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Sammanfattning  
När mediedebatten förskoleupproret kom visade de upp ett patogent synsätt på 

förskollärares arbetsvardag, verkligheten för förskollärare idag. Utifrån detta har vi valt 

att fokusera på förskollärarnas vardag utifrån det motsatta perspektivet, det salutogena 

perspektivet. Samt utifrån det faktum att det finns en brist på forskning inom detta 

ämne. Vårt syfte med detta arbete har således varit att undersöka hur förskollärare 

uppfattar att salutogena hälsofaktorer påverkar deras ledarskap i barngruppen. Vilka 

ledaregenskaper menar respondenterna vara avgörande för att uppnå bra ledarskap och 

vilka salutogena hälsofaktorer finns det när de arbetar som förskollärare. Vi vill också 

veta om dessa salutogena hälsofaktorer påverkar respondentens ledarskap i 

barngruppen. Vi har intervjuat sex yrkesverksamma förskollärare genom en kvalitativ 

intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor. För att analysera det insamlade 

datamaterialet har vi använt oss av Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori. 

Utifrån ledarskapsteorin utformade vi intervjufrågorna så att vi kunna kartlägga vad det 

är i situationens karaktär som gör att förskollärare mår bra på arbetet. Samt vilken 

påverkan det får på deras beteendet och vad blir konsekvensen av det. Resultatet visar 

att förskollärares ledarskap påverkas av salutogena hälsofaktorer. Vilket förskollärarna 

kan identifiera i sin arbetsdag. Ett ytterligare resultat påvisar behovet av mer forskning 

inom såväl salutogenes som ledarskap för förskollärare. Detta visar sig i bristen på 

forskning inom våra fokusområden. Vår slutsats är således att de salutogena 

hälsofaktorerna har inverkan på förskollärares ledarskap och att det finns ett stort behov 

av mer forskning inom dessa områden. 
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1 Inledning 

I och med förskoleupproret visas verkligheten för förskollärare upp för allmänheten. Via 

detta initiativ försöker förskollärare runt om i landet visa beslutsfattarna vad som krävs 

för en fungerande förskoleverksamhet. Det går bland annat att läsa på deras hemsida en 

kravlista på vad de tror skulle underlätta såväl barns som förskollärares mående i 

förskoleverksamheten. Efter att vi tagit del av förskoleupproret och deras tankar om 

förskolan började vi fundera över vad som påverkar förskollärares mående, specifikt hur 

påverkas ledarskapet av förskollärares mående. Detta fick oss i kontakt med det 

salutogena perspektivet vilket vi genast kände var vägen att gå för att utforska mer om 

detta ämne. Vi sökte även information om ledarskap för att bredda vår kunskap i ämnet. 

Forskningsläget för dels det salutogena perspektivet men även för ledarskap för 

förskollärare visade sig vara ganska skralt. I så när som alla studier benämns vikten av 

mer forskning (Bauer et al. 2019; Nilsson et al. 2017; Ejlertsson et al. 2017; Fonsén & 

Ukkonen-Mikkola 2019; Törnquist Agosti et al. 2017; Eriksson 2014). Detta gav oss 

viljan, och förhoppningen, att kunna bidra till forskningsutbudet med vår studie. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar att salutogena 

hälsofaktorer påverkar förskollärares ledarskap.   

 

1.2 Frågeställning 

Hur påverkas förskollärarens roll som ledare av salutogena hälsofaktorer? 

Vilka salutogena hälsofaktorer finns i förskollärares yrkesverksamma vardag? 

 

1.3 Problemformulering 

I vårt sökande efter forskning gällande förskollärares ledarskap och det salutogena 

perspektivet upplevde vi att utbudet är väldigt begränsad. Det var en anledning till att vi 

valt att studera detta ämne. Behovet av mer forskning och egna arbetsrelaterade 

erfarenheter i förskolan skapades ett intresse för att undersöka hur förskollärare 

uppfattar att salutogena hälsofaktorer påverkar förskollärares ledarskap. 

 

1.4 Begreppsdefinition 

Här definierar vi två betydande begrepp i denna studie, ledarskap och salutogenes. 

 

1.4.1 Ledarskap 

Nationalencyklopedin (2019) definierar ledarskap som ”det faktiska utövandet av 

ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag”. 

(hämtad 2019-12-18) 

 



 

2 

 

1.4.2 Salutogenes 

Enligt Gassne (2008) myntades begreppet salutogenes av Aron Antonovsky och bygger 

på det latinska ordet salus. Salus är hälsans gudinna i den grekiska mytologin. Termen 

salutogenes är en sammansättning av salus och genesis. Salus betyder hälsa eller 

välgång och det grekiska ordet genesis betyder ursprung, uppkomst eller härstamning. 

Salutogenes fokuserar i och med detta på̊ hälsans ursprung.  
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2 Bakgrund 

Under bakgrunden kommer vi att presentera litteratur som är relevant för vår studie. 

Den innehåller uppsatsens huvudämnen ledarskap och det salutogena perspektivet. 

Utifrån det salutogena perspektivet tittar vi på förskollärares ledarskap i förskolan.  

 

2.1 Ledarskap 

Maltén (2000) anser att det finns inget enkelt svar på vad ledarskap är. Eftersom det är 

svårt att definiera vad ledarskap är på ett entydigt sätt. Begreppet är både komplext och 

mångfasetterat. En av pionjärerna inom ledarskapsforskningen är Ralph Stogdill och 

han kommenterade definitionen av ledarskap såhär: 

” There is almost as many definitions of leadership as there are persons who 

have attempted to define the concept.” (Stogdill. Refererad i Maltén, 2000) 

Enligt Maltén (2000) hävdar Stogdill att antalet definitioner är lika många som antalet 

upphovsmän. Två andra som har försökt att definiera ledarskap är, enligt Maltén (2000), 

Kelly och Dalin. Kelly (1974) anser att ledarskap är att kartlägga förhållanden så att 

gruppen kan uppnå vissa mål. Dalin (1994) däremot anser att ledarskap är de processer 

som är nödvändiga för att påverka beteenden hos individer eller grupper för att de ska 

uppnå bestämda mål i givna situationer (Dalin, 1994 & Kelly, 1974 refererat i Maltén, 

2000). Weinberg och Gould (2011) definierar ledarskap ”som en individs egenskaper att 

påverka en grupp individer att uppnå̊ ett gemensamt mål”. (Weinberg & Gould , 2011. 

Refererad i Bökman & Johansson)  

Maltén (2000) menar att ledarskap är en påverkansprocess i syfte att få individer eller 

grupper att agera i riktning mot uppställda mål. Definitionen betonar måluppfyllelse 

men även vikten av samspelet med andra människor, en gruppdynamiks 

påverkansprocess. Det behövs därmed en stark koppling mellan organisation och 

ledarskap och mellan ledarskap och pedagogisk förmåga. 

Enligt Bökman och Johansson (2012) går det att fördjupa sin förståelse av begreppet 

ledarskap genom att studera det utifrån olika perspektiv och infallsvinklar. Två 

nyckelord som ofta förekommer i försöken att definiera begreppet ledarskap är 

påverkan och mål.  

Arnér och Sollerman (2018) anser också att det går att betrakta ledarskap utifrån olika 

perspektiv. I deras diskussioner om ledarskap återkommer de ofta till vilken betydelse 

bemötandet har i ledarskapet i förskolan. Ett respektfullt förhållningssätt och en 

uppmärksamhet på bemötandet av de människor som omfattas av förskolans ansvar. 

Vilken ledarstil en ledare har reflekteras inte bara av de egenskaper och vilken 

personlighet personen har, det är ett medvetet ställningstagande ledaren måste göra. Det 

kan dock ta tid att hitta sin egen ledarstil. Eftersom den formas av en kombination av 

inhämtade kunskaper om ledarskap och praktiska erfarenheter.  

Läroplan för förskolan (2018) betonar hur viktigt ett gott pedagogiskt ledarskap är i 

arbetet med barns utveckling och lärande. I och med att förskollärare ska ansvara för det 

pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar 

barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen 
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som arbetslaget genomför gemensamt. Förskollärarna har även ett särskilt stort ansvar 

eftersom förskolans huvudsakliga uppdrag är att utbildningen i förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande. I detta avseende blir det pedagogiska ledarskapet 

mycket viktigt i arbetet med barnen. 

Bolman och Deal (1997) menar att det krävs en ledare, en förskollärare som behärskar 

ledarrollen, för att uppfylla de strävansmål som läroplanen har. Ledarskapet handlar om 

att kunna anpassa sig efter den situation som råder.  

Juul och Jensen (2003) menar att inom förskoleverksamheten måste arbetet även 

anpassas utifrån barnets ålder. De yngre barnen kräver ett mer aktivt och dominant 

ledarskap, medan ett mindre dominerande ledarskap kan vara rimligt att använda 

tillsammans med de äldre barnen, då det istället krävs mer instruktioner, tips och råd. 

