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Sammanfattning 
Syftet med studien var att med en kvalitativ metod undersöka kommunala 

förskolechefers upplevelse av att behöva anpassa ledarskapet för att uppnå idealbilden 

av ett tillitsbaserat ledarskap i en kommuns kommande implementering av ett nytt styr- 

och ledningssätt. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem förskolechefer och 

två biträdande förskolechefer i en kommun i mellersta Sverige. Materialet analyserades 

med en induktiv tematisk analys. Teman som analyserades fram var den hierarkiska 

strukturen, det kollegiala ledarskapet med undertemat kultur samt temat tilltro, lyssna 

och skapa delaktighet. Studiens resultat visade sammantaget på att respondenterna 

upplevde en kultur som främjade tillit och att de redan arbetade utifrån ett tillitsbaserat 

ledarskap. Det framkom därmed inget upplevt behov av att behöva anpassa ledarskapet 

men det fanns inslag av upplevda utmaningar såsom tid och arbetet med människor. Det 

fanns en uppfattning om att ledare med ett stort kontrollbehov kan få svårigheter att leda 

tillitsbaserat. 
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Title: The ideal leadership – the experience of leading through trust  

 

Abstract 
The purpose of the study was  investigate, with a qualitative method, the municipal 

preschool managers' experience of having to adapt leadership to achieve the ideal image 

of a trust-based leadership in a municipality's forthcoming implementation of a new 

governance and leadership approach. Semi-structured interviews were conducted with 

five preschool managers and two assistant preschool managers in a municipality in 

central Sweden. The material was analyzed with an inductive thematic analysis. Themes 

that were analyzed were the hierarchical structure, the collegial leadership with the 

subtopic culture and the theme trust, listen and create participation. 

Overall, the study's results showed that respondents experienced a culture that 

promoted trust  and that they already worked on the basis of a trust-based leadership. 

There was thus no perceived need to adapt the leadership, but there were elements of 

perceived challenges such as time and work with people. There was an idea that leaders 

with a great need for control can have difficulties in leading trust-based. 
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Förord 
Vi vill inledningsvis tacka alla våra respondenter för att de avsatte tid för att delta 

i vår studie och ett stort tack till både verksamhetschefen och förskolecheferna som 

hjälpte oss i sökandet efter respondenter. Ett stort tack till våra familjer som stöttat oss 

under vårt arbete med c-uppsatsen. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Per 

Eisele för stödet och vägledningen under arbetsprocessen med vår c-uppsats.    

 
Madeléne Forsgren & Elin Olsson 

Gävle, Maj 2019 
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Introduktion 
På många arbetsplatser är ett ömsesidigt beroende medarbetare emellan ofta 

förekommande vilket i sin tur betyder att medarbetare måste kunna lita på att alla utför 

arbetet på ett sätt som bidrar till måluppfyllnad (Mayer, Davis & Schoorman,1995). 

Tillit kan beskrivas utifrån de tre komponenterna; förmåga, välvilja och integritet. 

Förmåga att klara av det förväntade, vilja att göra något bra för den andra parten då 

relationen har ett värde för båda parter som kan riskera att skadas samt att parternas 

integritet bygger på delade värderingar och därmed kan uppnå en tillitsfull relation 

(Mayer et al., 1995). Dessa komponenter definierade Tillitsdelegationen, som på 

uppdrag från den svenska regeringen har tagit fram riktlinjer för en styrning och ledning 

som i större grad bygger på tillit, som att vilja, våga och kunna hjälpa andra individer 

för att på så sätt främja tillit (SOU 2018:47). Det handlar om att tro på motpartens 

förmåga att vilja vårda förtroendet och sedan handla därefter (Northfield, 2013).  

Upprepade sociala utbyten menade Northfield (2013) var väsentligt för att skapa 

tillit då relationen gavs utrymme att skapas utifrån emotionella reaktioner till följd av 

andra individers sätt att uttrycka sig och handlande eller icke handlande.  

Tidigare studier visade på att tillitsskapande är en pågående process som hela 

tiden behöver underhållas (Northfield, 2013; Bryk & Schneider, 2003) Vidare menade 

Bryk och Schneider (2003) att skapandet och bevarandet av ett professionellt samarbete 

på arbetsplatsen krävde tid och att tiden behövdes för att ge medarbetarna det 

grundläggande kontinuerliga sociala utbytet. Det sociala samspelet tydliggjorde för vad 

medarbetarna kunde förvänta sig från och av varandra och kunde bidra till 

överensstämmande normer om gemensamma åtaganden och skyldigheter (Bryk & 

Schneider, 2003). 

Betydelsen av tillit 
Tillit från ledning till medarbetare samt en känsla av tillit i gruppen har i studier 

påvisat öka prestationen i arbetet (Deutsch Salamon & Robinson, 2008; Dirks, 2000). 

Då medarbetarna kände ett ökat förtroende att ta ansvar ökade därmed viljan att 

prestera. Ledaren och relationen till medarbetare ansågs ha en bidragande roll till ökad 

känsla av duglighet utifrån normen att ta ansvar (Deutsch Salamon & Robinson, 2008). 

Ertürk (2008) undersökte i sin studie hur medarbetares delaktighet, tillit till ledare 

och ledningskommunikation tillsammans påverkade hur mottagliga medarbetare i 

Turkiet var för en organisationsförändring. Resultatet påvisade bland annat att tillit till 
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ledare hade ett positivt samband med medarbetares delaktighet och 

ledningskommunikation i stort. Den viktigaste effekten på medarbetarnas mottaglighet 

för organisationsförändring påvisade resultatet utgjordes av tilliten till ledaren. Studien 

bekräftade även vad tidigare forskning har kommit fram till att tilliten från medarbetare 

till ledare ökade när medarbetare blev delaktiga och fick ta ansvar rörande beslut som 

kunde komma att ha en inverkan på det dagliga arbetet och för organisationen. Det som 

ledare utifrån studiens resultat borde eftersträva och arbeta med är att lyssna in och 

lyssna på medarbetarnas behov för att kunna öka tilliten från medarbetarna (Ertürk, 

2008).     

Ledarskap 

För att uppnå en tillitsbaserad ledning beskrev Tillitsdelegationen en ledare som 

bland annat genom stöttning skapar förutsättningar för medarbetaren att vilja, våga samt 

kunna och en ledare kan anses gynna detta genom att vara lyhörd, visa tilltro och se 

möjligheter (SOU 2018:47).  

Det tillitsbaserade ledarskapet innefattade bland annat ett medledarskap som 

involverar medarbetarna och ett ledarskap som utgår från värderingar och med förmåga 

att situationsanpassas (SOU 2018:47). Drescher, Korsgaard, Welpe, Picot och Wigand 

(2014) undersökte i deras studie sambandet mellan grupprestation och medledarskap. 

Medledarskap definierades som ett uppdelat ledarskap där ansvaret fördelades efter 

olika funktioner inom en grupp av individer och studien visade på att desto mer 

ansvarsfördelning inom gruppen, det vill säga medledarskap, desto högre prestation 

(Drescher et al., 2014). Ett delat ledarskap förklarade Drescher et al. (2014) skapade 

förutsättningar för tillitsskapande via de ökade tillfällen för dialog som detta krävde 

inom gruppen. Resultatet i studien påvisade att tillit utvecklades inom gruppen genom 

ett ökat medledarskap och att den tilliten bidrog till högre prestation. Skapandet av tillit 

hade en väsentlig nyckelroll för förändringar som var positiva för prestation och 

medledarskap (Drescher et al., 2014).     

