014. Intervjuerna är tänkta att belysa hur deras syn på sitt eget 
ledarskap och hur de lett verksamheten, påverkat visionsarbetet och möjligheten att skapa ett 
organisatoriskt lärande och en lärande organisation. Det finns dock en förväntan att hitta 
samband mellan rektorernas syn på vad ledarskap är och även hur de använt det i den dagliga 
verksamheten.  
 
Det finns inom forskningen de som anser att det är viktigt att kunna mäta ett begrepps 
validitet. Detta synsätt brukar innebära att man utgår ifrån ett antal begrepp och ställer 
hypoteser som på olika sätt kan förklara dessa begrepp, vilket motsvarar ett deduktivt synsätt. 
Denna undersökning har vissa inslag av detta, då den med hjälp av ovanstående analysmodell 
försöker se hur väl begreppen inom modellen motsvarar de tankar och svar som ges av 
rektorerna. Här läggs dock inte vikt vid mätningen i sig, utan snarare att se hur väl en 
analysmodell bestående av begrepp stämmer in med det som sägs i intervjun, vilket kan kallas 
för abduktion, vilket är en blandning mellan det deduktiva och det induktiva synsättet 
(Bryman & Bell, 2013, s.400-401).  
 
Graden av validitet i denna uppsats bestäms också med hjälp av den feedback som getts av 
respondenterna, efter att intervjuerna sammanställts och den tolkning som gjorts och skrivits 
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ned. Detta brukar kallas för ”trovärdighetskriteriet” och kan ses som ett alternativ till validitet. 
Hur ”tillförlitlig” undersökningen är bestäms utifrån hur väl rektorerna anser att den 
undersökning som jag beskriver motsvarar de svar som getts av dem. Det ligger således stor 
vikt vid att undersökningen granskats av dem som resultatet bygger på, allt för att öka 
trovärdigheten i de resultat som kommer fram och av den tolkning som gjorts vid intervjuerna 
(Bryman & Bell, 2013, s.402-405).   
 
De felaktigheter som finns i undersökningen, kan delvis förklaras av den tolkning som görs av 
dels de teorier och texter som använts, dels den tolkning och urval som görs utifrån de svar 
som fås genom de öppna och ostrukturerade intervjufrågorna. Varje intervju har spelats in och 
skrivits ned och sedan har en jämförelse mellan det skrivna och det sagda försökt att fånga 
hela intervjun. Även här kan detaljer ha missats, men de intervjuade rektorerna har fått 
möjlighet att både direkt efter intervjun samt vid uppsatsens slutskede att kommentera 
innehållet. Detta har skett genom att de fått möjlighet att kommentera det som skrivits ned.   
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4. Resultat  
 
I denna del kommer resultatet av de intervjuer som är gjorda att beskrivas. Resultatet 
presenteras i dispositionen nedan genom att de intervjufrågor som ställdes också blir 
rubrikerna för varje avsnitt där rektorernas svar tas med, där citat används för att visa korrekt 
återgivning av det som sagts. Som påpekats i metodavsnittet har ett urval gjorts som bygger 
på att det endast är det som är relevant för forskningsfrågorna som tas med. Varje avsnitt 
avslutas med de viktigaste begreppen i en sammanfattning i tabellform.  

4.1 Vad innebär begreppet ledarskap för dig? 
 
Denna fråga är ställd för att fånga den allmänna synen på ledarskap och genom denna hitta en 
bakomliggande föreställning vad ledarskap handlar om och att kunna koppla detta till det 
ledarskap rektorerna faktiskt använt i den dagliga verksamheten. Jag har valt att dela upp 
svaren för varje rektor var för sig så att det är lätt att följa med vad varje rektor sagt.  
 
För rektor A innebär ledarskap att kunna ”påverka ett flöde eller en förändring. Och att då få 
med sig människor, mot ett mål som man satt. Ett gott ledarskap är att klara av att göra detta 
på kort tid och nå målen – det är ett gott ledarskap. Ledarskap kan se olika ut, jag tror på ett 
situationsanpassat ledarskap.”  
 
Ledarskap kan också handla om ”handledning”, vilket uttrycks av rektor B. En ledare behöver 
inte besitta de vassaste pedagogiska egenskaperna, ”men vi behöver kunna se andra och att 
kunna låta andra blomma ut. Övergripande ledarskapet är paraplyet”, menar denna rektor. 
Viktigt för rektor B är att kunna ”bygga kulturer, att leda andra människor, det blir ett socialt 
sammanhang, att ha förmågan att bygga en god kultur, med en riktning, vad vill du uppnå? 
Olika kulturer kan vara det man vill uppnå.  En god kultur, att uppmärksamma varandra, att 
vi lär oss av varandras styrkor och att vi tar efter där vi inte är så bra.” 
 
Rektor C menar att ledarskap handlar om att ”hitta balansen mellan krav och inspiration”, där 
”skickligt ledarskap är när kravsättande fungerar utan att individen sätter sig emot, där det 
blir ett tillmötesgående, gör du det här så får du det här”. Ledarskap handlar också, enligt 
rektor C, om att få ”lärare att prata kring att älska sitt yrke, att få dem att inspireras och 
utifrån egen vilja och vision nå dit man vill som ledare vill.” 
 
Rektor D beskriver ledarskap som att det ”innebär att man skapar möjligheter för andra 
människor att ta ansvar, att växa, få möjligheter att se saker ur olika perspektiv, att skapa 
möten. Visa inriktning, att visualisera en målbild, där visionen är viktig och missionen 
behöver få plats. Det behöver finnas någon som visar riktningen. Begreppet handlar om att 
skapa möjligheter för att kunna växa för att tillsammans kunna nå målen och visionen som 
företaget har satt upp.”  
 
Rektor E menar att ledarskap ”handlar om att ha ett ständigt fokus på kärnverksamhet, 
undervisningen, att eleverna ska lära sig det de behöver för framtiden, oavsett bakgrund.” 
Samma rektor menar att det gäller att ”hitta strategier för detta, vara trogen 
kärnverksamheten är dock viktigast och att effektivisera verksamheten för att eleven ska nå de 
mål som den sätter upp tillsammans med sina lärare.” Enligt rektor E gäller det att ”hitta ett 
klimat med tillåtande attityd; om inte människor kan växa, få tänka fritt och med fria åsikter, 
så kommer vi inte att växa, för att lära oss av varandra. Min roll är att vara 
trädgårdsmästare som vattnar och gödslar. Kunden, det vill säga eleven, ska alltid vara i 
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fokus. Det gäller att ha fullständig koll på kärnverksamheten – där jag anser att skolans 
vision är en stor del av kärnverksamheten, gynna den och du har större möjlighet att nå dina 
mål.” 
 
