
	 	

 
 

 

	 	

Tillitsbaserad styrning och ledning  

En studie om rektorers syn på tillitsbaserad styrning och ledning i skolans styr-
kedja 

Trust-based governance and management  

A study on the principal´s view of trust-based governance and management in the 
school´s local chain of command  

Uppsatsens undertitel på engelska  
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Magisterprogram i pedagogiskt arbete me dinriktning mot utbildningsledning och skolutveckling 

Avancerad nivå / 15 högskolepoäng 

Handledare: Susanne Hansson/Annika Åstrand 

Examinator: Åsa Olsson 

Datum: 2019-12-16 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

©	2019	–	Annika	Bygdén	–	(f.	1971)	

Tillitsbaserad	styrning	och	ledning.	En	studie	om	rektorers	syn	på	tillitsbaserad	styrning	och	
ledning	i	skolans	styrkedja	

[Trust-based	governance	and	management.	A	study	on	the	principal´s	view	of	trust-based	
governance	and	management	in	the	schools´s	local	chain	of	command]	

http://kau.se	

	



	

	

	

Abstract	
Purpose	
The	purpose	of	this	master's	thesis	is	to	investigate	the	principals´	
conceptions	of	how	trust-based	governance	and	management	can	
improve	the	school's	operations	and	work	environment	for	the	school's	
professionals	and	how	confidence	in	the	school's	local	chain	of	command	
can	be	increased.	
	
Method	
The	study	has	a	hermeneutic	qualitative	approach	where	a	semi-
structured	interviews	has	been	used	as	a	method.	The	interviews	were	
based	on	an	interview	guide	which	was	founded	in	Bringselius	(2017)	
seven	guiding	principles	for	governance,	work	organization	and	culture	
aimed	at	increasing	confidence	in	the	organization.	The	seven	guiding	
principles	are	trust,	citizen	focus,	holistic	view,	scope,	support,	
knowledge	and	openness.	
	
Results	
The	result	shows	that	the	principals´	conceptions	of	trust-based	
governance	and	management	are	that	there	are	different	ways	of	
creating	trust	in	the	school's	chain	of	command,	both	upwards	and	
downwards,	which	favors	the	school's	operations	and	the	working	
environment	for	the	school's	professionals.	
 
Conclusion	
My conclusions on the basis of this study of the principals´ conceptions of 
trust-based governance and management is that it can have many positive 
effects both in terms of the school's operations and the working environment 
for the school's professionals. According to the principals, more confidence 
in the school's chain of command can provide a greater scope for the staff, 
which means that they can influence their work situation. The core of trust-
based governance and management is collaboration and a holistic view, 
which according to the principals, can have a positive impact on the activities 
of the school,  as the knowledge and competence of staff are utilized and used 
directly in the organization. Under such circumstances decisions are made 
together with employees who work in the organization, closer to the pupils, 
which means that the decisions usually favor the pupils. 
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Sammanfattning	
Syfte	
Syftet	med	denna	magisteruppsats	är	att	undersöka	rektorers	uppfatt-
ningar	om	hur	en	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	kan	förbättra	sko-
lans	verksamhet	och	arbetsmiljön	för	skolans	professioner	samt	hur	tilli-
ten	i	skolans	lokala	styrkedja	kan	ökas.		
	
Metod	
Studien	har	en	hermeneutisk	kvalitativ	ansats	där	en	halvstrukturerad	
intervju	har	använts	som	metod.	Intervjuerna	utgick	från	en	intervju-
guide	som	grundades	i	Bringselius	(2017)	sju	vägledande	grundprinci-
per	för	styrning,	arbetsorganisation	och	kultur	som	syftar	till	att	öka	tilli-
ten	i	verksamheten.	De	sju	vägledande	grundprinciperna	är	tillit,	med-
borgarfokus,	helhetssyn,	handlingsutrymme,	stöd,	kunskap	och	öppen-
het.	
	
Resultat	
Resultatet	visar	att	rektorers	uppfattningar	om	tillitsbaserad	styrning	
och	ledning	är	att	det	finns	olika	sätt	att	skapa	tillit	i	skolans	styrkedja,	
både	uppåt	och	nedåt,	som	gynnar	skolans	verksamhet	och	arbetsmiljön	
för	skolans	professioner.		
	

Slutsats	
Mina	slutsatser	utifrån	denna	studie	om	rektorers	uppfattningar	om	
tillitsbaserad	styrning	och	ledning	är	att	det	kan	ge	många	positiva	effek-
ter	både	vad	gäller	skolans	verksamhet	och	arbetsmiljön	för	skolans	pro-
fessioner.	Enligt	rektorerna	kan	mer	tillit	i	skolans	styrkedja	ge	ett	större	
handlingsutrymme	för	medarbetare,	vilket	innebär	att	de	kan	påverka	
sin	arbetssituation.	Kärnan	i	tillitbaserad	styrning	och	ledning	är	samar-
bete	och	helhetssyn,	vilket	enligt	rektorerna,	kan	ha	en	positiv	inverkan	
på	skolans	verksamhet	eftersom	kunskapen	och	kompetensen	hos	med-
arbetare	tas	tillvara	och	används	direkt	i	verksamheten.	Beslut	fattas	till-
sammans	med	medarbetare	som	arbetar	i	verksamheten,	närmare	ele-
ven,	vilket	innebär	att	besluten	oftast	gynnar	eleven.	

	

Nyckelord:	Tillitsbaserad,	tillit,	styrkedja,	styrning,	ledning	
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1 INLEDNING																																		 	 	

Sedan	i	slutet	av	1990-talet	har	den	svenska	skolan	styrts	genom	mål-	och	
resultatstyrning,	en	styrningsfilosofi	med	många	influenser	från	New	Pub-
lic	Management	(NPM).	NPM	har	sitt	ursprung	i	näringslivet	och	innebär	
bland	annat	en	minskad	regel-	och	detaljstyrning,	större	fokus	på	resultat	
och	utfall,	minskat	inflytande	för	professionella	grupper	(till	exempel	lä-
rare	och	rektorer),	ekonomistyrning	och	marknadsanpassning.	Utvärde-
ring	 och	 granskning	 är	 två	 viktiga	 delar	 i	 NPM	 som	 fungerar	 som	 ett	
centralt	styrinstrument	för	den	svenska	skolan	(Håkansson	&	Sundberg,	
2016).		

Under	senare	år	har	en	annan	styrfilosofi	börjat	synas	i	den	forskning	som	
handlar	om	styrning	och	ledning	av	offentlig	sektor.	Denna	styrfilosofi	är	
i	högre	grad	baserad	på	tillit	mellan	olika	aktörer	och	nivåer	i	styrkedjor	
och	har	 kallats	 tillitsbaserade	 styrning	och	 ledning	 (Bringselius,	 2017).		
Regeringen	beslutade	2016	att	tillsätta	en	tillitsdelegation	med	uppdrag	
att	utveckla	styrningen	av	den	offentliga	sektorn.	I	ett	pressmeddelande	
från	finansdepartementet	21	juni	2016	gick	att	läsa:	

Tillitsreformen	är	en	prioriterad	process	för	det	offentliga	Sverige.	Regeringen	
vill	med	reformen	utveckla	en	tillitsbaserad	styrning	med	fokus	på	medarbe-
tarnas	kunskap.	Målet	är	att	proffsen	i	offentlig	sektor	ska	tillåtas	vara	proffs.	
Med	detta	skapas	större	nytta	och	kvalitet	för	medborgarna.	Som	ett	led	i	
denna	process	inrättas	en	delegation	som	ska	arbeta	för	ökad	tillit	i	styrningen	
av	den	offentliga	sektorn	och	välfärdstjänsterna	(Finanasdepartementet,	
2016).		

I	både	styrdokument	och	forskning	går	att	ana	en	viss	förskjutning	från	en	
mer	mål-	och	resultatstyrning	 till	en	styrning	som	är	mer	 tillitsbaserad	
(SOU,	2018:38).		

Nihlfors	(2018)	uttalar	sig	i	tidningen	Skolvärlden.	Hon	säger:		

Det	krävs	en	ökad	tillit	till	lärarna	för	att	styrningen	av	skolan	ska	bli	mer	lyck-
osam.	Mycket	av	den	kontroll	vi	haft	de	senaste	åren	har	snarare	skadat	pro-
fessionen	(Nihlfors,	2018).	

Mitt	intresse	av	styrning	och	ledning	började	med	att	jag	läste	en	artikel-
serie	i	Pedagogiskt	Magasin	som	handlade	om	tillit	i	skolan.	Jag	drivs	av	
en	nyfikenhet	att	ta	reda	på	mer	om	hur	olika	nivåer	i	skolans	styrkedja	
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skulle	kunna	skapa	förutsättningar	för	lärare	att	kunna	utöva	sitt	lärande-	
och	fostransuppdrag	på	bästa	sätt.		

1.1 Syfte	
Syftet	med	den	empiriska	studie	som	redovisas	i	den	här	magisteruppsat-
sen	är	att	belysa	olika	 faktorer	som	kan	öka	tilliten	 i	skolans	styrkedja,	
samt	rektorers	uppfattningar	om	hur	en	ökad	tillit	skulle	kunna	förbättra	
skolans	verksamhet	och	arbetsmiljön	för	skolans	professioner.	

1.2 Frågeställningar		
Med	utgångspunkt	i	syftet	har	jag	formulerat	följande	mer	konkreta	frå-
geställningar:		

• Vilka	faktorer	kan	öka	tilliten	i	skolans	styrkedja?	
• Vilka	uppfattningar	har	rektorer	om	hur	en	ökad	tillit	i	skolans	

styrkedja	skulle	kunna	förbättra	skolans	verksamhet?	
• Vilka	uppfattningar	har	rektorer	om	hur	en	ökad	tillit	i	skolans	

styrkedja	skulle	kunna	förbättra	arbetsmiljön	för	skolans	profess-
ioner?		

1.3 Bakgrund		
I	början	av	1990-talet	ändrades	den	svenska	skolans	styrsystem.	Skolan	
decentraliserades,	vilket	innebar	att	kommunen	blev	huvudman	och	an-
svarig	för	utbildningsverksamheten	i	respektive	kommun.	Utifrån	de	ra-
mar	och	riktlinjer	som	regering	och	riksdag	bestämde	hade	kommunerna	
en	stor	frihet	att	bestämma	hur	arbetet	skulle	genomföras.	Skolans	verk-
samhet	skulle	sedan	följas	upp	och	utvärderas	och	ligga	till	grund	för	om	
eventuella	korrigeringar	eller	åtgärder	sättas	in.	Mål-	och	resultatstyrning	
var	det	styrsystem	som	skulle	användas	i	svensk	skola	(Nihlfors,	2003).	
Sverige	befann	sig	 samtidigt	 i	 en	 statsfinansiell	kris,	 vilket	enligt	Lund-
ström	(2018)	bland	annat	ledde	till	nedskärningar	i	svensk	skola.	Ett	sätt	
att	effektivisera	och	samtidigt	minska	kostnaderna	i	utbildningsområdet	
eftersöktes	och	styrsystemet	New	Public	Management	 (NPM)	kunde	er-
bjuda	lämpliga	verktyg	för	tillgodose	detta	(Lundström,	2018).		

NPM-reformen	har	under	de	senaste	30	åren	 inneburit	många	utvärde-
ringar	 och	 uppföljningar	 i	 offentlig	 verksamhet	 enligt	 Lindgren	 (2017)	
och	utbildningsområdet är inget undantag. Hon	skriver	att	lärare	och	rekto-
rer	upplever,	genom	dessa	utvärderingar	och	uppföljningar,	att	de	stän-
digt	är	övervakade	och	alltid	känner	press	att	prestera	så	bra	som	möjligt.	
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Lindgren	menar	att	detta	kan	leda	till	osäkerhet,	rädsla	och	brist	på	för-
troende	mellan	människor	i	en	organisation	och	påverka	arbetsmiljön	för	
de	inblandade.	Hon	menar	också	att	 lärare	och	rektorer	inte	längre	kan	
eller	tillåts	lita	på	sin	professionella	kunskap	och	erfarenhet	utan	att	allt	
måste	dokumenteras	och	utvärderas	för	att	vara	säkra	på	att	allt	utförs	på	
rätt	sätt	och	att	utveckling	sker.	 

I	den	statliga	utredningen	Styra	och	leda	med	tillit	–	Forskning	och	praktik	
(SOU	2018:38)	går	att	läsa	att	det	styrsystem	som	skolan	använder	sig	av	
idag	medför	att	skolan	inte	fungerar	som	den	borde.	Både	lärare	och	rek-
torer	pratar	om	ett	ökat	administrativt	arbete,	psykosocial	stress,	detalj-
styrning	och	att	de	inte	har	tid	att	använda	sin	kunskap	och	engagemang	
för	att	hjälpa	sina	elever	och	lärare.	I	SOU	2018:30	framkommer	att	det	
finns	mycket	som	talar	 för	att	det	 finns	en	stor	outtalad	potential	 i	den	
svenska	skolan	som	inte	används.	Tillitsbaserad	styrning	och	ledning	har	
visat	sig	fungera	bra	i	kunskapsintensiva	organisationer	som	till	exempel	
utbildningssektorn.	Tillit	har	visat	sig	vara	ett	effektivt	sätt	att	skapa	en	
bra	arbetsmiljö	men	även	förbättra	interaktionen	på	arbetsplatsen	(SOU	
2018:38).	

Den	här	 studien	handlar	 om	 tillit	 i	 skolans	 styrkedja,	men	 vad	 innebär	
egentligen	tillit?	Tillit	är	ett	gammalt	begrepp	som	diskuterades	redan	på	
400-talet	f.Kr.	(Aronsson,	2001).	Norstedts	svenska	ordbok	förklarar	or-
det	tillit	som	övertygelse	om	någons	trovärdighet	eller	goda	avsikter	i	för-
hållande	till	personen	i	fråga.	Tillitens	motsatsord	är	misstro,	misstänk-
samhet	och	rädsla	(Göteborgs	Universitet	&	Norstedts,	2010).	Vid	sökning	
i	 svensk-engelsk	 ordbok	 ges	 översättningen	 av	 tillit	 confidence	
(Oreström,	2013).	

Kända	tillitsforskare	(Gambetta	2000;	Mayer,	Davis	och	Schoorman	1995)	
har	definierat	tillit	enligt:	

Tillit	är	ett	förhållningssätt	som	vi	har	till	en	annan	person	eller	en	institution	
som	innebär	att	vi	tror	att	den	kommer	att	utföra	en	viss	handling	även	om	vi	
inte	kan	kontrollera	det	(Gambetta,	2000,	s.	105).	

Tillit	är	villigheten	hos	en	part	att	vara	sårbar	inför	en	annan	parts	handlingar,	
grundat	på	förväntningar	att	den	andra	parten	kommer	handla	på	ett	speciellt	
sätt	som	är	viktigt	för	den	första	parten,	oavsett		förmågan	att	bevaka	eller	
kontrollera	den	andra	parten	(Mayer,	Davis	&	Schoorman,	1995,	s.	712).	

Enligt	 Lögstrup	 (1994)	 är	 det	 naturligt	 att	 människor	 känner	 tillit	 till	
varandra	och	att	tilliten	inte	beror	på	oss,	utan	att	den	redan	är	given.	Han	
skriver:		
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Till	vårt	mänskliga	liv	hör	att	vi	normalt	möter	varandra	med	en	naturlig	tillit.	
Så	är	inte	bara	fallet	när	vi	träffar	en	människa	som	vi	känner	väl	utan	det	gäl-
ler	också	när	vi	möter	en	vilt	främmande	människa	(Lögstrup,	1994,	s.	41).	

Lögstrup	 (1994)	menar	 att	 tilliten	 är	 en	 grundförutsättning	 för	männi-
skors	samvaro.	Att	visa	tillit	till	någon	innebär	att	ta	en	risk	eftersom	det	
inte	går	att	förutse	hur	tilliten	tas	emot	av	den	andra	personen.	Att	visa	
tillit	till	en	annan	människa	innebär	att	utelämna	sig	själv,	att	visa	sig	sår-
bar	för	en	annan	människa	och	att	man	behöver	fundera	över	vilka	kon-
sekvenser	denna	tillit	kan	leda	till	(Mayer	et	al.,	1995;	Tschannen-Moran,	
2001).	 En	 brist	 på	 tillit	 kan	 leda	 till	 att	 personen	 som	 visade	 tillit	 kan	
känna	nederlag	och	att	hon	eller	han	har	blivit	sviken	(Lögstrup,	1994).	
Kaufmann	och	Kaufmann	(2016)	definierar	tillit	som	att	ha	en	positiv	för-
väntan	på	att	en	annan	person	kommer	att	handla	utan	egen	personlig	
vinning.	 Ramirez	 (2001)	menar	 att	 förväntan	 och	 igenkännande	 är	 en	
kombination	av	två	kännetecken	på	tillit.	Han	menar	också	att	det	är	ge-
nom	kommunikation	som	vår	kunskap	om	omvärlden	utvecklas	och	vår	
tillit	bekräftas.	Att	samtala	tillitsfullt	med	en	annan	person	innebär	att	ge	
en	annan	person	förtroende	och	att	kunna	prata	ärligt	om	vad	som	helst.		
Kommunikation	vilar	på	 tillit	och	den	mellanmänskliga	 tilliten	kommer	
till	 uttryck	 i	 den	mänskliga	 kommunikationen.	Allt	 som	vi	 tar	 för	 givet	
handlar	i	någon	form	av	tillit	(Ramirez,	2001).		

Tillit	handlar	om	vilka	förväntningar	som	finns	på	andra	personers	age-
rande	och	att	en	uppgift	 som	ska	genomföras,	utförs	på	bästa	sätt	utan	
övervakning	och	kontroll	(Mayer	et	al.,	1995).	Tillit	behövs	när	två	eller	
tre	personer	behöver	samarbeta	för	att	ett	mål.	För	att	nå	skolans	uppsatta	
mål	krävs	att	lärare	samarbetar.	Lärare	är	beroende	av	varandra	och	med	
ömsesidigt	beroende	kommer	sårbarheten	(Tschannen-Moran	&	Gareis,	
2015).	

Bringselius	 (2017)	 definierar	 begreppet	Tillitsbaserad	 styrning	 och	 led-
ning	enligt:		

Tillitsbaserad	styrning	och	ledning	är	styrning,	kultur	och	arbetssätt	med	fokus	
på	verksamhetens	syfte	och	brukarens	behov,	där	varje	beslutsnivå	aktivt	ver-
kar	för	att	stimulera	samverkan	och	helhetsperspektiv,	bygga	tillitsfulla	relat-
ioner	samt	säkerställa	att	medarbetaren	kan,	vill	och	vågar	hjälpa	brukaren	
(Bringselius,	2017,	s.	15).	

I	 skolans	 styrkedja	 finns	många	mellanmänskliga	 relationer	där	 tilliten	
har	 betydelse	 för	 skolans	 verksamhet	 och	 arbetsmiljö	 (fig.	 1).	 Enligt	
Bringselius	(2017)	bör	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	omfatta	och	ge-
nomsyra	alla	relationer	i	en	styrkedja:		
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Figur	1:	Bild	över	mellanmänskliga	relationer	i	skolans	styrkedja.	Fritt	tolkad	från	Bringselius	(2017).	

Tillsyn	och	uppföljning	inom	skolan	kan	leda	till	ökad	administration	och	
det	finns	en	viss	risk	att	mer	tid	ägnas	åt	uppföljning	än	att	utföra	kärn-
uppdraget	med	en	hög	kvalitét	(Stigendal,	2018).	Detaljstyrning	kan	be-
hövas	för	att	säkra	likvärdigheten	men	det	finns	en	risk	att	kompetens	och	
erfarenhet	 inte	 används	 i	 verksamheten	 som	 den	 skulle	 kunna	 göra	
(Bringselius,	 2017).	 Enligt	 Statskontoret	 (2016)	 innebär	 tillitsbaserad	
styrning	att	möjliggöra	handlingsutrymmet	för	de	medarbetare	som	har	
kompetens	i	verksamheten	och	som	också	har	som	uppdrag	att	utveckla	
verksamheten.	Statskontoret	menar	att	tillitsbaserad	styrning	i	viss	grad	
liknar	resultatstyrning	eftersom	myndigheter	styr	med	mål	men	överläm-
nar	genomförandet	 till	 tjänstemän	 längre	ner	 i	 styrkedjan.	Dock	menar	
Statskontoret	att	tillitsbaserad	styrning	även	inkluderar	relationer,	när-
het	och	gemenskap.	Uppföljning	och	efterhandskontroll	ger	underlag	för	
styrningen	men	ska	upplevas	som	meningsfull	för	de	som	kontrolleras.		