Ledarskapsstilar som är förenade med tillit är exempelvis de två värdebaserade 

ledarskapsstilarna, det etiska och det transformerande ledarskapet (Engelbrecht, Heine 

& Mahembe, 2014). Ett etiskt ledarskap kunde enligt Engelbrecht et al. (2014) studie 

bidra till ett ökat arbetsengagemang och tillit till ledaren och denna relation menade 

Yukl, Mahsud, Hassan och Prussia (2013) speglade en ökad ledareffektivitet. Resultatet 

från studien bekräftade att den etiska ledarskapsstilen hade en inverkan på 

medarbetarnas engagemang samt en stark positiv korrelation med tillit (Engelbrecht et 
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al., 2014). Ledarskapsstilen bygger på ett värdeskapande där ärlighet, rättvisa och 

omtanke till medarbetarna var viktiga beståndsdelar och kunde ses som avgörande för 

tillitsskapande (Engelbrecht et al., 2014).  Vidare menade Brown, Treviño och Harrison 

(2005) att ett etiskt ledarskap utmärks av en ledare som kan inta en roll som en 

trovärdig förebild genom att involvera, informera och lyssna till medarbetarnas åsikter. 

Ledaren förväntades även motivera accepterat beteende samt markera om någon 

handlade felaktigt utifrån de etiska riktlinjer som har skapats. Slutligen bör ledaren ta 

beslut som denne kunde stå för samt ta ansvar för eventuella konsekvenser (Brown et 

al., 2005). De positiva följderna av det tillitsskapande etiska ledarskapet, såsom ökat 

engagemang (Engelbrecht et al., 2014) och ömsesidiga förväntningarna mellan ledare 

och medarbetare kunde enligt Thiel, Hardy, Peterson, Welsh och Bonners, (2018) studie 

försämras av en stor bredd av kontroll. En ledare som exempelvis hade för många 

medarbetare under sig kunde bidra till behov av att öka bredden av kontroll och de 

etiska ledarskapets fördelar riskerades i stor utsträckning att försämras (Thiel et al., 

2018).  

En ledare som har förmåga att inspirera, stimulera intellektuellt samt ta hänsyn till 

sina medarbetare kan anses leda utifrån det transformativa ledarskapet (Bass, 1999) och 

denna ledarskapsstil har påvisat ett samband till tillit både på individuell- och gruppnivå 

(Braun, Peus, Weisweiler & Frey, 2013). Engelbrecht et al. (2014) förklarade att 

ledarskapsbeteeden som ledare tillämpar kan ha en inverkan på tilliten från 

medarbetarna.   

Studier visade på att en ledare högre upp i hierarkin hade större inverkan på den 

organisatoriska tilliten. Med andra ord om dessa ledare hade en förmåga att delegera 

ansvar i större utsträckning ökade det tilliten i organisationen till skillnad från lägre 

positionerade chefer då deras förtroendeuppdrag inte hade samma påverkan på tillit till 

organisationen i helhet (Legood, Thomas & Sacramento, 2016; Fulmer & Ostroff, 

2017). Samtidigt påvisades vikten av ett rättvist handlande från den direkta ledaren då 

det bidrog till att tilliten lättare spred sig uppåt i de hierarkiska nivåerna (Fulmer & 

Ostroff, 2017).  

Tillitsbaserad styrning och ledning i välfärdssektorn 
Välfärdssektorn besitter ett stort ansvar i att ge landets medborgare en 

förtroendefull inställning till demokratin och vårt samhälle i stort. Det är inom 

välfärdssektorn som mötet mellan medborgare och medarbetare sker dagligen vilket har 

lett till att denna sektor är länken till att antingen kunna skapa eller förstöra detta 
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förtroende från medborgarna. Välfärdssektorn har på senare år upplevts bromsats och 

skapat besvikelse och upplevelse från medarbetare inom sektorn att inte kunna nyttja 

kunskap och kompetens och på så sätt även skadat engagemanget i arbetet. Det har 

grundats i ett styrningssätt baserat på detaljstyrning som bland annat lett till att 

ledarskapet upplevts som frånvarande, för lite stöd till medarbetare samt brister i 

kompetens- och kunskapsförsörjning. En förklaring till den upplevda besvikelsen har 

vid upprepade tillfällen förklarats bero på att medarbetare känt otillräcklig tillit från 

ledningen och därmed upplevt ett minskat handlingsutrymme och delaktighet (SOU 

2018:47). 

Som tidigare nämnts har regeringen gett Tillitsdelegationen i uppdrag att 

analysera och ta fram riktlinjer för en styrning och ledning som i större grad bygger på 

tillit i välfärdssektorn (SOU 2018:47). Tillitsdelegationen förklarade att tillitsbaserad 

styrning och ledning bygger på de tre hörnstenarna organisation, styrning samt ledning 

och kultur och sju principer har tagits fram som grund i detta arbete. De sju principerna 

är tillit, medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap och öppenhet 

och utifrån dessa menade Tillitsdelegationen att ledarskapet skulle grundas i. 

Tillitsdelegationen poängterade att tillit inte bara handlade om hur en organisation styrs 

utan minst lika viktigt anses kulturen och arbetssättet, vilka i sin tur är det som benämns 

ledning. Den tillitsbaserade ledningen önskas genomsyras i organisationer inom 

välfärdssektorn (SOU 2018:47).  

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka kommunala förskolechefers upplevelse av 

att behöva anpassa ledarskapet för att uppnå det ideala tillitsbaserad ledarskapet. 

Den aktuella kommunen kommer att implementera en tillitsbaserad styrning- och 

ledning som innefattar tre hörnstenar, ledarskap-och kultur, organisation och styrning. 

Förändringen är politiskt styrd och kommer innebära att ledare i samtliga nivåer 

behöver anpassa ledarskapet till ett tillitsskapande förhållningssätt. Detta innefattar i 

stort att genom tillit öka inflytande och delaktigheten bland medarbetare i kommunen.  

  

Frågeställning 
Hur upplever kommunala förskolechefer behovet av att anpassa ledarskapet för att 

uppnå det ideala tillitsbaserade ledarskapet? 
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Metod 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning användes en kvalitativ 

datainsamlingsmetod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju 

respondenter. 

Deltagare och urval 
Studien genomfördes i en kommun i mellersta Sverige och för urvalet användes 

kriterie- samt snöbollsurval. Kriterierna för att få delta i studien var att deltagarna hade 

en chefsbefattning och var verksamma inom förskolan i den aktuella kommunen. I 

kommunen arbetade det sju förskolechefer som hade det övergripande ansvaret över 

tilldelade förskole områden varav samtliga blev tillfrågade om att delta i studien. Av 

dessa sju blev det två bortfall på grund av bristande tid för att kunna delta. Då dessa 

förskolechefer inte kunde medverka i studien tillfrågades kontakt med kommunala 

biträdande förskolechefer som har ett verksamhetsnära ansvar över ett antal förskolor.  

Detta resulterade i att två biträdande förskolechefer hade möjlighet att delta. Urvalet 

bestod därmed av fem kvinnliga förskolechefer och två kvinnliga biträdande 

förskolechefer.  

Material 
I studien användes en intervjuguide ( se bilaga 1) som bestod av bakgrundsfrågor, 

19 huvudfrågor samt följdfrågor. Huvudfrågorna i intervjuguiden bestod utav frågor 

rörande ledarskap, tillit och tillitsbaserat ledarskap. 