”Det gäller också att ha rätt personer med på skutan”, menar rektor E, där det även gäller att 
få alla att inse att ”vi inte är här för vår egen skull, utan för elevernas”. ”Vi gör en resa 
tillsammans, där vi konkretiserar vad en engagerad lärare gör: att höga förväntningar, följa 
stigen, vägen mot de mål de vill, kan jag som ledare göra detta tillsammans med lärarna, då 
är detta ett bra ledarskap”, menar rektor E.  
 
Rektor F menar att ”ledarskap är någon att se upp till, att det är någon som skapar en vilja 
att följa med, någon som föregår med gott exempel. En ledare är även någon som kan sitt 
område och som kan och vågar göra fel.” Denna rektor påpekar också att i ett ledarskap 
”finns det inget som heter skitgöra, utan att det handlar om ett demokratiskt, inlyssnande 
ledarskap, där det gäller att få medarbetarna att följa en.”  
 
Sammanfattning  
Ledarskap för rektorerna ovan kan sammanfattas genom följande viktiga begrepp: 
 
Rektorer Viktiga begrepp 
Rektor A Flöde och förändring, mål, situationsanpassat 
Rektor B Handledning, bygga kulturer, riktning 
Rektor C Krav och inspiration, kravsättande utan att 

individen sätter sig emot 
Rektor D Skapa möjligheter, riktning, visualisera 

målbild, vision 
Rektor E Kärnverksamhet, effektivisera verksamheten, 

strategier, mål, trädgårdsmästare, vision 
Rektor F Demokratiskt, inlyssnande 
 

4.2 Vilket ledarskap anser du att du använt i den dagliga verksamheten?  
 
Rektor A beskriver detta som att ”jag inte är medveten i mitt ledarskap, utan snarare 
situationsanpassar jag mig. Jag hade inte en klar bild vad jag skulle göra när jag kom in i 
skolan. En skola där man inte hade struktur och rutiner, en skola som behövde hjälp, någon 
med erfarenhet behövdes. För mig var det bara att kavla upp ärmarna, att behöva styra upp 
det som behövdes. Operativt ledarskap genom att också på så sätt att få med alla, inte 
diskutera så mycket, det fanns en krismedvetenhet i gruppen, vilket var bra, men den behövde 
hjälp, det handlade om att snabbövertyga gruppen. Det handlade om att få alla elever som 
skulle ta studenten att få sin gymnasieexamen.”  
 
Det var ett operativt ledarskap som behövdes, enligt rektor A, som beskriver detta på följande 
sätt: ”Det operativa ledarskapet, handlar dels om att man kan de delar som ska göras och 
kom att handla väldigt mycket om att man skulle visa de som skulle leda, i det här fallet 
arbetslagsledarna, vad som var viktigt och hur detta skulle genomföras – det behövdes 
styrning. Det här förväntar jag mig av dig som arbetslagsledare. Ett sätt var att införa dubbla 
skolmöten i veckan och under det första året handlade det väldigt mycket om att ha koll, att 
göra hantverket parallellt med arbetslagsledarna, där schema, plan för varje elev som inte 
hade nått sina mål, föräldrar, planer vad lärarna och eleverna skulle göra på detaljnivå och 
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framför allt på kursnivå – tydlighet kring detta var viktigt. Jag la schema, hittade och 
identifierad ledarförmågorna, och tydliggjorde att de som skulle kunna göra detta var med 
och gjorde det. Det fanns gott om förmågor på olika nivåer.”  
 
I B:s fall handlade det en hel del om att ”föregå med gott exempel, att jag var synlig, att jag 
gav svar på frågor, att jag var tillgänglig”. B menar att det är ett ”kulturbyggande, ett 
normerande, ett förebildskap, det är inte ett uttalat sätt att ställa krav på sina medarbetare, 
eftersom jag gör så här så förväntar jag mig att alla andra gör så här, det blir ett tyst 
förmedlande av kunskap och förväntningar”. B fortsätter, ”det som jag hade velat vara bättre 
på var det uttalade, det förväntade, att ställa krav, där var jag för dålig och för mycket rookie 
och för feg, att ställa kraven på papper som visar vad jag förväntar mig av dig, detta lindade 
jag in och i efterhand var detta onödigt naivt. Ville vara mer av att visa vägen, gå före, vilket 
har effekt, men det var på detta sätt jag agerade.”  
 
B menar, att ”jag har alltid förväntat mig att folk tar ansvar, på detta sätt har jag också delat 
ut ansvar och jag har litat att på att folk tar ansvar. Jag förväntar mig att alla medarbetare 
tar detta ansvar. Det mer mjuka sättet att leda. Inte bara ämnesansvar, utan andra frågor, 
mår en elev dåligt, fånga upp denna, se till att lösa detta – viktigt ansvar. Att bygga en kultur 
där vi visar hur vi är. Utan att jag sa detta så fanns denna förväntan där, där kulturen är 
viktig.”  
 
För rektor C handlade det om att vara ”en demokratisk ledare, en inlyssnande ledare. Enligt 
samma rektor är denne ”bra på att ha fingertoppskänsla, en bra förmåga att lyssna in och att 
det som sades stannade i rummet, i samtalet mellan mig och läraren.”   
 
Även rektor D berättar om ”en mjuk inlyssnande ledarstil som byggde på att jag lyssnade in 
och hade en frenetisk inställning och ett behov att exakt och med varenda liten detalj komma 
alla till lags, det som alla vill ha gjort. Jag gick all in på många frågor. Jag var extremt 
lösningsfokuserad och forcerad. Ville väl! En extremt ohållbar ledarfilosofi, vilket det också 
skulle visa sig.” D fortsätter att förklara detta med att ”Jag förespråkar det enskilda mötet, 
uttrycker mig sällan i stora grupper, för mycket av envägskommunikation. Det är väl därför 
som jag inte gillat att ta diskussioner i stora grupper, tänker alltid att det måste finnas fler 
som jag, som känner sig osäkra i stora grupper, där av mitt synliga och rörliga ledarskap.” D 
pekar på att det också var ”samma lilla grupp som pratade vid personalmöten och att det 
alltid var samma frågor som och diskussioner som togs upp, det blev som att man öppnade en 
burk och ur den så fick surdegen strömma fritt, många gick säkerligen därifrån med en klump 
i magen, i stället för att gå därifrån stärkt och positiv.”  
 