(Juul & Jensen , 2003. Refererad i Lundblad, 2014) 

När det gäller ledarskapet i en lärandeorganisation så har Maltén (2000) valt att kalla 

detta för det pedagogiska ledarskapet. För att vara en pedagogisk ledare bör man 

uppfylla vissa kriterier. Kriterier är enligt honom följande: lyhördhet, konstruktiv kritik, 

konfliktvana, beslutsförmåga, tydlighet, målinriktning, initiativförmåga, samarbetsvana. 

Längre ner gestaltas dessa i Malténs ledarskapsblomma innehållande ledarens 

pedagogiska funktioner. Kriterierna kan problematiseras och uppfattas olika av olika 

personer och i olika sammanhang.  

 

Figur 1. Malténs ledarskapsblomma. (Maltén, 2000, s. 10) 

 

2.2 Salutogent perspektiv 

Gassne (2008) säger att Aron Antonovsky myntade begreppet salutogenes. Salutogenes 

betyder kortfattat hälsans ursprung, faktorer och processer som främjar hälsa. Ett 

salutogent perspektiv är ett sätt att se på oss själva, teori och forskning utifrån en 

ytterligare dimension. Nämligen utifrån motstånds- och återhämtningsförmågans 

mekanismer och förutsättningar. Då fokuserar undersökaren på de människor som bättre 
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klarar att möta vad som beskrivs som livets oundvikliga svårigheter och vad som bidrar 

till detta, ett salutogent perspektiv. Enligt Gassne försöker forskning utifrån ett 

salutogent perspektiv att förstå hälsans ursprung i motsats till patogenes vilket fokuserar 

på orsaker till ohälsa och sjukdom. Gassne (2008) menar att Antonovskys salutogenes 

perspektiv framstår som ett bland flera andra inom en humanistisk tradition som forskar 

på̊ frågor kopplade till hälsa samt förmåga att hantera svårigheter. Salutogenes kan 

snarare ses som ett komplement än en motsats till annan teoribildning men kan också 

tillskrivas en mer övergripande roll som metateori under vilken annan teori och 

forskning kan inordnas. Gassne (2008) menar att Antonovsky anser att han distanserade 

sig från andra forskare och även under en tid upplevde en viss avskildhet efter att han 

1979 presenterat den salutogena frågan och begreppet känsla av sammanhang. 

Nyckelbegreppet i det salutogena perspektivet är just känsla av sammanhang, vilket 

även benämns som KASAM. KASAM antas vara ett mått på hälsa, i vilken utsträckning 

individen har förmåga att hantera livets oundvikliga svårigheter. Gassne (2008) säger 

vidare att Antonovsky ansåg, med stöd av tidigare forskning, att mått på̊ välbefinnande 

visat svaga samband med hur människor själva skattar sin hälsa. Livstillfredsställelse, 

kampanda och lycka beskrivs vara vanliga rubriker i anknytning till det svår definierade 

och breda begreppet välbefinnande. Antonovsky, enligt Gassne (2008), föreslog att 

välbefinnande kunde utvecklas på två abstraktionsnivåer. Den första var i vilken 

utsträckning individen har en total upplevelse av, tillfredsställelse med livet, känna sig 

nöjd, apati med mera. Den andra abstraktionsnivån omfattar upplevelse av sitt eget sätt 

att fungera och hantera en situation. Välbefinnande kan betraktas som mer övergripande 

än hälsa. Hälsa kan vara en av de faktorer som bidrar till välbefinnande. En individ kan 

utifrån diagnostiska data betraktas som sjuk men samtidigt uppleva sig ha ett 

välbefinnande samt skatta sin hälsa som god.  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi vår litteratursökning och den tidigare forskning som vi 

anser är relevant för vår studie om ledarskap och det salutogena perspektivet. Det finns 

för tillfället väldigt lite forskning inom ämnet välmående ledarskap för förskollärare. 

Detta har begränsat vår tidigare forskning något vilket även var en av anledningarna till 

att vi undersökt detta ämne. Under ledarskap diskuteras förskollärares ansvar och vikten 

av vidareutbildning och dess effekt medan det salutogena perspektivet presenteras med 

WLB (work-life balance) och en allmän inblick i forskningsläget för det salutogena 

perspektivet. 

 

3.1 Litteratursökning 

Vi har sökt vetenskapliga artiklar och avhandlingar som är representativa för vår 

undersökning i databaserna ERIC (EBSCOhost), SwePub, Google scholar, DIVA. Vi 

har sökt på både engelska och svenska i databaserna. Ord vi sökt på är leadership, 

salutogenesis, preschool, preschool teacher,  förskollärare, ledarskap, ledaregenskaper, 

salutogen, förskola samt kombinationer av dessa för att precisera sökningarna. För att 

finna relevanta artiklar/avhandlingar har vi läst sammanfattningarna och vid relevans 

läst hela artikeln/avhandlingen. Alla artiklar är peer reviewed. Vi har valt att använda 

oss av sju artiklar som har relevans för vår studie. 

 

3.2 Ledarskap 

Under ledarskapsavsnittet i tidigare forskning har vi identifierat två teman, 

förskollärares ansvar och vikten av vidareutbildning och dess effekt. 

 

3.2.1 Förskollärares ansvar 

Eriksson (2014) genomförde en intervjustudie med nio personer inom den kommunala 

verksamheten med anledning av att förskollärare fick ett påtagligt större ansvar för den 

pedagogiska verksamheten i revideringen av förskolans läroplan år 2010. Eriksson 

forskade på hur detta ökade ansvar tolkas och verkställs inom den kommunala 

verksamheten och hur det visas i den pedagogiska verksamheten. Erikssons studie 

(2014) visar att förskollärarens ansvar var ett känsligt ämne att diskutera då 

förskollärarna å ena sidan ska inneha det övergripande ansvaret i det yrkesbehörigt 

mixade arbetslaget å andra sidan vara en del i samma arbetslag. I denna problematik 

anser Eriksson (2014) att det är viktigt att reflektera över vilka möjligheter förskollärare 

erbjuds för att bedriva och tillgodo ta det utökade ansvaret. Hur kan förskollärarna bli 

tilldelade mer ansvar att tolka och driva det pedagogiska arbetet men inte ges formell 

befogenhet att leda det? Eriksson (2014) menar då att diskussioner om ansvar i de 

mixade arbetslagen blir extra viktigt om viljan är att utveckla förskoleverksamhetens 

kvalitet. 

Eriksson (2014) anser att trots behovet av mer forskning i ämnet finns. Råder det en 

brist på forskning kring ledarskap i förskolan, särskilt om förskollärarens ledarskap och 

ansvaret att leda arbetslaget. Den tidigare forskningen fokuserar främst på 

förskolechefers ledarskap, vilket skiljer sig från förskollärarens ledarskap, eftersom 
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chefernas ledarskap är formellt och explicitgjort. Slutsatsen blir således att på grund av 

förskolans platta organisation och de jämlikhetsprinciper som finns så har 

förskollärarens professionella kompetens inte tillvaratagits.  

 

3.2.2 Vikten av vidareutbildning och dess effekt 

I Fonsén och Ukkonen-Mikkolas (2019) studie deltog 32 förskollärare i en 

vidareutbildning för att öka medvetenhet om pedagogik och läroplansarbete och 

utveckla det pedagogiska förhållningssättet på deras arbetsplatser. Forskningens 

insamlade datamaterial bestod av skriftliga svar från deltagarna angående deras tolkning 

av pedagogik. Forskningen påvisade kopplingar mellan vidareutbildning och 

professionell utveckling inom pedagogiskt ledarskap. Detta tillvägagångssätt ger 

verktyg att utveckla en kunskapsbas som ger kraft att åstadkomma pedagogiska 

förbättringar. Efter slutförd studie anser Fonsén och Ukkonen-Mikkola (2019) att det 

finns ett behov av att studera pedagogiskt ledarskap redan i grundutbildningen av 

förskollärare.  

 

Jensen och Rasmussen (2016) har systematiskt granskat vilka forskningsresultat som 

finns angående vilken effekt professionell utveckling inom förskolan och barnomsorg 

har på barns resultat i Europa. De genomförde en kvantitativ analys av studier gällande 

effekterna som professionell utveckling har på barns resultat. Forskarna sökte 

systematiskt efter europeiska studier om erfarenheter som de sedan genomför en 

metaanalys av. Metaanalysen inkluderar initialt nio europeiska studier, studier som 

måste klara några inkluderingskriterier framtagna genom en systematisk genomgång. 

Forskarna fokuserar på vilka effekter professionell utveckling hos förskollärare får då de 

anser att positiva effekter hos barn bör vara det ultimata målet för förskollärare. Trots 

det låga antalet studier som ingår i studien och utbudet av resultat, så visar Jensen och 

Rasmussens (2016) studie att professionell utveckling hos förskollärare har en 

signifikant positiv effekt på barns resultat. 

 

3.3 Salutogent hälsoperspektiv 

Det salutogena hälsoperspektivet har vi valt att dela in i två teman, WLB – work-life 

balance och forskningsläget angående det salutogena perspektivet. 