Bringselius	(2017)	skriver	att	alla	medarbetare	i	en	organisation,	oavsett	
profession,	ska	arbeta	mot	samma	gemensamma	mål	för	att	bli	starkare.	
Fokus	ska	ligga	på	verksamhetens	syfte	och	brukarnas	behov.	Att	detalj-
planera	en	verksamhet	kan	leda	till	att	helhetstänket	brister	och	att	fokus	
hamnar	längre	bort	från	brukaren.	Med	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	
eftersträvas	enligt	Bringselius	att	behålla	de	positiva	faktorerna	med	New	
Public	Management,	som	till	exempel	hierarki,	byråkrati	och	konkurrens,	
men	 att	 göra	 vissa	 förändringar	 som	 skapar	 bättre	 förutsättningar	 för	
medarbetarna	på	arbetsplatsen.	En	balans	behöver	finnas	mellan	hierarki,	

Skolans styrkedja
Kommunala	huvudmannen

Lokala	skolpolitiker
Förvaltningschef
Ev.	ytterligare	chef	

Rektor

Lärare

Elev
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byråkrati,	konkurrens	och	tillit	för	att	nå	bästa	resultat.	Hierarki	och	by-
råkrati	behövs	för	ramar	och	tydlighet,	konkurrens	för	tävling	men	i	en	
bra	balans	med	tillit.		

Bringselius	(2017)	har	med	inspiration	av	Mayer	et	al.	(1995),	tagit	fram	
sju	vägledande	grundprinciper	för	styrning,	arbetsorganisation	och	kultur	
som	syftar	till	att	öka	tilliten	i	verksamheten.	Dessa	sju	grundprinciper	är	
tillit,	brukarfokus,	öppenhet,	delegering,	stöd,	samverkan,	kunskap.		

Tabell	1:	Bild	över	Bringselius	(2017)	sju	grundprinciper	för	att	öka	tilliten	i	organisationen.	

Grundprincip	 Beskrivning	

Tillit	 Sträva	efter	att	 lita	på	dem	du	samarbetar	med	
och	ha	positiva	förväntningar.	

Brukarfokus									Elev-
fokus	

Utgå	från	elevens	upplevelse	när	verksamheten	
utvecklas	 och	 styrning	 och	 ledning	 utformas.	
Kärnuppdraget	måste	vara	i	centrum	i	verksam-
heten.	

Öppenhet	 Dela	information	i	organisationen,	välkomna	kri-
tik	och	förbättringsförslag.	Kulturen	kan	utveck-
las	 och	 medarbetare	 och	 chefer	 kan	 känna	 en	
psykologisk	trygghet	som	är	nödvändig	för	kre-
ativitet	och	innovation.	
	

Delegering/handlings-
utrymme	

Delegera	handlingsutrymme	och	välkomna	med-
bestämmande.	 Beslut	 ska	 fattas	 så	 nära	 eleven	
som	 möjligt.	 Lägre	 beslutsnivåer	 bör	 beredas	
möjlighet	till	medbestämmande	i	beslut	på	högre	
nivå.		
	

Stöd	 Att	administration,	stödfunktioner,	chefer,	tillsy-
nande	 verksamhet	mm	 fokuserar	 på	 att	 stödja	
och	skapa	förutsättningar	för	ett	bra	möte	med	
eleven.		
	

Samverkan/helhets-
syn	

Uppmuntra	 alla	 i	 styrkedjan	 att	 aktivt	 och	 ge-
mensamt	 ta	 ansvar	 för	 helheten	 och	 samverka	
över	 gränser.	 Styra	 mot	 bredare	 mål	 och	 med	
större	 ansvarsområden.	Motverka	 stuprörstän-
kande.		
	

Kunskap	 Premiera	 kunskapsutveckling,	 lärande	 och	 en	
praktik	baserad	på	vetenskap	och	beprövad	er-
farenhet.	
Att	premiera	kunskapsutveckling	och	kunskaps-
överföring	på	alla	nivåer	i	verksamheten.		
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I	den	statliga	utredningen	Styra	och	leda	med	tillit	–	Forskning	och	praktik	
(SOU	2018:38)	skriver	Astvik,	Larsson	och	Welander	om	en	studie	de	har	
genomfört	på	socialtjänsten	i	Nyköpings	kommun	och	kommit	fram	till	att	
desto	mer	tillit	som	finns	i	styrning	och	ledning,	desto	enklare	blir	det	att	
förbättra	 både	 verksamheten	 och	 arbetsmiljön.	 I	 studien	 framkommer	
hur	en	ökad	dialog	mellan	politiker,	chefer	och	medarbetare	för	med	sig	
respekt	för	professionen.	Olika	nivåer	i	styrkedjan	kan	ha	olika	bilder	av	
verkligheten	som	kan	förklaras	med	hjälp	av	ökad	dialog.	Författarna	me-
nar	också	att	ledningen	på	olika	nivåer	i	styrkedjan	respekterar	medarbe-
tarnas	beskrivning	av	arbetet	och	tar	den	på	allvar	på	ett	helt	annat	sätt	
nu	än	tidigare.	Ett	kännetecken	för	socialtjänsten	i	Nyköping	är	att	verk-
samhetens	 syfte	 står	 i	 fokus	och	 att	 brukarnas	behov	 är	det	 viktigaste.	
Kärnuppdraget	har	 fått	 större	utrymme	vilket	har	gett	politiker,	 chefer	
och	medarbetare	en	gemensam	värdegrund	att	stå	på.	Den	gemensamma	
värdegrunden	har	lett	till	en	kultur	av	samverkan	och	ett	helhetsperspek-
tiv.		

Nordqvist	(2019)	har	skrivit	en	mastersuppsats	om	vilka	 förväntningar	
som	fanns	vid	införandet	av	tillitsbaserad	styrning	inom	en	kommunal	or-
ganisation.	Resultatet	visar	att	de	flesta	av	respondenterna	i	studien	tror	
att	stressen	skulle	minska	på	grund	av	att	handlingsutrymmet	skulle	bli	
större,	de	administrativa	uppgifterna	skulle	minska	och	att	kreativiteten	
skulle	öka.	Istället	för	kontrollfunktioner	tror	respondenterna	i	studien	att	
en	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	skulle	leda	till	stödfunktioner.		

2 TEORETISKA	UTGÅNGSPUNKTER	

Jag	har	inspirerats	av	Mayer,	Davis	och	Schoormans	(1995)	teori	om	hur	
tillit	skapas	i	en	organisation.	Mayer	et	al.	teori	förekommer	på	flera	stäl-
len	i	den	forskning	jag	har	tagit	del	av.	Kaufmann	och	Kaufmann	(2016)	
har	även	de	en	teori	om	hur	tillit	skapas	i	en	organisation,	som	i	många	
hänseenden	liknar	Mayer	et	al.		(1995)	teori	(se	tabell	2).	Eftersom	syftet	
med	studien	var	att	ta	reda	på	hur	tillit	kan	ökas	i	skolans	styrkedja	tycker	
jag	att	dessa	två	teorier	är	relevanta.		

2.1 Teori		
Utifrån	den	teori	Mayer	et	al.	(1995)	skapade	1995	har	samma	forskare	
skapat	en	modell	om	hur	tillit	skapas	i	en	organisation	(Mayer,	Davis,	&	
Schoorman,	2007).	Modellen	består	av	två	nivåer.	Den	första	nivån	består	
av	förtroende,	förutsägbarhet	och	samarbete.	För	att	kunna	ge	någon	eller	
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några	 personer	 tillit	 krävs	 att	 en	 person	 eller	 grupp	 har	 alla	 dessa	 tre	
egenskaperna.	Dessa	tre	egenskaperna	ligger	till	grund	för	att	någon	över-
huvudtaget	ska	kunna	känna	tillit	till	att	en	handlings	utförs	på	ett	bra	sätt.	
Den	andra	nivån	består	av	förmåga,	välvilja	och	integritet.			

Kaufmann	och	Kaufmann	(2016)	menar	att	tillit	handlar	om	att	det	finns	
en	ömsesidig	 förståelse	mellan	parter	 i	relationen	som	bygger	på	deras	
positiva	erfarenheter	av	varandra.	Författarna	anser	att	tillit	skapas	uti-
från	 fem	 olika	 dimensioner;	 integritet,	 kunskap	 och	 kompetens,	 konsi-
stens,	öppenhet	och	lojalitet.	Kompetens	menar	Kaufmann	och	Kaufmann	
(2016)	handlar	om	hur	en	person	kan	leva	upp	till	de	förväntningar	som	
hon/han	 åtar	 sig.	 Om	 kompetensen	 saknas	 blir	 tilliten	 snabbt	 mindre.	
Kunskapsöverföring	 mellan	 olika	 människor	 förenklas	 när	 människor	
dels	känner	förtroende	för	varandra	men	också	att	den	andra	personen	
har	rätt	kompetens.	Konsistens	handlar	om	att	en	person	är	förutsägbar	i	
olika	situationer	och	agerar	på	samma	sätt	gång	efter	gång.	Öppenhet	kan	
beskrivas	som	att	en	person	berättar	hela	sanningen,	att	en	person	inte	
undanhåller	betydelsefull	information	och	talar	sanning.	Den	sista	bety-
delsen	för	tillit	är	lojalitet.	Lojalitet	visar	en	persons	vilja	att	ställa	upp	för	
en	annan	person	utan	att	vinna	på	det	själv.		

Tabell	 2:	 Översiktsbild	 över	Mayer,	 Davis	 och	 Schoormans	 (2007)	 och	 Kaufmann	 och	 Kaufmanns	
(2016)	teorier	om	hur	tillit	skapas	i	en	organisation.	

Mayer,	Davis	och	Schoorman	(2007)	
	

Kaufmann	och	Kaufmann	(2016)	

Förmåga	
	

Vilka	 kunskaper,	 färdig-
heter	 och	 karaktärsdrag	
en	 person	 har	 för	 att	 för	
att	klara	av	en	viss	uppgift.	
Situationsspecifikt.		

Kompetens	 Handlar	om	hur	en	person	
kan	 leva	 upp	 till	 de	 för-
väntningar	 som	 hon/han	
åtar	sig.	Om	kompetensen	
saknas	 blir	 tilliten	 snabbt	
mindre.	 Kunskapsöverfö-
ring	 mellan	 olika	 männi-
skor	förenklas	när	männi-
skor	 dels	 känner	 förtro-
ende	 för	 varandra	 men	
också	att	den	andra	perso-
nen	har	rätt	kompetens.		

Välvilja	
	

Hur	 personer	 uppfattar	
varandras	 motiv	 och	 in-
tentioner.	 Att	 en	 persons	
agerande	 inte	 är	 själviskt	
utan	 att	 att	 personen	 ser	
på	helheten.	Att	en	person	
erkänner	 och	 berömmer	
andras	arbetsinsatser.		

Konsistens	
	
	

Konsistens	handlar	om	att	
en	person	är	förutsägbar	i	
olika	 situationer	 och	 age-
rar	på	samma	sätt	gång	ef-
ter	gång.		

Lojalitet	
	

Lojalitet	 visar	 en	 persons	
vilja	 att	 ställa	 upp	 för	 en	
annan	 person	 utan	 att	
vinna	på	det	själv.	
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Integritet	
	

Integritet	 handlar	 om	 att	
en	person	agerar	och	utta-
lar	 sig	 rättvist	 och	 ärligt,	
men	också		att	det	en	per-
son	 gör	 överensstämmer	
med	det	den	säger.		

Integritet	
	

Integritet	 handlar	 om	 att	
det	 som	 sägs	 också	 ge-
nomförs	i	verkligheten.	In-
tegritet	 är	 den	 viktigaste	
dimensionen	 i	 tillitskap-
andet	mellan	två	personer.	

	 	 Öppenhet	
	

Öppenhet	 kan	 beskrivas	
som	att	en	person	berättar	
hela	sanningen.	Att	en	per-
son	inte	undanhåller	bety-
delsefull	 information	 och	
talar	sanning.		

	

2.2 Tidigare	forskning	
För	att	 få	en	bredare	bild	över	vilken	 forskning	som	gjorts	 tidigare	om	
tillitsbaserad	styrning	och	 ledning	har	 jag	sökt	efter	 information	 i	olika	
databaser.	Jag	har	använt	mig	av	Google	Schoolar	(ett	sökverktyg	på	inter-
net	för	vetenskapliga	publikationer	och	tidskrifter),	DIVA	(Digitala	Veten-
skapliga	 Arkivet),	 SwePub	 (ett	 sökverktyg	 för	 vetenskaplig	 publicering	
vid	svenska	lärosäten)	och	Onesearch	(ett	sökverktyg	på	internet	för	olika	
vetenskapliga	källor).	Sökord	som	 jag	har	använt	är	 tillit,	 tillitsbaserad,	
styrning,	 ledning,	 skola,	 styrkedja,	 trust,	 trustworth,	 leadership,	 school.	
Jag	har	även	kombinerat	dessa	sökord	på	olika	sätt.		

Eftersom	min	 studie	 handlar	 om	 skolans	 styrkedja	 blev	 forskning	 som	
handlade	om	skolan	extra	intressant.	Vid	genomläsning	av	studier,	fram-
för	allt	i	studiernas	tidigare	forskning	och	teoretiska	ramverk,	fick	jag	tips	
på	ytterligare	studier	som	jag	har	använt	mig	av	i	mitt	arbete.	Jag	fick	även	
tips	på	några	artiklar	från	min	handledare	som	jag	har	använt	mig	av.	 I	
studien	likställs	skolans	styrkedja	med	en	organisation.	

Tidigare	forskning	är	uppdelad	utifrån	studiens	tre	frågeställningar:		

2.2.1 Vilka	faktorer	kan	öka	tilliten	i	skolans	styrkedja?		
Om	rektor	har	förmågan	att	skapa	tillit	till	sina	medarbetare	genomsyrar	
det	tilliten	i	hela	verksamheten,	på	olika	nivåer.	Det	kan	handla	om	tilliten	
mellan	lärare	och	elever,	men	också	mellan	lärare	och	föräldrar	(Bryk	&	
Schneider	2003;	Moran-Tschannen	2001).		

Det	är	många	olika	faktorer	som	skapar	tillit.	Ryan	Smith	(2014)	skriver	i	
sin	kvalitativa	fallstudie	om	hur	rektorer	skapar	tillit	genom	att	involvera	
lärarna	vid	nyanställningar,	låta	lärargrupper	sätta	upp	egna	mål	och	be-
stämma	på	vilket	sätt	grupperna	ska	nå	dessa	mål.	Studien	visar	också	att	
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faktorer	som	välvilja,	pålitlighet,	och	öppenhet	skapar	tillit	i	en	organisat-
ion.	 Balyer	 (2017)	 menar	 att	 rektorer	 kan	 skapa	 tillit	 genom	 att	 upp-
muntra	 lärarna	att	delta	 i	beslut	som	rör	verksamheten,	uppmuntra	 lä-
rarna	till	självutveckling,	motivera	lärarna	samt	få	dem	att	känna	sig	re-
spekterade.		

Bryk	och	Schneider	(2003)	har	gjort	en	studie	om	hur	tillit	påverkar	skol-
miljön.	De	har	 intervjuat,	observerat	och	sammanställt	statiskt	material	
under	12	års	tid	och	kommit	fram	till	att	tillit	skapas	genom	respekt,	kom-
petens,	personlig	omsorg	och	integritet.	Författarna	menar	att	det	är	be-
tydelsefullt	att	visa	respekt	i	en	kommunikation	genom	att	man	lyssnar	på	
varandra	och	visar	ett	genuint	intresse	för	varandra	åsikter	och	idéer.	När	
en	person	uppfattar	att	en	annan	person	lever	upp	till	vad	som	förväntas	
av	henne	eller	honom	upplevs	personen	 som	kompetent,	 vilket	 stärker	
tilliten	mellan	dessa.	Kompetens	är	en	faktor	som	även	Tschannen-Moran	
(2001)	tar	upp	i	sin	enkätstudie	som	betydelsefullt	vid	skapandet	av	tillit,	
tillsammans	med	förtroende,	välvilja,	tillförlitlighet	och	ärlighet.		

Wood	(2014)	skriver	om	välvilja	som	en	angelägen	faktor	att	öka	tilliten.	
Han	menar	i	sin	kvalitativa	intervjustudie	att	rektor	öppet	måste	visa	att	
hon	eller	han	tror	på	sina	medarbetare	och	lita	på	medarbetarnas	välvilja	
att	 utföra	 sina	 arbetsuppgifter.	 Balyer	 (2017),	 Li,	 Hallinger	 och	 Walk	
(2015)	och	Tschannen-Moran	(2001)	skriver	om	betydelsen	av	att	rektor	
utvecklar	en	delad	vision	på	skolan	och	förvaltar	den	på	ett	bra	sätt.	

Både	Tschannen-Moran	(2001)	och	Wood	(2014)	menar	att	rektor	kan	
öka	tilliten	genom	att	samarbeta	med	andra,	visa	sig	förutsägbar,	ha	en	
öppen	kommunikation,	visa	sig	sårbar	inför	andra,	ha	höga	förvänt-
ningar	på	sina	medarbetare,	agera	ärligt	och	respektfullt	mot	sina	med-
arbetare,	visa	ett	genuint	intresse	för	sina	medarbetare,	vara	en	kompe-
tent	ledare,	visa	integritet	samt	ha	en	personlig	mognad.		
	
Tabell	3:	Översiktsbild	över	faktorer	som	skapar	tillit	enligt	olika	forskare.	

Bryk	&	
Schneider	
(2003)	

Li,	Hal-
linger	&	
Walk	
(2015)	

Ryan	
Smith		
(2014)	

Tschannen	
-Moran	
(2001)	

Tschannen	
-Moran	&	
Gareis	
(2015)	

Wood	
(2014)	

Respekt	 Delad	vision	 Medledar-
skap	

Förtroende	
	

Delad	vision	 	

	 	 	 Tillförlitlig-
het	

Tillförlitlig-
het	

Kommuni-
kation	

Integritet	 Integritet	 	 	 	 Integritet	
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Kompetens	 	 	 Kompetens	 Kompetens	 Förvänt-
ning	

	 	 	 Samarbete	 	 Samarbete	
	

Personlig	
omsorg	

Personlig	
omsorg	

Välvilja	 Välvilja	 Välvilja	 Välvilja	

	 	 Pålitlighet	 Ärlighet	 Ärlighet	 Ärlighet	
	

	 	 Öppenhet	 	 Öppenhet	 Öppenhet	
	

	

2.2.2 Hur	 kan	 en	 ökad	 tillit	 i	 skolans	 styrkedja	 förbättra	
skolans	verksamhet?	

Flera	studier	visar	att	rektorers	styrning	och	ledning	har	stor	betydelse	
för	skolans	verksamhet	när	det	till	exempel	handlar	om	elevernas	studie-
resultat	(Tschannen-Moran,	2001;		Bryk	&	Schneider,	2003;	Balyer,	2017;	
Li	et	al.,	2015).	Balyer	(2017)	har,	genom	sin	kvalitativa	 intervjustudie,	
kommit	fram	till	att	det	finns	en	stark	korrelation	mellan	medarbetares	
tillit	till	skolans	rektor	och	höga	studieresultat.	En	tillitsfull	relation	mel-
lan	rektor	och	medarbetare	gör	så	att	medarbetarna	kommer	att	genom-
föra	sina	uppgifter	på	ett	effektivare	sätt	(Wood	2014;		Tschmannen-Mo-
ran	2001).	Rektors	styrningsfilosofi	bestämmer	hur	 tilliten	genomsyrar	
hela	verksamheten	(Tschannen-Moran,	2001;	Ryan	Smith,	2014).	