Tillvägagångssätt 
Till att börja med togs kontakt med verksamhetschefen för utbildning och stöd i den 

aktuella kommunen via mail innehållande information om studien samt en förfrågan om 

deltagande. I mailkonversationen bifogades sedan ett missivbrev (se bilaga 2) som 

verksamhetschefen efter godkännande för deltagande sedan vidarebefordrade till 

förskolecheferna via mail. Därefter tillgodosåg verksamhetschefen med 

kontaktuppgifter i form av mailadresser till de sju förskolecheferna för att underlätta 

direkt kontakt. I och med de bortfall som uppstod tillfrågades biträdande förskolechefer 

om deltagande efter godkännande från verksamhetschefen och förskolecheferna. Det 

resulterade i kontakt med en biträdande förskolechef som då fick ta del av missivbrev 

och som sedan intervjuades. Efter en senare intervju med en förskolechef förmedlades 

kontaktuppgifter till ytterligare en biträdande förskolechef, som kontaktades, godkände 

deltagandet och intervjuades därefter. 
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Den utformade intervjuguiden testades i en testintervju och reviderades 

därefter.  Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser på deras 

kontor eller i samtalsrum. Inledningsvis gavs en kortare information om studiens syfte 

och intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Inspelningarna av samtliga intervjuer 

genomfördes med hjälp av två mobiltelefoner för att dels underlätta transkriberingen 

och dels för att undvika tekniska problem där materialet riskerat att gå förlorat. 

Efter genomförda intervjuer transkriberades inspelningarna till text och inspelningarna 

raderades efter sammanställd c-uppsats. 

Design och dataanalys  
Den insamlade datan har analyserats utifrån induktiv tematisk analys som Braun 

och Clarke (2006) menade innebar att stegvis urskilja, analysera och redogöra teman 

utifrån mönster i datainsamlingen. Det inspelade materialet delades upp slumpvis 

mellan oss för transkribering till text och det transkriberade materialet lästes igenom 

noggrant och enskilt för att kunna lära känna materialet mer ingående. Efter det 

markerades meningar och stycken utifrån återkommande och utmärkande svar från 

respondenterna som ansågs vara relevanta för att besvara studiens syfte och detta 

genomfördes var för sig i ett gemensamt dokument. Utifrån de markerade delarna i 

materialet sammanställdes urplock från datainsamlingen som placerades under rubriker 

där varje respondent fick en varsin färg. Utifrån rubrikerna och dess innehåll 

analyserades likheter och därefter framställdes teman samt undertema. Dessa teman 

samt undertema redovisas i uppsatsens resultatdel.  

Forskningsetiska överväganden  
I den aktuella studien har fyra etiska principer om krav på information, 

konfidentialitet, samtycke samt nyttjande framställda av vetenskapsrådet tagits i 

beaktande (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet (se bilaga 2) som samtliga deltagare 

tagit del av belystes studiens ämne och att deltagarnas medverkan var frivilligt med rätt 

att avbryta närsomhelst. Detta går i linjen med vetenskapsrådets etiska principer om 

kraven på information och samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare gavs information 

om att uppgifter om deltagarnas namn, organisatorisk placering samt i vilken kommun 

studien genomfördes i hanteras konfidentiellt och att insamlat material endast kommer 

att användas för studiens syfte samt att inspelat material kommer att raderas efter 

sammanställd c-uppsats. Därmed uppfylldes även kraven på konfidentialitet och 

nyttjande enligt vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationen i missivbrevet sammanfattades muntligt för varje deltagare innan 

intervjuerna påbörjades. 
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Resultat 
För att kunna besvara studiens frågeställning så har resultatet analyserats utifrån en 

induktiv tematisk analys varav tre huvudteman samt ett undertema identifierades. 

Teman analyserades fram utifrån mönster i respondenternas svar på frågor rörande 

ledarskap, tillit och det tillitsbaserade ledarskapet såsom hur de upplevde arbetet med 

samarbete, delaktighet, öppenhet, tillit och ledarskap i den rådande strukturen. De 

slutliga teman som växte fram var den hierarkiska strukturen, det kollegiala ledarskapet 

med undertema kultur samt temat tilltro, lyssna och skapa delaktighet. Undertemat som 

framkom framhäver kontentan i huvudtemat. Då resultatet gav indikationer på ett redan 

förekommande tillitsbaserat ledningssätt beskrivs nuläget i stor utsträckning. Det 

framkom att inga konkreta åtgärder har skett ännu inom det aktuella 

verksamhetsområdet.  

 Förskolecheferna och de biträdande förskolecheferna benämns som respondenter 

i resultatet dels för konfidentialiteten och dels för att förenkla läsningen. Även i citat 

som presenteras i denna studies resultat har mindre språkliga korrigeringar gjorts för att 

förenkla läsningen.   

Den hierarkiska strukturen 
Det framkom under intervjuerna att strukturen i förskolan inom området för 

utbildning, som förskolan inkluderas inom, var organiserad med en verksamhetschef 

och sju förskolechefer som hade övergripande ansvar över egna tilldelade områden. 

Förskolecheferna som intervjuades hade i genomsnitt fyra till fem biträdande 

förskolechefer som i sin tur hade det närmaste personal- och verksamhetsansvaret för ett 

antal förskolor inom förskolechefens tilldelade område. Inom varje förskoleområde var 

omkring 150 pedagoger verksamma varav de biträdande förskolecheferna ansvarade för 

omkring 35 pedagoger på deras respektive förskolor.   
Flertalet respondenter berättade att varje vecka sker formella möten i olika 

sammansättningar. Respondenterna menade att dessa möten skapade förutsättningar för 

ett gott samarbete i den hierarkiska strukturen då det främjade delaktigheten i samtliga 

nivåer. Samtliga förskolechefer hade veckovis ledningsgruppsmöten med 

verksamhetschefen. Samarbetet bland cheferna bestod dels av att det fanns ett antal 

ansvarsgrupper där det var en förskolechef samt biträdande från olika områden i varje 

grupp.    
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...jo sådana grupper finns det ju centralt då också då för olika områden och det är rätt så 

bra, då behöver man inte hålla på med allting… (Respondent 1) 

 

...men det är ju en jättestyrka istället för att varje chef ska sitta med alla dom här 

frågorna...Så då kan man ju liksom… fokusera på just ett område och grotta och då är det 

ju den gruppen som förarbetar… Som dom andra inte behöver göra då och då blir de 

mera … kvalité… (Respondent 6) 
  

De menade att samarbetet med att fördela de olika ansvarsområden med 

tillhörande frågor bidrog till kvalitétsskapade, effektivisering och tidsbesparing vilket 

underlättade arbetet i verksamheterna både för medarbetare och chefer.  

Varje enskild förskolechef hade möten en gång i veckan med deras biträdande i 

det dem kallade för teamträffar. Att jobba i team förklarades som uppskattat och sågs 

som bidragande till ökat samarbete.  

 

...inte sätta sig själv på någon piedestal och tro för att om jag inte har de teamet och dom 

medarbetarna runt omkring mig så är ju jag ingen...så ja, jag kan ju inte vara utan dom det 

går ju inte utan dom behövs ju… (Respondent 5) 
  

Flertalet respondenter berättade att på förskolorna sker arbetsplatsträffar, APT, 

och nätverksträffar där både chefer och pedagoger deltog. Till dessa nätverk menade 

majoriteten att fördelar sågs med att utse olika individer till de olika nätverken, vilket 

respondenterna menade bidrog till att flera gavs möjlighet att känna delaktighet samt att 

samarbetet i området främjades. Det framkom under ett flertal intervjuer en vilja att 

delegera ansvaret i organisationen i stor utsträckning till olika individer för att på så vis 

kunna engagera fler medarbetare. 

 

… jag brukar ju tänka på att man försöker sprida saker, att så många som möjligt har 

ansvarsområden, att man försöker att dels alla ska känna sig viktig och att ja, men man 

fördelar, att man ska jobba tillsammans. (Respondent 7) 
 

...sen är de olika nätverksträffar och då kommer man från olika förskolor. Då är det 

pedagogerna och liksom det är ju också ett sätt att låta, va ska ja säga dom leda på det 

sättet som dom vill och utforma sin verksamhet. (Respondent 4) 

 



 

10 
 

Det kollegiala ledarskapet 
Samtliga respondenter hade en gedigen erfarenhet inom ledarskap och branschen. En 

gemensam nämnare för valet av yrke som flera av respondenterna nämnde var intresset 

för människor något som samtidigt belystes som en utmaning. 