 

3.3.1 WLB – work-life balance 

Nilsson et al. (2017) tar upp lärarens möjlighet att hitta WLB, work-life balance, med 

vilket menas balansen mellan arbetsliv och fritid. I studien deltar 338 lärare från 22 

grundskolor i Sverige. I linje med det salutogena perspektivet försöker Nilsson et al. 

(2017) i studien utgå från välmående istället för sjukdom. Bland annat nämns känslan 

av meningsfullhet över att vara lärare och det sociala stödet av kollegor som exempel på 

välmående. En av slutsatserna i studien är att upplevelse WLB är viktigt dels för att 

lärare ska förbli motståndskraftiga trots svåra arbetssituationer och dels för att förbättra 

deras välmående. 
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I en studie av Törnquist Agosti et al. (2017) frågades kommunanställda i socialtjänsten 

vilka resurser som finns inom WLB fenomenet. Studien visar hur komplext förhållandet 

mellan resurser och WLB är när det salutogena perspektivet används. Med anledning av 

detta anser Törnquist Agosti et al. (2017) att det krävs mer forskning för att generella 

slutsatser ska kunna tas. 

 

3.3.2 Forskningsläget angående det salutogena perspektivet 

Ejlertsson et al. (2018) säger i sin studie, gällande salutogena arbetsrelaterade faktorer 

inom primärvården, även hon att behovet av mer forskning med utgångspunkt i det 

salutogena perspektivet är stort. Hon följer därmed både Nilsson et al. och Törnquist 

Agosti et al. gällande forskningsläget inom perspektivet. 

 

” There is thus a need for complementary research studying the 

complexity of work and health and work-life balance in particular 

from a salutogenic perspective.” (Törnquist Agosti, M. (2017) The 

complexity of resources related to work-life balance and well-being – 

a survey among municipality employees in Sweden. s. 2353) 

 

För att föra det salutogena perspektivet framåt inom forskningen har Bauer et al. (2019) 

tagit fram fyra punkter i ett försök att möjliggöra detta. De uppmanar alla som arbetar 

inom det salutogena perspektivet att överväga dessa punkter: 

 

1. Ett framskridande av den salutogena hälsomodellen som helhet genom att lägga 

till ett positivt hälsokontinuum och en direkt väg till positiv hälsoutveckling som 

fungerar självständigt utan stressfaktorer. Detta kommer innebära hjälp för 

hälsofrämjande forskare och deltagare i deras försök att förstå hela spektrumet 

av den mänskliga hälsoupplevelsen. 

2. Ett framskridande av innebörden i KASAM (känslan av sammanhang) genom 

begreppsliggörande och mätande av det, inklusive kvalitativ forskning. Hög 

prioritet ligger på att utveckla större förståelse för KASAMs ursprung i de tidiga 

levnadsåren. Dessutom utforskas en idé om att ompröva orginaldatan analyserad 

av Antonovsky. Kommer vi idag tolka intervjuerna på ett liknande sätt eller 

kommer ytterligare information om KASAM framträda? 

3. Ta fram specifika salutogena ingreppsteorier som bygger på och integrerar 

viktiga element från det salutogena perspektivet såsom stärkande resurser, 

främjande livserfarenheter och positiva hälsoutfall. 

4. Använd det salutogena perspektivet på fler områden än inom hälsosektorn 

eftersom andra områden kan dra fördel av perspektivet och därigenom ge oss 

mer kunskap till hälsoforskningen. (Bauer et al. (2019) Future directions for 

the concept of salutogenesis: A position article. s. 3 & 7) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskning bedrivs med det salutogena perspektivet 

men en utveckling av perspektivet skulle kunna innebära ännu tydligare hälsoforskning. 
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4 Teorianknytning 

Vi har undersökt synen på̊ ledarskap och hur salutogena hälsofaktorer kan påverka 

ledarskapet och vi valde att använda Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori 

som vår teoretiska utgångspunkt i studien. Bökman och Johansson (2013) menar att 

Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori oftast används utifrån ett tränar- och 

idrottarperspektiv. Då denna teori handlar om ledarskap och vi undersöker vad 

förskollärarna har för uppfattning om deras ledarskap, utifrån det salutogena 

hälsoperspektivet, anser vi också att vi kan använda den i vår uppsats. Den är användbar 

för alla typer av ledare och i olika sammanhang. I denna redovisning av teorins innehåll 

benämner vi ledaren som förskollärare och medlemmarna som barn medans situationen 

kvarstår. Teorin är behjälplig i bearbetandet av våra kvalitativa undersökningsresultat 

samt avgränsandet av studiens olika delar och bidrar till möjliggörandet av analysen 

kring ledarskapets olika delar.  

 

4.1 Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori 

Teorins kärna handlar om att situationens, förskollärarens och barnens karaktärer 

påverkar förskollärarens beteende. Ledarens beteende i sin tur har inverkan på barnens 

prestation och tillfredsställelse. Chelladurai menar att ledarskapet är dynamiskt och 

bygger på en komplex interaktion mellan de bakomliggande faktorerna, ledarens 

beteende samt konsekvenserna. Figur 2 förklarar hur de olika delarna direkt eller 

indirekt påverkar varandra. 

 

  

Figur 2. Omarbetad figur över Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori 

(Weinberg & Gould, 2003. Refererad i Bökman & Johansson, 2012).  

 

4.1.1 Förklaring av figur 2 Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori 

 

Bakomliggande faktorer krävda faktiska  

Situationens karaktär avgör vilket beteende som är krävd eller vilket beteende som är 

önskad av förskolläraren. Gruppens storlek, olika typ av gruppaktiviteter och 

organisationens utformning kan exempelvis vara avgörande för förskollärarens faktiska 
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beteende (Carron & Hausenblas. & Chelladurai. Refererad i Bökman & Johansson, 

2012).  

Ledarens/förskollärarens karaktär utgörs av en mängd olika komponenter. 

Förskollärarens personlighet, ålder, tidigare erfarenheter och förmågor är några av 

delarna som utgör grunden för ledarens/förskollärarens karaktär (Carron & Hausenblas. 

Refererat i Bökman & Johansson, 2012).  

Medlemmarnas/barnens karaktär kan påverka ledarskapet i form av medlemmarnas 

ålder, men det som påverkar ledarens beteende mest anses dock vara vilka erfarenheter 

och vilket könstillhörighet barnen har. Pojkar är mer benägna det auktoritära ledarskapet 

medan flickor i större utsträckning anammar det demokratiska ledarskapet. Desto mer 

kunskaper som barnen besitter desto mindre behöver förskolläraren agera styrande 

ledare. Ledarens roll blir istället att stötta barnen socialt (Carron & Hausenblas. 

Refererat i Bökman & Johansson, 2012).  

 

Förskollärarens beteende  

Det krävda beteendet innebär att situationen och barnen påverkar vilket beteende som 

krävs. Olika barn och olika situationer kräver olika beteenden, exempelvis förväntas 

ledare att bete sig på ett visst sätt inför barn, lärarkollegor och föräldrar (Weinberg & 

Gould 2003, Refererat i Bökman & Johansson, 2012). Det har visat sig att ledare i vissa 

situationer uppvisar liknande beteenden även om ledarna har olika karaktär, vilket ger 

belägg för att situationen kan kräva ett visst beteende (Carron & Hausenblas, Refererat i 

Bökman & Johansson, 2012).  

Det faktiska beteendet synliggör ledaren genom att skapa en struktur eller vara 

omsorgsfull (Weinberg & Gould. Refererat i Bökman & Johansson, 2012). Beteendet 

påverkas direkt av ledarens egen karaktär, det önskade beteendet och det krävda 

beteendet. Indirekt påverkas beteendet av de övriga komponenterna i Chelladurais 

multidimensionella ledarskapsteori (Carron & Hausenblas, & Chelladurai. Refererat i 

Bökman & Johansson, 2012).  

Även det önskade beteendet påverkas av situationen och barnen (Chelladurai. Refererat 

i Bökman & Johansson, 2012). Ibland har barnen vuxit upp och vant sig vid ett 

beteende, vilket gör att de föredrar ett särskilt beteende. Barnen har olika preferenser av 

ett specifikt ledarbeteende. Behovet av prestation, tillhörighet och kompetens för 

uppgiften, barnens ålder, kön och erfarenhet påverkar ett barns preferens för vägledning, 

socialt stöd och återkoppling (Weinberg & Gould. Refererat i Bökman & Johansson, 

2012). 

 

Konsekvenser 

Av figur 2 framgår det att såväl gruppens prestation som tillfredsställelse påverkas av 

ledarens/förskollärarens beteende. Ett exempel på när medlemmarnas prestation och 

tillfredsställelse är hög är när ledaren/förskolläraren har anställts vid en yngre ålder, ger 

positiv återkoppling, socialt stöd och använder sig av en demokratisk ledarstil. 
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Prestation och tillfredställelse hos gruppmedlemmarna blir även högre när ledarens 

önskade ledarskap stämmer överens med det faktiskt utövandet av ledarskapet. Desto 

större skillnad mellan ovannämnda faktorer desto lägre tillfredsställelse (Weinberg & 

Gould. Refererat i Bökman & Johansson, 2012).  
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5 Metod 

I metodavsnittet beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Hur valdes metoden och 

varför och vilka deltog i undersökningen. Vidare beskrivs och motiveras genomförande, 

databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis redogörs för reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet och etiska överväganden. 