E menar att ”Det tar minst 5 år att lära sig jobbet. Reflektera över vad man gjort, använda 
tiden för att öka förståelse för hur jag skulle pröva mig fram. Jag hade varit ledare i 3 år 
innan jag kom till Vittragymnasiet, dagens Sjölins. Förutsättningarna var svåra, man skulle 
ha rekryterat en annan ledare. Min efterträdare var den som de ville ha. En marknadsförare, 
vilket är ett nödvändigt ont, men jag ville vara mera av en pedagogisk ledare, inte 
marknadsförare. Detta var också en av anledningarna till att jag slutade.”  
 
För rektor F handlade det mycket om att komma in i ett paradigmskifte, där skolan hade varit 
en sak och nu måste hitta en ny inriktning, vilket beskrivs på följande sätt: ”Kom in i skolan 
vid ett paradigmskifte för 5 år sedan som lärare, i vad skolan en gång var och vart den ska. 
Skiftet hade inträtt och hade då hört hur det har varit förr, utan att för den delen tyckte att det 
var bättre förr. Det känns som en stor förändring, där resultaten sjunker, både 
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kvalitetsundersökningar, där betyg, högskolebehörigheten, trivsel, m.m. sjunker. Har varit 
svårt att hindra denna förändring. Har sett olika perspektiv, det går åt ett håll, utveckling går 
mot ett negativt håll. Jag kan vara med och påverka i ledningsfunktion, har goda idéer för hur 
denna förändring bör gå till.”  
 
Ett sätt att få till förändring och arbeta med organisationen, menar rektor F, ”var att vara 
inlyssnande, men att vara inlyssnande med effekt. Effekten blir att det händer saker, som visar 
att vi är på väg åt rätt håll. Saker bör förändras i långsam takt, men där både lärare och 
elever ser att en effekt sker, min föregångare var på väg åt rätt håll, men det gick lite för 
sakta, jag är lite mer av en doer. Händer det inte något så kommer medarbetarna att 
signalera missnöje. Kraftiga steg, att gå från ord till handling. Konkreta exempel, att vara 
tydlig, berätta vad det är vi gör, hur vi ska göra det och sedan testa detta och att detta ska ske 
relativt snabbt, det får inte gå för lång tid.” 
 
Sammanfattning  
Använt ledarskap i den dagliga verksamheten kan sammanfattas genom följande viktiga 
begrepp: 
 
 
Rektorer Viktiga begrepp 
Rektor A Situationsanpassat, operativt, styrning och 

förväntan, arbetslagsledarna 
Rektor B Synlig, kulturbyggande, normerande, mjukt 

ledarskap genom ansvar, kultur, tyst 
kravställande på medarbetarna, visa vägen 

Rektor C Demokratiskt, inlyssnande 
Rektor D Mjukt ledarskap, inlyssnande, 

lösningsfokuserad, enskilda möten, synligt 
och rörligt ledarskap 

Rektor E Pedagogiskt 
Rektor F Inlyssnande med effekt, en doer, ord till 

handling 
 

4.3 Under din tid som rektor, vad gjorde du och hur valde du att arbeta med 
organisationen som ledare?  
 
Enligt rektor A handlade det väldigt mycket om att ”få ihop team, att få ihop lag”. Det var 
enligt denna rektor viktigt att få till ett arbetsledarskap som fungerade, att ”de som ville ta 
detta ledarskap också tog det och drev detta, att fundera lag kring elever, där struktur fanns”. 
Rektor A menade att skolan skulle växa, vilket kräver lag som måste fungera som ”team, en 
teamanda, att skapa en god skolanda, skapa möjligheter till team”. Rektor A fortsatte 
resonemanget genom att återigen belysa att ”teamet blev viktigt”, ”att skapa en skolkultur som 
gäller på den här skolan, här låg det väldigt mycket i att ha tydliga strukturer kring hur vi 
gjorde med elever som inte fungerade och som inte ville”. En annan sak som denna rektor tog 
upp, var att ”det fanns en skepticism mot Vittra, jag var tydlig att vi behövde vara lojala och 
tänka att här vill jag jobba”.  
 
Enligt rektor B så var miljön, som denna var ledare för, ”entreprenöriell, en ungdomlig miljö, 
med ambitiösa medarbetare”. Rektor beskriver sitt ledarskap som ett ”försök att vara öppen 
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och transparant, att försöka ta frågorna, jag var kollega och blev rektor. Det gick inte att 
spela roller, vilket gjorde det enklare för mig att spela ut detta i samtal, eftersom jag tidigare 
varit en i kollegiet. Alla kände även mig, vilket gjorde att jag inte kunde spela en roll”. 
 
”Det var också en period där det var känsligt, där vi var en kritisk massa mot den 
organisation vi tillhörde, från mig, från oss mot övriga på Vittragymnasiet och mot övriga 
friskolevärlden, detta var ej lätt att hantera som rektor”, menar rektor B. Dennes sätt att 
angripa denna kritiska massa var att ”vara så öppen som möjligt”. Rektor B fortsätter: ”Sen 
har jag alltid i mig att vara tydlig mot elever, föräldrar, mot medarbetare och framför allt 
haft det i mig, att lyssna mycket. Jag ses, av de medarbetare som jag hade, som tydlig och 
inlyssnande, jag ansågs som trygg och stabil, tog ansvar, detta har skett omedvetet, en del av 
mitt sätt att vara människa. Detta har präglat mitt ledarskap, mitt sätt att vara människa, att 
vara ansvarstagande. Ta in synpunkter och intryck, bemöta detta på ett öppet och transparant 
sätt. Det här gick och det här gick inte och även förklara varför jag tog de beslut som jag 
tog.” 
 
