
i 
 

Örebro Universitet                                                                                              Kandidatuppsats  

Handelshögskolan 

Företagsekonomi C, 15 hp, HT-10 

Handledare: Peter Langlott 

Examinator: Kerstin Nilsson 

2011-01-12 

 

Hur en entreprenör kommunicerar sin 

vision 
En kvalitativ studie genomförd inom privat 

förskoleverksamhet 
 

 

 

 

 

 

  

Madelene Askeblad, 831205  

Therese Hultman, 830119 



ii 
 

                                    Förord  
 

Vi vill tacka de personer som hjälpt oss under arbetet med denna uppsats. Först och främst vill 

vi tacka vår respondent, Solveig Sunnebo, som genom sitt deltagande gjort den här studien 

möjlig. Sedan vill vi ge ett stort tack till vår handledare Peter Langlott och vår opponentgrupp 

för visat stöd och bra synpunkter. Sist men inte minst vill vi tacka alla i vår omgivning som 

varit ett stöd under uppsatsens gång.  
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Abstract 
 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe how an entrepreneur and leader, transmits 

a vision through communication.  Furthermore what kind of feedback the leader finds that 

he/she acquire. We want to study how entrepreneurship and leadership appears at a private 

preschool and how the entrepreneur and leader use it to communicate his/her vision.   

Research Methodology: This thesis is based on qualitative method using one in-depth 

interview with CEO at Helianthus AB, documents and one observation at a parental meeting. 

The theories of which this study is based on consist of entrepreneurship, transformational and 

transactional leadership, vision and communication.  

 

Theoretical framework: The theories used in this thesis regard entrepreneurship, 

transformational and transactional leadership, vision and communication. 

 

Conclusion: Our study strengthened the assumption that our respondent is an entrepreneur 

and leader according to chosen theories. She communicates her vision to people that 

surrounds her through her entrepreneurship and leadership. The communication differs 

depending on whom she communicates to. According to the chosen theory we came to the 

conclusion that our respondent has good communication with her customers (children and 

parents) and employees. However, her communication with Huddinge municipality could not 

be proved as good communication. Our study showed that our respondent mainly uses 

personal communication.  

Keywords: Entrepreneurship, transformational and transactional leadership, vision, 

communication, private preschool. 
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1. Inledning 
 

      yftet med detta kapitel är att ge en introduktion för läsaren om bakgrunden till studiens 

genomförande och vad studien kommer att behandla. Inledningsvis ges en beskrivning av 

studieobjektet och dennes position inom det företag som denne är verksam. Detta för att 

läsaren skall kunna skapa sig en bild av studieobjektet och därmed underlätta förståelsen för 

grunden till vår problemdiskussion. Vidare följer en problemdiskussion och 

problemformulering som mynnar ut i vår forskningsfråga som avses besvaras genom studien. 

Sist ges en översikt av studiens disposition. 

1.1 Introduktion 

Helianthus AB, är ett företag som bedriver förskoleverksamhet i egen regi. Företaget, som 

grundades 2002, har för närvarande 90 anställda och bedriver sex förskolor i Huddinge, 

Nacka och Nyköpings kommun.
1
 Företaget expanderar hela tiden och nu har det blivit dags 

för Örebro att få sina två första Helianthusförskolor. Helianthus är annorlunda på så vis att 

verksamheten har gått från den traditionella förskolan till att även erbjuda den mobila 

förskolan. Den mobila förskolan består av en specialkonstruerad buss som tar med barnen på 

olika äventyr varje dag. Den mobila förskolan bedrivs utifrån mobil pedagogik som alla 

Helianthus medarbetare utbildas i.
2
  

”Jag bestämde mig för att jag nog kunde sköta det här med förskolor lika bra som egen 

företagare som anställd. Jag såg till och med vinster med att äntligen få tid och möjlighet att 

själv få ta ansvar för alla mina idéer och försöka förverkliga dem, utan att kunna skylla på 

någon annan att det inte blev gjort”. (VD, Helianthus AB och egen företagare)
3
  

Vid ett möte med föräldrar i den regionen där den första av de två förskolorna i Örebro ska 

öppna, kom en av författarna till denna uppsats i kontakt med VD:n för Helianthus AB. Hon 

har en bakgrund som pedagog och chef för den kommunala sektorn där hon arbetade i 25 år 

innan hon tog steget till att bli egen företagare. Idén till den mobila förskolan fick hon vid ett 

möte med en politiker i Eslöv, där de kom in på ämnet barn och barnomsorg. Hon tillfrågades 

då om hon hört talas om att Danmark hade förskolebussar. Det var då idén formades och på 

den vägen är det. 