 

5.1 Undersökningsmetod  

Den metod för datainsamling som valdes för undersökningen är semistrukturerad 

intervju. Bryman (2011) menar att semistrukturerad intervju möjliggör att 

intervjuprocessen är flexibel, där forskaren har en lista över vilka områden som ska tas 

upp i intervjun (en intervjuguide) och respondenterna har en större frihet i sin 

svarslämning. Respondentens uppfattning och tolkning av frågorna blir centralt 

eftersom det handlar om hur respondenten förklarar och förstår händelser, beteenden 

och mönster. Vidare säger Bryman (2011) även att följdfrågor som inte finns med i 

intervjuguiden kan ställas, så länge de har relevans för vad respondenten svarat. 

 

Den semistrukturerade intervjun är för oss fördelaktig då vi är två författare samt att vi 

enligt Bryman (2011) får jämförbarhet i intervjuandet med just denna metod. Det finns 

en grund för oss som författare att stå på, även om intervjuerna görs på olika orter. 

 

Vår intervjuguide utarbetades med tolv olika frågor indelat i tre olika teman (bilaga 1). 

Dessa teman fokuserade på ledarskap och salutogena hälsofaktorer. Bryman (2011) talar 

om vikten av att använda teman, frågor inom temat och att de följer varandra på ett bra 

sätt men att det inte kan uteslutas att frågorna kan behöva kastas om under intervjuns 

gång. 

 

En pilotintervju genomfördes med en förskollärare som arbetar i förskoleklass, för att se 

hur välformulerade frågorna var och om tidsramen för intervjuerna var tillräckliga. Efter 

positiv feedback från respondenten vid pilotintervjun bestämde vi att intervjuguiden 

kunde användas som den såg ut. Pilotintervjuns resultat kommer inte redovisas i 

uppsatsen eftersom respondenten inte arbetar i förskolan. 

Med grund i vårat syfte användes en kvalitativ metodansats för undersökningen. Den 

kvalitativa ansatsen menar Hassmén och Hassmén (2008) syftar till att genom tolkning 

finna förståelse för människans varande. Forskaren intar ett ”inifrånperspektiv” och blir 

en del av undersökningen. Forskaren själv är även ett tolkningsverktyg, som har i 

uppgift att skapa förståelse för undersökningen. Ansatsen skapar data som är 

beskrivande istället för data i till exempel sifferformat. Hassmén och Hassmén (2008) 

och Backman (2016) beskriver vidare hur man i den kvalitativa ansatsen söker 

respondenter som kan ge en mer ingående information för att skapa förståelse i 

undersökningen, som forskare befinner du dig i fenomenet i en kvalitativa ansatsen. 

Människan är det huvudsakliga instrumentet och genom forskaren studeras hur 

människan upplever och tolkar sin omgivning.  
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Då syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare uppfattar att 

salutogena hälsofaktorer påverkar deras ledarskap ger den kvalitativa ansatsen möjlighet 

att genom tolkning analysera datamaterialet. Den kvalitativa ansatsen ger även 

möjlighet att förklara hur respondenterna upplever sitt ledarskap i förhållande till de 

salutogena hälsofaktorerna. 

 

5.2 Urval 

Urvalet av respondenter gjordes genom bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval som 

enligt Hassmén och Hassmén (2008) är ett enkelt, effektivt och ekonomiskt sätt att söka 

respondenter till undersökningen. Då söks respondenter i författarens närhet eller bland 

för författarna kända människor. Även tidsaspekten har hafts i åtanke vid urvalet då 

studien genomförts inom en begränsad tidsram. Kontakt togs med två för oss kända 

förskolechefer i två olika kommuner i Mellansverige för att boka in ett möte. Under 

mötena informerades förskolecheferna om syfte och anledning till varför författarna 

önskade genomföra denna intervjustudie på deras respektive förskole område. 

Författarna sökte även deras samtycke till att genomföra intervjustudien, vilket de gav 

genom underskrift av ett samtyckesbrev (se bilaga 3).  

Med medgivande från förskolecheferna gjordes sedan förfrågningar efter sex utbildade 

förskollärare utan förbehåll angående anställningslängd eller tid i verksamheten. En av 

författarna gjorde det genom att ta hjälp av förskolechefen och fick på så sätt tre 

respondenter där en varit yrkesverksam ca. ett år, en som varit yrkesverksam i tio år 

samt en respondent som varit yrkesverksam i fyrtio år. Den andra författaren kontaktade 

tre förskollärare via e-mail, två som varit yrkesverksamma i fem år och en som varit 

verksam i yrket under tio år.  

 

5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats när det passade 

verksamheten. Rummen där intervjuerna genomfördes var inte belägna i anslutning till 

den vardagliga verksamheten eller andra störande moment. Intervjuerna spelades in på 

mobiltelefoner, därav vikten av en lugn omgivning. Bryman (2011) betonar vikten av 

bullerfri och ostörd miljö, dels för att ljudupptagning inte ska försämras och dels för att 

respondenten inte ska oroa sig för om deras svar ska höras av obehöriga. 

Vid intervjutillfället informerades respondenterna om syftet, frågeställningarna, 

genomförandet och vårt etiska förhållningssätt. Respondenterna fick även ett 

informationsbrev att ta med sig hem efteråt med samma information. Efter muntligt 

informerande fick deltagarna skriva under på att de tagit del av informationen och gett 

sitt samtycke till att delta, vilket alla respondenter gjorde. 

Vid intervjutillfället fick respondenterna se frågorna för första gången. Detta eftersom vi 

hoppades undvika prestigebias, genom att respondenten inhämtar andras åsikter (till 

exempel böcker, internet och kollegor) om ämnena och deras svar på frågorna då skulle 

bli styrda av den inhämtade informationen (Psykologiguiden, 2019). Dylika svar ville vi 

undvika eftersom vår avsikt var att undersöka vad respondenternas personliga åsikter 
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var om vårt syfte. Vi hade ambitionen att förhålla oss neutrala till respondenternas svar 

för att på inget sätt påverka respondentens utlåtande. 

 

5.4 Databearbetning 

Det insamlade datamaterialet har transkriberats, tolkats och kategoriserats för att finna 

en helhet som kan besvara syftet med undersökningen. Intervjuerna spelades in på 

mobiltelefoner och ljudfilerna har lyssnats på, transkriberats till text, tolkats och sedan 

kategoriserats för att ge möjlighet att hitta sammanhang i studien. 

Hassmén och Hassmén (2008) talar om analytisk induktion vilket innebär att 

insamlandet av datamaterial ska vara teorineutralt, i den mån det går. Analysen av 

datamaterialet sker sedan efter insamlandet och följer generellt stegen transkribering, 

kategorisering och sedan tolkning för att finna innebörden i materialet.  

 

5.5 Analysmetod  

I denna studie har Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori använts som grund 

för att analysera det insamlade datamaterialet. Det har gjorts genom att utgå från figur 2 

i studien, figuren över den multidimensionella ledarskapsteorin, och de begrepp som 

framkommer i den, bakomliggande faktorer, förskollärares beteende och konsekvenser. 

Under varje begrepp finns ytterligare kategorier, de bakomliggande faktorerna delas 

upp i situationens karaktär, förskollärarens/ledarens karaktär och 

barnens/medlemmarnas karaktär. Förskollärares beteende delas upp i det krävda 

beteendet, det faktiska beteendet och det önskade beteendet, medan konsekvenserna 

delas mellan prestation och tillfredsställelse. 

När vi diskuterade, och senare tematiserade, Chelladurais multidimensionella 

ledarskapsteori i förhållande till vårt insamlade datamaterial framkom att vi berör alla 

delar i teorin men att fokus hamnar på en kategori inom varje begrepp. Under de 

bakomliggande faktorerna blev situationens karaktär detsamma som de salutogena 

hälsofaktorerna. Vi kunde alltså identifiera de olika salutogena hälsofaktorer som 

förskollärarna uppfattar i sitt arbete (när jag mår som bäst). Vidare under förskollärares 

beteende hamnade fokus på det faktiska beteendet (hur mår jag när jag mår som bäst). 

Slutligen kunde vi genom dessa utröna vilka konsekvenser de ger (vad gör jag i 

ledarskapet). Valet av Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori ger oss således 

möjlighet att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I detta avsnitt diskuteras studiens validitet och reliabilitet, som i den kvalitativa 

metodansatsen ofta benämns trovärdighet. Avslutningsvis diskuteras även 

generaliserbarheten. Hassmén och Hassmén (2008) menar att det handlar om hur 

trovärdiga data och tolkningen av data är. De fortsätter med att säga att trovärdigheten 

delas in i två delar, genomförandet av studien ska öka pålitligheten hos slutsatserna och 

som forskare ska du visa hur forskningsprocessen gått till på ett tydligt sätt. I denna 

studie har vi utgått från en intervjuguide, bedrivit intervjuerna i liknande miljöer och 

använt samma tidsram för intervjuerna, allt för att öka pålitligheten av studien. Då vi 
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valt att göra intervjuerna enskilt och på olika håll kan reliabiliteten påverkas negativt 

eftersom förutsättningarna inte är exakt desamma. Dock kan validiteten sägas öka då 

våra respondenter finns i två olika kommuner. Den semistrukturerade intervjun 

används, i enlighet med Bryman (2011), med fördel eftersom vi är två författare för att 

få jämförbarhet i intervjuandet. Vi har i metodavsnittet beskrivit vår forskningsprocess 

så transparant som möjligt för att trovärdigheten i studien ska öka. 