 

…asså att arbeta med människor…att möta olika slags personligheter är ju alltid en 

utmaning… fast roligt… vi kan aldrig lära någon annan människa någonting utan man lär 

ju själv. (Respondent 6) 
 

Att leda andra berättade ett flertal respondenter handlade om att kunna anpassa 

ledarskapet utifrån vad som behövs och krävs i olika situationer och kontexter. 

 

...därför att… du får ju vara olika, olika ledare på olika ställen beroende på 

medarbetarskapet… (Respondent 4) 

  

...varje människa blir i en situation och då behövs olika ledarskap i olika situationer å de 

är så många saker som påverkar de... jag tänker att man behöver ha både ett målfokus och 

ett relationsfokus att du behöver kunna lyssna och du behöver kunna berätta ’hit ska vi’ 

...sen beror de som på lite va man ska leda för nånting jag tror de är bra att man inte är för 

konflikträdd... (Respondent 7) 

Det framkom under några av intervjuerna att delegering av ansvar ställde krav på 

ledaren att kunna matcha uppdrag med kompetens. Det ställde samtidigt krav på ett 

tydliggörande i vilka uppgifter och ansvar som faktiskt kunde delegeras då det fanns 

uppgifter och ansvar som var kopplade till själva ledarrollen i sig och därmed inte 

kunde delegeras. 

 

...du får en utmaning som matchar dig och att man kan ge ett arbetslag eller en förskola 

en utmaning... att ge det här ansvaret på ett klokt sätt tror jag är viktigt, att det kan ju inte 

bara ramla ner…utan det måste ju vara under organiserade former liksom och i en 

struktur för att det är ju också viktigt att jag som får det här ansvaret vet ’vad förväntas av 

mig då’... (Respondent 5) 
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Kultur 

Under intervjuerna framkom det att information om kommunens fokus på det 

tillitsbaserade styr- och ledningssättet förmedlades på en chefsträff hösten 2018 och 

sedan har det inte hänt så mycket mer ännu. Samtliga respondenter hade inställningen 

att det inte innebar någon större förändring för dem som ledare och för deras 

verksamheter. Det beskrevs mer som ett nytt begrepp som bekräftade deras befintliga 

arbetssätt inom organisationen och detta tydliggörande upplevdes önskat från samtliga 

respondenter.  

 

...vi har ju liksom jobbat så här egentligen ända från de vi starta utan att vara medveten 

om just ordet… (Respondent 5) 

 

...Det är ju liksom ett uttryck som har kommit nu. Men förskolan har ju jobbat med det 

skulle jag vilja säga nästan alltid för vi är ju så, vi är ju liksom relationsinriktade i 

förskolan... Förskolan kan nästan inte låta bli å arbeta tillitsbaserat... (Respondent 4) 

 

Att arbeta och genomföra uppdrag tillsammans inom och mellan förskolorna som 

tillhörde samma verksamhetsområde framkom under intervjuerna genomsyrade deras 

arbetssätt. Ett flertal respondenter berättade att det fanns en vilja att avlasta 

medarbetarna så mycket som möjligt för att tillsammans skapa en bättre miljö och 

förutsättningar samt för att stötta medarbetarna att lyckas med sina uppdrag.  

 

…för det är klart att alla kan göra något men om vi gör det tillsammans så blir det så 

mycket bättre och då kan nån få va lite svagare ett tag då bär andra lite mer och så turas 

man om så. (Respondent 3) 

 

...nu gör vi det här vi har dom här förutsättningar nu ska vi genomföra det här och vi gör 

det tillsammans...vi stöttar er i det här å det här gör vi tillsammans... (Respondent 2) 

 

Det som flertalet respondenter menade kunde begränsa möjligheterna till att 

kunna avlasta var tiden. De beskrev uppdraget som stort och komplext och menade att 

det i och med detta ställdes krav på prioritering och en förmåga att lyssna in 

medarbetarna och deras behov. 
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Utmaningen kanske man kan säga är att prioritera för att man har visst antal timmar på 

dygnet och arbetstiden, att prioritera var ska jag lägga mitt fokus på för de tar ju liksom 

inte slut… (Respondent 7) 
  

…eftersom dom har så mycket här försöker jag fundera på hur jag kan avlasta dem men 

då blir ju det lidande för då gör jag saker som gör att jag inte kanske inte riktigt hinner 

med mitt… (Respondent 1) 
 

Något som också framkom under ett flertal intervjuer var vikten av att ha en tydlig 

och gemensam målbild, att som ledare ha det yttersta ansvaret att leda medarbetarna i 

samma riktning. Detta medförde att det ställdes krav på förmågan att kunna lyssna in 

medarbetarna, förmedla och tydligt kommunicera vad uppdraget innebar. 

 

...men sen måste man ju alltid ha en dialog och liksom att vara lyhörd och prata med 

varann så att man vet vad vi håller på med... (Respondent 5) 
  

...jag tror ju mycket på att ha tydliga mål för att kunna leda och ha en tydlig vision och så 

sen att kunna delegera… jag kan också se skillnader bland mina biträdande dom som 

kanske inte har det här tydliga målet för dom måste ju också ha tydliga mål för att veta, 

har man inte det då blir det en trattformad organisation som blir väldigt väldigt svajig... 

(Respondent 6) 

 

Tilltro, lyssna och skapa delaktighet 
Den ideala ledaren som samtliga respondenter beskrev var en ledare med 

förmågan att lyssna in medarbetarna och skapa relationer för ökad känsla av delaktighet. 

Vidare menade flertalet av respondenterna att det var viktigt att känna sig trygg i sitt 

ledarskap, att våga kliva in och ta beslut när behov av det fanns och flertalet betonade 

förståelsen för uppdraget och kunna förmedla det till medarbetarna.   

 

Ja, man måste lyssna in på medarbetarna och inte komma med lösningar de måste få vara 

delaktig i processer… liksom ser varje medarbetare alla får bekräftelse då medarbetarna 

är viktigast… Dom får man aldrig glömma det är dom som utför ju jobbet så dom 

behöver få mycket liksom feedback, bekräftelse å känna sig delaktiga, dom äger många 

processer… (Respondent 2) 
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...då behöver man inte tycka om det men man förstår, så att... dom är med på de viset, 

pedagogerna… vi resonerar om de ’nu kommer de å bli så här’ å då… så tycker jag att det 

blir bra resonemang det kan det bli fast man inte tycker om alla beslut, det gör inte jag 

heller... (Respondent 1) 
 

Något som respondenterna i olika utsträckning lyfte som en förutsättning för att 

kunna uppnå det önskade ledarskapet var tiden. Några förklarade det som en följd av det 

stora uppdraget och menade vidare att tid till feedback och uppföljningar mer blev som 

informella avstämningar. 

 

...det är jättemycket och göra det är väl det, att ha den här tiden att hinna med att vara ute 

bland pedagogerna att hinna med. Vi i teamet träffas ju varje vecka men att liksom ha 

uppföljningar med var och en där och kunna vara ett bollplank och kunna lyssna in tankar 

och idéer och processer som pågår plus det här vi får till oss centralt ifrån med alla möten 

som är där, så de är nog lite det där att i min organisation, i mitt område kan jag styra 

över men sen är de ju en central organisation som kräver sitt också... (Respondent 5) 
 

Så en förmåga att kunna anpassa ledarskapet efter de centrala förväntningarna, 

verksamheternas behov generellt samt medarbetarnas behov och förväntningar då tiden 

var begränsad ansågs av flertalet av respondenterna vara en utmaning för att kunna 

uppnå den egna ideala bilden av ledarrollen.  