Tilliten	förbättrar	skolans	förutsättningar	för	rutinarbete	och	förmåga	till	
förändringsarbete	(Bryk	&	Schneider,	2003;	Jederlund,	2019).	Jederlund	
menar	i	sin	longitudinella	fallstudie	att	både	lärares	processtillit,	kollegi-
ala	tillit	och	kollektiva	tillit	behöver	etableras	för	att	skolförbättring	ska	
bli	framgångsrik.	Den	kollegiala	tilliten	då	lärare	lär	av	varandra,	samar-
betar	med	varandra	och	avprivatiserar	sin	egen	undervisning	är	viktigast	
för	 skolförbättring.	 Kollegial	 tillit	 och	 kollektiv	 tillit	 påverkar	 varandra	
ömsesidigt.	Processtilliten	kan	enligt	Jederlund	planeras	för	genom	ett	le-
darskap	som	är	organisatoriskt	och	visionärt	samt	genom	bra	handled-
ning	och	ihärdigt	arbete.	Tschannen-Moran	och	Hoy	(2000)	har	genom-
fört	en	multistudie	där	både	kvalitativa	och	kvantitativa	metoder	har	an-
vänts	och	kommit	fram	till	att	tillit	är	en	betydande	faktor	för	skolförbätt-
ring	och	skoleffektivitet.	Om	tillit	saknas	begränsas	utvecklingen	i	verk-
samheteten.		

Om	det	finns	tillit	i	en	skola	är	det	lättare	att	engagera	sig	personligt	i	verk-
samheten,	dela	 information	 samt	bedriva	ett	 effektivt	 samarbete	 (Ryan	
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Smith,	 2014).	Tillit	 underlättar	produktivitet	på	 alla	nivåer	 i	 organisat-
ionen.	En	rektor	som	har	förmåga	att	skapa	tillit	får	lärarna	att	arbeta	hår-
dare	(Tschannen-Moran	&	Gareis,	2015).	Om	tilliten	mellan	kollegor	ökar,	
ökar	även	kunskapen	om	varandras	kompetenser	som	kan	användas	för	
att	 utveckla	 verksamheten	 (Ryan	 Smith,	 2014).	 Tschannen-Moran	 och	
Hoy	(2000)	menar	att	om	tillit	saknas	i	en	skolkultur	är	det	osannolikt	att	
skolan	kommer	att	vara	effektiv.	Li	et	al.	(2015)	studie,	som	bygger	på	en	
enkätundersökning,	 bekräftar	 att	 tillit	 är	 en	 betydelsefull	 faktor	 för	 att	
motivera	och	utveckla	lärare	samt	få	till	en	varaktig	skolförbättring.	

2.2.3 Hur	 kan	 en	 ökad	 tillit	 i	 skolans	 styrkedja	 förbättra	
arbetsmiljön	för	skolans	profession?	

Under	1990-talet	genomfördes	stora	styrnings-	och	organisationsföränd-
ringar	i	den	svenska	skolan	i	form	av	kommunalisering,	det	fria	skolvalet	
och	 styrning	 enligt	 new	 public	 management	 Omfattande	 förändringar	
som	påverkade	arbetsmiljön	för	skolans	professioner	(Bejerot,	Forsberg-
Kankkunen	&	Hasselbladh,	2015).	Strömgren,	Dellve	och	Eriksson	(2017)	
menar	att	ledningsarbetet	i	en	organisation	ska	utgå	från	verksamheten	
och	bygga	på	 tillit	snarare	än	kontroll.	Detta	 leder	enligt	 författarna	till	
mindre	frustration	och	högre	engagemang	hos	medarbetarna.	Strömgren	
et	al.	skriver	vidare	om	hur	flera	av	Bringselius	(2017)	tillitsfaktorer	på-
verkar	arbetsmiljön	för	medarbetare.	De	menar	att	om	ledningen	aktivt	
frågar	”underliggande	nivå”	om	vilket	stöd	som	behövs,	skapas	engage-
mang	hos	medarbetarna,	uppföljningar	som	gynnar	verksamheten	skapas	
på	ett	naturligt	sätt	och	ledningen	får	insyn	i	vad	som	fungerar	och	inte	
fungerar.	Detta	kan	i	sin	tur	leda	till	att	kunskapen	som	finns	hos	medar-
betarna	i	organisationen	används	och	leder	till	ett	meningsskapande	för	
medarbetaren	och	påverkar	arbetsmiljön	positivt.		

En	annan	av	tillitsfaktorerna	är	samverkan.	Strömgren	et	al.	(2017)	menar	
i	sin	artikel,	som	sammanfattar	aktuell	forskning	om	hälsofrämjande	ar-
betsmiljö,	att	tvärprofessionella	samarbeten	mellan	och	inom	olika	pro-
fessioner	och	nivåer	i	en	styrkedja,	där	man	delar	med	sig	av	kunskap	och	
information,	har	stor	betydelse	för	arbetsmiljön,	liksom	en	effektiv	kom-
munikation	och	öppenhet	i	verksamheten.		

Tillit	är	en	viktig	ingrediens	för	att	lärare	ska	känna	ett	engagemang	i	sitt	
arbete.	 Tillit	 förbättrar	 arbetsmiljön	 genom	 att	 öka	motivationen	 samt	
minska	den	stress	som	granskningar	och	utvärderingar	för	med	sig	(Li	et	
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al.,	2015).	Wood	(2014)	skriver	i	sin	doktorsavhandling	att	en	mer	tillits-
baserad	 styrning	och	 ledning	 skulle	öka	handlingsutrymme	 för	 skolans	
professioner	vilket	påverkar	arbetsmiljön	positivt.		

2.3 Hermeneutisk	ansats	
Denna	studie	utgår	ifrån	en	hermeneutisk	ansats	eftersom	den	har	som	
syfte	att	tolka	och	förstå	en	handling.	I	studien	har	jag	använt	rektorers	
berättande	uppfattningar	om	deras	syn	på	tillitsbaserad	styrning	och	led-
ning	 som	handling.	Utgångspunkten	 för	hermeneutiken	är	 att	 vi	 alla	 är	
produkter	av	våra	egna	erfarenheter	och	att	vi	alla	har	olika	referensra-
mar.	Våra	upplevelser	och	värderingar	påverkar	hur	vi	tolkar	information.	
Hermeneutiken	försöker	förstå	genom	att	tolka	problemet	inifrån.	I	her-
meneutiken	 är	 forskaren	 i	 en	 inre	 relation	 till	 informanten	 och	 tillhör	
samma	 verklighet	 som	 studeras	 (Ödman,	 2017).	Mitt	 ontologiska	 ställ-
ningstagande	är	att	verkligheten	är	beroende	av	iakttagaren	och	därmed	
är	mångtydig	och	relativ.	Det	finns	en	verklighet	men	den	kan	bara	bli	till-
gänglig	via	mänsklig	tolkning.	Detta	innebär	att	verkligheten	då	blir	sub-
jektiv.	En	hermeneutiskt	epistemologisk	utgångspunkt	utgår	från	subjekt-
ivism	och	relativism.	Kunskapen	är	beroende	av	vem	som	iakttar	den	och	
kan	därför	tolkas	på	olika	sätt.	Det	finns	ingen	stor	sanning	eftersom	kun-
skap	beror	på	hur	man	ser	på	saker	och	det	kan	därför	finnas	flera	san-
ningar.	Ett	hermeneutiskt	förhållningssätt	används	till	exempel	vid	tolk-
ningar	av	olika	handlingar	 i	den	kontext	(till	exempel	skolan)	den	före-
kommer	i	(Kvale	&	Brinkmann,	2017).	Analysprocessen	kommer	att	vara	
abduktiv,	det	vill	 säga	 teori	och	empiri	har	vuxit	 fram	 i	en	växelverkan	
mellan	teori,	empiri	och	tidigare	forskning	(Kvale	&	Brinkman,	2017)	-	se	
vidare	under	rubriken	”Val	av	analysmetod”	på	sid.	18.	

3 METOD		

Syftet	med	den	här	studien	är	att	belysa	olika	faktorer	som	kan	öka	tilliten	
i	 skolans	 styrkedja,	 samt	 rektorers	 uppfattningar	 om	hur	 en	 ökad	 tillit	
skulle	 kunna	påverka	 skolans	verksamhet	och	arbetsmiljön	 för	 skolans	
professioner.	Mitt	metodval	grundar	sig	i	studiens	syfte	och	studiens	frå-
geställningar.	Det	finns	både	kvalitativa	och	kvantitativa	metoder.	Kvanti-
tativa	metoder	 används	 när	 forskningen	 handlar	 om	 faktorer	 som	 kan	
kvantifieras.	Det	 kan	vara	 frågor	om	antal,	 hur	ofta,	 en	mängd.	Vanliga	
kvantitativa	metoder	är	enkätundersökningar	och	frågeformulär.	Kvalita-
tiva	metoder	används	i	stället	när	forskningen	handlar	om	att	beskriva,	



Tillitsbaserad	styrning	och	ledning	 	 Annika	Bygdén	

14	

	

förstå	och	tolka	olika	saker.	Vanliga	kvalitativa	metoder	är	intervjuer	och	
observationer.	Eftersom	min	studie	handlar	om	människors	erfarenheter,	
uppfattningar	och	upplevelser	har	jag	valt	en	kvalitativ	metod.		

Kvalitativa	metoder,	 som	 till	 exempel	 intervju,	 har	 både	 svagheter	 och	
styrkor	som	kan	påverka	studiens	resultat.	Exempel	på	svagheter	är	att	de	
ger	en	begränsad	bild	av	ett	fenomen	och	att	resultatet	måste	behandlas	
därefter,	att	det	inte	alltid	går	att	säga	med	säkerhet	att	det	som	intervju-
personen	säger	stämmer,	att	det	finns	en	risk	att	den	som	intervjuar	per-
sonen	tolkar	intervjupersonens	svar	felaktigt	(Ahrne	&	Svensson,	2015).	
Kvale	och	Brinkmann	(2017)	menar	att	kvalitativa	metoders	svagheter	är	
att	det	ofta	är	svårt	att	generalisera	svaren	och	att	det	är	bättre	att	jämföra	
svaren	än	att	generalisera	dem,	att	det	är	svårare	och	mer	tidskrävande	
att	analysera	svaren,	att	det	är	svårt	att	veta	om	människor	talar	sanning	
och	om	”intervjueffekten”	påverkar	informanternas	svar.	

De	kvalitativa	metodernas	styrkor	är;	möjligheten	att	möta	informanten	i	
verkligheten,	att	frågorna	går	att	ändra	om	fel	upptäcks,	att	missförstånd	
kan	rättas	till	direkt,	möjligheten	att	ställa	 följdfrågor	och	frågor	om	en	
process	 och	 även	möjligheten	 att	 upptäcka	 nya	 saker	 under	 undersök-
ningens	gång	(Kvale	&	Brinkman,	2017).	

Jag	vill	tolka	och	förstå	en	handling	utifrån	den	kontext	den	förekommer	i	
och	har	därför	valt	en	halvstrukturerad	intervju.	Enligt	Kvale	och	Brink-
man	(2017)	kan	den	halvstrukturerade	intervjun	användas	för	att	försöka	
ta	reda	på	teman	i	den	intervjuades	vardagsvärld	utifrån	dennes	eget	per-
spektiv.	Intervjun	utgick	från	sju	teman,	som	i	sin	tur	bestod	av	ett	antal	
förslag	till	frågor	(se	bilaga	1).	Jag	valde	en	halvstrukturerad	intervju	för	
att	vara	säker	på	att	att	få	med	alla	teman	samtidigt	som	jag	ville	att	rek-
torerna	skulle	berätta	relativt	fritt	om	dessa	teman.	Kvale	och	Brinkmann	
menar	att	forskningsintervjuer	har	som	mål	att	producera	kunskap.	Kun-
skapen	erhålls	i	denna	studie	genom	intervjupersonernas	personliga	er-
farenheter	och	upplevelser,	 som	kom	 fram	genom	samtalet	mellan	mig	
och	 intervjupersonen.	 Jag	har	varit	 intresserad	av	personers	 subjektiva	
upplevelser,	hur	de	med	egna	ord	beskriver	upplevda	erfarenheter	och	
upplevelser.	Fördelar	med	intervju	är	att	på	kort	tid	ta	del	av	flera	perso-
ners	reflektioner	kring	ett	samhällsfenomen	ur	deras	synvinkel	(Ahrne	&	
Svensson,	2015).		

3.1 Urval	
För	att	hålla	mig	 inom	tidsramen	för	studiens	omfattning	gjorde	 jag	ett	
bekvämlighetsurval.	Studiens	intervjuer	genomfördes	med	rektorer	från	



Tillitsbaserad	styrning	och	ledning	 	 Annika	Bygdén	

15	

	

två	kommuner	nära	där	 jag	bor	vilket	gjorde	att	restiden	till	respektive	
rektors	arbetsplats	blev	kort.	För	att	avgränsa	mitt	arbete	valde	 jag	att	
bara	intervjua	rektorerna	i	skolans	lokala	styrkedja.	Jag	har	således	inte	
intervjuat	 elever,	 lärare,	 tjänstemän	 på	 förvaltningsnivå	 eller	 politiker	
som	också	ingår	i	skolans	lokala	styrkedja.	Jag	skickade	ut	ett	informat-
ionsbrev,	via	mail,	till	alla	rektorer	i	de	två	kommunerna	om	förfrågan	om	
deltagande	i	min	intervjustudie	(se	bilaga	2).		

3.2 Genomförande	
32	förfrågningar	skickades	ut	till	rektorer	i	två	kommuner	om	deltagande	
i	intervjustudien.	Av	de	32	informationsbreven	som	skickades	ut	var	det	
två	som	svarade	att	de	ville	vara	med	och	ytterligare	två	som	svarade	att	
de	 inte	 hade	möjlighet	 att	 delta.	 För	 att	 få	 tag	 i	 flera	 intervjupersoner	
ringde	jag	runt	till	de	rektorerna	som	inte	hade	svarat.	När	jag	hade	fått	
tag	i	sammanlagt	fem	rektorer	som	ville	delta	i	en	intervjun	bestämde	jag	
att	det	var	en	rimlig	mängd	inom	ramen	för	min	undersökning.		

De	 fem	 rektorerna	 som	deltog	 i	 studien	kom	 från	 två	olika	kommuner.	
Kommun	ett	är	en	liten	kommun	med	ca	17	000	invånare.	I	kommun	ett	
finns	det	en	gymnasieskola,	åtta	grundskolor,	varav	tre	är	fristående	och	
en	är	grundsärskola.	Utbildningsförvaltningen	i	kommun	ett	har	fyra	an-
ställda.	Kommun	två	är	större	med	ca	93	000	invånare.	I	kommun	två	finns	
det	fyra	gymnasieskolor,	27	grundskolor,	varav	fem	är	fristående.	På	ut-
bildningsförvaltningen	 i	 kommun	 två	 är	 det	 för	 närvarande	 ca	 60	 an-
ställda.	I	båda	kommunerna	finns	det	områden	med	både	hög	och	låg	so-
cioekonomisk	status.		

Tabell	4:	Information	om	intervjupersonerna	och	fingerade	namn.	

	 Antal	medar-
betare	

Antal	 år	 som	
skolledare	

Bakgrund	
som	lärare	

Intervjuperson	 1	
(Anders)	

125	 19	år	 Ja	

Intervjuperson	 2	
(Alva)	

40	 6	år	 Ja	

Intervjuperson	 3	
(Pål)	

75	 17	år	 Ja	

Intervjuperson	 4	
(Lisa)	

65	 14	år	 Ja	

Intervjuperson	 5	
(Urban)	

100	 17	år	 Ja	
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Inför	intervjun	konstruerades	en	intervjuguide	(bilaga	1).	Intervjuguiden	
innehöll	dels	studiens	tematiska	forskningsfrågor	och	dels	de	frågor	som	
skulle	ställas	under	intervjun.	Intervjufrågorna	ska	enligt	Kvale	och	Brink-
man	(2017)	vara	korta,	 lätta	att	förstå	och	befriade	från	akademisk	jar-
gong.	Jag	valde	att	använda	en	intervjuguide	eftersom	jag	ville	vara	säker	
på	att	få	med	alla	teman	i	intervjuundersökningen.	Intervjuguiden	inled-
des	med	några	bakgrundsfrågor	för	att	sedan	gå	över	mot	mer	direkta	frå-
gor	om	tillit.	En	kvalitativ	intervju	fokuserar	på	informanternas	erfaren-
heter	och	upplevelser	och	möjliggörs	av	att	intervjun	är	flexibel.	Jag	kunde	
avvika	från	min	intervjuguide	och	ställa	följdfrågor	samt	ändra	ordningen	
på	frågorna	och	på	så	sätt	vara	flexibel	under	intervjun	Kvale	och	Brink-
man	 (2017).	 Intervjuguiden	 grundades	 i	 Bringselius	 (2017)	 sju	 vägle-
dande	grundprinciper	för	styrning,	arbetsorganisation	och	kultur	som	syf-
tar	till	att	öka	tilliten	i	verksamheten	(se	sid.	5).	

Samma	intervjufrågor	ställdes	till	samtliga	intervjupersoner.	Intervjuerna	
genomfördes	på	intervjupersonernas	arbetsplats	för	att	få	en	så	avspänd	
miljö	som	möjligt	och	att	 intervjupersonerna	skulle	känna	att	 intervjun	
handlade	 om	deras	 arbete	 (Ahrne	&	 Svensson,	 2015).	 Intervjuerna	 tog	
mellan	50-60	minuter	och	spelades	in	på	min	personliga	mobiltelefon	ef-
ter	 samtycke	 från	 intervjupersonerna.	 Intervjuerna	 transkriberades	 se-
dan	ordagrant	inom	några	dagar	efter	intervjun.	Strax	efter	intervjun	lyss-
nade	jag	igenom	varje	intervju	två	gånger	för	att	få	kunskap	om	materialet.		

I	det	utskrivna	materialet	markerade	jag	stycken	där	jag	upplevde	att	in-
tervjupersonerna	talade	om	de	 förutbestämda	temana	-	 tillit,	elevfokus,	
helhetssyn,	handlingsutrymme,	stöd,	kunskap	och	öppenhet	en	så	kallad	
kodning (Kvale	&	Brinkmann,	2017). I	en	del	fall	hade	det	inte	gått	att	för-
stå	vad	svaren	syftade	till,	utan	att	känna	till	frågan	som	låg	bakom,	vilket	
gör	att	en	annan	kodare	skulle	ha	kunnat	tematisera	annorlunda.	Jag	ka-
tegoriserade	intervjusvaren	enligt	tillit,	elevfokus,	helhetssyn,	handlings-
utrymme,	kunskap,	stöd	och	öppenhet.	Dessutom	markerade	jag	stycken	
som	jag	ansåg	kunde	ge	belägg	för	den	teori	om	tillit	i	styrning	och	ledning	
som	studien	utgick	ifrån.		

Kodning	 förekommer	ofta	 i	 en	grundad	 teori	 (induktion),	där	man	 inte	
prövar	en	redan	färdig	teori,	utan	låter	empirin	(intervjutexten)	ge	upp-
hov	till	nya	teorier	(Kvale	&	Brinkman,	2017).	Deduktion	innebär	att	man	
prövar	en	redan	färdig	teori.	Denna	undersökning	har	bestått	av	en	bland-
ning	av	de	två	metoderna,	så	kallad	abduktiv metod.	Detta	innebar	att	jag	
utifrån	den	deduktiva metoden	utgick	från	en	färdig	teori	om	tillit	i	styr-
ning	och	ledning	och	letade	efter	exempel	på	detta	när	jag	kodade	materi-
alet.	Samtidigt	fann	jag,	vid	genomläsning	och	analys	av	intervjutexterna	
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temana	kring	tillit	i	styrning	och	ledning.	Alvesson	och	Sköldberg	(1994)	
menar	att	det	kan	ha	ett	värde	att	använda	sig	av	båda	metoderna:	”Kom-
binationer	av	induktiva	och	deduktiva	moment	i	en	och	samma	studie	har	
förutsättningar	att	kunna	leda	till	att	även	dolda	och	mer	svårfångade	im-
plicita	djupstrukturer	kan	analyseras	fram” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 
123).		

Efter	att	jag	hade	sammanfattat	utsagorna	i	dessa	teman	läste	jag	igenom	
utsagorna	igen	och	reviderade	sammanfattningarna	där	det	behövdes.	I	
och	med	att	jag	ville	ha	stora	kunskaper	om	innehållet	i	intervjuerna	hade	
jag	läst	in	mig	på	området	innan	jag	gjorde	intervjuerna.		