Då antalet respondenter är lågt går det inte att generalisera resultatet för den resterande 

delen av yrkesverksamma förskollärare i landet. Syftet med studien var dock aldrig att 

ge en bild av hur de salutogena hälsofaktorernas påverkan på ledarskap uppfattas 

nationellt utan hur ett urval av yrkesverksamma förskollärare uppfattar salutogena 

hälsofaktorers påverkan på deras ledarskap. 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Undersökningsdeltagarna informerades om det etiska förhållningssättet med frivilligt 

deltagande, anonymitet, informerat samtycke, konfidentiellt samt rätten till att avbryta 

sitt deltagande utan någon motivering. Vi informerade även om vart examensuppsatsen 

kommer publiceras och att de kan få tillgång till sitt eget intervjumaterial i efterhand.  

Detta informerade vi om vid första kontakten med deltagarna samt vid intervjutillfället. 

Deltagarna fick skriva under en blankett att de tagit del av informationen och förstått 

den. Enligt Hedin (1996) är de etiska aspekterna viktigt i alla sorters undersökningar, 

men speciellt i kvalitativa studier, eftersom man där har få respondenter och dessa delar 

med sig så mycket av sina egna erfarenheter. Vid den första kontakten med 

intervjudeltagaren informerades de om syftet med vår intervjustudie, genom att de 

tilldelades ett informations- och samtyckesbrev. Brevet innehöll information om vår 

bakgrund, syfte, frågeställningar och vårt etiska förhållningssätt, allt i enlighet med 

vetenskapsrådets individskyddskrav där informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentielletetskravet och nyttjandekravet ingår (Vetenskapsrådet, 2019). 
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6 Resultat  

Nedan kommer vi sammanställa resultatet av genomförda intervjuer utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. Vi valde att tematisera transkriptionerna av förskollärarnas 

svar vilket utmynnade i tre teman: salutogena hälsofaktorer i förskollärarnas 

yrkesverksamma vardag, förskollärarens ledarskap samt salutogena hälsofaktorers 

påverkan på förskollärarnas ledarskap i barngrupp. 

 

6.1 Salutogena hälsofaktorer i förskollärarnas yrkesverksamma vardag 

Inom detta tema har det uppkommit fyra olika kategorier och de är; välplanerad 

verksamhet och fulltalig personalstyrka, kollegialt samarbete, känsla av utveckling, 

glädje och positivitet.  

 

6.1.1 Välstrukturerad verksamhet och fulltalig personalstyrka 

Respondenterna benämner en välplanerad verksamhet och fulltalig personalstyrka som 

högt bidragande orsak till välmående på arbetet. De menar att barnen då ”hinns med” 

och blir sedda. Att just hinna med att se varje barn så att barnen upplever att de blivit 

sedda talar respondent 4 om när hen säger: 

”När jag ser varje barn upplever jag barngruppen lugnare och jag blir 

mer delaktig i deras lek, på ett annat sätt.” (Respondent 4) 

Respondent 1 talar om en lugnare barngrupp när verksamheten är planerad medan 

respondent 2 talar om tryggheten i att dels vara förberedd och dels att hen har 

läroplanen att ”luta sig mot”. Struktur och tydlighet är i sammanhanget också vanligt 

återkommande svar av respondenterna. När bra planering, struktur och tydlighet 

sammanfaller för respondenterna har de oftast sitt bästa mående på arbetet. 

 

6.1.2 Kollegialt samarbete 

Respondenterna påtalar vikten av kollegialt samarbete för ett bra mående på arbetet. 

Respondent 1,2 och 3 talar speciellt om detta och att det krävs arbete även på detta plan. 

Respondent 3 anser att det är lönsamt att se till att arbetslaget blir sammansvetsat, 

arbetar för att stötta och lyfta varandra. Respondent 1 talar om ”högt i tak” och hur det 

medfört mer öppenhet i arbetslaget gällande exempelvis hur kollegor mår för dagen. 

Respondent 3 talar om hur ett bra kollegialt samarbete ger en ”känsla av betydelse i 

arbetslaget, att jag är viktig i min roll som förskollärare”.  

 

6.1.3 Känslan av utveckling  

En ytterligare faktor till välmående enligt respondenterna är känslan av utveckling och 

lärande. Både på det personliga planet men även för barnen. Som respondent 6 utrycker 

det ”när jag ser att det jag gör leder till utveckling och lärande”. Respondent 5 

befinner sig i samma tankebanor men benämner det ”när jag känner att jag ger barnen 
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nånting och får tillbaka av dem”. På det personliga planet kan det handla om ”att klara 

av någonting i sin roll som förskollärare” (Respondent 2). 

 

6.1.4 Känslan av glädje och positivitet 

Begrepp som genomgående alla respondenter använder sig av är glädje och positivitet 

när de beskriva sitt bästa mående. De känner positivitet över att gå till arbetet, ”att jag 

klarar allt” och ”ser lösningar istället för problem” (Respondent 2). Respondenterna 

känner glädje och upplever känslan av att ha gjort nånting bra, ett bra jobb. Respondent 

4 och 5 svarar kort att de känner sig tillräckliga. 

 

6.2 Förskollärarens ledarskap 

Inom detta tema har dessa kategorier uppkommit; vara inspirerande, se individen och 

dess behov. vara lyhörd, vara en lekledare som engagerar, vara lugn och vara en 

förebild. 

 

6.2.1 Vara inspirerande  

En respondent anser att hen är ”bra på att vara knasig” men att samtidigt ha tydliga 

regler. Hen gillar att vara knasig eftersom det inspirerar barnen.  

”Jag inhämtar min inspiration ifrån barnen och vårat gemensamma 

intresse för Marvel.” (Respondent 1) 

Att kunna leka på barnens nivå och inte styras av könsroller är viktigt eftersom du 

annars inte får med dig barnen i din aktivitet. Sammanfattningsvis så tycker 

respondenten att hens starkaste ledaregenskap är att vara inspirerande/knasig på barnens 

nivå och utgå ifrån barnens intressen i sitt ledarskap.  

 

6.2.2 Se individen och dess behov 

En annan respondent anser att hens starkast ledaregenskap är att ”se individen och dess 

behov.” (Respondent 2) Hen menar att det går att anpassa verksamheten och aktiviteter 

utefter individernas behov. Respondenten anser också att hen är bra på att bjuda på sig 

själv och arbeta med ett lågaffektivt bemötande.  

 

6.2.3 Vara lyhörd 

En tredje respondenten anser att hens starkaste ledaregenskap är ”att vara lyhörd” men 

också att hen kan anpassa sig i olika situationer. Respondenten är lyhörd för barnen men 

även i arbetslaget. Hen anser att du kan kliva tillbaka som ledare om det redan finns en 

tydlig ledare i arbetslaget och likaså kliva fram om det inte finns någon tydlig ledare. 

Respondenten anser också att hen är bra på att stötta och pusha barn och kollegor till 

utveckling. Att vara lyhörd för barnens intressen och behov kan exempelvis, enligt 

respondenten, innebära att en aktivitet kan brytas mitt i om den inte passar 

barnen/barnet.  
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6.2.4 Vara en lekledare som engagerar 

En av de andra respondenterna ser sig själv som lekledare och att det är hens bästa 

ledaregenskap. Respondenten är bra på att få med sig barnen i aktiviteter, tar sig tid att 

involvera sig i barnens lek vilket skapar ett lugn i barngruppen.  

 

6.2.5 Vara lugn 

En respondent anser att hens bästa ledaregenskap är att vara lugn och att det 

förhållningssättet smittar av sig i barngruppen.  

 

6.2.6 Vara en förebild 

Den sista respondenten anser att hens bästa ledaregenskap är att leda barngruppen 

genom att vara ett bra exempel, en god förebild. Respondenten anser även att hen är bra 

på att engagera barn och kollegor och på så sätt utnyttja alla erfarenheter som finns i 

gruppen.  

 

6.3 Salutogena hälsofaktorers påverkan på förskollärarnas ledarskap i 

barngrupp 

Under detta tema har vi funnit flera kategorier; hur måendet påverkar ledarskapet, det 

egna ansvaret, förskollärare – en profession och arbetslagets påverkan på måendet. 