Rektor C säger att ”det var inte var så mycket visions- och inspirationsarbete, utan att det 
mest handlade om att få skutan att rulla vidare. Skolan hade förmodligen fungerat lika bra 
med en annan ledare, skolan är starkt beroende av sina arbetslagsledare. Jag utvecklade inte 
verksamheten, utan förvaltade snarare tidigare chefers ledarskap. Jag försökte att inte 
förstöra saker och ting, utan tänkte snarare att visionsarbete tar vi nästa år – att tänka 
ovanför ytan. Jag satt bakom datorn hela dagarna och försökte lösa akuta händelser samt få 
strukturer att fungera”. Det fanns en vilja från denna rektor att vara ute och synas i 
verksamheten med eleverna och medarbetarna, men rektor C upplevde att den hela tiden 
hamnade tillbaka bakom skrivbordet för att lösa ”administrativa delar”.  
 
Vilja att vara tillgänglig och att synas i verksamheten, är något som rektor D lyfter fram. Där 
gå runt i verksamheten och prata med medarbetarna kommer fram som en stark vilja och 
något som denne upplevde att den gjorde. D beskriver detta på följande sätt: ” Jag var inte 
känd för att vara pedagogisk ledare. Jag gjorde väldigt mycket saker. Lyckades fånga in 
signaler, lyssna in, försökte vara till lags med medarbetarna, gav sällan nej på olika saker, 
försökte ge medarbetarna stor frihet, på gott och ont. Stor flexibilitet. Samtidigt hade jag 
svårt att få folk att ta ansvar, mina tre arbetslagsledare fick lösa många av de saker som jag 
hade svårt att få vissa saker gjort. Vissa kanske hamnade i omedveten frysbox.”  
 
D menar att det ”Uppifrån fungerade verkligen bra, det fanns ett tydligt mandat och jag 
kände att de uppifrån hela tiden uppmuntrade mig i mitt arbete med mina kollegor”. D pekar 
också på att det gick bra ekonomiskt: ”Vi gick bra ekonomiskt, tror att vi låg på ungefär 98,5 
% av eleverna som behöriga till högskola, bra siffror i enkäten, NMI-enkäten 
(medarbetarenkäten) var också bra.”  
 
Enligt rektor E så upplevde denna ”ett kaos, vad kommer att hända, orättvis 
tjänstefördelning, processer som var oavslutade, vart ska vi? Nervositet, personalärenden, det 
fanns turbulenta delar som låg och pyrde – det blev för mkt ad hoc, jag valde att lyssna. 
Bilden var spretig. Det jag hörde var casemetodiken, att det var det som förenade alla. Börja 
titta på och utveckla casemetodiken. Jag hann inte med att göra det jag ville, det brann 
överallt. Casemetodiken spretade och enorma poler, vad som helst kunde vara case. Alla 
gjorde sin egen tolkning. Mitt uppdrag var att försöka hitta en samstämmighet för att kalla 
det för case. En process inleddes.”  
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Fokus för rektor E blev att försöka få ihop detta ”genom att skapa rättvisa tjänster. 
Ekvationen blev svårare att få ihop, på sikt kanske det löser sig. En väldigt tajt 
bemanningsmall. Taket 5 lärare/100 elever, vilket var minst 100 poäng mer än en kommunal 
skola. Casemetodiken och tjänstefördelning, människor som var upprörda över sin 
tjänstefördelning. Man hade inte 84 timmar i lektionstid per år, det här visade man inte för 
mig utan jag skulle själv sätta mig in i detta, där några hade 80 timmar och andra hade 40 
timmar. Lösningen samma mål, men timmarna var viktigare. Behövde göra något åt detta, 
där av ny tjänstefördelning.” Samtidigt upplevde rektor E att hen blev alltför detaljstyrd 
uppifrån och att budgeten snarare var målet än det visionära som målades upp som något 
viktig i den intervju då denne anställdes: ”Väl på plats var det andra frågor som krävde min 
uppmärksamhet. Att hålla bemanning var viktigare än att se till att eleverna får det de ska 
ha.” 
 
Rektor F menar också att det handlade väldigt mycket om att ”skapa trygghet bland 
medarbetarna. Uppdraget är tydligt, målsättningen ska vara tydlig, ändra om vi är på fel väg. 
Vilken organisation man är i har också stor betydelse. Elevhälsorutin är ett tydligt exempel. 
Nu sätter vi tydlighet kring vad som gäller - detta har sporrat mig. Ta ett ledarskap kring just 
denna fråga och se detta som en utmaning för att få till en tydlighet kring elevhälsorutiner. 
Skolan är i behov av dessa förändringar, men med tydlig ledning. Detta är ett praktexempel 
på hur jag vill leda.”  
 
Sammanfattning av vad rektor har gjort och hur de valde att arbeta med organisationen som 
ledare: 
Rektorer Viktiga begrepp 
Rektor A Team, lag, teamanda, skolanda, struktur, 

skolkultur 
Rektor B Öppen och transparant, tydlig, lyssna 

mycket, inlyssnande 
Rektor C Förvaltade, tänkte ovanför vattenytan, lösa 

akuta händelser, strukturer, administration 
Rektor D Lyssna in, frihet, flexibilitet, gå runt och 

prata, arbetslagsledarna stort ansvar, vissa 
andra i frysbox 

Rektor E Ad hoc, lyssna in, hitta samstämmighet, 
detaljstyrd uppifrån, budget snarare än 
vision, bemanning 

Rektor F  Uppdraget, målsättning tydlig,  
 

4.4 Vilka styrinstrument har du som rektor använt?  
 
Rektor A beskriver detta på följande sätt: ”Jag använder de styrinstrument som finns 
tillgängliga. Målstyrning på medarbetarnivå. Försökte att lyfta fram elevernas resultat vid 
medarbetarsamtal. Vissa medarbetare styrs av elever, andra av roller/titlar, andra av lön – 
det gäller att hitta rätt styrmedel för varje grupp. Ett sätt var att visa att jag kan detta, att 
styra via mellanchefer, arbetslagsledare. Du kan inte välja ett, utan en blandning av flera. 
Målstyrning är naturligtvis viktigt, där hur-styrning är viktigt – att detta förväntas av dig.”  
A fortsatte och utvecklade detta: ”Jag själv är nog ganska svårstyrd. Budgetarbetet är inte 
det viktigaste, utan jag styrdes mera av att ett gott rykte på skolan, det var viktigt, fullt med 
elever och att skapa handlingar så att de når sina mål, detta var starka drivkrafter. Att vi inte 
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skulle hamna i att få elever som gick ut utan behörighet. Vi nådde lite senare goda betyg via 
gymnasiebehörighet. Det fanns en övertro på att om vi jobbar på ett visst sätt så kommer vi 
nå målen, case i sig är inte målet, utan kan vara en väg. Om detta inte fungerar, ändra 
metoden.”  
 