Majoriteten av respondenterna beskrev begreppet tillit som att lita på andra och på 

varandra. Det framkom under majoriteten av intervjuerna att det var viktigt med tillit i 

arbetet och att det fanns en upplevd tillit från medarbetare, biträdande förskolechefer, 

andra förskolechefer samt från verksamhetschefen. Likaså berättade ett flertal av 

respondenterna att det fanns en tillit till medarbetarna, de biträdande förskolechefer 

samt till de andra förskolecheferna som var verksamma inom den aktuella kommunen.   

 

... att min medarbetare känner tillit till mig att jag gör det bästa för dom i en svår situation 

men sen även generellt när vi bestämmer hur vi ska ha det på jobbet tillsammans och att 

medarbetare ändå vågar blotta sig för mig då tänker jag att dom känner tillit till mig, att 

man vågar liksom berätta jättesvåra saker…. (Respondent 3) 
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Ett flertal av respondenterna berättade om viljan att våga lita vertikalt och 

horisontellt på medarbetare och kollegor.  

 

...man måste ju ja, lita på människor. Om jag anställer en person här en biträdande så 

anställer jag ju inte den för att vi får se om det går utan jag tänker att det är klart att det 

går... (Respondent 1) 
 

För att kunna skapa tillit menade flertalet av respondenterna att deras sätt att 

organisera sig i den struktur som fanns var till behjälplighet. Viljan att lyssna in och 

visa intresse för individen lyftes som avgörande då det ansågs bidra till att kunna 

bekräfta den enskilda individen.  

 

Alltså vi möts ju varje vecka och sen så möts ju jag liksom i dialog och uppföljningar 

med dom utifrån det som sker på deras enheter och det handlar ju väldigt mycket om 

bekräftelse.	Jättemycket om bekräftelse på det arbete, det arbete som görs...  

(Respondent 5) 
 

...och det där med tillit är ju också att kunna lyssna att försöka förstå den jag har framför 

mig men ändå att utgå från det här att man gör det man ska göra på sitt jobb, det man är 

anställd för så, på ett gott sätt så. (Respondent 3) 
 

Några av respondenterna beskrev ett nära ledarskap där det var viktigt att bekräfta 

medarbetarna och även visa förståelse för stunder som upplevdes utmanande för 

medarbetarna.  

 

Jag måste lyssna in...det är viktigt det och då pratar jag också om medarbetarna, att lyssna 

in, att vara där, att bekräfta, att se, liksom jag ser att ni har det jättetufft... (Respondent 2) 
 

För att kunna skapa och underhålla tillitsrelationer menade flertalet respondenter 

att det behövdes tid. Något som på ett eller annat sätt var återkommande under 

intervjuerna var just den bristande tiden i vardagen där förståelse och lyhördhet 

förklarades av flertalet respondenter som extra viktigt.  
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...Ja, det är det för vi har otroligt mycket på agendan så egentligen skulle man ibland 

behöva ta en hel förmiddag och bara sitta och prata pedagogiska frågor… och kanske 

komma lite djupare ner så... det är så otroligt mycket som vi ska styra i... (Respondent 1) 
 

...det är liksom en ganska hektisk vardag och man är här och nu, man hanterar barnen och 

man har en pedagogisk verksamhet att bedriva och då blir det dom här mellanmänskliga 

relationerna, man hinner inte prata om dom och då tänker jag att det gör vi på APT 

ibland... (Respondent 7) 
 

Ett flertal respondenter upplevde att det fanns en öppenhet både vertikalt och 

horisontellt inom organisationen.  

   

...att dom vänder sig till mej också då känner dom att de spelar ingen roll vilken vi vänder 

oss till så får vi stöd och hjälp… Å det är jätteviktigt för mej så att dom inte känner å nu 

är min chef borta vem ska jag vända till... (Respondent 2) 
 

Att vara öppen mot sina medarbetare om det hade blivit fel eller om det hade 

uppstått problem berättade samtliga respondenter att de kunde och vågade vara. Ett 

flertal av respondenterna upplevde att de kunde och vågade vara öppna med deras chef 

om det hade uppstått problem eller om något hade blivit fel.   

 

...jag är också människa liksom jag tänker det som är viktigt att ha med sig tror ja, det är 

väl det här att det jag gör gör jag ju med tanke på att jag vill att det ska bli bra och så går 

det åt pepparn ibland men att ha med sig det även alltså hela vägen ut och det är samma 

sak om man har provat någonting ’men asså de där gick ju inte bra’... å då ska man inte 

som biträdande vara rädd i att ’ah gud nu kommer hon å hacka’ utan de är ju inte så utan 

de blir ju mer att man kan ’aa attans, då hur ska vi, hur gör vi nu’... (Respondent 5) 
 

Majoriteten av respondenterna menade att ett stort kontrollbehov kunde ses som 

hinder i att kunna arbeta tillitsbaserat. Några av respondenterna lyfte samtidigt den egna 

bilden av att inte känna ett behov av att kontrollera utan belyste istället det egna 

intresset för medarbetarnas arbete i verksamheterna och en uppskattning i att kunna 

följa processer som pågick samt behovet av att veta vad som hände i verksamheterna 

utifrån deras ansvarsroll.     
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...utan här måste man ju också delegera och då blir det ju mycket genom mina biträdande 

då, som sitter på olika kompetenser… jag tror man måste våga släppa taget litegrann, så 

och lyssna vad behöver verksamheten och inte toppstyra... (Respondent 6) 
 

 …och jag vill ju va med och liksom fånga upp och lyssna in ... de handlar inte om att ja 

ville kontrollera utan mer att jag är intresserad och nyfiken och dom vill att jag ska vara 

med, att dom känner att dom har mitt stöd om det skulle vara någonting så, det tänker jag 

att det handlar om tillit... (Respondent 2) 
 

Några av respondenterna menade att för att få med medarbetarna och ge dem 

utrymme till delaktighet krävdes det ibland att som ledare stanna upp och att låta 

besluten få ta längre tid.   

 

...och så är det väl för mig ibland, just det där att jag måste försöka samla ihop mig för att 

teamet också måste vara med på banan för att annars blir det inte bra, så när det går för 

fort… men som person, jag är ju lite bråttom person så där och så tycker jag att det är kul 

när det händer någonting å tänker att men hur länge ska man vänta då men det har jag ju 

lärt mig nu att det tar lång tid innan en ny organisation sätter sig, det tar ju år ... liksom så 

är det när man har så många människor runt omkring som ska ändå vara med i det här... 

(Respondent 5) 
 

...att inte gå så fort fram kanske...lite så behöver någon som drar i mej vänta här nu. Nu 

måste jag tänka efter… ja, så det inte går för fort också i det här så att det blir bara mina 

tankar... (Respondent 6) 
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Diskussion 
Syftet med studien var att med en kvalitativ metod undersöka upplevelsen av att 

behöva anpassa ledarskapet för att uppnå idealbilden av ett tillitsbaserat ledarskap 

baserat på den aktuella kommunens mål med det nya styr- och ledningssättet.  

Teman som analyserades fram var den hierarkiska strukturen, det kollegiala 

ledarskapet med undertemat kultur samt temat tilltro, lyssna och skapa delaktighet. 

Resultatet visade sammantaget utifrån dessa teman att respondenterna upplevde att de 

redan arbetade utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och menade att begreppet tillitsbaserat 

namnger den kultur och ett arbetssätt som fanns inom förskolan. Respondenterna lyfte 

viljan att lita på medarbetare och kollegor i deras verksamheter samt att de belyste den 

samarbetsstruktur som ett sätt att bidra till ökad delaktighet bland medarbetarna. Det 

framkom därmed inget upplevt behov av att behöva anpassa ledarskapet utan inslag i 

dessa teman av upplevda utmaningar såsom tid och arbetet med människor. 

Respondenterna menade att ledare som har ett stort kontrollbehov kan få svårigheter att 

leda tillitsbaserat. 