 

6.3.1 Hur måendet påverkar ledarskapet  

Alla respondenter menar att salutogena hälsofaktorer påverkar deras ledarskap, att de 

salutogena hälsofaktorerna är viktiga för att kunna vara en bra ledare. De salutogena 

hälsofaktorerna påverkar respondenternas ledarskap genom att: 

 

Då har jag ett bra ledarskap inne hos oss, jag orkar leda barngruppen. Jag vill 

vara med barnen och leka och blir mer inspirerad att göra saker. (respondent 1) 

 

Jag har kul på jobbet.  Jag blir hjälpsam, lösningsfokuserad och positiv vilket 

speglar av sig på barnen. Mår jag bra så mår barnen bra, jag är en förebild.  

Jag orkar var en mer trygg och hållbar ledare och bedriver en god undervisning 

på både grupp- och individnivå. (respondent 2) 

 

Jag blir lyhörd, anpassningsbar, på bra humör, pigg, entusiastisk och ger det lilla 

extra. Jag får mycket energi och orkar dra igång saker. Jag kommunicerar och 

samspelar med barnen. Jag blir en ledare både i barngruppen och arbetslaget 

och genomför det systematiska kvalitetsarbetet. (respondent 3) 

 

Jag blir mer involverad och nyfiken tillsammans med barnen. (respondent 4) 

 

Jag blir positiv och glad och en bättre ledare. (respondent 5) 
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Mitt mående påverkar mig men det ska inte påverka mitt ledarskap, det är min 

profession. (respondent 6) 

 

 

6.3.2 Det egna ansvaret 

Respondent två menar att man har ett eget ansvar att verka för att man ska må bra. och 

förtydligar, lite hårt, detta genom att säga: 

 

Man får den barngrupp man förtjänar. (respondent 2) 

 

Respondenten anser också att tar jag hand om mig själv brukar det ofta bli en bra 

barngrupp.  

 

 

6.3.3 Förskollärare – en profession 

Två av respondenterna anser att måendet inte ska påverka ledarskapet. En av 

respondenterna förtydligar detta genom att säga:  

 

Mitt mående ska inte påverka mitt ledarskap. Mitt ledarskap är min profession. 

(Respondent 6). 

 

Respondent fyra anser att hen försöker välja sitt tillstånd på arbetet. Hen uttrycker det 

genom att säga att du får välja att sätta på dig pedagogrocken och vara ditt bästa jag. Att 

vara en förebild anser två av respondenterna är viktigt när man är förskollärare.  

 

6.3.4 Arbetslagets påverkan på måendet 

Respondent 4 anser att det är viktigt att du har arbetskollegor som finns där och stöttar 

när du mår dåligt. Respondent fem anser att det är viktigt att våga ta vara på sig själv. 

T.ex. vara hemma när man är sjuk. Hen respondenten förtydligar genom att säga: 

 

Man kan nästan tro att de inte klarar sig utan mig om jag är hemma. 

(Respondent 5) 

 

Tre av respondenter anser också att det är viktigt att arbetslaget har ett lugnt 

förhållningssätt till varandra och barnen. 
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7 Analys 
I analysen kommer vi att analysera resultatet på vår undersökning utifrån Chelladurais 

multidimensionella ledarskapsteori och begreppen bakomliggande faktorer, 

förskollärares beteende och konsekvenser. Vi kommer också analysera resultatet utifrån 

den tidigare forskning vi belyst som aktuell för vårat syfte. Där har vi funnit tre teman 

som vi utgår från, förskollärares ansvar, utbildning – ett steg mot utveckling och 

kollegialt samspel utifrån salutogena premisser.  

 

7.1 Förskollärares uppfattning av ledarskap under påverkan av salutogena 

hälsofaktorer utifrån Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori 

Vi kommer i detta avsnitt beröra varje del av teorin, dock kommer inte alla delar beröras 

lika mycket. Tyngden kommer att ligga på situationens karaktär, förskollärares faktiska 

beteende och konsekvenser. 

 

7.1.1 Bakomliggande faktorer 

I de bakomliggande faktorerna finns tre delar enligt teorin. I situationens karaktär ser vi 

de salutogena hälsofaktorerna som respondenterna angivit i intervjuerna. 

Respondenterna tar upp vikten av en välplanerad och strukturerad verksamhet för 

välmående på arbetet. Att arbeta med barnen i mindre grupper och under strukturerade 

förhållanden för respondenternas ledarskap framåt. Att vara full personalstyrka på 

arbetsplatsen är också något respondenterna tar upp som en salutogen hälsofaktor. När 

hela personalstyrkan är på plats ges möjlighet till att ”hinna se varje barn”. En 

ytterligare aspekt på välmående från respondenterna är upplevelsen av utveckling, såväl 

personlig som för kollegor och barn. Respondenterna mår bra när de ser lärande i den 

dagliga verksamheten. Det kollegiala samarbetet är även det viktigt för välmående 

enligt respondenterna. Ett arbetslag där du får känna dig betydelsefull, att du är viktig i 

din roll som förskollärare, är av stor vikt för respondenternas välmående. 

Förskollärarens karaktär innefattar respondenternas tidigare erfarenheter men även 

deras personligheter och förmågor. En respondent benämner, utifrån personlighet och 

förmåga, ”jag får inspiration från barnen och vårat gemensamma intresse för Marvel” 

(respondent 1). Barnens karaktär utgörs av förskolebarn i åldrarna ett till fem med en 

blandad könstillhörighet.  

 

7.1.2 Förskollärares beteende 

Förskollärares beteende delas även det in i tre kategorier. Det krävda beteendet handlar i 

detta fall om de styrdokument, läroplanen, som finns för förskolläraren. Här menar en 

respondent att det finns en trygghet i att ha läroplanen bakom sig som en stöttepelare. 

Det faktiska beteendet menar respondenterna är den glädje och inspiration som infinner 

sig vid välmående. De talar även om en allmän positivitet till vad du ställs inför under 

en arbetsdag. Du har mer ork och vilja att göra saker med barnen. Respondent 2 

benämner det genom ”att jag klarar allt” och ”ser lösningar istället för problem.” Att 

uppleva känslan av att ha gjort någonting bra, ett bra jobb, är även det något 

respondenterna anser finns i deras välmående. 
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Gällande det önskade beteendet fick respondenterna göra en form av självskattning där 

deras syn på den bästa ledaregenskapen hos en förskollärare togs fram. De egenskaper 

det framhåller som viktigast är att vara lyhörd, inspirerande, engagerad och att utgå från 

barnens behov. 

 

7.1.3 Konsekvenser 

Konsekvenserna, eller reaktionerna, på det faktiska beteendet och situationens karaktär 

visar sig enligt respondenterna på flera sätt. En respondent nämner lyhördhet, både inför 

barn och kollegor. Du blir lyhörd mot barnen och kan anpassa verksamheten efter deras 

önskemål. Du kommunicerar och samspelar med barnen. En respondent säger att den 

blir en god förebild, för både kollegor och barn, allt för att uppmuntra att all kunskap 

som finns utnyttjas. En annan respondent antyder att den blir lugn i sin ledarroll och att 

lugnet har en tendens att sprida sig i barngruppen.  

 

7.2 Förskollärares ansvar 

Den problematik som Eriksson (2014) talar om i sin forskning om ansvar förmedlar inte 

respondenterna i sina svar. Viljan att diskutera och ta sitt ansvar finns och det ifrågasätts 

inte av respondenterna. Men för att de ska må bra/vara en framgångsrik ledare och ta det 

större ansvaret som läroplanen kräver så anser respondenterna att det krävs 

förutsättningar för det, de salutogena hälsofaktorerna. Dessa hälsofaktorer är fulltalig 

personalstyrka (möjligheten), arbeta och uppnå läroplanens mål (fokus), kollegialt 

samarbete (sammanhållning), strukturerad verksamhet (balans) och utbildning 

(förverkligande) och leder tillsammans till känsla av sammanhang (KASAM) och WLB 

(work-life balance). KASAM och WLB bör finnas för att förskolläraren ska ta ansvar, 

enligt Eriksson.  

Skillnaden är viljan att ta ansvar för ledarrollen oavsett förutsättning. Något som 

respondenterna ser som självklart medan Eriksson (2014) menar att det inte är 

självklart. Respondenterna ser inte ledarskapet som något problematiskt i arbetslaget 

utan som något som de blivit tilldelad eller åtagit sig, men ej något som blivit befogat 

eller för den delen påtvingat. 

Perspektivet på bristen av situationens karaktär (salutogena hälsofaktorerna) är lika 

mellan resultatanalysen utifrån Chelladurai och Erikssons forskning om ansvar. 

Men situationens karaktär förutsätter det faktiska beteendet och det faktiska beteendet 

kan ses som viljan att ta ansvar. Finns situationens karaktär och det faktiska beteendet 

då blir konsekvensen att förskolläraren tar ansvaret som ledare. 