1.2 Problemdiskussion  
VD:n för Helianthus AB, Solveig Sunnebo, är en av tio finalister i den nationella tävlingen 

Beautiful Business Award som arrangeras av PwC (f d PricewaterhouseCoopers) och 

www.driftig.nu, en mötesplats för kvinnliga företagare.
4
 Syftet med tävlingen är att synliggöra 

kvinnliga förebilder bland landets företagare och att inspirera Sverige till ett mer hållbart 

                                                           
1
 http://www.helianthus.se 

2
 Ibid 

3
 http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11704 

4
 http://www.beautifulbusinessaward.se/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=31 



2 
 

företagande. 
5
 Hon har även talat vid Entreprenörsmötet 2010

6
 och är omskriven i diverse 

tidskrifter angående sitt entreprenörskap. En entreprenör behöver inte nödvändigtvis vara 

egen företagare, utan entreprenören är den person som ger ut nya möjligheter oberoende av 

position. Således är inte alla egenföretagare entreprenörer. (Praag, 1999, s.10) Björn Bjerke, 

professor vid Linnéuniversitetet inom ledarskap, entreprenörskap och organisation
7
, har 

författat boken Förklara eller förstå entreprenörskap. Han menar att personlighetsdrag som är 

typiska för en entreprenör är självklart svårt att särskilja. Men enligt O´Neill och Cromie 

(2003) finns det vissa sådana som av tradition har tillskrivits entreprenören, bland annat 

kreativitet, initiativförmåga, beslutsamhet, självförtroende och tillit. Vidare kännetecknas en 

entreprenör även av stort engagemang och ett tålmodigt ledarskap. (Bjerke, 2005, s.105f)  

”Hade Solveig Sunnebos företagande begränsat sig till det första bolaget, förskoleteamet 

Helianthus, hade hon varit traditionell. En kvinnlig företagare som startar eget i 

utbildningsbranschen när barnen blivit stora. Men, Solveig Sunnebo är återfallsföretagare 

och med sitt nya projekt har hon etablerat sig i en helt annan bransch – fordonsindustrin”. 

(Anna Blomén, tidskriften Loop) 

Bengt Johannisson är författare till Entreprenörskapets väsen (2005) och även en veteran 

inom entreprenörskapsforskning. Han var Sveriges första professor med inriktning mot 

entreprenörskap.
8
 Johannisson menar att det som vi vanligtvis kallar företagsamhet är källan 

till entreprenörskap. Företagsamhet innebär, enligt honom, att anta en utmaning att realisera 

en idé på eget initiativ, skapa en vision och arbeta för att den ska förverkligas. Vidare är varje 

individ som initierar och realiserar ett affärsprojekt entreprenör. (Johannisson, 2005, s.29) 

 

När en entreprenör ska implementera något nytt, som i detta fall mobil pedagogik, styrs 

verksamheten mer av visioner än planer. Visioner är inte samma sak som mål utan visioner 

utgör föreställningar om framtiden. Dessa visioner finns endast som idéer hos entreprenören 

och möjligtvis ett fåtal betydelsefulla aktörer runt denne. Visionen behöver inte vara ett 

uppnåeligt mål för framtiden utan ska mer ses som en inspirationskälla eller som en utmaning. 

(Bjerke, 2005, s.144) En klar vision som visar vad företaget kan åstadkomma eller utvecklas 

till, hjälper medarbetare att förstå vilket syfte, vilken inriktning och vad som prioriteras inom 

organisationen. Arbetet får en mening och ger ett gemensamt syfte. (Yukl, 2009, s.291) Enligt 

Wren & Dulewicz (2005) stärks ledarens trovärdighet genom att skapa en klar vision som 

denne förmedlar till omgivningen. Ruvio, Rosenblatt och Hertz-Lazarowitz (2010) menar att 

några av de mest signifikanta aspekterna av en entreprenörs vision är kommunikation och 

inspiration. Källström (1995, s.46) menar att visionen ska kommuniceras för att nå en enighet 

runt denna. Kommunikationen av en vision bygger på respekt för individen, denne ska vara 

informerad och ha en förståelse för vad som händer och vad som ska ske. Således blir det 

viktigt med en fungerande kommunikation, vilket innebär olika aktiviteter en ledare ägnar sig 

åt för att förmedla sin vision (Battilana et al, 2010, s.424; Wren & Dulewicz, 2005, s. 307f).  