För rektor B var det ”elevunderlaget” var som var lättast att jobba med: ”En elev extra ger 
ekonomiska möjligheter och förmågan att kunna satsa, detta påverkade kostnadssidan 
minimalt, vilket gjorde att vi kunde satsa på olika specifika resurstillsättningar eller där det 
behövdes, det här var ett sätt att ekonomistyra, fast omvänt.”  
 
B utvecklar resonemanget: ”Kulturstyrning var dock ändå det som präglade mitt dagliga 
ledarskap, att bygga en kultur, som är tillåtande, öppen, tillgänglig, lära sig av och till 
varandra, att vi delar med oss och att vi skapar ett gott arbetsklimat. Vi var en organisation 
som jobbade i grupp mot större grupper, då måste vi kunna verka ihop – kultur var 
styrningen, eftersom detta skapar resultat i förlängningen.”  
 
Enligt B var de inte ”så vassa på systematiskt kvalitetsarbete på den tiden”. B menar att: 
”Varje lärare hade koll, men dokumentationen brast, överblicken var bristfällig, mindre öar 
som hade en gemensam bild av elevgruppen, men man hade inte en susning om vad andra 
lärare hade för dokumentation och vilka behov som sågs. Ingen tät uppföljning med statistik, 
det var mycket mer utifrån en organisationskultur. Konkret tog sig detta uttryck i det dagliga 
genom att jag i mitt rum fanns tillgänglig, mitt i verksamheten där många passerade, detta 
var påfrestande, men det var värt att vara synlig, där jag såg andra, där ett ständigt 
normerande med att visa vad som är ok och vad som inte är ok, ett ständigt förebildskap. Jag 
försökte gå runt och uppmärksamma andra, gå runt och visa vägen, att vara synlig.”  
 
B fortsätter med att: ”Återkommande möten var viktigt för att kunna ha möjlighet att 
diskutera olika saker. Att ta en after work ibland, inte bara trevligt utan har ett tydligt syfte. 
Jag försökte vara tydlig med information, brevledes, mailledes, agendan var tydlig, skicka 
minnesanteckningar. Gå igenom minnesanteckningarna vid nästa möte. Jag spelade mycket 
på engagemang, entusiasm och glädje och framför allt hitta det som skänker detta och på så 
sätt motivera medarbetarna genom detta. Vid jobbiga frågor, att hela tiden vara 
motivationsskapande genom att vi tittar framåt genom att peka på att vi skördar frukterna 
senare. Mycket handlar om glädjen att vilja, där entusiasm, motivation är centralt, detta ger 
hopp, även fast det är jobbigt, då är det viktigt att ha grundinställningen att hitta glädjen i 
vardagen och genom denna bygga medarbetarna.”  
 
C pekar på att ”elever med svaga behov var färre då än nu. Resurserna låg då mer på läraren 
än vad den borde göra idag. Vilka krav kan vi ställa på lärarna? Kunde jag sätta in extra 
resurser för sjukskrivningar? Kan vi ta in personal? Styrningen och svaret uppifrån var: håll 
budget. Jag var styrd uppifrån utifrån budgetkrav.” 
 
D menar, att ”de instrument som jag använde för att peppa mig själv och mina 
arbetslagsledare var siffrorna och resultaten, både för att styra mig själv och 
personalgruppen. Jag kämpade med dessa siffror, jag är noga med att mäta, men hade svårt 
att följa upp. Men nådde inte detta på grund av den arbetsbelastning som fanns, att det var 
fem personer som jobbade hårdare än andra.”  
 
För D var det också ”att uppmuntra och visa på framtidstro kring de resultat som vi kan nå, 
ett positivt bemötande, där siffror och resultat var viktiga. Tiden att lugnt och sansat planera, 
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genomföra, utvärdera och följa upp - den tiden fanns inte. Planen fanns inte. Jag kom inte 
med några direkt direktiv och planer för hur vi skulle göra för att alla elever skulle bli 
behöriga. Vi var ett antal personer som drevs av engagemanget att lyckas. Det var ingen som 
krävde detta, det var ingen som stod på ett personalmöte och sa detta, men jag upplevde att 
arbetslagsledarna och nära lärare hade ett gemensamt mål, en gemensam vision, där Stig 
Johanssons1 ord ringde i öronen, att ge livschanser, att ungdomarna ska inte få gå ut utan att 
bli godkända, det var vår värderingsmätare. Utan att vi bidrar till ett starkt civilt samhälle 
med ansvarstagande medborgare/individer som gör självständiga val. Den visionen var för 
mig väldigt stark, kärnvärden måste få lysa starkt. Visionen var stark, säger allt om vad 
utbildning går ut på. Uppdraget i sig utifrån denna vision, att brinna för detta. Detta var ett 
styrinstrument.”  
 
För E handlade det om engagemang. E beskriver detta som att ”lärare är grymt svältfödda på 
beröm, du kan alltid se ett litet leende spricka i fasaden vid beröm, beröm är extremt viktigt,  
bekräfta och lyssna på – management by walking around.” E utvecklar detta vidare: ”Jag 
kunde använda dessa verktyg, hade dock en uppvaktning från facket om att samtidigt som 
resultatet skulle höjas från ledningens perspektiv, så skulle lärarna få större möjlighet att 
undervisa, att fördelningen mellan olika lärare skulle bli mer rättvis. Jag upplevde lärare som 
motarbetade resultattänket, försökte styra fackliga lärare men utan resultat och drev därför 
frågan att ”personen” ska ha en lägre lön än den kompetensprofil som fanns. Den fackliga 
företrädaren höll inte måttet enligt mitt sätt att se det. Från min chef kom dock andra beslut 
kring denna fråga, jag skulle släppa detta, eftersom det skulle uppfattas som att jag 
motarbetade facket. Den verktygslåda jag ville använda funkade inte på Vittragymnasiet, jag 
hamnade ständigt i dessa fackliga och enskilda missnöjesdiskussioner.” 
 