Resultatdiskussionen 
För att uppnå en tillitsbaserad ledning beskrev tillitsdelegationen den ideala 

ledaren som en ledare som gav medarbetaren möjlighet att vilja, våga och kunna och för 

att uppnå detta ansågs ledaren behöva vara lyhörd, visa tilltro och se möjligheter (SOU 

2018:47). Studiens resultat visade på en överensstämmande inställning till det 

tillitsbaserade ledningssättet där det sågs som ett önskat sätt att arbeta och förklarades 

samtidigt som det upplevda befintliga arbetssättet inom förskolan.  Resultatet visade 

olika inslag på att det fanns ett tillitsbaserat ledarskap och en kultur som främjar tillit.  

Den upplevda tilliten gestaltade sig bland annat genom den öppenheten som 

upplevdes finnas i relationerna mellan både chefer på olika nivåer och mellan chefer 

och medarbetare, det vill säga i relationer både vertikalt och horisontellt. Det fanns en 

öppenhet med att våga vara ärlig med om något hade blivit fel eller om det hade uppstått 

problem vilket tyder på ett värdeskapande ledarskap, något som Engelbrecht et al. 

(2014) i sin studie indikerade på ett gynnande för tillitsskapandet mellan individer. Den 

upplevda tilliten visade sig ytterligare i den vilja som ledarna hade med att våga lita på 

kollegor och medarbetare. 

Respondenterna beskrev en kultur som karaktäriserades utav en delaktighet och 

samarbete vertikalt och horisontellt. Detta framhävdes i resultatet utifrån hur de inom 
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verksamhetens organisering med regelbundna formella möten i form av nätverk, APT 

och ansvarsområden involverade olika befattningar. Northfield (2013) förklarade 

behovet av att kontinuerligt underhålla sociala utbyten för att kunna skapa tillit i 

relationer vilket kan förklara respondenternas skildring av kulturen. Då dessa olika 

sammansättningar inkluderade medarbetare i olika befattningar och därav också 

medarbetare från olika nivåer i hierarkin spreds delaktigheten och medarbetarna gavs 

möjlighet att vara delaktiga i beslut som togs inom verksamheterna, något som Ertürks 

(2008) studie visade ökade tilliten från medarbetarna till ledaren. Resultatet från den 

nuvarande studien visade därmed att respondenternas upplevelse av delaktighet och 

samarbete gynnades av den beskrivna formella strukturen och därmed kan vara en 

förklaring till minskad upplevelse av att behöva anpassa ledarskapet för att uppnå 

idealbilden av ett tillitsbaserat ledarskap.   

Studier har påvisat att tilliten i organisationer ökade om ledare med högre 

positioner i organisationen i större utsträckning delegerade ansvar jämfört med ledare 

som hade lägre positioner (Legood et al., 2016; Fulmer & Ostroff, 2017). Nätverken 

som förskolorna aktivt arbetade i kan ses som fördelaktigt i den aspekten att kunna 

skapa en organisatorisk tillit då förskolechefer påvisade en vilja av att delegera ansvar. 

De biträdandes roll, i deras direkta ledarskap, kan ses finna vinning i att fördela ansvaret 

utifrån rättvisa grunder i nätverken och generellt agera rättvist i det dagliga arbetet 

vilket Fulmer och Ostroff (2017) menade lättare sprider tilliten uppåt i 

organisationsstrukturen.  

Tillitsdelegationen lyfte medledarskapet som en komponent i det tillitsbaserade 

ledarskapet (SOU 2018:47). De olika ansvarsgrupperna och de olika nätverk som 

respondenterna lyfte kan ses som ett sätt att illustrera detta då arbetsuppgifter och 

områden fördelades. Detta kan ses som ett sätt att generera en eller ett par individer i 

verksamheterna som får mer djupgående kunskap inom ett visst område istället för att 

alla ska behöva göra allt då detta förbättrade kvalitén i arbetet vilket illustrerades i 

resultatet. För att detta ska fungera kan fördelar ses med ett fungerande samarbete byggt 

på tillit för att vilja dela med sig och att det dessutom finns en vilja att ta till sig kunskap 

från andra utifrån tillit till dennes kompetens, något som respondenterna menade fanns 

och inte sågs som en utmaning. 

Ledarskapet som respondenterna upplevde sig ha kännetecknades av viljan att 

inkludera och arbeta tillsammans, lyssna, vara öppen och delegera ansvar både 

horisontellt och vertikalt. Det etiska ledarskapet som Brown et al. (2005) beskrev som 
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tillitsskapande definieras av de egenskaper som förskolecheferna uttrycker sig leda 

efter. Att respondenterna ansåg sig ha dessa egenskaper kan också vara förklaring till att 

de inte upplevde några större utmaningar med att anpassa ledarskapet för att uppnå det 

ideala tillitsbaserade ledarskapet. 

I arbetet med att delegera och involvera medarbetarna lyfte respondenterna 

däremot vikten av att ha tydliga mål för uppdraget för att på så sätt kunna öka 

förståelsen för vad som kunde delegeras och i nästa steg att kunna göra detta på ett klokt 

sätt så det skulle stämma överens med individ och uppdrag.  En ledare som lyckas ge 

sina medarbetare intellektuell stimulans förklarade Bass (1999) som ett element i det 

transformativa ledarskapet som också förklarades vara en ledarstil som var 

tillitsskapande. För att kunna göra detta på det kloka sätt som respondenterna menade 

var viktigt ställs det krav på att verkligen kunna lyssna in medarbetarna, något som 

Ertürk (2008) även belyste. Lyckades ledaren med just detta kunde det ses bidra till ett 

hänsynstagande till respektive individs behov och kunde därmed resultera i en mer 

individanpassad delegering menade respondenterna. Om en ledare visar tilltro till 

medarbetaren och delar ansvarsuppgifter kollegialt kan relationen ses förstärka en 

medarbetares känsla av att våga ta ansvar och tro på den egna förmågan enligt Deutsch 

Salamon & Robinson (2008). Detta ansågs skapa tillit i relationen mellan ledare och 

medarbetare vilket kan förstärka medarbetarnas tilltro till att våga ta eget ansvar 

förklarade Deutsch Salamon & Robinson (2008). Det sätts ett värde på relationen 

utifrån det Mayer et al. (1995) menade skapar en vilja att göra något bra för den andre 

parten. Resultatet i denna studie visade på att det fanns ett intresse för människor och att 

mötet med andra individer skapade ett värde för relationer. Däremot lyftes den 

utmaning som arbetet med människor innebar i och med att dagarna såg olika ut. 

Behovet av att kunna anpassa ledarskapet i möten med olika individer framhävdes 

därmed för att på så sätt kunna leda andra och vidare kunna anpassa efter olika 

kontexter som förekom. Det lyfte även Tillitsdelegationen (SOU 2018:47) som ett 

viktigt element för att uppnå ett tillitsbaserat ledarskap. Respondenternas långa 

ledarskaps- och branscherfarenhet kan förklara deras inställning till att detta inte ansågs 

som någon större utmaning.  

En generell upplevelse bland respondenterna var de fördelar de såg med 

samarbetets strukturering utifrån olika formella möten då tiden i det stora och komplexa 

uppdrag som upplevdes förekomma var en utmaning. I resultatet framkom det att det 

fanns ett initiativtagande från ledarna som kunde behöva hållas tillbaka då det som 
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respondenterna menade kan riskera att medarbetare körs över och inte får den önskade 

känslan av delaktighet som ett tillitsskapande kan anses behöva. Bristande tid i 

vardagen och behovet av att prioritera som framkom i resultatet kan tolkas vara 

utmaningar för att kunna uppnå idealbilden av ett tillitsbaserat ledarskap då studier har 

påvisat att tillitsskapandet är en ständig process som tar tid att skapas och underhållas 

(Northfield, 2013; Bryk & Schneider, 2003).   