                                                           
5
 http://www.beautifulbusinessaward.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4 

6
 http://www.helianthus.se/SolveigHelianthusVDvarinbjudenatttalapaEntrepenorsmotet2010.htm 

7
 http://lnu.se/personal/bjorn.bjerke 

8
 http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=126 
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En god kommunikation, enligt Källström (1995, s.46ff), är enkel, uthållig, konsistent och 

pedagogisk. Vidare handlar god kommunikation även om förtroende och om ledaren uppfattas 

som karismatisk. Komplexa budskap löper större risk att förvrängas eller missuppfattas och 

ett budskap ska upprepas så ofta som möjligt. Vad gäller konsistent kommunikation så 

innefattar det alla former av kommunikation som ledningen ägnar sig åt, framförallt deras 

faktiska beteende. Återkoppling innebär att en viss respons på det sända budskapet ges, vilket 

är viktigt för en god kommunikation (Dimbleby, 1999, s.44, 73). Sändaren av budskapet kan 

genom återkopplingen, anpassa sin framställning efter mottagarens gensvar och behov, vilket 

Fiske (2001, s.37) anser vara återkopplingens huvudfunktion. De som är uppmärksamma på 

den återkoppling de får kan benämnas goda talare påstår Fiske, vilket även stärks av 

Dimbleby (1999, s.74). Han skriver: ”Återigen tycks regeln vara att effektiv kommunikation 

på olika sätt är en fråga om att vara uppmärksam på den andre, att ta hänsyn till vad han 

behöver. En god kommunikatör är observant och förstående.” 

Enligt Axelsson och Agndal (2005) skapas en gemensam bild av organisationen genom att 

dess mål och vision kommuniceras till medarbetarna. Detta gör att kommunikation har 

betydelse för att skapa den gemensamma bilden (Axelsson & Agndal, 2005, s. 45, 197). 

1.3 Problemformulering  

Utifrån ovanstående resonemang kan utläsas att det är av vikt för en entreprenör att skapa en 

vision som denne förmedlar till sin omgivning. Visionen kan förmedlas genom 

kommunikation, där det sker en återkoppling som är betydande för kommunikatörens 

anpassning av sitt budskap. Vi finner VD för Helianthus AB innovativ och hon är även 

omnämnd som entreprenör i diverse tidsskrifter. Som entreprenör, vid implementeringen av 

den mobila förskolan torde en vision om denna ha skapats. Visionen bör sedan kommuniceras 

till omgivningen för att skapa enighet runt denna. Det blir då av vikt för ledaren och 

entreprenören att skapa en god kommunikation med sin omgivning. Således ligger 

författarnas intresse i hur en entreprenör och ledare kommunicerar en vision som denne sägs 

skapa vid implementeringen av något nytt, som i detta fall den mobila förskolan. Då syftet är 

att studera kommunikationen utifrån VD:ns ledarskap och entreprenörskap genomförs studien 

ur ett ledarskapsperspektiv. Denna problemformulering resulterar i följande forskningsfråga. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur kommunicerar en entreprenör och ledare sin vision till omgivningen? 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur en VD för privat förskoleverksamhet förmedlar sin 

vision, genom kommunikation samt vilken återkoppling denne anser sig få. Vi vill söka svar 

på hur entreprenörskap och ledarskap ter sig samt hur VD:n använder sig av det vid 

kommunikationen av sin vision.  

 
 



4 
 

1.6 Disposition 
Nedan presenteras uppsatsens disposition för att läsaren ska få en snabb överblick och en 

bättre förståelse för hur arbetet är upplagt samt visa vad de olika kapitlen innehåller.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kapitel 1  Inledning – Syftet med detta kapitel är att leda in läsaren på vad studien 

kommer att handla om samt presentera den forskningsfråga som studien syftar att svara på.  

Kapitel 2  Metod – Undersökningens tillvägagångssätt beskrivs. I detta kapitel avser vi 

redogöra för undersökningens material och de metoder som använts för att samla in och 

analysera materialet. Vidare innehåller kapitlet även motiveringar till varför studiens 

genomförande ser ut som det gör.  