 

7.3 Utbildning - ett steg mot utveckling 

Upplevelsen av utveckling är en del av förutsättningarna i vår tolkning av Chelldurais 

multidimensionella ledarskapsteori, inom situationens karaktär. Enligt Forsén och 

Ukkonen-Mikkilas (2019) forskning påvisas det att det finns en koppling mellan 

vidareutbildning och professionell utveckling inom det pedagogiska ledarskapet. Det 

ger verktyg/kunskap till att utveckla och åstadkomma förbättringar. Upplevelse av 

utveckling är något som respondenterna bekräftar är en salutogen hälsofaktor som gör 
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att de mår bra. Vilket bidrar till ett bra pedagogiskt ledarskap hos dem. Jensen och 

Rasmussen (2016) forskning påpekar också om vikten av att förskollärare vidareutbildar 

sig. Deras forskning har visat på att vidareutvecklar förskollärarna sitt professionella 

ledarskap så bidrar det till att barnen får bättre resultat/ utvecklas, d.v.s. blir en 

konsekvens i Chelladurai multidimensionella ledarskapsteori och en effekt i Jensen och 

Rasmussens forskning. Detta är även en salutogen faktor som respondenterna lyfter 

fram som en av förutsättningarna för att förskollärarna ska må bra i sitt faktiska 

beteende vilket därmed påverkar förskollärarnas ledarskap positivt. 

 

7.4 Kollegialt samspel utifrån salutogena premisser 

I likhet med Nilsson et al. (2017) ser respondenterna kopplingar mellan sitt välmående 

och sina kollegor. De talar exempelvis om att stötta och lyfta varandra. En respondent 

talar om ”högt i tak” och menar att öppenhet om mående i arbetslaget kan leda till 

välmående. Respondenterna talar även om känslan av att ha genomfört sitt arbete väl, 

hur bra de mår när de kan se lärande och utveckling bland barnen. Även detta följer 

Nilsson et al. då de nämner känslan av meningsfullhet över att vara lärare som ett 

välmående. 

 

7.5 Analyssammanfattning 

Resultatet visar att det definitivt finns en påverkan på ledarskapet utifrån salutogena 

hälsofaktorer. Genom att analysera resultatet med Chelladurais multidimensionella 

ledarskapsteori tydliggörs detta ytterligare. Alla delar i teorin har en påverkan på 

varandra. Samtidigt utesluter det ena inte det andra. Analysen visar att genom att vandra 

från situationens karaktär till det faktiska beteendet och vidare till konsekvenser 

kommer vi fram till ett resultat som kan anses svara på studiens syfte. 

Mot den tidigare forskningen, där vi identifierade tre teman (förskollärares ansvar,  

utbildning – ett steg mot utveckling och kollegialt samspel utifrån salutogena 

premisser), kan vi se tydliga kopplingar mellan ledarskap och välmående. För att uppnå 

välmående krävs dock att flera aspekter sammanfaller. Under förskollärares ansvar 

kommer begrepp som KASAM och WLB upp, vikten av utbildning belyses av både 

tidigare forskning och respondenternas svar och inom det kollegiala samspelet ser såväl 

respondenterna som forskarna kopplingen mellan välmående och kollegor. Ett 

välmående som i sin tur medför ett bättre pedagogiskt ledarskap. 
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8 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera dels resultatet och dels metoden. Vi kommer även ge 

förslag på fortsatt forskning och till sist en konklusion där vi kort sammanfattar studien. 

 

8.1 Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, 

anser vi har gynnat oss då den gett oss möjlighet att få större inblick i ämnet eftersom de 

svar vi fått varit mer utförliga och omfattande. En svaghet med våra intervjuer hade 

kunnat vara att de gjorts på skilda håll och inte tillsammans. Detta skulle kunna medföra 

en signifikativ skillnad i hur intervjuerna gjorts. För att motverka detta framställdes en 

intervjuguide i syfte att ge oss intervjuare möjlighet att efterlikna varandra. Att spela in 

intervjun ljudmässigt har varit en fördel för oss då vi kunnat gå tillbaka till intervjuerna 

flera gånger för att finna citat och liknande lämpliga för studien. 

 

Den teoretiska anknytning som valdes för analys av datamaterialet har varit lämplig till 

viss del, till viss del inte. Chelladurais multidimensionella ledarteori är den teoretiska 

anknytningen som valts och att överföra vår data i den visade sig vara svår i vissa 

avseenden. Vår data fyller inte alla delar i teorin fullt ut, alla delar berörs, men inte lika 

mycket. Med det sagt har teorin i slutändan gett oss större förståelse av resultatet i 

studien. Situationen (när jag mår som bäst) leder till faktiskt beteende (hur mår jag när 

jag mår som bäst) som får konsekvenser (vad gör jag i ledarskapet). 

Sammanfattningsvis kan sägas att teorin gett den förståelse vi var ute efter men ska 

teorin utnyttjas till sin fulla kapacitet bör även studien innehålla exempelvis fler 

datainsamlingsmetoder. 

 

Då det intervjuats sex förskollärare för studien är det svårt att generalisera resultatet 

som representativt för alla förskollärare. Vi har dock fått svar på de frågeställningar vi 

framställt och syftet med undersökningen var inte att generalisera resultatet utan att 

försöka hitta förskollärares uppfattningar om deras ledarskaps påverkan av salutogena 

hälsofaktorer. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Utifrån vår analys är det svårt precisera vad ledarskap är precis som Maltén (2000) m.fl. 

har påpekat i bakgrunden. Ens ledarskapet kan påverkas av så mycket, vilket vi belyser i 

vår uppsats olika delar. Situationens karaktär, ledarens/förskollärarens karaktär, 

medlemmarnas/barnens karaktär, faktiska beteendet, önskade beteendet, krävda 

beteendet och konsekvenser. Hur du ser på ledarskap styrs av dessa bakomliggande 

faktorer. Om du har alla delarna skulle det kunna vara Malténs (2000) definition av 

ledarskap som är den som är mest sannolik ”ledarskap är en påverkansprocess i syfte 

att få individer eller grupper att agera i riktning mot uppställda mål”, ett 

situationsanpassade ledarskapet. Enligt oss är ledarskap ett fenomen som även går att 

påverka. Det är inte bara ledarskapet som påverkar andra utan de yttre omständigheter 
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(som till exempel förutsättningar) påverkar ledarskapet, det uppstår en symbios. När det 

gäller ledarskapet i en lärandeorganisation så har Maltén (2000) valt att kalla detta för 

det pedagogiska ledarskapet. För att vara en pedagogisk ledare bör man uppfylla vissa 

kriterier. Kriterier är enligt honom följande: lyhördhet, konstruktiv kritik, konfliktvana, 

beslutsförmåga, tydlighet, målinriktning, initiativförmåga, samarbetsvana. Kriterierna 

kan problematiseras och uppfattas olika av olika personer och i olika sammanhang 

vilket visas i figur 1.  

 

Figur 1. Malténs ledarskapsblomma. (Maltén, 2000, s. 10) 

Enligt våra respondenter så överensstämmer endast ett av kriterierna från Malténs 

ledarskapsblomma, lyhördhet. Våra respondenter anser att de kriterier som är viktigt i 

det pedagogiska ledarskapet är att: utgå ifrån barnen, vara lyhörd, ha tålamod, vara 

inspirerande och vara en förebild. Vilket vi visualiserar nedan i figur 3.  

 

 
Figur 3. Inspirerad av Malténs ledarskapsblomma. 

 



 

25 

 

Beror det på slumpen eller är det nya kriterier som växt fram i och med det större 

ansvaret som Eriksson (2014) lyfter i sin studie är inget som vi kan fastställa. 

Möjligheten finns dock att kriterierna har förändrats då förutsättningarna har förändrats, 

de salutogena hälsofaktorerna. Förutsättningarna påverkar ledarskapet mycket enligt 

vissa respondenter, medan andra anser att det inte ska påverka ledarskapet, utan att det 

är en profession som man har som ledare/förskollärare. Vikten av balans i arbetslivet är 

enligt Nilsson et al. (2017) viktigt och det är det som gör att man mår bra som ledare i 

förskolan. Det kan vara svårt att vara en bra ledare om förutsättningarna för det inte 

finns, såväl individuellt som i grupp.  

 

De salutogena hälsofaktorerna anser vi, i likhet med Nilsson et al. (2017) och Törnquist 

Agosti et al. (2017), har en stor betydelse för hur du agerar som ledare. Finns inte de 

salutogena hälsofaktorerna blir det faktiska beteendet lidande vilket i sin tur påverkar 

ledarskapet negativt. 

En intressant aspekt av resultatet i denna studie är att vid resultatanalysen med 

Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori framgår det att de salutogena 

hälsofaktorerna starkt dominerar situationens karaktär. Frågan blir således om 

förskollärares välmående dikteras av de olika utbildningssituationer de konfronterar. Är 

det situationsbaserade ledarskapet det mest passande för förskollärare i fortsättningen? 

Det kan vi inte fastställa men det skulle vara intressant att se fortsatt forskning på dessa 

premisser då forskningsläget överlag är skralt inom ämnet. 

 

8.3 Fortsatt forskning 

I den tidigare forskning vi funnit framgår tydligt att mer forskning inom både ledarskap 

bland förskollärare och det salutogena perspektivet behövs. Kan vi börja utgå från det 

salutogena perspektivet kanske vi kan få friskvård istället för sjukvård. Det vore av 

intresse att se mer forskning på förskollärares ledarskap då den största delen av 

forskning om förskolans ledarskap relaterar till förskolechefer snarare än till 

förskollärarna. Det känns som att förskollärarna tar ledarskapet för givet eller anser att 

de inte bedriver ledarskap i den bemärkelsen vilket vi tycker också är bra argument för 

fortsatt forskning. Kom då ihåg att använda ett salutogent perspektiv på forskningen för 

att belysa det som gör oss friska istället för tvärtom. 