Konsekvenserna av tidsbrist kan ses skada samarbetet på arbetsplatsen och 

därmed hämma tillitsskapandet då återkommande sociala utbyten som Bryk och 

Schneider (2003) menade var väsentliga för tillitsskapande. I det sociala samspelet kan 

normer skapas vilka i sin tur kan ge ramar för vad som kan förväntas av medarbetare på 

arbetsplatsen och kan ses underlätta för en ledare att gå in och ge feedback på både 

accepterade och icke-accepterade handlingar (Northfield, 2013; Bryk & Schneider, 

2003).  

Tidsbristen kan ses hämma tillitsskapandet mellan medarbetare och chefer då 

chefer inte i lika stor utsträckning kan närvara för att kunna involvera, lyssna in, 

informera medarbetare och ses som en förebild. Detta lyfte Brown et al. (2005) som 

relevanta komponenter för ett etiskt ledarskap som enligt Engelbrecht et al. ( 2014) 

beskrevs som ett värdebaserat ledarskap som främjar tillit. Tidsbristen kan även anses 

missgynna den idealbild av en ledare som tillitsdelegation har beskrivit då elementen 

för att uppnå den idealbilden möjliggörs genom att se möjligheter, ha tillit och kunna 

lyssna in medarbetarna (SOU 2018:47). För att kunna tillgodose dessa behov kan tiden 

anses behövas. 

Vidare visade resultatet på att inneha ett stort kontrollbehov som ledare ansågs av 

majoriteten av respondenterna inte var en önskad ledaregenskap då det ansågs försvåra 

att arbeta utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt. Det framkom att det fanns en förmåga 

att våga släppa kontrollen, däremot lyfte respondenterna att de i sin ansvarsroll behövde 

ha en inblick i det som skedde ute i verksamheterna samt att det fanns ett gediget 

intresse för att vara med och se och uppleva processer som pågick. Balansen mellan det 

gedigna intresset att vara med samt att vara delaktiga i processer i större utsträckning 

kan tolkas dels som en form av omedveten kontroll hos respondenterna och dels som ett 

upplevt kontrollbehov ur ett medarbetarperspektiv. Utifrån detta skulle det kunna tolkas 

som en utmaning för att kunna uppnå det tillitsbaserade ledarskapet då Thiel et al. 

(2018) studie påvisade att desto större behov av kontroll en ledare hade desto sämre 
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utfall av de positiva följder som medföljer det etiska ledarskapet vilket Engelbrecht et 

al. (2014) menade främjar tillit.     

 

Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka kommunala förskolechefers upplevelse av 

att behöva anpassa ledarskapet för att uppnå det tillitsbaserade ledarskapet och en 

kvalitativ metod med intervjuer ansågs vara det bäst lämpade metodvalet när studien 

syftade till att undersöka individers upplevda erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Braun & Clarke, 2013).  

Braun och Clarke (2013) förklarade att kvalitativ metod bidrar till djupare och 

mer uttömmande data om individers upplevda erfarenheter eftersom att respondenten 

ges möjlighet att svara på intervjuarens frågor med egna ord samt att intervjuerna skapar 

möjligheter till att ställa djupgående följdfrågor. Genomförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna i den aktuella studien bidrog till att vi kunde få en mer 

djupgående data om varje respondents upplevelse av att behöva anpassa ledarskapet för 

att kunna uppnå idealbilden för ett tillitsbaserat ledarskap. Detta då vi hade möjligheten 

att ställa följdfrågor under intervjuernas gång till respondenterna vilket bidrog 

ytterligare till mer djupgående data. Urvalet skedde både ur ett snöbollsurval och ett 

kriterieurval och detta har nog inte haft en inverkan på resultatet då verksamhetschefen 

valde ut samtliga potentiella respondenter som fanns inom den efterfrågade 

yrkeskategorin. Däremot så kan variationen i urvalet ha haft en inverkan då samtliga 

förskolechefer inte kunde delta vilket bidrog till att även biträdande förskolechef blev 

tillfrågade att delta. Uppdragen skiljde sig något mellan rollen som förskolechef och 

rollen som biträdande förskolechef vilket kan ha haft en inverkan på hur respondenterna 

har svarat på frågorna som ställdes. Det hade varit fördelaktigt om fler respondenter 

som hade befattningen som biträdande förskolechef hade kunnat delta i studien då det 

hade kunnat bidra till en mer nyansera data om upplevda krav att uppnå det ideala 

tillitsbaserad ledarskapet. Begränsningen av antalet respondenterna som hade möjlighet 

att delta kan ha haft en inverkan på studiens resultat då fler respondenter hade kunnat 

bidragit med ännu mer mättnad i datainsamlingen. Trots respondenternas olika 

befattningar och antalet respondenter har generella likheter identifierats i resultatet 

vilket lett till en upplevd mättnad. 

Resultatet påvisade att det upplevda arbetssättet inom förskolan redan utgår från 

att arbeta tillitsbaserat och har inslag av ett befintligt tillitsbaserat ledarskap vilket har 
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haft en inverkan på syftet med studien då ingen anpassning av ledarskapet upplevdes 

behövas i större utsträckning. Därmed kan valet av yrkeskategorin haft en inverkan på 

utfallet vilket hade kunnat sett annorlunda ut om vi hade valt att undersöka en annan 

yrkeskategori inom den aktuella kommunen.      

Fördelar med att utforma en intervjuguide kan ses då respondenterna fått liknande 

frågor och därmed en likvärdig grund att utgå ifrån (Braun & Clarke, 2013). 

Intervjuguiden testades innan datainsamlingen och bidrog till revidering då liknande 

frågor med olika formulering upptäcktes. Intervjuguiden som slutligen utformades (se 

bilaga 1) syftade till att alla frågor ställdes och för att få en mer djupare förståelse gav 

intervjuguiden utrymme för eventuella följdfrågor.  

Under intervjuerna fick vi känslan av att respondenterna svarade ärligt på de 

frågor som ställdes dock finns det en risk att respondenterna synliggjorde en positivare 

syn på det egna ledarskapet och på verksamheten vilket kan haft en inverkan på 

resultatet.   

Något som kan ha påverkat resultatet är vår ovana att intervjua då det kan ha 

inneburit att vi haft för stort fokus på intervjuguiden och därmed missat att ställa 

eventuella djupgående följdfrågor. För detta hade det med fördel setts att vi genomfört 

ännu fler testintervjuer.  

Vi valde att genomföra majoriteten av intervjuerna tillsammans samt varierade 

vem som skulle hålla i intervjuerna medans den andra lyssnade in och kunde ställa 

följdfrågor. Syftet med detta var för att täcka sådant som kan ha missats av den som 

intervjuade vilket kan ha stärkt studiens validitet. Vid två tillfällen uppstod det förhinder 

som medförde att en utav oss inte kunde närvara. Det som detta kan ha haft en inverkan 

på var dels att helhetsintrycket för den enskilda respondenten reducerades och dels 

möjligheten till att kunna komplettera den som intervjuade med följdfrågor.  

Transkriberingen genomfördes enskilt men vi har båda läst igenom hela materialet 

flertalet gånger och därmed lärt känna materialet väl vilket stärker validiteten i studien. 