3.3 Etiska	 ställningstagande,	 konsekvenser	 för	 stu-
dien	

Etiska	ställningstagande	har	gjorts	med	utgångspunkt	i	Vetenskapsrådets	
forskningsetiska	 principer	 inom	 humanistisk	 och	 samhällsvetenskaplig	
forskning	(Vetenskapsrådet,	2018).	Enligt	rådet	 finns	det	 fyra	allmänna	
huvudkrav	 som	 forskningen	måste	 ta	 hänsyn	 till	 för	 att	 säkerställa	 det	
grundläggande	 individskyddskravet;	 informationskravet,	 samtyckeskra-
vet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	För	att	uppfylla	inform-
ationskravet	informerades	alla	deltagare	om	undersökningens	bakgrund	
och	syfte	och	vad	som	gäller	för	deras	deltagande.	Intervjupersonerna	in-
formerades	även	om	att	de	när	som	helst	kan	avbryta	sin	medverkan	(bi-
laga	2).	Enligt	samtyckeskravet	har	deltagarna	haft	möjlighet	att	tacka	nej	
och	även	avbryta	sitt	deltagande	i	under	undersökningens	gång.	Konfiden-
tialitetskravet	har	uppfyllts	eftersom	inga	intervjupersoner	kan	identifie-
ras	enskilt	och	inte	heller	vilka	kommuner	som	de	intervjuade	rektorerna	
arbetar	inom.	Nyttjandekravet	innebär	att	all	insamlad	fakta	om	enskilda	
personer	endast	får	användas	i	forskningsändamål.	Detta	krav	uppfylls	ge-
nom	att	inspelat	material	raderas	direkt	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.		

3.4 Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	
Den	 vetenskapliga	 forskningen	 ställer	 krav	 på	 reliabilitet	 och	 validitet.	
Kritiker	 till	 kvalitativa	 forskningsintervjuer	menar	 att	metoden	 varken	
har	hög	reliabilitet	eller	validitet.	Kritikerna	anser	bland	annat	att	meto-
den	inte	har	hög	reliabilitet	om	forskaren	ställer	ledande	frågor	och	där-
med	inte	har	hög	validitet	eftersom	den	är	beroende	av	forskarens	sub-
jektiva	intryck.	Kvale	och	Brinkmann	(2017)	bemöter	kritiken	med	att	le-
dande	frågor	kan	pröva	reliabiliteten	(tillförlitligheten)	i	den	intervjuades	
svar.		
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Hur	stor	validitet	en	intervjustudie	har	beror	mycket	på	forskarens	för-
måga	att	kontrollera,	 ifrågasätta	och	tolka	resultaten.	Reliabiliteten	i	en	
undersökning	är	hög	om	till	exempel	två	olika	intervjuare	får	samma	re-
sultat	när	de	använder	samma	frågor	eller	när	två	olika	undersökningar	
ger	samma	resultat	(Djurfeldt,	Larsson,	&	Stjärnhagen,	2018).	För	att	reli-
abiliteten	i	mina	intervjuer	skulle	bli	så	hög	som	möjligt	krävdes	att	jag	
som	intervjuare	hade	tydligt	formulerade	frågor	(intervjuguiden,	bilaga	1)	
och	att	mitt	beteende	inte	påverkade	den	jag	intervjuar	(Djurfeldt	et	al.,	
2018).	Eftersom	min	erfarenhet	av	att	göra	intervjuer	är	begränsad	var	
jag	noga	med	att	följa	min	intervjuguide.		

Vad	som	bestämmer	intervjuutskriftens	validitet	beror	på	vad	jag	vill	få	ut	
av	intervjun	och	hur	jag	tolkar	den	(Kvale	&	Brinkmann,	2017).	Validite-
ten	beror	på	hur	väl	de	frågor	jag	ställer	till	intervjupersonerna	ger	svar	
på	det	som	jag	vill	undersöka	(Djurfeldt	et	al.,	2018).	För	att	öka	under-
sökningens	validitet	genomförde	jag	en	pilotintervju,	där	intervjufrågorna	
testades.	 För	 att	 undersökningen	 skulle	 få	 hög	 validitet	 och	 reliabilitet	
krävdes	en	bra	planering	av	undersökningen.	Jag	var	noga	med	operation-
aliseringen,	det	vill	säga	att	gå	från	begrepp	och	frågeställningar	till	kon-
kreta	frågor.	Det	är	ett	svårt	men	viktigt	moment	för	att	undersökningen	
skulle	få	en	hög	validitet	(Djurfeldt	et	al.,	2018).		

Resultatet	av	min	studie	utgörs	av	några	få	rektorers	uppfattningar.	Stu-
dien	är	reliabel	i	den	mening	att	rektorernas	beskrivningar	av	deras	upp-
fattningar	om	 tillitsbaserad	styrning	och	 ledning	utifrån	deras	kunskap	
just	då	var	tillförlitlig.	Men	studien	är	 inte	reliabel	utifrån	antalet	 inter-
vjuer.	Om	jag	hade	intervjuat	andra	rektorer	hade	jag	antagligen	inte	fått	
samma	svar,	 vilket	 innebär	att	 studien	 inte	har	nått	mättnad.	Eftersom	
studiens	validitet	är	beroende	av	studiens	reliabilitet	är	även	den	låg.	För	
att	studien	skulle	ha	nått	högre	reliabilitet	och	validitet	skulle	jag	behövt	
intervjuat	flera	rektorer.	Resultatet	av	min	studie	når	därför	en	låg	gene-
raliserbarhet.	

3.5 Val	av	analysmetod	
Det	finns	många	olika	sätt	att	analysera	data.	Hermeneutisk	meningstolk-
ning	och	diskursanalys	är	två	exempel	som	båda	kan	användas	vid	analys	
av	 samtal	 som	 förs	 angående	 en	händelse.	 Jag	 valde	hermeneutisk	me-
ningstolkning	eftersom	den	oftast	används	när	det	handlar	om	att	analy-
sera	informanternas	tankar	och	erfarenheter.	Diskursanalys	används	of-
tare	vid	offentliga	samtal.		
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Hermeneutisk	meningstolkning	som	analysmetod	innebär	att	studera	för-
ståelsen	av	en	viss	handling	och	tillvägagångssättet	för	att	nå	denna	för-
ståelse	(Föllesdal,	Wallöe	&	Elster	2001;	Ödman	2001).	Ödman	beskriver	
hermeneutik	med	att	forskaren	försöker	förstå	ett	meningsfullt	tema	i	den	
kontext	det	förekommer	i	och	att	hitta	rätt	tolkning	av	en	text.	Han	förkla-
rar	förståelse	som	att	nå	fram	till	ny	kunskap,	förnyad	kunskap	eller	om-
skapande	av	kunskap	och	menar	också	att	förståelsen	är	grunden	för	vårt	
tolkande	och	att	det	finns	ett	samarbete	mellan	förståelse	och	tolkning.		

Tolkningen	av	en	handling	växer	fram	genom	den	hermeneutiska	spiralen,	
det	vill	säga	genom	forskarens	förförståelse	och	möten	med	nya	erfaren-
heter	och	idéer	vilket	leder	fram	till	en	förståelse,	som	i	sin	tur	blir	förför-
ståelse	i	kommande	tolkningsansatser.	Ödman	(2001)	förklarar	förförstå-
else	med	den	kunskap	 som	 forskaren	har	och	 som	blir	 bakgrunden	 till	
dennes	tolkning	av	en	handling.	För	att	medvetandegöra	min	egen	förför-
ståelse	om	området	skrev	jag	ner	den	innan	jag	gjorde	intervjuerna.		

All	vår	förståelse	av	en	viss	handling	sker	mot	bakgrunden	av	vår	förstå-
elsehorisont.	Vår	förståelsehorisont	beskriver	Föllesdal	et	al.	(2001)	som	
mängden	av	medvetna	och	omedvetna	uppfattningar	och	hållningar	vid	
en	given	tidpunkt.		

Kvale	och	Brinkman	(2017)	menar	att	det	finns	sju	principer	för	herme-
neutisk	tolkning.		

1) Analysen utgår från den hermeneutiska cirkeln. Forskaren försöker 
först att skapa sig en helhetsbild av intervjun. Sedan utvecklas olika 
teman utifrån förståelsen av hela texten. Forskaren går sedan tillbaka 
till helheten och försöker förstå den utifrån de olika delarna.  

2) Forskaren går mellan helhet och delar till ”god gestalt” har uppstått. 
Tolkningen avslutas när delarna och helheten har ett sammanhang.  

3) Tolkning av delarna måste stämma överens med tolkningen av hel-
heten.  

4) Forskaren måste se intervjun som autonom, dvs individens bakgrund 
och teorier om ämnet är av underordnad betydelse.  

5) Forskaren ska ha en stor kunskap om innehållet i intervjun. 
6) Forskaren behöver synlig- och medvetandegöra sin egen förförståelse 

för att kunna vara så objektiv som möjligt vid tolkningen av intervjun.  
7) Varje tolkning leder till ny kunskap.  

 
Metoden	 har	 som	 syfte	 att	 tolka	 de	 dolda	 innebörderna	 i	 intervjuerna.	
Tolkningarna	blir	subjektiva	eftersom	de	utgår	från	forskarens	perspek-
tiv.	Gadamer	var	kritisk	till	att	det	finns	en	objektiv	sanning.	Han	menade	
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att	allting	kan	förstås	på	olika	sätt	och	att	olika	forskare	kan	tolka	samma	
intervju	på	olika	sätt	(Kvale	&	Brinkman,	2017;	Ödman,	2017).		

När	 jag	 påbörjade	 den	 hermeneutiska	 meningstolkningen	 lyssnade	 jag	
igenom	alla	intervjuerna	två	gånger	och	läste	hela	utsagorna	två	gånger	
för	att	skapa	mig	en	helhetsbild	av	respektive	utsaga.	Jag	försökte	sedan	
att	sammanfatta	utsagorna	i	olika	teman.	Eftersom	jag	hade	styrt	intervju-
erna	 i	 bestämda	 riktningar	 och	 redan	 hade	 frågeställningarna	 blev	 det	
ganska	naturligt	att	de	teman	jag	skulle	utgå	ifrån	var:	tillit,	elevfokus,	hel-
hetssyn,	handlingsutrymme,	stöd,	kunskap	och	öppenhet.	Jag	försökte	att	
hitta	olika	mönster	i	min	tolkning	genom	att	gå	från	deltolkningar	till	hel-
het	och	vice	versa	(Föllesdal	et	al.,	2001;	Djurfelt	et	al.,	2018)	De	utsagorna	
som	inte	passade	in	i	de	förvalda	temana	skrev	jag	in	i	en	speciell	kolumn	
för	att	eventuellt	kunna	använda	som	komplement	senare	i	skrivproces-
sen.		

3.6 Metoddiskussion	
Jag	valde	att	intervjua	rektorer	i	två	kommuner	som	ligger	nära	mitt	bo-
ende	för	att	spara	tid.	Om	jag	hade	valt	andra	kommuner	hade	jag	eventu-
ellt	 fått	ett	annat	resultat.	När	 jag	hade	fått	 tag	 i	 fem	rektorer	som	ville	
vara	med	i	min	intervju	bestämde	jag,	utifrån	studiens	omfattningen,	att	
antalet	var	tillräckligt.	Det	bästa	är	dock	om	datamättnad	uppstår,	vilket	
innebär	att	ingen	ny	data	tillkommer.	Om	jag	hade	haft	mer	tid	hade	jag	
intervjuat	flera	rektorer,	vilket	antagligen	hade	medfört	att	mitt	resultat	
hade	 blivit	 mer	 generaliserbart.	 Fler	 antal	 intervjuer	 kan	 ha	 medfört	
större	skillnader	mellan	rektorernas	uppfattningar.	I	stället	för	att	fråga	
enskilda	 rektorer	 direkt	 kunde	 jag	 ha	 gått	 via	 förvaltningen	 i	 kommu-
nerna	för	att	få	tag	i	de	rektorerna	jag	skulle	intervjua.	De	rektorer	som	
tackade	ja	till	deltagande	i	undersökningen	var	antagligen	intresserade	av	
tillitsbaserad	styrning	och	ledning,	vilket	kan	ha	påverkat	resultatet.	

Att	analysera	kvalitativ	data	tar	mycket	tid	vilket	gör	att	antal	intervjuer	
bör	begränsas.	Enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2017)	ska	antalet	intervjuer	
bestämmas	av	hur	många	som	behövs	för	att	ta	reda	på	vad	du	behöver	
veta.	Om	antalet	är	för	få	kommer	det	att	vara	svårt	att	generalisera	resul-
tatet	och	se	skillnader	mellan	olika	grupper.	Om	antalet	i	stället	är	för	stort	
går	det	inte	att	göra	några	ingående	tolkningar	(Kvale	&	Brinkman,	2017).	
I	min	studie	var	antalet	intervjuer	för	få	för	att	resultatet	skulle	kunna	ge-
neraliseras.		
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För	att	minska	risken	att	tolka	svaren	fel,	ställde	jag	många	kontrollfrågor	
som	antingen	bekräftade	eller	dementerade	min	tolkning.	Jag	som	inter-
vjuare	måste	vara	medveten	om	att	 intervjupersonen	kan	svara	på	 frå-
gorna	på	ett	sätt	som	verkar	fördelaktigt	för	 intervjupersonen	själv	och	
som	inte	alltid	är	sant.		

Enligt	Kvale	och	Brinkman	(2017)	är	den	kvalitativa	forskningsintervjun	
ett	hantverk	som	tar	lång	tid	att	lära	sig.	Forskningsintervjuns	hantverk	
lär	man	genom	att	intervjua,	men	också	genom	att	observera	andra	mer	
erfarna	intervjuare.	Intervjuarens	skicklighet	är	en	viktig	faktor	i	en	inter-
vjustudie.	En	intervjuare	behöver	både	vara	kunnig	och	känslig,	men	sam-
tidigt	styrande	och	kritisk.	Eftersom	jag	är	en	relativt	ovan	intervjuare	kan	
det	ha	påverkat	resultatet	i	min	studie.		

Att	ha	goda	kunskaper	om	intervjuämnet	hjälper	mig	som	intervjuare	att	
ställa	bra	andrafrågor	(Kvale	&	Brinkman,	2017).	Så	här	i	efterhand	öns-
kar	jag	att	jag	hade	läst	in	mig	ännu	mer	på	ämnet.	Idag	har	jag	en	större	
kunskap	om	ämnet	än	vad	jag	hade	vid	intervjutillfället,	vilket	antagligen	
påverkade	mina	följdfrågor	och	svaren	från	intervjupersonerna.		

Dataanalysen	kommer	att	formas	av	intervjuarens	värderingar	och	en	ob-
jektiv	 process	 är	 svår	 att	 uppnå.	 Oftast	 har	 den	 kvalitativa	 undersök-
ningen	en	högre	validitet	än	en	kvantitativ	undersökning.	En	kvantitativ	
undersökning	har	däremot	oftast	en	högre	reliabilitet	än	de	kvalitativa	om	
forskaren	 använder	 standardiserade	 frågeformulär	 En	 nackdel	med	 en	
hermeneutisk	ansats	är	att	det	finns	risk	för	att	min	förförståelse	kan	ha	
påverkat	undersökningen.	För	att	minimera	risken	skrev	jag	ner	min	för-
förståelse	innan	jag	började	mina	intervjuer.	Förförståelsen	är	individuell	
och	därmed	relativ	(Kvale	&	Brinkman,	2017).			

Jag	har	försökt	att	vara	noggrann	med	konfidentialiteten	i	min	intervju-
studie,	men	kan	ändå	inte	bortse	från	att	intervjupersonerna	har	svarat	
som	de	tror	är	önskvärt.	Det	skulle	kunna	bero	på	att	intervjupersonerna	
är	oroliga	över	vem	som	kommer	att	kunna	läsa	deras	svar	och	koppla	till	
respektive	intervjuperson.	Jag	intervjuade	fem	rektorer	från	två	kommu-
ner.	 I	 uppsatsen	har	 jag	 inte	 skrivit	 ut	 kommunernas	namn,	 varför	 det	
borde	vara	svårt	att	identifiera	intervjupersonerna.	Om	jag	hade	valt	en	
annan	metod,	som	till	exempel	en	kvantitativ	metod	hade	det	varit	svårt	
att	fånga	intervjupersonernas	erfarenheter	och	upplevelser.		
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4 RESULTAT		

Resultatdelen	behandlar	de	fem	intervjuerna	utifrån	Bringselius	(2017)	
sju	grundprinciper	tillit,	elevfokus,	helhetssyn,	handlingsutrymme,	stöd,	
kunskap	och	öppenhet.	Dessa	sju	grundprinciper	har	 fungerat	som	den	
hermeneutiska	analysens	teman.			

4.1 Tillit	
Jag	börjar	med	att	fråga	rektorerna	om	tillit	i	relation	till	rektors	profess-
ion	och	rektorerna	beskriver	detta	genom	att	utgå	från	de	olika	nivåerna	
i	styrkedjan.	Till	exempel	säger	Lisa	så	här:		

Jag	tänker	att	det	är	en	grundbult	så	klart.	Och	om	man	inte	har	tillit	uppåt	el-
ler	neråt	så	är	det	här	jobbet	omöjligt.	Man	måste	bygga	upp	en	tillitsfull	orga-
nisation.	

Hon	fortsätter	att	prata	om	att	det	måste	vara	tillåtet	att	lyfta	både	posi-
tiva	och	negativa	saker	med	sin	 ledare.	Både	Alva	och	Urban	menar	att	
deras	ledare	visar	tillit	genom	att	ge	dem	förtroende	att	prova	nya	saker.	
Pål	menar	att	tillit	är	beroende	av	integritet	och	kompetens.	Han	säger:		

Tillit,	jag	tänker	tillit	från	medarbetarna	handlar	om	att	man	kan	lita	på	att	det	
man	säger	händer.	Tillit	kan	vara	att	man	litar	på	en,	att	man	betraktar	det	
som	den	personen	säger	som	kompetent	och	att	det	finns	något	intellektuellt	
bakom	det.	Man	tolkar	personen	som	kompetent,	det	är	tillit.	Han	vet	vad	han	
pratar	om	hon	vet	vad	hon	pratar	om	och	att	man	kan	uppfatta	den	röda	trå-
den	någonstans	och	framför	allt,	det	viktigaste,	att	det	som	sägs	det	händer.	
Det	tror	jag	är	tillit.		

Urban	är	även	han	inne	på	att	tillit	har	med	integritet	att	göra	och	förkla-
rar	detta	genom:		

Om	vi	har	ett	ledningsmöte	och	så	säger	en	av	mina	medarbetare	att	det	där	
ordnar	jag,	så	är	det	fortfarande	mitt	ansvar,	men	det	finns	en	tillit	i	att	bero-
ende	av	vilken	person	man	pratar	med,	det	här	kommer	nog	att	hända,	precis	
som	kan	hända	i	vilket	led	som	helst.	

Urban	diskuterar	vidare	att	han	som	rektor	måste	visa	att	hans	medarbe-
tare	är	professionella	i	det	de	gör,	för	att	föräldrar	och	andra	aktörer	ska	
känna	tillit	till	verksamheten.	Pål	är	inne	på	samma	spår	att	föräldrarnas	
tillit	till	verksamheten	erhålls	genom	att	visa	att	medarbetarna	är	profess-
ionella.	Han	menar	också	att	den	verksamhet	som	föräldrarna	ser	har	be-
tydelse	för	tilliten	till	verksamheten	och	ger	exempel	på	hur	en	förälder	
har	utryckt	sig	om	verksamheten:		
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Jag	känner	mig	trygg	i	att	lämna	mina	barn	här,	för	när	jag	hör	han	eller	hon	
prata,	så	känns	det	tryggt.	Han	eller	hon	verkar	ha	koll	på	läget.	Det	jag	hör	
blir	jag	glad	av	att	höra.	Jag	kan	släppa	mina	barn	till	skolan,	för	här	kommer	
jag	att	få	svar	på	mina	frågor	om	jag	har	några.	Det	känns	tryggt	att	…		att	veta	
att	här	kommer	de	att	ta	tag	i	saker	ifall	att.	

Alva	anser	 att	professionalitet	och	 tillit	 är	 två	begrepp	 som	 ligger	nära	
varandra.	Alva	säger	om	sina	medarbetare:	

Jag	litar	på	att	de	gör	ett	bra	jobb.	Skulle	det	inte	vara	så	…		så	skulle	så	kan	
man	kontakta	mig.	Men	först	kommunicerar	man	med	dem	för	de	är	profess-
ionella.	Professionalitet	och	tillit	tycker	jag	hänger	väldigt	starkt	samman.		