F inleder intervjun med att ”budgetverktyget är ett viktigt styrmedel för att kunna leda den 
pedagogiska utvecklingen, eftersom det gäller att veta var kostnaderna ska ligga, att 
analysera tidigare år och se vad man vill jobba med nästa år. Vad vill vi satsa på, där är 
budget en viktig del i att styra verksamheten. ” 
 
Fler faktorer kommer fram från F, som påpekar att ”medarbetarna är viktiga, 
arbetslagsledarna särskilt. IT och administration är också viktigt. Denna kompetens 
sammantaget är oerhört viktig att lyssna till och känna in. Inom organisationen som helhet är 
det också viktigt att det finns dialog, från Academedia, gå fortbildning, ta hjälp av controllern 
som stöd i budgetarbetet.” 
 
F fortsätter och utvecklar sitt svar: ”viktigt att påpeka är ändå i slutänden att medarbetarna 
är nöjda, där nöjdheten är viktig – nöjda medarbetare, nöjda elever. De ska tycka att det är 
kul med det de gör. Detta område är det som påverkar mig mest, men ger mig också mest 
energi, tar energi. Utvärdera organisationen genom enkäter, muntliga diskussioner, 
arbetslagsutvärderingar, elevernas synpunkter är också viktiga, naturligtvis. ” 
 
 
 
 
  

1 Stig Johansson, en av Vittras två grundare, den andra var Helena L’Estrade. 
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Sammanfattning av de styrinstrument som varje rektor anser att de använt:  
Rektorer Viktiga begrepp 
Rektor A Målstyrning på medarbetarnivå, elevernas 

resultat, styrning via mellanchefer, hur-
styrning, gott rykte på skolan, behörighet hos 
elever 

Rektor B Elevunderlaget, kulturstyrning, synlighet, 
normerande, möten, information, 
engagemang, entusiasm, motivera 

Rektor C Styrning uppifrån via budget, budgetkrav 
Rektor D Siffror och resultaten, mäta, visionen, 

kärnvärdena 
Rektor E Engagemang, beröm, bekräftelse, fackliga 

diskussioner 
Rektor F Budgetverktyget, medarbetarna, arbetslags-

ledarna, dialog, utvärdera 
 
Uppsatsen går nu över till att analysera det som undersökningen, intervjuerna kommit fram 
till. Begreppen som är framtagna i de fyra tabellerna ovan kommer att analyseras med hjälp 
av den analysmodell som presenterades i teoriavsnittet.  
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5. Analys 
  
Analysen kommer först att besvara de två forskningsfrågorna Vilket ledarskap rektorerna 
använde samt om rektorerna arbetat med en tydlig vision? De två frågorna kommer att 
besvaras parallellt med varandra och sedan mynna ut i huruvida det som sagts kan sägas 
innehålla det som den tredje forskningsfrågan ställer: Om det utifrån rektorernas svar går att 
prata om en lärande organisation?  
 

5.1 Ledarskap och vision 
 
Hos rektorerna A och B fanns det en tydlig vilja att arbeta med kulturen, och att arbeta med 
utgångspunkt från att elevernas resultat var styrande. Båda dessa rektorer uttrycker vikten av 
normerande och strukturer som ett sätt att styra. Möten, tydliga strukturer, styrning via tydliga 
mål, både på medarbetarnivå samt i form av schema kommer fram som styrmedel för 
rektorerna A och B, vilket motsvaras av det transaktionella synsättet (Bass, 1999; Kurland 
m.fl, 2010). Framför allt hos rektor A fanns en tydlig ”hur-styrning”, där det också fanns en 
förväntan på att nå mål och leverera ett resultat utifrån de samtal som denne förde med sina 
medarbetare. Enligt A handlade det om att visa vägen genom tydliga strukturer och även att 
medarbetarna skulle visa på motprestationer, vilket tydligt motsvaras av det transaktionella 
synsättet (Bass, 1999; Kurland m.fl, 2010)  
 
Även rektor B var inne på vikten av styrning via möten, tydlig information, att peka på en 
inriktning, men la även stor vikt vid begrepp som engagemang, entusiasm, glädje och 
motiverande. Denna rektor visade tydliga inslag av båda ledarstilarna transformellt och 
transaktionellt. Men varken rektor A eller rektor B nämner begreppet vision, de nämner dock 
begrepp som ”riktning”, ”mål” och ”visa vägen”. Detta skulle kunna tyda på ett visionärt 
ledarskap, men det framkommer inte med tydlighet, utan det är snarare vikten av att lägga 
strategier kring strukturer och kravställande, där en tydlig målstyrning är framträdande. Det 
visionära ledarskapet är inte tydligt, utan båda dessa rektorer är inriktade på det som i Conger 
m.fl. (1997) kallas för att se det som behöver göras och sedan lägga strategier för detta, men 
att steg två i denna process inte riktigt framgår, att peka på en möjlig vision.  
 
Rektor C upplevde sig styrd uppifrån och försökte snarare förvalta det som rektor A och B 
lämnat över. Det fanns även här tydliga inslag av strukturtänk, administrativa uppgifter, där 
viljan att kunna ställa krav och få tillbaka handlingar i form av medarbetare som levererar 
resultat var stark. Denna rektor upplevde sig själv vara inlyssnande och demokratisk, men att 
handlingarna som utfördes kom att bero på strukturella frågor och akuta händelser som 
behövde lösas hela tiden, det visionära lades åt sidan till förmån för budgetkrav och ad-hoc 
lösningar, det transaktionella ledarskapet utövades här i större utsträckning än det 
transformella, som rektor C helst skulle vilja utföra.  
 
Rektor D visar både i sin syn på ledarskap samt även i handlandet att visionen är viktig. Det 
transformella ledarskapet lyser igenom, där individualiserade samtal, att gå runt och samtala 
med personalen och sätta upp visionen som något att sträva mot var viktigt. Styrningen för 
denna rektor var att ge varje medarbetare stort ansvar och flexibilitet, där samtal och enskilda 
möten var viktiga. Denna rektor skiljer sig åt från de andra, då den, tydligt både i sitt sätt att 
se på ledarskap, men också i sitt sätt att verka, arbetade uteslutande med de delar som syns i 
det transformella ledarskapet, denna rektor menade förvisso att siffror och att kunna mäta var 
viktigt, men där ledarskapet snarare byggde på att övertyga via enskilda samtal, och att vara 
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motiverande och tänka visionärt, vilka är centrala delar i det transformella synsättet (Bass, 
1999; Kurland m.fl, 2010).   
 