Kodning av materialet genomfördes till viss del enskilt där var och en markerade 

meningar och stycken som ansågs vara relevanta för studiens syfte vilket kan ha bidragit 

till en stärkt validitet i studien. Däremot kan det gemensamma dokumentets transparens 

försvagat syftet med att enskilt genomföra kodningen av materialet då vi kunde se den 

andres markeringar. Vidare kodning och analys som genomfördes gjordes tillsammans 

där vi har arbetat noggrant och bearbetat materialet grundligt för att hitta viktiga delar 

som representerar resultatet. Vi valde att markera och klippa ut urplock ur det 
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markerade materialet från varje respondent och sammanställde detta i ett eget dokument 

under framtagna rubriker utifrån mönster i respondenternas svar. Varje respondent fick 

en varsin färg vilket underlättade för oss att analysera och tydliggöra mönster och vid 

framtagandet av teman och undertema. Något som vi uppmärksammade i ett senare 

skede var att denna process inte har gått helt i enlighet med vad färgkodning innebar 

enligt Braun och Clarke (2006). Vi kan däremot se att urplocket till gemensamt 

dokument kunde liknas med den färgkodning som metoden syftade till då materialet har 

bearbetats och markerats utifrån relevant data och sedan kategoriserats utifrån mönster 

som slutligen mynnade ut i tre huvudteman och ett undertema. Därmed ansåg vi inte att 

detta har påverkat resultatet i form av analys och framtagande av teman och undertema.  

Förslag på vidare forskning och resultatets praktiska relevans 

Förslag på vidare forskning inom det valda området skulle kunna vara att 

genomföra en kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv inom förskolan i den aktuella 

kommunen för att undersöka medarbetarnas upplevelse av det tillitsbaserade ledarskapet 

som resultatet i den nuvarande studie tyder på. Det skulle generera ett helhetsperspektiv 

som antingen skulle kunna bekräfta det nuvarande resultatet eller bidra till 

förbättringsåtgärder för att uppnå idealbilden av ett tillitsbaserat ledarskap samt det nya 

ledningssättet inom den aktuella kommunen. Ytterligare ett förslag till vidare forskning 

skulle kunna vara att genomföra en kvantitativ studie för att kunna undersöka skillnader 

mellan medarbetarnas och chefens uppfattning om i vilken grad idealbilden anses 

uppnås. Resultatet från denna skulle kunna bidra med mer riktade åtgärder för enskild 

ledare. 

Vi har reflekterat kring respondenternas gemensamma inställning till ett 

tillitsbaserat ledningssätt och har under studiens genomförande känt ett positivt 

mottagande till studien. Det har upplevts som ett tydliggörande för respondenterna och 

därmed även för verksamheten om deras önskade och erfarna sätt att arbeta.  

Den slutliga reflektionen som vi kommit fram till är att förskolans arbetssätt och 

ledarskap kan ses som en förebild inom den aktuella kommunen vilket utmärker sig i 

vårt resultat. Den praktiska relevansen med detta är att den aktuella kommunen skulle 

kunna se och lära av hur förskolorna arbetar med komponenterna samarbete, delaktighet 

och öppenhet, som enligt Tillitsdelegation och tidigare forskning menade främjar tillit. 

Detta kan inspirera andra i andra verksamhetsområden inom kommunen vid 

implementering av detta styr- och ledningssätt.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
Intervjuguide  
 
Denna studie handlar om ledarskap och tillit.  Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och 
deltagandet är frivilligt så du kan när du vill välja att avbryta ditt deltagande. Dina svar 
kommer hanteras konfidentiellt och endast användas för studiens ändamål. Vi nämner 
ingen med namn eller organisatorisk placering i den färdigställda rapporten. Studien 
kommer att resultera i en c-uppsats som är den avslutande delen i Personal-och 
arbetslivsprogrammet.    
Vi önskar spela in intervjun, är det okej för dig? Det inspelade materialet kommer att 
raderas när studien är avslutade och godkänd. 
  
Har du några funderingar innan vi börjar? 
 

Bakgrundsfrågor:  
Skulle du kunna börja med att berätta lite om vem du är? 

• Ålder? 
• Utbildning- och yrkesbakgrund? 
• Kön? 

 Hur länge har du arbetat i kommunen? 
Hur länge har du arbetat som förskolechef? 
·        Hur kom det sig att du valde detta yrke? 

Hur många anställda arbetar i din verksamhet som du ansvarar för? 
 
Ledarskap: 
Hur ser du på din roll som ledare? 
·        Vad är dina främsta uppgifter? 
·        Vilka utmaningar upplever du att du har i ditt arbete som ledare? 

 
Kan du beskriva din idealbild av hur en ledare ska leda? 

• Skulle du kunna utveckla? 
• Hur kommer det sig att detta är din idealbild? 
• Upplever du några utmaningar att uppnå din idealbild? 

 

Tillit: 
Vad skulle du säga att tillit betyder för dig? 

• Skulle du kunna utveckla? 
• Kan du ge några exempel på när du har upplevt tillit?  

 
Vilka egenskaper upplever du är avgörande för tillitsskapande? 

• Vad är utmärkande?  
• Skulle du kunna utveckla varför dessa egenskaper? 

 
Upplever du att tillit är viktigt i ditt arbete? 

• Skulle du kunna utveckla? 



 

 
 

Hur skulle du beskriva en tillitsfull relation mellan dig och en medarbetare? 
• Hur skapades den?  
• Hur lång tid upplevdes det ta för att nå dit? 

  
Kan du berätta hur du förmedlar tillit på arbetsplatsen? 

• Chef - medarbetare 
• Chef - chef 
• Arbete i gruppen arbeta tillitsbaserat? 
• Kan du ge ett konkret exempel på en sådan situation? 

Upplever du som ledare tillit från dina medarbetare? 
• Vad utmärker det? 
• Om inte, vad beror det på? 

Tillitsbaserat ledarskap: 
 Under hur lång tid har din verksamhet arbetat med tillitsbaserad ledning och 
styrning? 

• Åtgärder som har gjorts? 
• Vilka andra önskvärda åtgärder anser du kunnat varit till fördel? 

Hur upplever du arbetet hittills med denna förändring? 
• önskad/oönskad? 

Hur upplever du att arbeta på det nya sättet,  tillitsbaserat? 
• Innebörd för dig? 
• Utmaningar? 
• Möjligheter? 

 
Vad innebär det för dig att leda tillitsbaserat? 

• Utmaningar? 
• Möjligheter? 
• Vilka egenskaper ser du som viktiga för en sådan ledarroll? 

Hur upplever du att du som chef skapar förutsättningar för dina medarbetare att 
våga lita på den egna kompetensen? 

• Hur gör du för att skapa förutsättningar? 
• Hur säkerställer du det? 
• Uppmuntran till egna beslut? 
• Delegerar? - uppföljning? 

Hur ser du på din roll att leda medarbetarna att vilja samarbeta i verksamheten? 
- Skulle du kunna ge något exempel? 

Vad skulle du säga att vara lyhörd som ledare betyder för dig? 
• Skulle du kunna utveckla? 

 
Hur arbetar du med att vara lyhörd som ledare? 

• Skulle du kunna ge något exempel? 
 
Hur arbetar du för att främja delaktighet i din relation med dina medarbetare? 

• Del i beslutsprocesser? 
• Förslag från medarbetarna? 



 

 
 

• Upplever du några utmaningar med detta? 
 
Upplever du att du kan förmedla till dina medarbetare när du har gjort något fel 
eller har problem? 

• Om inte, hur kommer det sig? 
• ledningsgruppen? 
• Kan du ge något exempel på en sådan händelse 

 
Vilka hinder/krav upplever du för att uppnå ett tillitsbaserat ledarskap utifrån ditt 
sätt att leda? 

• Skulle du kunna utveckla vilka kraven är? 
• Vilka förutsättningar krävs för att uppnå detta upplever du? 

  
 
Tack, då känner vi att vi har ställt de frågor vi vill ställa.  
Är det något du känner att du vill tillägga eller fråga om? 
 
Är det okej att kontakta dig igen om det är något utifrån intervjun som vi undrar över? 
Kan vi i sådana fall ringa dig eller vill du att vi mailar? 
Vill du kontakta oss för eventuella frågor når du oss på mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 
Missivbrev 

 
 
 