4.2 Elevfokus	
Jag	fortsätter	mina	intervjuer	med	att	fråga	efter	rektorernas	syn	på	hur	
medarbetarnas	kunskap	och	kompetens	kan	tas	tillvara	för	att	kunna	fatta	
beslut	nära	verksamhetens	kärnverksamhet.	Rektorerna	är	överens	om	
att	för	att	ta	tillvara	på	medarbetarnas	kunskap	och	kompetens	krävs	ett	
öppet	klimat.	De	säger	till	exempel	att	dörren	till	skolledningen	alltid	ska	
stå	öppen	för	att	det	ska	vara	lätt	att	föra	fram	synpunkter	och	idéer	som	
sedan	kan	ligga	till	grund	för	beslut.	Pål	berättar	hur	han	tar	till	vara	på	
medarbetarnas	idéer:		

Ja,	men	det	gör	man	genom	att	man	visar	på	att	man	litar	på	människors	
idéer,	man	bejakar	människors	idéer.	Oftast	när	någon	kommer	in,	mitt	jobb	
är	att	slipa	på	idéer	och	hålla	den	här,	vad	ska	jag	säga,	hålla	elden	igång.	

Rektorerna	menar	att	en	tät	kommunikation	mellan	skolledning	och	med-
arbetare	är	viktig	för	att	ta	del	av	medarbetarnas	kunskap	och	kompetens.	
Rektorerna	säger	att	de	vill	känna	samma	sak	uppåt	 i	styrkedjan,	så	att	
deras	 synpunkter	 och	 idéer	 tas	 till	 vara	 för	 beslutsfattande	 på	 förvalt-
ningsnivå.	

4.3 Helhetssyn	
Jag	fortsätter	mina	intervjuer	med	att	fråga	efter	rektorerna	syn	på	hur	
olika	nivåer	i	skolans	styrkedja	och	olika	professioner	aktivt	och	gemen-
samt	kan	ta	ansvar	för	verksamhetens	helhet.	Rektorerna	är	överens	om	
att	det	ska	finnas	gemensamma	ramar	och	värderingar	i	den	lokala	styr-
kedjan	som	innefattar	politiker,	förvaltning,	rektor	samt	elever	och	vård-
nadshavare	vilket	ska	förenkla	helhetssynen	i	kommunen.	Urban	åskåd-
liggör	detta	med	en	liknelse	där	han	jämför	tillverkningen	av	en	Volvo	med	
kommunens	gemensamma	ramar	och	värderingar	för	skolorna:			
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Ja,	men	du	kan	inte	tillverka	en	Volvobil	i	Finland	och	en	helt	annan	Volvo	i	en	
annan	fabrik	någon	annanstans.	En	Volvobil	måste	ändå	innehålla	vissa	delar	
som	visar	att	det	är	en	Volvobil.		

Pål	anser	att	för	helheten	är	det	är	viktigt	med	samarbete	över	olika	nivåer	
i	styrkedjan.	Han	berättar	att	han	snart	ska	byta	arbetsplats	och	hur	hans	
nya	chef	kommer	att	använda	hans	kompetens	på	olika	nivåer.	

Som	min	nya	chef.	Jag	kommer	ju	att	fungera	som	rektor	på	den	skolan.	Men	
jag	kommer	också	att	leda	kommunens	rektorsgrupp.		

Alva	menar	 att	 vid	 samtal	 i	 rektorsgruppen	 om	 pedagogiskt	 ledarskap	
enas	de	kring	formuleringar,	men	hur	de	sedan	genomförs	på	varje	indi-
viduell	 skola	 är	 upp	 till	 varje	 rektor.	Hon	 upplever	 att	 det	 är	 svårt	 att	
komma	överens	om	gemensamma	värderingar	och	mål	som	ska	gälla	för	
alla	skolor	i	kommunen	eftersom	rektorer	är	vana	vid	att	bestämma	själva	
över	sin	egen	enhet:	

Vi	sätter	ju	i	och	för	sig	våra	värderingar	när	vi	pratar	om	vad	är	pedagogiskt	
ledarskap,	vad	är	kvalitét	i	undervisning.	Och	vi	enas	kring	formuleringar,	sen	
är	det	ju	beroende	av	vilken	person	som	ska	genomföra.	Jag	tycker	att	det	är	
svårt.	Det	sitter	ett	gäng	som	är	sugna	på	att	styra	själva.	

Pål	ger	ett	exempel	från	hans	skola	där	lärare	och	förskollärare	samplane-
rar	sina	verksamheter.	Det	 innebär	att	de	olika	professionerna	 får	kun-
skap	om	varandras	verksamheter	men	också	att	barnens	verksamhet	får	
en	röd	tråd,	en	helhet.	Han	säger:	

Lärarna	och	fritids	ska	samarbeta,	kring	elevernas	lärande.	Alltså	det	är	en	
princip.	De	måste	träffas	och	samplanera.	De	kan	likväl	vara	så	att	fritids	läro-
plan,	påverkar	skolan	och	skolan	påverkar	alltså	det	man	gör	på	fritids	på	ef-
termiddag	kan	likväl	att	man	lyfter	i	det	den	vägen,	det	kan	ske	en	förstärk-
ning,	den	vägen.	

Lisa	och	Alva	menar	att	till	exempel	medarbetarenkäten	och	brukarenkä-
ten	(åk	5,	åk	8,	åk	2	gymnasiet)	ska	vara	kopplad	till	verksamhetsplanen	
för	att	förenkla	helhetssynen	i	verksamheten.		

4.4 Handlingsutrymme	
När	 jag	 frågar	rektorerna	om	deras	syn	på	handlingsutrymme	i	skolans	
styrkedja	svarar	de	utifrån	de	olika	nivåerna	i	styrkedjan.	Anders	säger	till	
exempel:	

Det	betyder	att	jag	som	rektor	måste	ha	ett	visst	handlingsutrymme	för	att	
vara	en	fungerande	rektor.	På	samma	sätt	måste	mina	biträdande	ha	ett	visst	
handlingsutrymme	som	de	känner	sig	trygga	och	säkra	i.	På	samma	vis	måste	
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lärarna	ha	sitt	handlingsutrymme	som	de	känner	sig	trygga	och	säkra	i.	För	att	
om	man	börjar	peta	för	mycket	i	varandras	utrymme	då	krymper	ju	människor	
och	då	slutar	de	att	ta	ansvar,	då	funkar	det	inte	längre.	

Urban	tror	att	ett	stort	handlingsutrymme	både	gör	så	att	medarbetaren	
växer	och	arbetet	blir	bättre	genomfört.	Han	säger:			

Man	vet	att	man	får	göra	grejer	här	och	de	som	är	här	håller	sig	inom	ganska	
vida	ramar,	vad	skollagen	och	läroplanen	säger.	Och	innanför	där	får	de	göra	i	
stort	sett	vad	de	vill.	Jag	tror	att	det	är	positivt	för	både	utvecklingen	av	med-
arbetaren	och	genomförandet	av	arbetet	om	man	får	ett	visst	svängrum	i	det	
man	ska	göra	i	själva	utförandet.	

Alva	menar	 att	 det	måste	 finnas	 ett	 gemensamt	mål	 för	 verksamheten,	
men	vägen	dit	ska	vara	ganska	fri	för	att	ta	tillvara	på	den	kreativitet	som	
finns	bland	medarbetarna.	Hon	säger:	

Man	vet	att	hit	ska	vi,	och	det	är	bra,	men	vägen	dit,	där	måste	det	finnas	ett	
handlingsutrymme.	Det	jobbar	ju	väldigt	kreativa	människor	i	den	här	verk-
samheten.		

Att	ha	ett	 för	stort	handlingsutrymme	kan	enligt	Urban	få	negativ	bety-
delse	för	 likvärdigheten	på	skolorna	och	att	det	 inte	finns	några	tydliga	
ramar.	Urban	menar:		

Det	kan	ibland	hända	att	man	blir	lite	vilsen	i	ett	för	stort	handlingsutrymme.	
Har	vi	sagt	att	vi	ska	göra	på	ett	speciellt	sätt?	Nej,	vi	har	inte	sagt	någonting	
alls.	Och	då	kan	det	utvecklas	väldigt	olika	kulturer	på	olika	arbetsplatser	som	
ingår	i	samma	koncern.	Vad	är	kärnan	i	en	skola	i	x	kommun?	Den	kärnan	kan	
vara,	det	finns	22	eller	23	grundskolor	i	kommunen,	det	kan	finnas	22	eller	23	
olika	kärnor	i	så	fall	och	det	kanske	inte	är	jättelyckat.	

Lisa	säger	att	om	en	medarbetare	inte	kan	hantera	det	handlingsutrym-
met	som	den	har	fått	kan	det	bli	problem.	Hon	säger:	

Om	man	inte	tar	ansvar	och	inte	är	professionell,	så	kan	det	ju	bli	ett	problem	
om	handlingsutrymmet	är	för	stort.	Om	jag	uppfattar	att	du	inte	hanterar	
handlingsutrymmet	måste	jag	ju	gå	in	och	minska	ditt	lite,	åtminstone	samar-
beta	med	dig	och	finnas	närmare	och	mer.	

Lisa	anser	att	som	rektor	gäller	det	att	skapa	förtroende	och	att	ha	förtro-
ende	till	sin	personal.	För	att	öka	medarbetarnas	handlingsutrymme	ger	
Lisa	följande	exempel:	

Som	rektor	handlar	det	ju	om	att	skapa	förtroende	och	att	ha	förtroende	för	
sin	personal.	För	det	i	sig	skapar	handlingsutrymme	för	dem.	Om	du	har	en	
kontrollerande	organisation	då	får	alla	ett	behov	av	att	få	bekräftelse	hela	ti-
den.		
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Alva	berättar	hur	hon	arbetar	på	sin	skola	för	att	öka	handlingsutrymmet	
för	sina	medarbetare:		

Vi	har	använt	oss	av	arbetslagsdeklarationer.	Då	har	arbetslagen,	rent	prak-
tiskt,	ska	göra	för	att	jobba	mot	de	här	målen	och	där,	däri	finns	ett	helt	friut-
rymme.	Men	man	måste	kunna	beskriva	man	måste	kunna	säga	att	så	här	tän-
ker	vi	liksom	det	här	tänker	vi	pröva	att	göra.	Så	att,	så	att	det	är	jätteviktigt	
tror	jag	att	man	själv	får	formulera	som	medarbetare	vad	det	är	som	vi	ska	
göra	med	fokus	mot	målen	men	det	betyder	att	målen	i	sig	måste	vara	väldigt	
grundade	i	den	verksamheten	som	finns.	Så	målen	är	lika	mycket	ett	styrme-
del	som	ett	friutrymme	skulle	jag	säga.		

De	flesta	rektorerna	menar	att	de	är	nöjda	med	sitt	handlingsutrymme	och	
tror	att	det	beror	på	att	de	har	lyckats	leda	sina	skolor	på	ett	relativt	bra	
sätt.	 Om	 en	 verksamhet	 fungerar	 blir	 handlingsutrymmet	 större	 anser	
rektorerna.	Alla	utom	en	rektor	upplever	att	deras	chefer	har	tillit	till	dem	
som	rektorer.	Anders	säger	till	exempel:	

Det	finns	en	stor	tillit	från	förvaltningsorganisationen	mot	rektorerna	och	det	
kan	hänga	ihop	med	att	det	är	ganska	små	organisationer	på	förvaltningsnivå.	
Ju	mindre	organisation	du	har	på	förvaltningsnivå	ju	mer	autonomi	till	rekto-
rerna.	

Urban	beskriver	sitt	handlingsutrymme	när	han	började	arbeta	i	x	kom-
mun	2013	så	här:	

Jag	tycker	att	det	var	slående	i	x	kommun	när	jag	kom,	vårterminen	2013,	på	
gott	och	ont	så	var	varje	skola	sig	själv.	Man	fick	verkligen	göra	saker,	men	
också	ta	ansvar	för	saker	och	ting.	Men	det	var	i	mina	ögon	väldigt	långt	ut,	
”utputtat”,	något	slags	beslutsområde.	Det	där	kan	du	bestämma	själv.	Ska	vi	
göra	någonting	gemensamt	här?	Nej,	nej,	bestäm	själv.	

Pål	menar	att	för	att	öka	handlingsutrymmet	behövs	en	ledare	som	har	en	
förmåga	att	 föra	konstruktiva	och	 intressanta	samtal	som	gör	att	hand-
lingsutrymmet	kan	ökas.	Han	uttrycker:	

Någonstans	krävs	en	viss	nivå	av	intellektuell	förmåga,	att	kunna	föra	kon-
struktiva,	intressanta	samtal.	När	vi	börjar	kunna	göra	det	så	är	vi	ju	på	en	nivå	
som	skapar	handlingsutrymme.	En	dialog	om	skolans	utmaningar	och	skolans	
förutsättningar	och	olika	delar,	öppna	upp	ett	samtal.	Det	är	väl	det.	Lite	dif-
fust	kanske,	men	man	måste	vara	genuint	intresserad,	man	måste	ha	en	viss	
kompetens	också.	

Flera	av	rektorerna	säger	att	de	saknar	ett	tydligt	ramverk	på	hur	utbild-
ning	ska	bedrivas	i	den	kommun	de	är	verksamma	i	som	de	kan	förhålla	
sig	till.	Rektorerna	efterlyser	ett	ramverk	som	de	kan	arbeta	efter	obero-
ende	av	vilken	skola	de	arbetar	på.	Pål	säger	till	exempel:		
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Ett	ramverk.	Det	har	jag	efterlyst	i	den	här	kommunen,	som	en	del	kommuner	
har.	Nacka	har	en	så,	flera	kommuner	har	en	sån,	en	tydlig	från	politiken,	ner	
till	rektorer,	en	tolkning,	av	när	vi	ska	bedriva	utbildning	i	den	här	kommunen.	
Som	bygger	på	ett	antal	värden,	som	sedan	är	nedbrutna	i	det	systematiska	
kvalitetsarbetet.		

4.5 Kunskap		
Rektorerna	får	frågan	hur	de	arbetar	för	att	ta	tillvara	på	medarbetarnas	
kunskap	och	hur	de	skapar	förutsättningar	för	kunskapsöverföring/kun-
skapsutveckling	på	arbetsplatsen.	Rektorerna	svarar	att	de	använder	sig	
av	olika	former	av	diskussioner	för	att	sprida	kunskap	i	verksamheten	Det	
kan	vara	diskussioner	inom	eller	mellan	olika	arbetslag,	ämneslag,	över	
professionsgränser.		Allt	för	att	sprida	kunskap	på	ett	effektivt	sätt.	Urban	
berättar	om	kunskapsöverföring	på	hans	skola.	Han	säger:	

Vi	använder	de	här	onsdagarna	till	de	gemensamma	delarna	och	det	är	väl	
mest	där	tänker	jag	som	man	kan	ta	fram	var	och	ens	kompetens	som	kan	till-
föra	gruppen	någonting	i	tex	i	arbete	med	betyg	och	bedömning	så	förs	dis-
kussionerna	tvärs	över	de	här	arbetslagen.	Högstadiet	möter	lågstadiet	och	så	
vidare	och	då	får	man	en	bredare	diskussion	på	hur	man	kan	se	på	bedöm-
ning.	Hur	man	kan	sätta	betyg,	vad	innehåller	betyget?	

Anders	 berättar	 att	 på	 hans	 skola	 dokumenteras	 alla	 diskussioner	 på	
Google	Drive,	dels	för	att	de	ska	vara	synliga	för	alla,	dels	för	att	alla	ska	se	
att	alla	arbetar	samt	att	arbetsområdet	inte	ska	rinna	ut	i	sanden.	Andra	
rektorer	berättar	att	antingen	lärare	eller	skolledning	har	bestämt	ett	spe-
cifikt	 utvecklingsområde	 som	 skolan	 ska	 fokusera	 på	 och	 det	 kan	 vara	
olika	personer	som	håller	 i	denna	utvecklingsprocess.	Lena	berättar	 till	
exempel	om	att	de	har	olika	fokusområden	där	alla	medarbetare	är	del-
aktiga,	 oavsett	 profession.	 Dessa	 fokusområden	 drivs	 av	 olika	 profess-
ioner	på	skolan.	Lena	berättar:		

Vi	har	ju	fokusområden	varje	år	och	då	är	det	olika	personer	som	håller	i	de	
här	fokusområdena.	Så	att	det	har	varit	allt	från	IT,	till	särskilda	stöd	och	an-
passningar,	till	pedagogisk	utveckling	i	klassrummet	i	undervisningen.	Och	då	
är	det	olika	grupper.	Förstelärarna	håller	i	vissa	delar,	EHT-teamet	i	andra	de-
lar,	IT-pedagogerna	i	vissa	delar.	

Lisa	och	Alva	svarar	att	de	försöker	använda	medarbetarnas	kunskap	i	sin	
verksamhet	så	bra	som	möjligt.	Lisa	säger	till	exempel:	

Vi	försöker	i	organisationen	att	nytta	allas	kompetens	och	ämneskompetenser	
utifrån	det	de	är	behöriga	i.	Sen,	utöver	sin	ämneskompetens	är	ju	personer	
bra	på	olika	saker,	så	det	försöker	vi	ta	till	vara	på	olika	sätt,	i	konferenser,	i	ar-
beten,	projekt	vad	det	nu	kan	vara.	
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Och	Alva	säger:		

Sen	så	använder	jag	ju	mig	av	deras	kompetenser	i	mitt	tjänstefördelningsar-
bete	tex	där	jag	liksom	vi	jobbar	ju	med	barn	som	är	olika	och	är	du	väldigt	
duktig	på	barn	med	särskilda	behov	så	måste	jag	ju	också	använda	kompeten-
sen	på	rätt	ställe.	

Pål	använder	sina	medarbetares	kunskap	genom	att	lärare	kan	auskultera	
en	speciellt	skicklig	lärare	eller	vid	tuffa	beslut.	Han	säger:		

Sen	använder	vi	ibland	lärare	som	är	väldigt	skickliga,	så	kan	andra	lärare	få	gå	
och	titta	på	dem.	Det	är	ett	sätt	att	använda	den	kompetens	som	finns.	Ibland	
använder	jag	kompetensen	när	jag	fattar	tuffa	beslut,	tex	att	den	här	klassen	
måste	byta	lärare	till	den	här	läraren,	för	att	den	behöver	det	för	att	fungera.	

Alva	anser	att	det	är	väldigt	viktigt	att	visa	ett	genuint	 intresse	för	sina	
medarbetare	för	att	verkligen	kunna	ta	reda	på	vilka	kunskaper	som	finns	
i	verksamheten.	Det	kan	handla	om	kunskaper	som	inte	handlar	om	kärn-
uppdraget,	men	som	ändå	kan	användas	för	att	utveckla	verksamheten.	
Hon	säger:		

För	det	första	måste	jag	vara	väldigt	intresserad	av	vad	de	har	för	kompetens.	
Jag	kan	anta	att	det	finns	en	kompetens	i	botten	samtidigt	tänker	jag	att	det	är	
jätteviktigt	att	man	följer	upp	och	är	lite	systematisk	i	de	också	och	ta	reda	på	
vad	finns	det	för	kompetens	i	olika	personer.	

För	att	kunskapsöverföringen	ska	bli	riktigt	bra	krävs	ett	systematiskt	ar-
betssätt	 menar	 alla	 de	 intervjuade	 rektorerna.	 Kunskapsöverföringen	
måste	organiseras	i	verksamheten	i	form	av	tid	och	andra	resurser.	Det	
måste	finnas	rutiner	för	att	kunskapsöverföringen	verkligen	ska	bli	av	på	
ett	konstruktivt	sätt.	Alla	rektorerna	berättar	att	de	använder	sig	av	kolle-
giala	lärarprocesser	på	något	sätt.	Anders	poängterar	att	systematiken	är	
viktig	för	att	de	kollegiala	processerna	inte	ska	rinna	ut	i	sanden:		

Mycket	kollegialt	lärande	och	att	det	är	systematiserat.	Alla	såna	här	kollegiala	
processer	har	en	tendens	att	rinna	ut	i	sanden	om	det	inte	systematiseras.		

Alva	menar	att	ett	kollegialt	lärande	på	skolan	är	viktigt	för	kunskapsöver-
föring:	Alva	säger:		

Men	sen	också	det	kollegiala	förstås,	att	ge	utrymme	åt	kollegialt	lärande.	Det	
är	ju	jätteviktigt	att	få	känna	att	man	kan	någonting,	som	kan	dela	med	sig.		