Rektor E upplevde att budskapet i dennes sätt att leda var visionärt. Det lades stor vikt vid att 
berömma, stimulera och föra pedagogiska samtal, men samtidigt hamnade denna rektor 
tillsammans med flera andra i alltför hög grad av administrativa uppgifter och blev alltför 
detaljstyrd uppifrån, där budget och bemanning snarare än visionen var målet. Det blir tydligt 
i rektors E:s sätt att leda att uppdraget kom att handla om att hitta strukturer kring olika 
medarbetares arbetstider och lösa konflikter med facket snarare än att bygga en skola utifrån 
en vision. Även rektor E hamnade i för mycket av ad-hoc-lösningar, där det snarare blev 
viktigt att peka ut vägen och sätta motkrav för att nå dit denne ville. Rektor E strävade efter 
det som kännetecknar ett transformellt ledarskap, men hamnade i det transaktionella 
ledarskapet.  
 
För rektor F har det också handlat om att styra organisationen via tydliga strukturer, där 
budget och medarbetarna var viktiga. Denna rektor ansåg sig använda ett inlyssnande 
ledarskap med effekt, där det gällde att gå från ord till handling, att vara en ”doer”. Denna 
rektor nämnde inte begrepp som vision, motivation eller att arbeta med det individuella, utan 
här finns en återkommande betoning på begrepp som utvärdering, arbetslagsledarnas roll i 
ledningen och budgetfrågor. Det finns även här en vilja att arbeta demokratiskt och att vara 
inlyssnande, men att själva ledarskapet i realiteten kommit att handla om ett transaktionellt 
synsätt, där medarbetare och ledning presterar och får tillbaka i form av tillit, detta sägs inte 
explicit utan kan ses som en förklaring till de verktyg som denna rektor använder.  
 
Samtliga rektorer har, i deras sätt att beskriva vad de gjorde för att styra och arbeta med 
organisationen, lyssnat in vad som behöver göras för att hitta lösningar, strategier för att 
kunna driva skolan framåt. Det är dock få som tydliggör en riktning som de preciserar, eller 
där det framkommer en tydlig vision. Endast rektor D och E är de som nämner begreppet 
vision och även anser att detta varit viktigt i deras ledarskap, men att de snarare hamnat i 
andra frågor där visionen inte har plats. Den enda som nämner skolans vision så som den är 
formulerad, är rektor D. Eftersom visionen anses ha en betydelse för att lyckas skapa en skola 
med en lärande organisation, så kan detta anses vara en brist i sättet som rektorerna har lett 
organisationen.  
 
Överlag är det många rektorer som betonar strukturfrågor, där schemaläggning är viktigt. 
Budget blir ett återkommande begrepp med en negativ klang från rektor C, D och E, vilket 
också kan ses som ett problem, utifrån ett visionärt tänkande. Om ledarskapet i större 
utsträckning måste förhålla sig till budget än att ha en tydlig vision om vart skolan ska, då 
finns det en risk att det kan vara svårt att få med sig medarbetarna, eftersom stigen saknas. 
Även graden av utvärderingar kan vara en förklaring till att visionen inte finns med hos så 
många rektorer, ledarskapet handlar mer om att kunna mäta än att visa på en tydlig väg. Ett 
annat sätt att se det är att utvärderingen ses som ett viktigt inslag i att skapa en lärande 
organisation, men att det snarare handlar om hur rektorerna förmedlar värdet av 
utvärderingen. Det finns inslag hos enskilda rektorer kring att utvärderingen används som ett 
medel för att peka på riktningen, att sätta mål, men det finns inte en röd tråd hos alla, framför 
allt saknas utvärdering som ett sätt att leda visionärt. 
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5.2 Lärande organisation 
 
I en lärande organisation som kännetecknas av organisatoriskt lärande finns det tydliga inslag 
av medarbetare som deltar, där utvärdering av verksamheten sker samt där det satsas på 
personal som bygger utvecklingen och processerna tillsammans. Organisationen kännetecknas 
också av förmågan att hantera information, vilket analysmodellen visar på (Kurland m.fl. 
2010). Det fanns en stark vilja från rektorerna A och B att arbeta med team och att skapa en 
kultur, där det krävdes möten, enskilda samtal, tydlighet med information om vad som gällde 
på skolan, vilket är en viktig faktor i skapandet av lärande organisationer (Argyris, 1995; 
Voulalas & Sharpe, 2005). Samtliga rektorer nämner medarbetarna som viktiga, men det 
framkommer också att det fanns svårigheter att få alla delaktiga, att det fanns medarbetare 
som gjorde mer än andra, vilket tyder på att det varit svårt att skapa team. Rektorerna lägger i 
hög utsträckning ett starkt värde på mellancheferna, sina arbetslagsledare. Betoningen och 
vikten vid övriga medarbetare kommer inte fram och framför allt sägs inte något om att 
utveckla de enskilda lärarna, även om varje rektor säkerligen anser det vara viktigt, men det 
lyfts inte fram som en styrande faktor eller som ett sätt att leda organisationen, vilket av 
forskare anses som en viktig faktor för att skapa ett organisatoriskt lärande (Kurland m.fl, 
2010; Fullan, 2002; Voulalas & Sharpe, 2005; Leithwood m.fl, 2005).  
 
Informationshantering är även det centralt i att skapa en lärande organisation. Rektorerna 
hävdar att de på olika sätt arbetat med att hantera information, där möten och tydlighet kring 
strukturer var ett sätt, medan det hos andra var det enskilda samtalet som var vägledande. 
Flera av rektorerna lägger stor vikt vid att vara inlyssnande för att på så sätt ta ställning och 
sedan kunna informera om vad som behöver göras. Samarbete mellan medarbetare ses 
säkerligen som viktigt i deras sätt att leda, kanske för att de tas för givet när de pratar om 
team, att skapa kulturer, skolanda m.m. Informationshantering så som den kommer fram i 
rektorernas svar handlar snarare om hur rektor valt att lägga möten samt informera eller 
samtala med medarbetarna, det framkommer hos rektor B vikten av att få medarbetarna att 
föra dialog med varandra, via ”kulturstyrning”, där gruppen var viktig.  
 