 

Kapitel 3  Teoretisk referensram – Här presenteras valda teorier som ligger till grund 

för hur empirin är strukturerad. Teorin är sedan en viktig del i analysen. En egen utformad 

modell som visar teorin i sin helhet och som även är utgångspunkt för analysen presenteras 

här. Den teori som återfinns i den teoretiska referensramen låg till grund för den empiri vi 

sedan tog fram. Genom empirin valdes sedan andra teorier ut för att stärka empirin och för att 

göra den analyserbar. 

 

Kapitel 4  Empiri – Den data som samlats in för studiens syfte presenteras i detta kapitel. 

Även detta kapitel är strukturerat efter vår modell.  

 

Kapitel 5  Analys – Kapitlet innehåller en analys som utgår från den teoretiska 

referensramen och det empiriska underlaget. Här återkommer den egen utformade modellen, 

och fungerar som analysverktyg. 

 

Kapitel 6  Slutsatser – Med syftet att besvara problemformuleringen som studien avser 

att svara på presenteras här de slutsatser som grundas på analysen.  

 

Kapitel 7  Diskussion – Här presenteras reflektioner som uppkommit under studiens gång 

och en diskussion förs runt dessa. 

 

Kapitel 8  Vidare forskning – Förslag på vidare forskning inom ämnet ges i detta 

avslutande kapitel. 

 

   Inledning    Metod 

   Empiri 

   Teori 

   Analys    Slutsats 
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2. Metod 
                        

         etta kapitel beskriver upplägg och tillvägagångssätt av studien. Det beskriver även hur 

uppsatsen har bedrivits och motiveringar till varför studien ser ut som den gör. Syftet med 

metodkapitlet är att få läsaren att förstå varför studien är genomförd på detta vis. 

2.1 Varför vi gjort som vi har gjort (studiens upplägg) 

Vi har använt oss av Harvard-systemet när vi har källhänvisat. Dock har vi använt oss av 

Oxfords notsystem när vi har källhänvisat internetkällor för att uppsatsen ska bli mer 

läsvänlig. Alla citat vi har använt oss av i denna studie är kursiva för att underlätta för läsaren.  

Val av ämne 

Vår första tanke med studien var att få fördjupade kunskaper i vilka egenskaper en kvinnlig 

ledare har. Då detta tankesätt kändes lite förlegat ändrade vi oss till att istället se på 

ledarskapet som en interaktion mellan ledare och intressenter. Kommunikation ses då som en 

del av denna syn på ledarskap. Vi ansåg att en god kommunikation är av stor vikt när nya 

tankar och idéer skall förmedlas. Som nämnts tidigare kom en av författarna i kontakt med 

VD:n för den privata förskolan Helianthus AB och fann henne intressant på grund av hennes 

innovativa synsätt. I och med implementeringen av den mobila förskolan kom vi att tänka på 

vikten av en klar vision. I detta fall har VD:n en stor roll vid förmedlingen av visionen. Det 

intressanta finner vi i hur denne gör detta och om det finns olika sätt att kommunicera för att 

nå ut till omgivningen.  

Vetenskapligt synsätt och forskningsstrategi 

Vi började med att ta fram tidigare teorier rörande entreprenörskap och vision. Genom den 

information vi fick fram fick vi mer kunskap om hur vision och entreprenörskap hänger ihop. 

Vidare sökte vi teorier inom entreprenörskap, vision och kommunikation. Målet med 

teorisökningen var att få en förståelse för vad en vision är och hur den förmedlas. Det 

resulterade i att vi hade ett bra underlag inför datainsamlingen. 

För att kunna analysera teorierna utifrån ett ledarperspektiv valde vi att genomföra en 

djupintervju med VD och entreprenör Solveig Sunnebo, deltaga på möten med föräldrar samt 

att analysera de dokument som vi fann var av intresse för vår studie.  Genom intervjun 

ämnade vi få en beskrivning av Sunnebos vision och hur hon gör för att förmedla den genom 

kommunikation. Ytterligare beskrivningar och en bättre förståelse för helheten skapades 

genom observationen på mötet och att vi tagit del av dokument. När vi sammanställde empirin 

var vår ambition att inte blanda in våra egna reflektioner och tankar, utan att ha ett så 

objektivt synsätt som möjligt. Vi gjorde ett medvetet val att inte ha med all empiri som vi har 

tagit del av.  Urvalet gjordes på grundval av de teman vi ämnade söka efter vid analysen. De 

teman som vi har använt oss av är entreprenörskap, vision, kommunikation och återkoppling 

och presenteras vidare i avsnittet intervjuguide. 