Pål	beskriver	hur	förstelärarna	sprider	kunskap	på	hans	skola.	Han	säger:		

Sen	har	vi	försteläraruppdragen,	som	är	ganska	explicit	uttryckta	här.	De	här	
effekterna	ska	du	åstadkomma	med	dina	kollegor,	och	givetvis	beskriva	indika-
torer	på	det	beteende	i	klassrummet	vi	vill	se	en	förändring	på	och	sen	göra	
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undervisning	av	det	till	andra	lärare	om	man	uttrycker	sig	så.	Det	är	också	en	
kunskapsöverföring	genom	en	form	av	handledning,	

När	rektorerna	får	frågan	om	hur	de	vill	att	deras	chefer	ska	ta	till	vara	på	
deras	kunskap	svarar	Lisa	att	det	är	viktigt	att	hennes	chef	ser	vad	hennes	
styrkor	är	och	tar	till	vara	på	dem.	Lisa	säger:	

Jag	vill	ju	att	man	ska	se	vad	jag	är	bra	på	och	se	mina	styrkor	och	ta	tillvara	på	
dem.	Framför	allt,	för	mig	är	det	jätteviktigt	med	tillit	och	förtroende.	Och	att	
man	ser	det	jag	gör.	

Anders	och	Urban	anser	att	deras	chef	tar	till	vara	på	deras	kunskap	ge-
nom	att	ge	dem	ett	stort	handlingsutrymme:	Anders	säger:	

Det	är	bara	att	fortsätta	att	ge	mig	handlingsutrymme	

Rektorerna	får	frågan	hur	de	uppmärksammar	sina	medarbetare	och	de-
ras	prestationer	och	alla	är	överens	om	att	det	är	svårt	att	ge	offentlig	be-
röm.	Risken	finns	att	andra	medarbetare	blir	avundsjuka	på	de	som	fick	
beröm	och	undrar	varför	fick	hon,	men	inte	jag.	Anders	säger	till	exempel:	

Det	där	är	alltid	svårt.	Jag	blir	väldigt	glad	när	folk	gör	bra	saker,	men	det	är	
svårt	det	där	som	rektor,	oftast	så	blir	folk	så	himla	avundsjuka,	om	du	förstår	
vad	jag	menar,	så	det	är	en	balansgång	mellan	att	ge	offentligt	beröm	och	
inte,	det	är	inte	så	lätt.	

Urban	brukar	uppmärksamma	prestationer	under	konferenstid.	Han	sä-
ger:			

Vi	har	konferenstid	varje	onsdag.	I	samband	med	det	har	vi	i	år	infört	att	vi	
också	har	fria	20	minuter	då	vi	kan	prata	om	vad	som	helst.	Och	då	brukar	vi	
ibland	lyfta	fram	några	som	har	gjort	någonting	

Det	är	 lättare	att	ge	kollektivt	beröm	än	 individuell	beröm	anser	rekto-
rerna.	Pål	menar	att	det	krävs	mod	för	att	lyfta	några	enskilda	personer,	
men	att	det	är	bra	för	verksamheten	att	våga.	Pål	säger:		

Det	gäller	att	våga,	det	är	ju	en	av	framgångsfaktorerna	som	man	har	tagit	i	en	
del	studier,	att	lyfta	fram	de	som	är	duktiga	och	våga	göra	det.	

Enligt	Pål	finns	det	studier	som	visar	att	just	lyfta	fram	medarbetares	pre-
stationer	är	en	viktig	framgångsfaktor	för	skolutveckling.	Ett	annat	sätt	att	
lyfta	medarbetare	individuellt	är	i	löneutveckling	menar	rektorerna.	Pål	
berättar	att	på	hans	skola	delas	stipendier	ut	för	att	lyfta	enskilda	lärare.	
Alva	berättar	att	hon	skriver	veckobrev	där	hon	brukar	framhålla	bra	pre-
stationer.	Alva	framhåller	också	att	som	chef	vara	förberedd	inför	medar-
betarsamtalet	som	ett	sätt	att	lyfta	prestationer.	Hon	säger:		



Tillitsbaserad	styrning	och	ledning	 	 Annika	Bygdén	

30	

	

Nämen	att	vara	oerhört	förberedd	i	medarbetarsamtal,	veta	att	man	ska	
kunna	beskriva	samt	ge	exempel	på	det	som	man	har	sett.	

Lisa	beskriver	betydelsen	av	att	ge	beröm	åt	medarbetare	även	i	större	
sammanhang	än	bara	på	skolan.	Hon	menar	att	det	är	bra	om	många	ak-
törer	får	reda	på	att	det	händer	positiva	och	bra	saker	för	att	öka	tilliten	
till	skolan.	Lisa	säger:		

Men	om	det	är	större	saker	så	”creddar”	vi	absolut	och	gärna	i	större	sam-
manhang.	Dansvecka	innebär	otroligt	mycket	jobb	för	några	och	det	försöker	
vi	”credda”	på	avslutningar	till	exempel.	Vi	försöker	lyfta	positiva	saker	och	
som	också	syns	på	byn.	

Jag	frågar	rektorerna	om	hur	deras	chefer	kan	skapa	förutsättningar	för	
kunskapsöverföring	och	kunskapsutveckling	över	olika	nivåer	i	styrked-
jan.	Anders	menar	att	det	är	svårt	att	få	någon	utväxling	på	grund	av	en	
stor	personalomsättning.	Han	säger:	

Jag	tillhör	till	de	stora	skeptikerna,	eftersom	jag	har	varit	både	gymnasiechef	
och	jobbat	på	SKL	(Sveriges	Kommuner	och	Landsting)	och	gjort	stora	analyser	
av	gymnasieregionens	arbete,	de	ligger	några	år	tillbaka,	de	sista	gjorde	jag	
2013	så	jag	har	inte	uppdaterad	information.	Det	är	en	så	jävla	stor	omsätt-
ning	på	personal,	bara	en	sån	grej.	Det	byts	ju	rektorer,	det	byts	ju	gymnasie-
chefer,	det	byts	ju	människor	på	precis	alla	nivåer,	och	tror	att	det	ska	komma	
ut	någon	utväxling	och	dialog	utan	dialog,	det	kan	man	bara	fetglömma.	

Några	av	rektorerna	vill	ha	mer	utrymme	för	att	träffas	i	rektorsgruppen	
för	 kunskaps-utveckling	 inom	 kommunen.	 Andra	 är	 vana	 att	 sköta	 sig	
själva	och	vill	ha	det	så	även	fortsättningsvis.	Alla	rektorer	utom	en	tycker	
att	de	rektorsmöten	på	huvudmannanivå	de	kallas	till	kan	utvecklas.		

4.6 Stöd	
När	jag	frågar	efter	rektorernas	syn	på	stöd	svarar	de	utifrån	hur	de	själva	
ger	stöd	åt	sina	medarbetare,	hur	de	vill	ha	stöd	av	sin	chef	samt	hur	de	
arbetar	för	att	minska	administrationen	för	både	lärare	och	dem	själva.	
Anders	menar	till	exempel	att	det	måste	finnas	en	fungerande	stödstruk-
tur	som	gör	att	arbetet	blir	rimligt.	Han	säger:		

Det	måste	finnas	en	fungerande	struktur	som	gör	att	allting	blir	rimligt	jobbigt.	
Precis	som	jag	vill	vara	ett	stöd	för	mina	biträdande	rektorer,	så	vill	jag	ju	att	
mina	lärare	har	ett	stöd	i	sina	biträdande	rektorer,	precis	som	jag	tänker	att	
lärarna	behöver	stöd	från	andra	funktioner	som	tex	speciallärare,	elevhälsa.	

Urban	berättar	om	hur	han	ger	stöd	till	sina	lärare	vid	föräldrakontakter.	
Han	säger:	
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Det	händer	ju	ibland	grejer	som	inte	alltid	uppfattas	som	positivt	i	föräldraled,	
tänker	jag,	och	så	får	man	ett	mail.	Då	är	min	regel	att	det	där	stöttar	jag.	Det	
vi	gör	här	är	bra.	Det	vi	gör	här,	gör	vi	inom	ramen	för	läroplanen	och	skolla-
gen	och	om	du	inte	råkar	gilla	det,	det	är	tråkigt,	men	vi	gör	ingenting	som	
inte	ligger	inom	ramen	för	vårt	uppdrag.		

Alla	rektorerna	lyfter	fram	hur	viktigt	det	är	att	vara	tillgänglig	för	sina	
medarbetare,	att	vara	en	närvarande	ledare,	att	känna	sin	verksamhet	och	
inte	hela	tiden	vara	uppbokad.	Lena	säger	till	exempel:		

Vi	är	väldigt	närvarande	och	väldigt	tillgängliga	i	verksamheten	och	vi	är	med	i	
det	som	blir	jobbigt	alltid	egentligen	så	går	vi	in	och	stöttar.	Rent	konkret	så	
har	vi	ju	medarbetarsamtalen,	sen	har	vi	samtal	här	eller	med	vår	personal	vid	
behov.	Så	att	egentligen	i	vardagen	är	stödet	att	vi	faktiskt	är	här	och	att	dör-
ren	nästan	alltid	är	öppen.		

Att	fungera	som	stöd	för	sina	medarbetare	kan	enligt	rektorerna	innebära	
många	olika	saker.	Det	kan	handla	om	att	vara	bollplank,	samtalsstöd	vid	
föräldrakontakter,	stöd	i	att	våga	prova	nya	saker,	stöd	i	form	av	ramar	
och	mål.	Det	kan	också	handla	om	att	få	hjälp	med	att	avgränsa	sitt	arbete	
för	att	hinna	med	sina	arbetsuppgifter	eller	att	ta	hänsyn	till	medarbeta-
rens	privata	situation.	Anders	säger:	

Sen	handlar	det	ju	om	avgränsningens	ädla	konst.	Det	är	ju	gränslösa	uppdrag	
vi	har.	

Rektorerna	är	överens	om	att	deras	chef	ska	arbeta	på	likande	sätt	som	de	
själva	gör	nedåt	i	styrkedjan.	Alla	rektorerna	uttalar	att	de	vill	att	chefen	
ska	 vara	 tillgänglig.	 Om	 rektorerna	 kontaktar	 sin	 chef	 vill	 de	 ha	 snabb	
återkoppling	eftersom	kontakt	bara	tas	om	det	verkligen	behövs.	Lisa	sä-
ger	till	exempel:		

Jag	hör	bara	av	mig	om	det	är	något	och	då	förväntar	jag	mig	återkoppling.	Att	
jag	känner	att	nu	behöver	jag	något	och	då	svara	han	och	att	det,	jag	vill	att	
det	ska	kännas	lätt,	jag	vill	kunna	bolla	någonting	som	känns	oklart.	Eller	om	
det	är	något	mer	allvarligt,	då	vill	jag	känna	respekt	och	förståelse	för	det	och	
att	man	också	då	hör	av	sig.	

Alva	menar	att	hennes	chef	ska	kunna	ge	stöd	vid	inspektionsärenden	och	
i	att	ge	ramarna,	vart	skolan	är	på	väg	och	varför.	Hon	säger:		

Ja	men	det	kan	ju	vara	samma	saker	där	att	man	tex	får	ett	inspektionsärende	
som	man	behöver	titta	på	har	jag	gjort	rätt,	har	jag	tänkt	rätt	i	det	här,	det	kan	
också	vara	i	att	ge	stöd	i	att	ge	ramarna,	var	man	är	på	väg	någonstans	och	
varför.	
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Flera	 av	 rektorerna	 vill	 ha	 ett	mer	 handledande	 ledarskap,	med	 tätare	
kontakt.	Vid	rektorsmöten	nås	inte	den	individuella	handledningen,	me-
nar	 Pål.	 Då	 blir	 det	 mycket	 generaliseringar	 som	 gäller	 alla,	 mer	 eller	
mindre.	Han	efterlyser	mer	stöd	i	form	av	samtal	där	utmaningar	och	be-
kymmer	i	respektive	verksamhet	diskuteras.	En	debriefing,	men	också	ett	
sätt	att	sortera	och	avlasta	och	någon	som	verkligen	lyssnar	och	är	genuint	
intresserad,	menar	Pål.	Han	säger:		

Jag	skulle	hellre	vilja	ha	såna	här	möten,	där	vi	diskuterar	hur	är	det,	vad	har	
du	för	utmaningar	nu,	vad	har	du	för	bekymmer,	berätta	för	mig.	Bolla	liksom	
de	här	grejerna,	ett	mer	handledande	ledarskap,	än	att	det	blir	det	här	lite	for-
mella.	Vi	träffas	på	chefsmöten	var	tredje	vecka	och	då	hinner	vi	inte	jobba	på	
den	nivån.	Det	blir	mycket	information	och	generaliseringar,	som	gäller	alla	
mer	eller	mindre.	

De	flesta	av	rektorerna	i	studien	vill	ha	och	behöver	stöd	av	sin	chef	vad	
de	har	idag.	Lisa	uttalar	till	och	med	att	om	hon	inte	fick	stöd	av	sin	chef	
skulle	hon	överväga	att	fortsätta	arbeta	som	rektor.	Lisa	säger:		

Det	är	väldigt	komplexa	jobb	vi	har	och	det	är	otroligt	mycket	kontakter	och	
relationer,	i	stort	och	smått,	från	att	min	son	äter	inte	till	katastrofläge.	Så	det	
är	jätteviktigt	att	det	faktiskt	finns	någon	som	svarar	när	man	själv	känner	att	
man	är	vid	vägs	ände.	Om	det	saknas	då	blir	det	en	väldigt	svår	situation.	Jag	
kan	känna	så	själv	att	då	skulle	jag	överväga	det	här	jobbet,	om	det	inte	finns	
det,	därför	att	det	måste	finnas	någon	snäppet	ovan	som	möter	upp	när	det	
kör	ihop	sig.	Det	tycker	jag	är	jätteviktigt.		

De	intervjuade	rektorerna	menar	att	de	måste	vara	kreativa	och	försöka	
hitta	 lösningar	 för	att	det	administrativa	arbetet	 ska	gå	så	smidigt	 som	
möjligt.	Alva,	Pål	och	Lisa	poängterar	att	som	rektor	är	det	viktigt	att	ifrå-
gasätta	dokumentation.	Vad	behövs	dokumenteras	och	vad	 leder	doku-
mentationen	till?	En	dokumentation	som	inte	 leder	någonstans	ska	inte	
genomföras.	Alva	säger	till	exempel:		

Alltså,	man	kan	egentligen		titta	på	allt	det	som	man	ser	har	ett	syfte	och	en	
mening	och	som	man	ser	leder	till	elevernas	lärande.	Om	du	kokar	ner	allting,	
tex	det	här	som	vi	skriver	nu	–	vad	leder	det	till?	Leder	det	till	att	den	här	ele-
ven	utvecklas	och	lär	mer?	Ja,	då	finns	det	ju	en	mening.	Då	är	det	ju	ett	kärn-
uppdrag	tycker	jag.	

Anders,	Alva	och	Urban	anser	att	de	administrativa	uppgifterna	inte	tar	så	
mycket	tid	från	lärarnas	kärnuppdrag	eftersom	en	bra	stödstruktur	kan	
minska	de	administrativa	uppgifterna.	Alva	menar	att	genom	att	ha	en	röd	
tråd	i	verksamheten,	där	det	systematiska	kvalitetsarbetet	och	verksam-
hetsplanen	hänger	ihop	med	lärarnas	arbete	i	form	av	till	exempel	arbets-
lagsdeklarationer,	gör	att	de	administrativa	uppgifterna	blir	mindre.		



Tillitsbaserad	styrning	och	ledning	 	 Annika	Bygdén	

33	

	

4.7 Öppenhet	
När	jag	frågar	rektorerna	om	att	skapa	öppenhet	i	en	organisation	svarar	
de	utifrån	deras	egen	roll	i	sin	egen	verksamhet,	men	också	utifrån	hur	de	
vill	att	deras	chef	ska	skapa	öppenhet	i	hela	styrkedjan.	Anders	menar	till	
exempel	att	strukturen	för	informationsspridning	är	viktigt	för	att	främja	
ett	öppet	klimat.	Han	menar	att	det	bästa	är	om	informationen	når	alla	
samtidigt	vilket	minskar	risken	för	ryktesspridning.	Anders	säger:		

Jag	är	noga	med	om	tex	det	är	ny	information	som	är	väsentlig	att	den	alltid	
presenteras	för	alla	samtidigt,	För	att	det	inte	ska	finnas	grupperingar	som	blir	
inofficiella,	finrum	och	så	där,	för	personalen	är	väldigt	receptiv	för	såna	saker.	
Genom	åren	har	jag	förstått	hur	mycket	rykten	och	myter	det	kan	bli	på	en	ar-
betsplats.	Ju	mer	officiell	man	kan	vara,	desto	mer	öppen	man	kan	vara,	ju	lug-
nare	blir	det.	

Rektorerna	nämner	veckobrev,	APT	(arbetsplatsträff),	informella	och	for-
mella	samtal	som	exempel	på	när	de	ger	information	till	sina	medarbetare.	
Kommunikationen	 ska	 vara	 rak	 och	 tydlig	 och	 inte	 dölja	 någon	 dold	
agenda.	Rektorerna	är	överens	om	att	deras	 ledarstil	måste	vara	öppen	
om	de	vill	att	skolkulturen	ska	vara	öppen	och	att	rektorerna	själva	vara	
goda	förebilder	och	leva	som	de	lär.	Lisa	säger	till	exempel:	

Jag	tänker	att	man	måste	vara	en	god	förebild	själv	att	leva	och	andas	det	man	
tror	på.	Det	tror	jag	är	det	viktigaste	oavsett	vilka	värderingar	man	vill	få	fram,	
det	är	att	andas	dem	själv.	Vill	man	ha	ett	öppet	klimat,	då	måste	man	vara	
öppen	och	genomskinlig	och	själv	göra	det.	

På	samma	sätt	som	rektorerna	ska	skapa	ett	öppet	klimat	neråt	i	styrked-
jan	vill	rektorerna	ha	samma	sak	uppåt	i	styrkedjan.	Det	ska	kännas	bra	
att	komma	med	synpunkter	och	idéer	till	sin	chef.	Synpunkter	och	idéer	
är	 lättare	att	 föra	fram	om	det	 finns	en	tätare	dialog	med	förvaltningen	
enligt	Alva.	

4.8 Sammanfattning	av	resultat	utifrån	studiens	tre	
frågeställningar	

Rektorernas	uppfattningar	om	vad	som	ökar	tilliten	i	skolans	styrkedja	är	
ganska	samstämmig.	De	faktorer	som	rektorerna	nämner	som	betydelse-
fulla	är:		

• Att	öka	medledarskapet	i	organisationen.	
• Att	tydligt	visa	att	chefer	tror	på	sina	medarbetare.	
• Att	chefen	är	förutsägbar	och	lever	som	man	lär.	
• Att	dela	information	till	alla	medarbetare	samtidigt.		
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• Att	skapa	ett	öppet	klimat.		
• Att	chefen	är	prestigelös	och	genuin.	
• Att	ha	höga	förväntningar	på	sina	medarbetare.	
• Att	samarbeta	i	hela	den	lokala	styrkedjan.		
• Att	se	helheten	i	den	lokala	styrkedjan.		

	
Rektorernas	uppfattningar	om	hur	en	ökad	tillit	i	skolans	styrkedja	skulle	
kunna	 förbättra	 skolans	 verksamhet	 sammanfattas	 här	 i	 följande	 nio	
punkter:		

• Genom	att	använda	medarbetarnas	kunskap	och	kompetens	vid	
beslutsfattande.			

• Genom	att	öka	handlingsutrymmet	för	medarbetarna	tas	deras	
kunskap	och	kompetens	tillvara.	Handlingsutrymmet	gör	så	att	
medarbetare	använder	sin	kreativitet	mer	och	känner	sig	mer	
motiverade	att	utföra	ett	bra	arbete.		

• Genom	att	systematiskt	arbeta	med	kunskapsöverföring	inom	
styrkedjan	och	ta	tillvara	på	den	kunskap	och	kompetens	som	
finns	i	organisationen.	

• Genom	att	dela	gemensamma	visioner	och	värderingar	både	på	
varje	enskild	skola	och	i	hela	den	lokala	styrkedjan.		

• Genom	att	utgå	från	helheten	och	inte	bara	den	lilla	del	som	ligger	
närmast	sin	egen	verksamhet.		

• Genom	att	ge	beröm	till	sina	medarbetare	
• Genom	att	arbeta	tätare	förvaltningen	för	att	ta	tillvara	på	rekto-

rers	kompetens	
• Genom	att	sträva	efter	en	öppenhet	så	att	alla	medarbetare	kan	

vara	delaktiga	i	verksamheten	och	ge	synpunkter	och	idéer	som	
kan	användas	i	verksamhetsutveckling.	