Det framkommer även under intervjuerna att det funnits svårigheter med arbetsbelastningen, 
vilket uttrycks framför allt av de senare rektorerna. Flera av rektorerna uttrycker detta som, 
allt ifrån ”akuta händelser” som skulle lösas och ad-hoc lösningar till tuffa diskussioner med 
facket. Rektorerna A och B pratar om skolanda och kultur, där team är viktigt, vilket kan 
tolkas som inslag av att arbeta med medarbetare som vill samarbeta över gränserna. De senare 
rektorerna pekar snarare på svårigheter att få alla att samarbeta. Detta skulle antingen kunna 
ha med arbetsbelastningen att göra, eller att medarbetarna inte trivs. En annan möjlig orsak 
kan vara medarbetarna inte hinner med att göra det man ska. I slutänden blir teamarbetet 
lidande och möjligheten att få medarbetarna att delta och göra det som krävs för att få till 
organisatoriskt lärande allt svårare (Kurland m.fl, 2010; Fullan, 2002).  
 
Det är svårt att lyfta fram den undersökta organisationen som en lärande organisation utifrån 
de kriterier och begrepp som här tagits upp.  Resultatet i denna undersökning skulle säkert 
kunna få ett annat utseende om fler frågor hade ställts, som på ett tydligare sätt kopplats till 
det som kännetecknar en lärande organisation, men avsikten har varit att få rektorerna att 
beskriva vad de gjorde och synen på deras eget ledarskap. Svaren som ges av rektorerna ovan 
är inte alltid tydliga utifrån analysmodellen och kanske inte alltid motsvaras av det som 
kännetecknar en lärande organisation, men i och med att frågorna ställts på ett öppet sätt, där 
svaren snarare ska visa hur de ledde organisationen, var förhoppningen att detta skulle 
resulterat i fler begrepp som knyter an till organisatoriskt lärande. Hade frågorna och metoden 
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varit mera styrd där frågorna snarare hade ställts utifrån vad som kännetecknar en lärande 
organisation, eller att frågorna ställts på ett sådant sätt att rektorerna själva skulle berätta vad 
de lägger i begreppet lärande organisation, då kanske svaren sett annorlunda ut. Å andra sidan 
har det varit viktigt att undvika detta eftersom målet hela tiden har varit att se vad rektorerna 
gjorde och vilket ledarskap de prioriterat och utifrån detta analysera vilket ledarskap som 
motsvaras av de tre begreppen transformellt, transaktionellt och laissez-faire.  
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6. Slutsatser 
 
Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur ledarskapet hos rektorer inom 
skolan påverkar visionsarbetet och möjligheten att skapa en lärande organisation. Syftet har 
besvarats genom de tre forskningsfrågorna om vilket ledarskap har rektorerna använt, om 
rektorerna har arbetat med en tydlig vision, och om det utifrån rektorernas svar går att prata 
om en lärande organisation.  
 
Utifrån vilket ledarskap rektorerna använt har undersökningen visat på en brist avseende 
visionärt ledarskap. Det framkommer också att detta kan bero på att rektorerna i alltför hög 
grad hamnat i ett transaktionellt ledarskap, även om viljan varit att leda utifrån det som 
kännetecknar ett transformellt synsätt. Det finns inslag av det som kännetecknar en lärande 
organisation. Bland annat har utvärderingar gjorts, det fanns även inslag av medarbetare som 
samarbetar, men att de processer som tyder på organisatoriskt lärande har varit svåra att få till 
då organisationen och medarbetarna inte tydligt blivit styrda i att detta har varit viktigt.  
 
Styrningen sägs i vissa fall ske via medarbetare, samtal och information, men det saknas en 
tydlig koppling till det som kännetecknar en lärande organisation. Det är framför allt visionen 
och att skapa möjligheter till samtal kring vad som leder till att medarbetare deltar och 
diskuterar sitt eget lärande som har brustit. Precis som framställdes i problemformuleringen 
har problemet för den undersökta organisationen varit ett otydligt ledarskap under alltför 
många år, vilket delvis förklaras med att det bytts rektor vid sju tillfällen under den 
undersökta perioden. Bristen på visionärt ledarskap, som anses vara viktigt i skapandet av 
lärande organisationer, kan ses som en förklaring till det missnöje som funnits i 
organisationen. Kraven uppifrån, från rektorernas chefer och kraven underifrån, från 
medarbetarna, har varit sådana att det visionära arbetet har fått sättas åt sidan till förmån för 
ett mera styrt ledarskap, som snarare har handlat om sättet att förhålla sig till budget än att 
titta framåt. När rektorerna försökt att styra har det oftast skett utifrån ett nutidsperspektiv, där 
det handlat om att lösa akuta händelser och strukturproblem.  
 
Avsaknaden eller bristen på transformellt ledarskap skulle också kunna visa på ett annat större 
problem. Den debatt som förs idag, om att skolan inte mår bra och att elevernas kunskaper 
sjunker, skulle till viss del, om slutsatserna av denna undersökning stämmer, bero på 
avsaknaden av transformellt ledarskap i den svenska skolan. Forskningen har visat att 
transformellt ledarskap är viktigt för att skapa en lärande organisation. Om bristen på 
teamkänsla och visionärt ledarskap samt avsaknad av strukturer, stressade lärare och rektorer 
är något som många skolor upplever, då är slutsatserna av denna undersökning snarare ett 
samhällsproblem än bara en enskild företeelse inom den organisation som här undersökts. 
Med tanke på alla larmrapporter om skolans problem, så har denna undersökning kunnat visa 
på att skolan behöver ett ledarskap som bygger mer på visioner snarare än att leva i nuet. 
Frågan är bara vilken skola och vilket ledarskap vi vill ha.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 

• Vad innebär begreppet ledarskap för dig? 
• Vilket ledarskap anser du att du använt i den dagliga verksamheten?  
• Under din tid som rektor, vad gjorde du och hur valde du att arbeta med 

organisationen som ledare?  
• Vilka styrinstrument har du som rektor använt?  
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