Den teori som återfinns i den teoretiska referensramen låg till grund för den empiri vi sedan 

tog fram. Genom empirin valdes sedan andra teorier ut för att stärka empirin och för att göra 

den analyserbar. Denna växling mellan prövning av teorier och datainsamling kallas Grund 
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teori och är något Bryman et al diskuterar i boken Företagsekonomiska forskningsmetoder 

(2003, s. 303).  

Att beskriva den kunskapsförmedling, som studien syftar till att ge, är enligt Wigblad oftast 

nödvändigt för analyserande kunskapsmål (1995, s.46). Den syn vi har på kunskap som denna 

studie anbelangar är att få en förståelse för hur Solveig Sunnebo gör för att förmedla sin 

vision genom kommunikation. Vår studie kan vara utgångspunkt för framtida reflektioner för 

att öka medvetenheten om olika sätt att förmedla sin vision.  

Undersökningsdesign 

Eftersom det endast är ett företag som ingår i studien används fallstudien som design och 

syftar till att endast undersöka ett enda fall. I denna studie utgörs det enskilda fallet av en 

specifik organisation, nämligen Helianthus AB där VD Solveig Sunnebo står i fokus. Vid en 

fallstudie är det bra att använda sig av flera olika metoder för att samla in data och på så vis 

bredda så att studien inte endast bygger på en metod. (Bryman et al, 2003, s.71f) Detta 

återkommer vi till längre ner i metodkapitlet. 

2.2 Hur vi samlade in data 

Litteratur - och artikelsök 

Till att börja med tog vi del av tidigare forskningar som liknar vår. De har legat till grund för 

avsnittet rörande problembakgrund och ligger således till grundval för vår problematisering. 

Vid all teorisökning använde vi oss i första hand av sökmotorn elin@örebro men även 

Google scholar, för att hitta vetenskapliga artiklar. För att söka relevant litteratur använde vi 

sökmotorn LIBRIS. De sökord vi använde oss av för att få fram underlag till 

problembakgrunden var vision, leadership, communication, entreprenör och innovation. 

Sökorden vi använde vid sökandet av teori var samma som ovan men även CEO, 

återkoppling, feedback och transformational and transactional leadership.  

Vi har medvetet använt oss av flera källor för att på så vis få fler infallsvinklar till definitionen 

av vision och ledarens roll i att förmedla den. Vi anser att de teorier vi har använt oss av är av 

relevans för vårt problemområde. Genom de teorier vi valt att använda oss av har vi skapat en 

modell som presenteras närmare i vår teoretiska referensram. Modellen har vi valt att 

benämna En kommunikationsprocess. Den syftar till att visa på hur en VD kommunicerar sin 

vision, genom sitt entreprenörskap och ledarskap, till omgivningen och vilken återkoppling 

denne anser sig få. 

I denna studie valde vi att använda oss av tre metoder för att samla in data till empirin; 

kvalitativ intervju, dokument och observation. Detta har vi gjort för att öka tillförlitligheten 

och för att skapa en större förståelse (Bryman et al, 2003, s. 310).  

Kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod 

Vi ville skapa oss en förståelse av den sociala verkligheten som rör studien och hur Solveig 

Sunnebo tolkar verkligheten. Därför valde vi att använda oss av bland annat en kvalitativ 

intervju, i form av en djupintervju, som undersökningsmetod. Intervjun var av 

semistrukturerad art, vilket innebär att vi använde oss av en så kallad intervjuguide vid 
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intervjutillfället. Vi valde denna metod av den anledningen att respondenten skulle berätta fritt 

men utifrån vissa teman (Bryman et al, 2003, 361f). Vid en kvalitativ intervju ligger fokus på 

att få fram respondentens ståndpunkter utifrån dennes egna intressen och inte utifrån 

forskarens (Bryman et al, 2003, s. 361). Vår ambition vid intervjutillfället var att låta 

respondenten berätta ganska fritt och följdfrågor utanför intervjuguiden var tillåtna. Då vi 

ville återge så detaljerade svar som möjligt valde vi att transkribera intervjun, vilket vi 

återkommer till senare. Vi valde att genomföra en djupintervju med respondenten. För att 

bekräfta att vi har återgett intervjun korrekt genomfördes en så kallad respondentvalidering. 