• Genom	samarbete,	både	horisontellt	och	vertikalt	i	skolans	styr-
kedja.		

	

Rektorers	uppfattningar	om	hur	en	ökad	tillit	kan	förbättra	arbetsmiljön	
för	skolans	professioner	sammanfattas	här:		

• Genom	att	medarbetare	känner	att	deras	kompetens	och	kunskap	
tas	tillvara.	

• Genom	att	ha	gemensamma	visioner	och	värderingar	ger	en	orga-
nisatorisk	styrka	som	påverkar	arbetsmiljön	positivt.	Helhetssy-
nen	gör	att	alla	arbetar	åt	samma	håll,	mot	samma	mål.		
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• Genom	att	handlingsutrymmet	ökas	så	att	varje	medarbetares	
kreativitet	kan	användas	mer	och	att	varje	medarbetare	känner	
en	större	motivation	till	att	göra	ett	bra	arbete.		

• Genom	att	det	finns	höga	förväntningar	på	alla	medarbetare	som	
är	specificerade	på	respektive	skola.		

• Genom	att	sprida	kunskap	och	kompetens	på	skolan.	Vad	är	det	
som	fungerar	bra	eller	mindre	bra?	Ta	tillvara	på	varandras	kom-
petenser	och	erfarenheter.		

• Genom	att	ha	ett	genuint	stöd	av	sin	ledare.		
• Genom	att	alla	försöker	hitta	lösningar	för	att	minska	på	admi-

nistrativa	uppgifter	och	ägna	sig	mer	åt	kärnuppdraget.		
• Genom	att	ha	en	transparent	ledarstil	och	sträva	efter	ett	öppet	

klimat	där	ingenting	döljs	av	skolledningen.		
	

4.9 Resultatanalys	

4.9.1 Vilka	faktorer	kan	öka	tilliten	i	skolans	styrkedja?	
Enligt	Mayer	et	al.	(2007)	och	Kaufmann	och	Kaufmanns	(2016)	teorier	
om	hur	tillit	skapas	i	en	organisation	är	faktorer	som	förmåga,	förtroende,	
förutsägbarhet,	 integritet,	 kompetens,	 konsistens,	 lojalitet,	 samarbete,	
välvilja	och	öppenhet	de	som	är	mest	betydelsefulla.	I	resultatanalysen	ut-
går	jag	från	dessa	faktorer	och	tidigare	forskning	för	att	se	mönster	i	de	
intervjuades	rektorernas	uppfattningar.		

Strömgren	et	al.	(2017)	skriver	om	hur	viktigt	det	är	att	olika	nivåer	i	styr-
kedjan	har	förståelse	och	kunskap	om	varandras	arbeten.	Flera	av	de	rek-
torer	jag	intervjuade	menade	att	deras	chefer	inte	hade	den	förståelse	och	
kunskap	om	deras	arbete	som	de	önskade.	Vid	gemensamma	möten	foku-
serades	på	allmänna	saker	som	rörde	alla	skolor	i	kommunen	medan	pro-
blemen	i	den	enskilda	skolan	inte	hans	med.		

Ryan	Smith	(2014)	menar	att	medledarskap	påverkar	tilliten	från	medar-
betarna	till	ledning.	Författaren	menar	att	medledarskap	skapar	tillit.	En	
av	de	intervjuade	rektorerna	var	väldigt	negativ	till	medledarskap	och	me-
nade	att	det	rektor	som	bestämmer	på	skolan,	inte	någon	annan.	Flera	av	
de	andra	rektorerna	använder	sina	medarbetare	till	att	bedriva	olika	ut-
vecklingsprocesser	–	ett	exempel	på	medledarskap.	Ryan	Smith	ger	andra		
exempel	på	medledarskap.	Han	skriver	om	att	involvera	medarbetare	vid	
nyanställningar,	 bilda	 lärargrupper	 som	 har	 både	 kunskap,	 kompetens	
och	öppenhet	och	ge	dessa	grupper	autonomi.	Alla	de	intervjuade	rekto-
rernas	 skolor	 är	 organiserade	 i	 arbetsgrupper.	 Flera	 av	 rektorerna	har	
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gett	 arbetsgrupperna	 autonomi.	 Tillit	 underlättar	 samarbetet	 i	 dessa	
grupper	 och	 gör	 så	 att	 samarbetet	 effektiviseras	 (Jederlund,	 2019;	
Tschannen-Moran	&	Hoy,	2000)	.	Genom	att	bli	sårbara	inför	varandra	blir	
medarbetarna	medvetna	om	varandras	kunskaper	och	kompetenser	me-
nar	Ryan	Smith.		

Wood	(2014)	menar	att	rektor	öppet	måste	visa	att	hon	eller	han	tror	på	
sina	medarbetare	och	lita	på	medarbetarnas	välvilja	att	utföra	sina	arbets-
uppgifter.	 En	 av	 rektorerna	 uttryckte	 tydligt	 att	 han	 alltid	 stöttar	 sina	
medarbetare	utåt.	Om	föräldrar	har	synpunkter	på	verksamheten	svarar	
han	alltid	att	det	läraren	gör	är	bra.	Inåt,	mellan	rektor	och	lärare,	kan	dis-
kussionen	däremot	vara	en	annan.		

Integritet	är	enligt	Kaufmann	och	Kaufmann	(2016)	den	viktigaste	faktorn	
för	att	skapa	tillit	mellan	två	personer.	Integritet	är	den	faktorn	som	före-
kommer	i	de	flesta	av	de	forskningsrapporter	som	jag	tog	del	av	när	det	
gäller	att	skapa	tillit	mellan	människor.	En	av	rektorerna	menar	att	han	
alltid	försöker	vara	förutsägbar,	att	alltid	handla	på	samma	sätt	i	likande	
situationer	och	att	alltid	göra	som	han	säger.	En	annan	rektor	menar	att	
det	är	viktigt	att	vara	en	god	förebild	och	leva	och	andas	det	man	tror	på	
för	att	skapa	tillit.	Tschannen-Moran	(2001)	och	Wood	(2014)	menar	att	
höga	förväntningar	på	medarbetarna	är	av	stor	vikt	för	att	öka	tilliten	i	en	
verksamhet.	Alla	intervjuade	rektorer	menar	att	rektor	måste	ha	höga	för-
väntningar	på	sina	medarbetare	utifrån	deras	profession.	Vilka	förvänt-
ningarna	som	finns	på	medarbetarna	på	en	viss	skola	måste	dock	vara	tyd-
liga	anser	rektorerna.	

Kommunikation	och	information	är	två	viktiga	faktorer	för	att	öka	tilliten	
menar	Strömgren	et	al.		(2017),	Tschannen-Moran	och	Gareis	(2015)	samt	
Wood	(2014)	.	Flera	av	de	intervjuade	rektorerna	menar	att	det	är	bety-
delsefullt	att	 information	når	alla	medarbetare	samtidigt	 för	att	minska	
risken	 för	 ryktesspridning.	 Det	 är	 också	 viktigt	 att	 vara	 ärlig	 och	 inte	
mörka	någonting	som	ledare.	Kommunikation	på	olika	sätt	är	viktigt	för	
att	skapa	ett	öppet	klimat	och	ska	vara	rak	och	tydlig.	Om	rektor	strävar	
efter	ett	öppet	klimat	på	sin	skola	måste	rektor	själv	också	ha	en	öppen	
och	genomskinlig	ledarstil.	En	av	rektorerna	anser	att	det	är	bra	att	vara	
prestigelös	och	genuin	som	ledare	för	att	erhålla	ett	öppet	klimat.	De	in-
tervjuade	rektorerna	vill	skapa	ett	öppet	klimat	neråt	i	styrkedjan	samti-
digt	vill	de	känna	samma	sak	uppåt	i	styrkedjan	till	sina	chefer.	En	önskan	
från	en	av	rektorerna	är	en	tätare	dialog	med	förvaltningen	för	att	erhålla	
ett	öppet	klimat.		
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4.9.2 Hur	 kan	 en	 ökad	 tillit	 i	 skolans	 styrkedja	 förbättra	
skolans	verksamhet?	

Alla	nivåer	i	styrkedjan	behöver	arbeta	aktivt	och	gemensamt	ta	ansvar	
för	helheten	och	samverka	över	professionsgränser.	En	stark	organisat-
ionskultur	som	samlar	medarbetare	i	samma	värderingar	kan	vara	avgö-
rande	 för	hur	 framgångsrik	 en	verksamhet	blir.	Balyer	 (2017),	 Li	 et	 al.	
(2015)	och	Tschannen-Moran	och	Gareis	(2015)	menar	att	en	delad	vision	
är	betydelsefullt	för	en	effektiv	verksamhet.	En	delad	vision	kan	gälla	på	
en	enskild	skola	eller	på	kommunnivå.	De	intervjuade	rektorerna	berättar	
att	deras	respektive	skola	arbetar	efter	olika	typer	av	visioner,	till	exempel	
när	det	gäller	vilka	värderingar	som	gäller	på	skolan.		

Både	Balyer	 (2017),	 Li	 et	 al.	 (2015)	 och	Tschannen-Moran	 och	 	 Gareis	
(2015)	menar	att	rektors	förmåga	att	förvalta	en	vision,	det	vill	säga	hur	
rektor	själv	arbetar	med	visionen,	har	stor	betydelse	 för	hur	 lärare	och	
elever	efterlever	 innehållet	 i	visionen.	Flera	av	rektorerna	efterlyser	en	
vision	om	hur	en	skola	ska	drivas	i	deras	kommun	.	En	av	rektorerna	ger	
som	förslag	att	visionen	ska	innefatta	hela	styrkedjan	från	politiker	ner	till	
rektorerna	och	tala	om	hur	utbildning	ska	bedrivas	i	kommunen.	Visionen	
ska	bygga	på	ett	antal	värden	som	är	nedbrutna	i	mindre	delar	och	ligga	
till	grund	för	det	systematiska	kvalitetsarbetet.	Alla	chefer	 i	kommunen	
ska	 förhålla	 sig	 till	 denna	 vision	 innehållande	 frågeställningar,	 uppfölj-
ningar	och	en	beskrivning	på	hur	en	rektor	ska	arbeta	i	den	här	kommu-
nen.	En	annan	rektor	gav	liknelsen	med	tillverkningen	av	en	bil.	”Du	kan	
inte	tillverka	en	Volvo	i	Finland	och	en	helt	annan	fabrik	någon	annanstans.	
En	Volvo	måste	ändå	innehålla	vissa	delar	som	visar	att	det	är	en	Volvo”.	
Flera	av	rektorerna	poängterade	att	om	det	finns	en	långsiktig	delad	vis-
ion	 i	en	kommun	är	det	 lättare	att	bedriva	en	bra	verksamhet	även	om	
rektorer	eller	tjänstemän	på	förvaltningsnivå	byts	ut.		

Li	et	al.	(2015),	Jederlund	(2019)	och	Tschannen-Moran	och	Gareis	(2015)	
menar	att	det	 finns	ett	 starkt	 samband	mellan	 tillit	och	 samarbete.	Om	
rektor	har	förmåga	att	skapa	tillit	till	sina	lärare	genom	förtroende,	väl-
vilja,	kompetens,	tillförlitlighet	och	ärlighet	kommer	hela	den	lokala	styr-
kedjan	att	genomsyras	av	tillit,	vilket	utvecklar	verksamheten.	Alla	de	in-
tervjuade	rektorernas	skolor	är	organiserade	i	arbetsgrupper	där	samar-
bete	 krävs.	 Rektorerna	 anser	 att	 de	 har	 ett	 relativt	 stort	 handlingsut-
rymme	att	bedriva	sin	egen	verksamhet	och	att	det	mest	är	positivt.	Skolor	
har	olika	förutsättningar	varför	ett	visst	handlingsutrymme	krävs	för	att	
leda	varje	enskild	skola	på	ett	effektivt	sätt.	Det	negativa	med	ett	för	stort	
handlingsutrymme	är	att	likvärdigheten	inte	kan	säkras.		
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Strömgren	et	al.	(2017)	menar	att	det	går	att	förändra	strukturer	i	en	or-
ganisation	som	gynnar	helhetstänk	och	motarbetar	stuprörstänk.	Det	kan	
till	exempel	handla	om	att	medarbetare	i	skolans	styrkedja	inte	bara	tar	
ansvar	 för	 sitt	 eget	 ansvarsområde,	 utan	 kan	 komma	med	 synpunkter,	
idéer	och	bidra	med	problemlösning	även	utanför	detta.	Astvik	et	al.	skri-
ver	i	SOU	(2018:38)	att	organisationen	kan	använda	medarbetarnas	kom-
petens	 bättre	 med	 ett	 helhetstänk.	 Rektorerna	 i	 min	 studie	 efterlyser	
detta	helhetstänk	och	samarbete	mellan	olika	skolor.	De	saknar	en	gemen-
sam	vision	för	hur	skolor	ska	bedrivas	i	den	kommun	de	arbetar	i.	Astvik	
et	al.	menar	också	att	om	den	kunskap	och	kompetens	som	finns	 i	hela	
skolans	styrkedja	tas	tillvara,	kan	verksamheten	påverkas	positivt.	Rekto-
rerna	tycker	att	att	de	tar	vara	på	medarbetarnas	kunskap	och	kompetens	
på	deras	enskilda	skola,	men	flera	tycker	att	förvaltningen	kan	ta	tillvara	
på	deras	kunskap	och	kompetens	på	ett	annat	sätt.	Den	rektor	som	skulle	
byta	arbetsplats	skulle	arbeta	både	som	rektor	och	på	 förvaltningsnivå,	
vilket	är	ett	sätt	att	ta	tillvara	på	hans	kunskap	och	kompetens,	även	på	
kommunnivå.	

4.9.3 Hur	 kan	 en	 ökad	 tillit	 i	 skolans	 styrkedja	 förbättra	
arbetsmiljön	för	skolans	professioner?	

Enligt	Wood	(2014)	kan	en	ökad	 tillit	 i	 verksamheten	öka	handlingsut-
rymmet,	kreativiteten	och	kunskapen	hos	medarbetarna.	Flera	av	de	in-
tervjuade	rektorerna	menar	att	handlingsutrymmet	är	viktigt	för	medar-
betarnas	arbetsmiljö.	Om	en	ledare	kontrollerar	eller	lägger	sig	i	medar-
betarens	arbetsuppgifter	krymper	människor	och	slutar	ta	ansvar	för	sitt	
eget	arbete.	En	av	rektorerna	menar	att	i	en	kontrollerad	organisation	har	
medarbetarna	ett	behov	av	att	få	bekräftelse	som	kräver	mycket	av	rekto-
rernas	tid.	Li	et	al.	(2015)	anser	att	den	administrativa	kontrollen	skulle	
kunna	minska	med	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	och	kunna	påverka	
arbetsmiljön	positivt.		
	
Medledarskap	skapar	tillit	till	skolledningen	(se	ovan),	men	är	också	en	
bidragande	faktor	till	att	skapa	en	positiv	arbetsmiljö	enligt	Ryan	Smith	
(2014).	Kärnan	 i	 tillitsbaserad	styrning	och	 ledning	är	samarbete.	Både	
Jederlund	(2019),	Li	et	al.	(2015),		Ryan	Smith	(2014),	Tschannen-Moran	
(2001)	samt	Tschannen-Moran	och	Gareis	(2015)	menar	att	tillit	både	un-
derlättar	och	effektiviserar	samarbete.	Desto	mer	tillit	det	finns	i	en	orga-
nisation	desto	lättare	är	det	att	få	till	ett	effektivt	samarbete.	Om	flera	lä-
rare	hjälps	åt	att	nå	ett	uppsatt	mål	påverkas	arbetsmiljön	positivt	menar	
Tschannen-Moran	och	Gareis	(2015).		
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Nordqvist	(2019)	skriver	i	sin	mastersuppsats	att	genom	en	tillitsbaserad	
styrning	kommer	kontrollfunktionerna	 i	 organisationen	 att	minska	och	
stödfunktionerna	 istället	 öka.	 Lagar	 och	 regler	 kommer	 fortfarande	 att	
styra	verksamheten	men	i	mindre	omfattning	och	på	ett	annat	sätt.	Rek-
torerna	som	 jag	har	 intervjuat	arbetar	redan	 idag	mycket	som	en	stöd-
funktion.	Rektorerna	menar	att	det	är	viktigt	att	de	som	ledare	måste	fin-
nas	som	stöd	för	sina	medarbetare	utan	att	ha	en	kontrollerande	funktion.	
Flera	av	rektorerna	uttalar	däremot	att	om	en	medarbetare	inte	sköter	sitt	
arbete	krävs	mer	kontroll	och	mer	detaljstyrning.	Några	av	de	intervjuade	
rektorerna	saknar	stöd	från	sina	chefer,	något	som	Strömgren	et	al.	(2017)	
menar	har	stor	betydelse	för	rektorernas	arbetsmiljö.		

5 DISKUSSION	

Syftet	med	den	här	studien	har	varit	att	bidra	med	en	fördjupad	kunskap	
om	hur	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	i	skolans	styrkedja	skulle	kunna	
förbättra	verksamheten	och	arbetsmiljön	 för	skolans	professioner	samt	
hur	tilliten	i	skolans	styrkedja	kan	ökas.	Fem	intervjuer	har	genomförts	
med	rektorer	från	två	olika	kommuner.	Utifrån	rektorernas	svar	har	jag	
gjort	tolkningen	att	det	går	att	förbättra	såväl	verksamhet	och	arbetsmil-
jön	med	tillitsbaserad	styrning	och	ledning.	Studien	har	även	visat	på	olika	
faktorer	som	kan	öka	tilliten	i	skolans	styrkedja.	Eftersom	antalet	inter-
vjuer	är	få	är	studiens	generaliserbarhet	låg.	Om	liknande	resultat	hade	
uppnåtts	med	en	högre	generaliserbarhet	hade	resultatet	varit	intressant.	
Lärarbristen	i	Sverige	är	hög.	På	lärarförbundets	hemsida	gick	att	läsa	föl-
jande:		

Lärarbristen	påverkar	hela	samhället	och	den	växer	sig	större	för	varje	år	som	
går.	År	2025	beräknas	Sverige	sakna	mer	än	65	000	lärare.	Lösningen	är	högre	
lärarlöner	och	minskad	arbetsbelastning	(Lärarförbundet,	2018).	

Artikeln	handlar	om	lärarbrist,	men	gäller	även	till	viss	del	för	rektorer.	
För	att	få	fler	människor	att	vilja	bli	lärare	och	rektorer	behöver	arbets-
belastning	och	arbetsmiljön	 för	dessa	 förbättras	 (Nihlfors	&	 Johansson,	
2013).		

Den	svenska	skolan	har	under	de	senaste	30	åren	haft	ett	mål-	och	resul-
tatstyrningssystem,	men	under	senare	år	har	alternativa	styrsystem	bör-
jat	figurera	i	olika	sammanhang.	I	media	kan	vi	nästan	dagligen	läsa	om	
hur	dålig	arbetsmiljön	är	för	skolans	professioner,	bland	annat	beroende	
av	en	ökad	administrativ	börda	och	effektiviseringskrav.	Den	ökade	admi-
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nistrationen	beror	mycket	på	de	kontroller	och	granskningar	som	kom-
mer	av	mål-	och	resultatstyrningen	(Lindgren,	2017).	Tillit	i	styrning	och	
ledning	har	funnits	länge,	men	det	är	först	på	senare	tid	som	bristen	av	
tillit	i	styrning	och	ledning	har	lyfts	fram	som	ett	problem	i	offentlig	sektor	
(Bringselius	2017).	Det	har	framkommit	att	styrsystemet	inte	fungerar	i	
offentlig	sektor	och	därför	eftersöks	andra	alternativ.		

Vilka	konsekvenser	skulle	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	ha	på	sko-
lans	verksamhet	och	arbetsmiljön?	Min	studie	har	mer	eller	mindre	be-
kräftat	min	uppfattning	om	att	tillitsbaserad	styrning	och	ledning	kan	vara	
positivt	 för	 skolans	 verksamhet	 och	 arbetsmiljön.	 Den	 tidigare	 forsk-
ningen	i	studien	har	också	lyft	fram	de	positiva	effekterna	av	tillitsbaserad	
styrning	och	ledning.		