 

8.4 Konklusion 

En av slutsatserna i vår studie gör vi i resultatet och där ser vi att förskollärares 

ledarskap i allra högsta grad påverkas av salutogena hälsofaktorer. Via analysen med 

Chelladurais multidimensionella ledarteori av resultatet framträder ännu en slutsats, 

nämligen den att ledarskapet påverkas inte bara av de salutogena hälsofaktorerna utan 

det påverkas av nästan allt det kommer i kontakt med. Erfarenheter, ålder, 

förhoppningar, könstillhörighet, utbildning med flera. påverkar allihop formandet av ditt 

ledarskap. 
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Det är vår förhoppning att denna studie på något sätt ska kunna starta mer och 

djupgående forskning inom dessa ämnen. Vi hoppas även att den kan synliggöra vikten 

av att utgå från hälsans ursprung istället för sjukdom och ohälsa.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vilken förskola arbetar du på? 

Hur skulle du beskriva att du mår just idag? 

 

Det salutogena hälsofaktorer 

Kan du beskriva när du mår som bäst i din roll som förskollärare? 

När du mår som bäst på ditt arbete, hur skulle du beskriva att du mår då? 

Kan du beskriva vad det är som gör att du mår bra på arbetet? 

Förklara vad det är som gör att du mår bäst just då? 

 

Ledarskapet 

Hur skulle du beskriva din starkaste ledaregenskap? 

Kan du beskriva vilken ledaregenskap som är viktigast när du arbetar med barn och 

varför?  

 

Det salutogena hälsofaktorerna påverkan på förskollärarens ledarskap 

Hur skulle du säga att de salutogena hälsofaktorerna påverkar din roll som ledare i en 

barngrupp? 

Beskriv på vilket sätt din hälsa påverkar hur du leder en barngrupp? 
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Bilaga 2  

Information- och samtyckesbrev till deltagare 

 

Bakgrund 

Hej! Vi två studenter som studerar på förskollärarutbildningen vid Gävle högskola. Vi 

ska under vår sista termin skriva vår examensuppsats inom området för pedagogik. 

Under oktober månad skulle vi vilja komma och intervjua er förskollärare till vårt 

examensarbete. Det är en kvalitativ intervjustudie där salutogena hälsofaktorer och 

ledarskap är ledorden.  I vår examensuppsats är intervjuerna viktigt eftersom det är de 

som lägger grunden till resultatet av vår examensuppsats.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar att salutogena 

hälsofaktorer påverkar deras ledarskap.  

 

Frågeställningarna 

Hur påverkas förskollärarens roll som ledare av salutogena hälsofaktorer? 

Vilka salutogens hälsofaktorer finns i förskollärares vardag?  

 

Bakgrund till studien 

Vår intervjustudie är betydande i sitt bidrag till kunskapen om vilka salutogena 

hälsofaktorer som finns när man arbetar inom förskoleverksamheter. Studien utgår ifrån 

ett salutogent perspektiv, ett perspektiv som fokuserar på vilka faktorer som bidrar och 

upprätthåller en god hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). (Wikipedia 

2019-10-21)  

Vår studie blir därmed en motsats till examensuppsatser som fokuserar på vilka faktorer 

som orsakar sjukdom. Folkhälsomyndigheten (2019) Utbildnings- och inkomstnivån har 

en stark koppling till levnadsvanor och hälsa. Ojämlikheter i god hälsa avspeglar sig 

ofta i vissa hierarkiska strukturer, där varje steg upp i hierarkin (till exempel vilken 

utbildningsnivå̊) har betydelse för hälsan. De med en hög utbildningsnivå har generellt 
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sett bättre hälsa än de med medellång utbildning osv. Så enligt folkhälsomyndigheten 

(2019) ha förskollärare en bra förutsättning för en god hälsa. Vi vill därmed försöka 

undersöka vilka salutogena hälsofaktorer som förskollärare har i sitt vardagliga arbete. 

Samt om det påverkar deras ledarskap i barngruppen.    

 

Ditt deltagande 

Intervjun beräknas genomföras under 30 minuter. Deltagandet är frivilligt. 

Dokumentationen sker genom ljudinspelning och skriftliga anteckningar. Data som 

samlas in kommer endast användas till denna studie. Insamlade uppgifter kommer 

behandlas konfidentiellt och kommer endast finns tillgänglig för oss, vår handledare och 

kursens examinator. Deltagaren har rätten att avbryta sitt deltagande när som helst under 

intervjun samt under perioden vi skriver vår examensuppsats, utan särskild motivering. 

Avbryter respondenten sitt deltagande kommer dennes uppgifter att raderas och bortses 

från i vår intervjustudie. Efter publiceringen av vår examensuppsats i Diva (Digitala 

vetenskapliga arkivet)  kommer de insamlade uppgifterna att förvaras enligt Gävle 

högskolas förordningar och sedan raderas. Vi följer även regelverket enligt GDPR 

(fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. Vid efterfrågan från den 

intervjuade kan denne även få tillgänglighet till sitt intervjumaterial. 

 

Vår handledare i detta examensarbete är universitetsadjunkt Erika Åkerblom, 

ämnesavdelningen för pedagogik på Högskolan i Gävle. Tfn: 026- 64 82 26.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sanna Andersson Fredrik Lundberg 

För mer information kontakta undertecknad: 

Sanna Andersson   Fredrik Lundberg 

Tfn: 070-281 26 99   Tfn: 070-229 08 10 

Mail: tiger_870317@hotmail.com  Mail: Lumpan666@icloud.com 

 

 

https://wiki.epc.ub.uu.se/display/DIN/DiVA-konsortiet
https://wiki.epc.ub.uu.se/display/DIN/DiVA-konsortiet
mailto:tiger_870317@hotmail.com
mailto:Lumpan666@icloud.com
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Samtycke - deltagare 

Jag har muntligen informerats och tagit del av ovanstående skriftliga information och 

samtycker till att delta i denna studie. Jag samtycker till att resultaten får användas och 

sammanställas anonymt för redovisning. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt 

frivilligt och att jag när som helst utan motivering kan avbryta mitt deltagande. 

 

Underskrift 

 

________________________ 

Datum 

 

____________________________              __________________________ 

Signatur deltagare               Namnförtydligande deltagare 

 

____________________________                     __________________________ 

Sanna Andersson              Fredrik Lundberg 
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Bilaga 3  

Informations- och samtyckesbrev till chef 

 

Till: Berörda områdeschefer 

inom barnomsorgen 

 

Kommun: _______________________ 

 

Medgivande 

Datum:    

Underskrift: _____________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________ 

 

Bakgrund 

Vi studerar på högskolan i Gävle och håller på att skriva en examensuppsats inom 

ämnet pedagogik. Under oktober månad vill vi komma och intervjua förskollärare till 

vårt examensarbete. I vårt examensarbete är intervjuerna viktigt eftersom det är det som 

lägger grunden till resultatet av vår examensuppsats.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar att salutogena 

hälsofaktorer påverkar deras ledarskap. 

 

Det krävs inget arbete/tid från er arbetsgivare. Respektive deltagare kommer att 

informeras om vårt etiska förhållningssätt i vårat examensarbete. Vi informerar om 

studiens syfte, anonymitet, sekretess, informerat samtycke, integritet, tystnadsplikt och 

konfidentiellt. Varje intervju beräknas ta ca 30 minuter.  

 

Vårt etiska förhållningssätt 

• Deltagandet i intervjustudien är frivilligt.  
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• Inga förskolor eller kommuner kommer att redovisas i examensarbetet. 

• Den data som samlas in kommer att brukas endast för denna studies ändamål.  

• Respondenten har rätt att avbryta sitt deltagande utan särskild motivering när som helst 

under intervjun. Om så sker kommer alla uppgifter och insamlade data från 

respondenten att raderas och bortses från i studien. När examensuppsatsen dock är 

publicerad på DiVA ( Digitala vetenskapliga arkivet ) går det ej att ångra sitt 

deltagande.  

• De insamlade uppgifterna och data kommer att behandlades med konfidentiellt samt 

anonymitet och kommer endast vara tillgänglig för oss, vår handledare och 

examinatorn. 

• Vi följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende 

examensarbeten. 

 

Vår handledare i detta examensarbete är universitetsadjunkt Erika Åkerblom, avdelning 

pedagogik på Högskolan i Gävle. Tfn: 026- 64 82 26.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sanna Andersson  Fredrik Lundberg 

 

För mer information kontakta undertecknad: 

Sanna Andersson   Fredrik Lundberg 

Tfn: 070-281 26 99   Tfn: 070-229 08 10 

Mail: tiger_870317@hotmail.com  Mail: Lumpan666@icloud.com 

 

https://wiki.epc.ub.uu.se/display/DIN/DiVA-konsortiet
mailto:tiger_870317@hotmail.com