Anledningen	till	att	skol-Sverige,	och	även	stora	delar	av	offentlig	verk-
samhet,	bytte	styrsystem	till	mål-	och	resultatstyrning	 i	slutet	av	1990-
talet	var	att	skolan	inte	var	tillräckligt	effektiv	(Lundström,	2018).	Efter	
ca	30	år	med	detta	styrsystem	går	att	diskutera	om	skolan	har	blivit	mer	
effektiv	eller	inte.	Det	vi	vet	är	att	forskning	pågår	om	alternativa	styrmo-
deller,	för	hela	den	offentliga	verksamheten	där	skolan	är	en	stor	del.		

Scherp	(2013)	menar	att	förbättring	och	effektivisering	av	skolverksam-
heten	inte	sker	med	hjälp	av	kontroller	och	granskningar.	Enligt	honom	är	
det	inte	kontroller	och	granskningar	som	gör	lärarna	duktiga	utan	en	inre	
motivation	som	gör	att	de	vill	göra	ett	bra	arbete.	Genom	att	lärarna	kän-
ner	att	deras	kunskaper	och	kompetenser	tas	tillvara	kan	vara	en	väg	för	
att	hitta	den	inre	motivationen.	Ett	ökat	handlingsutrymme	kan	också	in-
nebära	att	den	inre	motivationen	ökas	till	att	göra	ett	bra	arbete	och	på	så	
vis	bidra	till	att	verksamheten	påverkas	positivt.		

Många	utvärderingar	genomförs	i	skolan	idag.	De	intervjuade	rektorerna	
menar	att	de	behöver	vara	väldigt	restriktiva	över	vilka	de	ska	genomföra	
och	 inte.	Målet	är	att	bara	genomföra	de	som	verkligen	används	 för	att	
förbättra	 någonting.	 Rektorerna	 känner	 att	 flera	 utvärderingar	 som	 de	
blir	beordrade	att	genomföra	på	respektive	skola	inte	används	till	någon-
ting.	En	helhetssyn	kan	antagligen	minska	den	typen	av	administration.		

Bringselius	(2017)	menar	att	en	helhetssyn	innebär	att	alla	i	styrkedjan	
aktivt	och	gemensamt	tar	ansvar	för	helheten	och	samverkar	över	grän-
ser.	Medarbetare	styr	mot	bredare	mål	och	har	större	ansvarsområden.	
En	helhetssyn	ska	motverka	ett	stuprörstänk.	För	att	nå	en	helhetssyn	be-
hövs	en	organisation	där	olika	nivåer	träffas	och	diskuterar	verksamheten	
tillsammans.	Min	studie	visar	att	ofta	när	rektorer	och	deras	chefer	möts	
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fokuseras,	enligt	rektorerna,	på	fel	saker.	Mötet	handlar	om	generella	sa-
ker	 som	 gäller	 alla	 rektorer.	 Rektorerna	 efterlyser	 ett	mer	 individuellt	
stöd,	där	mötet	handlar	om	den	enskilda	skolan	och	på	dem	som	ledare.	
Rektorerna	vill	att	deras	chefer	ska	visa	ett	genuint	intresse	för	deras	ar-
betssituation	och	deras	verksamhet.		
	
Rektorerna	i	min	studie	efterlyser	gemensamma	ramar	och	värderingar	i	
kommunens	 lokala	 styrkedjan	 som	 ska	 innefatta	 politiker,	 förvaltning,	
rektor,	lärare	samt	elever	och	vårdnadshavare.	Flera	av	rektorerna	poäng-
terade	att	om	det	finns	en	långsiktig	delad	vision	i	kommunen	är	det	är	
lättare	att	bedriva	en	bra	verksamhet	även	om	rektorer	eller	tjänstemän	
på	förvaltningsnivå	byts	ut.	Tschannen-Moran	och	Gareis	(2015)	menar	
att	gemensamma	ramar	och	värderingar	ökar	tilliten	i	och	till	verksam-
heten.	Om	medarbetarna	känner	att	organisationen	följer	samma	värde-
ringar,	principer	och	moraliska	riktlinjer	som	den	själv	blir	medarbetare	
mer	motiverade	att	utföra	ett	bra	arbete,	vilket	torde	leda	till	att	utveckla	
verksamheten	 positivt	 (Bryk	 &	 Schneider,	 2003;	 Tschannen	 &	 Gareis,	
2015;	Wood,	2014)	
	
Genom	en	helhetssyn	ökar	kunskapen	och	förståelsen	för	varandras	ar-
bete	(SOU	2018:38;	Strömgren	et	al.	2017).		Att	använda	alla	medarbetar-
nas	kunskap	och	kompetens	i	hela	styrkedjan	leder	till	att	verksamheten	
utvecklas	och	blir	mer	effektiv.	Det	går	att	ändra	strukturer	i	en	organisat-
ion	som	gynnar	helhetssynen.	Som	det	är	nu	kan	rektorerna	få	svara	på	
enkäter	 med	 ungefär	 samma	 frågor	 från	 olika	 personer	 på	 förvalt-
ningsnivå,	 något	 som	 eventuellt	 kan	 minskas	 med	 en	 god	 helhetssyn.	
	
En	 rektor	 har	 stor	 betydelse	 för	 hur	 stor	 tilliten	 är	 i	 organisationen	
(Tschannen-Moran,	2001).	Om	rektor	kan	skapa	ett	positivt	klimat	med	
positiva	relationer,	öppet	visa	att	hon	eller	han	tror	på	sina	medarbetare,	
utveckla	en	delad	vision	och	förvalta	den	på	ett	bra	sätt	samt	utveckla	en	
god	lärandemiljö	som	engagerar	alla	medarbetare	ökar	tilliten.	Rektor	kan	
också	öka	tilliten	i	organisationen	genom	att	samarbeta	med	andra	med-
arbetare,	ha	en	öppen	kommunikation,	vara	förutsägbar,	visa	sig	sårbar	
inför	sina	medarbetare,	agera	ärligt,	visa	ett	genuint	intresse	för	sina	med-
arbetare	vara	en	kompetent	ledare	samt	ha	en	personlig	mognad	(Mayer	
et	al.,	2007;	Kaufmann	&	Kaufmann,	2016).	De	intervjuade	rektorerna	ar-
betar	på	många	sätt	redan	enligt	dessa	tillitsfaktorer.	Bringselius	(2017)	
menar	att	ett	sätt	att	utveckla	styrning	och	ledning	i	offentlig	verksamhet	
är	att	behålla	de	positiva	faktorerna	med	mål-	och	resultatstyrning,	men	
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att	göra	vissa	förändringar	som	skapar	bättre	förutsättningar	för	medar-
betarna	på	arbetsplatsen.	En	kombination	av	olika	styrmodeller	kan	vara	
en	vinnande	väg	att	gå?	

I	SOU	2015:22	ges	olika	förbättringsförslag	för	rektorernas	arbetssituat-
ion.	Ett	sätt	är	att	ha	ett	utvecklat	samtal	mellan	de	olika	nivåerna	i	styr-
kedjan.	 Idag	finns	en	bristande	tillit	mellan	olika	aktörer	 i	skolans	styr-
kedja,	vilket	innebär	många	anställda	på	förvaltningsnivå	som	i	praktiken	
skapar	merarbete	för	rektorerna	istället	för	att	underlätta.	I	SOU	2015:22	
föreslås	också	en	utbildning	speciellt	för	skolchefer.	Kunskap	om	varand-
ras	uppdrag	förenklar	helhetssynen	och	samarbete.		

6 SLUTSATS	

Mina	slutsatser	utifrån	denna	studie	om	rektorers	föreställning	om	tillits-
baserad	 styrning	och	 ledning	 är	 att	 det	 kan	 ge	många	positiva	 effekter	
både	vad	gäller	skolans	verksamhet	och	arbetsmiljön	för	skolans	profess-
ioner.	 Enligt	 rektorerna	 kan	mer	 tillit	 i	 skolans	 styrkedja	 ge	 ett	 större	
handlingsutrymme	för	medarbetare,	vilket	innebär	att	de	kan	påverka	sin	
arbetssituation.	Kärnan	i	tillitbaserad	styrning	och	ledning	är	samarbete	
och	helhetssyn,	vilket	enligt	rektorerna,	kan	ha	en	positiv	inverkan	på	sko-
lans	verksamhet	eftersom	kunskapen	och	kompetensen	hos	medarbetare	
tas	tillvara	och	används	direkt	i	verksamheten.	Beslut	fattas	tillsammans	
med	medarbetare	som	arbetar	i	verksamheten,	närmare	eleven,	vilket	in-
nebär	att	besluten	oftast	gynnar	eleven.	Genom	de	intervjuer	som	genom-
förts	i	denna	studie	kan	jag	se	att	de	lokala	styrkedjorna	fungerar	olika.	
Hur	 fungerar	 de	 lokala	 styrkedjorna	 i	 andra	 kommuner?	 Jag	 gissar	 att	
vissa	 kommuner	 redan	 idag	 arbetar	med	 en	 tillitsbaserad	 styrning	 och	
ledning,	andra	är	på	väg,	medan	andra	inte	alls.	Att	öka	tilliten	i	styrkedjan	
kräver	 en	 annan	 ledningsfilosofi	 än	 vad	många	 arbetar	 efter	 idag,	med	
mer	fokus	på	samarbete	och	helhetssyn.		

Förslag	på	vidare	forskning	skulle	kunna	vara	att	undersöka	hur	andra	ni-
våer	i	skolans	styrkedja	ser	på	tillitsbaserad	styrning	och	ledning.	Den	här	
studien	visar	på	rektorers	föreställning	om	tillitsbaserad	styrning	och	led-
ning	men	det	skulle	även	vara	intressant	att	undersöka	lärares,	tjänste-
män	på	förvaltningsnivå	och	politikers	syn	på	detsamma.	Jag	har	även	bli-
vit	mer	nyfiken	på	hur	utbildningsförvaltningen	skulle	kunna	arbeta	för	
att	på	bästa	sätt	ge	stöd	till	respektive	skola.	Rektorerna	som	intervjuades	
uttryckte	till	exempel	att	det	saknades	ett	genuint	 intresse	från	tjänste-
männen	på	förvaltningsnivå	för	varje	enskild	skola.	Rektorerna	efterlyser	
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ett	 individuellt	 stöd	 och	 individuell	 handledning	 som	 gagnar	 verksam-
hetsutveckling	på	deras	specifika	skola.		
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BILAGA	1	

Syfte:	Syftet	med	min	undersökning	är	att	få	en	djupare	kunskap	och	ökad	förståelse	om	
rektorers	syn	på	hur	en	ökad	tillit	i	styrning	och	ledning	i	skolans	styrkedja	skulle	kunna	
påverka	verksamheten	och	arbetsmiljön	för	skolans	profession.	

Bakgrundsinformation	

	 Frågor	 	

Yrkesroll	 och	 an-
ställning	

Hur	länge	har	du	arbetat	som	rektor?	
Yrkesbakgrund?	

Hur	många	 lärare	 är	
du	chef	över?	

Organisation		 Vilken	 befattning	 har	 din	 närmaste	
chef?	

Hur	ser	styrkedjan	ut	
i	x	kommun?	

Arbetsuppgifter	 Beskriv	kortfattat	dina	arbetsuppgifter	
och	vad	du	värderar	som	viktigast	i	ditt	
arbete.		

	

	

Tillit		
	

Frågor	
	

Förtydligande	

	 -Vad	tänker	du	om	tillit	i	din	yrkespro-
fession?	

	

Delegering	
	

Frågor	 Förtydligande	

Handlingsut-
rymme	

-Hur	 kan	 du	 som	 rektor	 arbeta	 för	 att	
öka	medarbetarnas	handlingsutrymme.	
-Hur	kan	din	chef	arbeta	för	att	öka	ditt	
handlingsutrymme.		
-Hur	 kan	 du	 som	 rektor	 arbeta	 för	 att	
skapa	en	balans	mellan	eget	ansvar	och	
tydliga	regler/ramverk?		
-Hur	kan	din	chef	arbeta	för	att	skapa	en	
balans	 mellan	 eget	 ansvar	 och	 tydliga	
regler/ramverk?		
-Vad	 finns	 det	 för	 hinder/svårigheter	
med	detta	som	du	ser	i	ditt	arbete?	

-Påverka	 arbetssitu-
ation.	
-Både	 uppåt	 och	
nedåt	 i	 organisat-
ionen.	
-Uttrycka	 förvänt-
ningar	på	vad	medar-
betare	ska	nå	upp	till.	
-Överens	om	förvänt-
ningar.		
-Minskad	 detaljstyr-
ning	
-Öka	 motivationen	
hos	medarbetarna.	

Medledarskap	 -Hur	kan	du	som	rektor	arbeta	för	att	ta	
tillvara	 på	 medarbetares	 och	 elevers	
synpunkter	och	idéer.		
-Hur	kan	din	 chef	arbeta	 för	att	 ta	 till-
vara	på	dina	synpunkter	och	idéer?		
-Vad	finns	det	för	hinder	med	detta?	

	

Kunskap	
	

Frågor	 Förtydligande	 	 (för	
mig)	
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Kunskap	 -Hur	kan	du	som	rektor/rektor	chef	ar-
beta	 för	att	 ta	 till	 vara	på	medarbetar-
nas	kunskap?		
-Hur	 kan	 din	 chef	 arbeta	 för	 att	 ta	 till	
vara	på	din	kunskap?	
-Hur	 kan	 du	 som	 rektor	 arbeta	 för	 att	
uppmärksamma	dina	medarbetare	och	
deras	prestationer?		
-Hur	 kan	 din	 chef	 arbeta	 för	 att	 upp-
märksamma	dig	och	dina	prestationer?	

-Organisationskultur	
-Engagerade	 medar-
betare	
	

	

Kunskapsöverfö-
ring	och	kunskaps-
utveckling	

-Hur	kan	du	som	rektor	arbeta	med	att	
skapa	 förutsättningar	 för	 kunskaps-
överföring/kunskapsutveckling	 på	 ar-
betsplatsen?		
-Hur	 kan	 din	 chef	 arbeta	 för	 att	 skapa	
förutsättningar	 för	 kunskapsöverfö-
ring/kunskapsutveckling	över	olika	ni-
våer	i	styrkedjan?		
-Hur	 kan	 förvaltningen	 (Barn	 och	 ut-
bildning)	arbeta	för	att	skapa	förutsätt-
ningar	 för	 en	 ökad	 kunskapsöverfö-
ring/kunskapsutveckling	 på	 huvud-
mannanivå?		

	

Samverkan	 Frågor	 Förtydligande	 	 (för	
mig)	

	 -Hur	 kan	 du	 som	 rektor	 arbeta	 för	 att	
skapa	 förutsättningar	 för	 kollegialt	 lä-
rande?		
-Hur	 kan	 din	 chef	 arbeta	 för	 att	 skapa	
förutsättningar	för	kollegialt	lärande	på	
rektorsnivå?		

	

Stöd	
	

Frågor	 Förtydligande	 	 (för	
mig)	

Stöd	 -Hur	kan	du	som	rektorer	visa	stöd	och	
genuint	intresse	för	dina	medarbetaren	
och	medarbetarens	arbete?	
-Hur	kan	din	chef	visa	stöd	och	genuint	
intresse	för	dg	och	ditt	arbete?		
	

-Tillgänglig	
-Hjälp	 att	 genomföra	
sina	uppgifter.	
-Prata	med	andra.		

Administration	 -Hur	 kan	 du	 som	 rektor	 arbeta	 för	 att	
minska	lärares	administrativa	arbete?	
-Hur	kan	din	chef	arbeta	för	att	minska	
ditt	administrativa	arbete?	
	

-Dokumentation	
-Olika	former	av	kon-
troller,	 granskningar,	
utvärderingar	mm.	
-Kommungemen-
samma	 utvecklings-
projekt,		
-Vissa	nationella	prov		
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-Omdömesskrivning	
inför	 utvecklings-
samtal		
-Varningar	 från	 Cen-
trala	 Studiemedels-
nämnden,	CSN.	
-Administrativ	chef	
-Kortare	väg	till	EHT	
begränsa	mål,	 strate-
gier	 och	 förvänt-
ningar	utifrån	

Öppenhet	
	

Frågor	 Förtydligande	 	 (för	
mig)	

	 -Hur	 kan	 du	 som	 rektor	 arbeta	 för	 att	
skapa	ett	öppet	klimat	i	organisationen?	

-Våga	 visa	 sina	 styr-
kor	och	svagheter.	
-Lyfta	saker	som	inte	
fungerar	bra.		
-Skapa	 en	 kultur	 där	
det	är	OK	att	göra	fel.		
-Våga	 dela	 med	 sig.	
Bra	eller	dåligt.		
-Skapa	 förutsätt-
ningar	för	att	mötas.		
-Kunna	säga	vad	man	
vill	 utan	 att	 det	 får	
negativa	 konsekven-
ser.		
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BILAGA	2	

	

	

	

Till	dig	som	är	rektor	i	Botkyrka	och	Salems	kommun	

Information	och	förfrågan	om	deltagande	i	intervjustudie	

Att	öka	tilliten	 i	skolans	styrkedja	kan	medföra	mindre	kontroller,	rapporteringar	och	
granskningar	som	idag	tar	mycket	 tid	och	kraft	 från	skolans	profession.	”Tillitbaserad	
styrning	och	ledning”	är	ett	styrsystem	som	i	högre	grad	är	baserat	på	tillit	och	ett	alter-
nativ	till	dagens	mål-	och	resultatstyrning.		

Jag	 ska	genomföra	en	 intervjustudie	med	 förhoppning	att	 resultatet	 ska	 leda	 till	ökad	
förståelse	om	styrmodellen	”Tillitbaserad	styrning	och	ledning”.		

Syftet	med	min	studie	är	att	få	en	djupare	kunskap	och	ökad	förståelse	om	rektorers	syn	
på	hur	en	ökad	tillit	i	styrning	och	ledning	i	skolans	styrkedja	skulle	kunna	påverka	verk-
samhet	och	arbetsmiljö	för	skolans	profession.	

Alla	rektorer	på	grundskolor	(åk	7-9)		och	gymnasieskolor	i	Botkyrka	kommun	samt	alla	
rektorer	på	grundskolor	och	gymnasieskola	i	Salems	kommun	kommer	att	tillfrågas	om	
deltagande	i	denna	intervjustudie.		

Det	är	helt	frivilligt	att	medverka	i	studien	och	du	kan	när	som	helst	avbryta	din	medver-
kan.	Personuppgifterna	behandlas	enligt	ditt	informerade	samtycke.	Alla	uppgifter	som	
kommer	oss	till	del	behandlas	på	ett	sådant	sätt	att	 inga	obehöriga	kan	ta	del	av	dem.	
Uppgifterna	kommer	att	bevaras	till	dess	att	uppsatsarbetet	godkänts	och	betyget	regi-
strerats	i	Karlstads	Universitets	studieregister	för	att	sedan	förstöras.	Karlstads	univer-
sitet	är	personuppgiftsansvarig.	Enligt	dataskyddsförordningen	har	du	rätt	att	gratis	få	
ta	del	av	samtliga	uppgifter	om	dig	som	hanteras	och	vid	behov	få	eventuella	fel	rättade.	
Du	har	även	rätt	att	begära	radering,	begränsning	eller	att	invända	mot	behandling	av	
personuppgifter,	och	det	 finns	möjlighet	att	 inge	klagomål	 till	Datainspektionen.	Kon-
taktuppgifter	till	dataskyddsombudet	på	Karlstads	universitet	är	dpo@kau.se.”		

Intervjuerna	kommer	att	genomföras	på	din	arbetsplats	eller	annan	plats	som	du	väljer	
under	v.14	eller	v.15	(framför	allt	under	tisdag	eller	fredag).	Intervjuerna	beräknas	ta	ca	
45	min.		

Jag	heter	Annika	Bygdén	och	går	sista	terminen	på	magisterprogrammet	”Utbildnings-
ledning	och	skolutveckling”	på	Karlstads	Universitet.	I	utbildningen	ingår	att	skriva	en	
magisteruppsats,	vilket	är	anledningen	till	att	denna	 intervjustudie	kommer	att	göras.	
Har	du	några	frågor	hör	gärna	av	dig.		
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Jag	hör	av	mig	till	dig	för	att	boka	in	en	tid	för	intervjun.	

	

Rönninge	2019-03-23	

Studerande:	 	 	 Handledare:	

Annika	Bygdén		 	 Susanne	Hansson	

0707-592997	 	 	 susanne.hansson@kau.se	
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