Detta innebar att vi lät respondenten ta del av sammanställningen av intervjun. (Bryman, 

2005, sid. 308) 

Observationer som undersökningsmetod 

Observationer, eller etnografi, innebär att forskaren observerar en grupp och antecknar vad 

som händer i gruppen. Sedan skriver forskaren en rapport om det som observerades. Eftersom 

det är sociala relationer som står i fokus för denna studie är detta en bra undersökningsmetod 

att använda tillsammans med andra. Etnografin kräver att organisationen och dess kultur 

studeras under en längre tid för att på så vis få en rättfärdig bild av organisationen. (Bryman et 

al, s.333f).  Då vi har genomfört en relativt liten studie är inte etnografin så omfattande men 

principen är densamma. För att få en bild av hur Solveig Sunnebo förmedlade sin vision till 

kunder (barn och föräldrar) och medarbetare ville vi delta i möten mellan henne och dessa 

intressenter. Av den anledningen valde vi att delta på ett möte vid Olaus Petri skolan i Örebro 

där Sunnebo presenterade de nya förskolorna som ska öppna i Örebro. Vår ambition var även 

att delta vid ett andra möte med den nya personalen på en nyöppnad förskola i Stockholm. 

Dessvärre inträffade inte detta möte under den tidsperiod då studien pågick. Syftet med 

observation var att se om Sunnebo förmedlade sin vision och i så fall hur. Vi ville även se om 

observationen överensstämde med den vision hon skriftligt och muntligt presenterat för oss. 

Dock fanns det ingen garanti för oss att få den informationen vi önskade.  

Dokument som datakälla 

För att kontrollera respondentens svar under intervjun och även dennes agerande under mötet, 

samlade vi in data från dokument som vi ansåg berörde studiens syfte. Genom dokumenten 

kunde vi se om dessa var i kongruens med varandra. De dokument som har använts är 

tidningar, hemsidor och dokument från företaget. Exempelvis använde vi oss av företagets 

hemsida för att ta del av visionen som allmänheten kan ta del av. Vi fick även ta del av 

dokument som inte är offentliga, exempelvis material till de anställda, för att på så vis kunna 

skapa oss en bättre uppfattning om respondentens vision och förmedlingen av den. Dokument 

från organisationer är av stor vikt för forskare inte minst för att det finns så oerhört många 

enligt Bryman et al (2003, s.433).  

Intervjuguide 

En intervjuguide är en kort minneslista över områden som ska täckas in eller frågeställningar 

som ska beröras under intervjun. Den ska även underlätta för att kunna svara på 

undersökningsfrågan. Bryman et al (2003, s. 369) ger vissa grundläggande råd när det gäller 

utformningen av denna. Vid utformningen av vår intervjuguide valde vi att dela in denna i 

olika teman som vi ansåg vara av vikt för att kunna besvara vår problemformulering. Som 
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nämnts tidigare är dessa teman entreprenörskap, vision, kommunikation och återkoppling. 

Tanken var att vi sedan under intervjun skulle vara flexibla mellan dessa teman. Bryman et al 

(2003, s.369) menar att en viss typ av ordning bör finnas men forskaren ska även vara beredd 

att ändra denna. Inom de teman vi använde oss av skapades frågor som skulle användas som 

stöd vid intervjun. Frågorna gjordes inte alltför specifika då det kan styra respondenten i 

forskarens riktning enligt Bryman et al (2003, s. 369). Frågorna skulle med andra ord inte 

ställas exakt så som de är skrivna i vår intervjuguide och förhoppningen var att respondenten 

skulle beröra dessa utan att vi skulle behöva ställa dem. I skriftlig form är frågorna mer 

formella än vid själva intervjutillfället, då tanken var att vi skulle använda oss av ett mindre 

formellt språk. Vi har även valt att avstå från att använda vissa begrepp och på så sätt få ett 

språk som var begripligt för respondenten (Bryman et al, 2003 s. 369). Vi ville på detta sätt att 

intervjun skulle föras mer som ett samtal än som ett vanligt traditionellt intervjuförfarande. 

Tanken var även att respondentens egna uppfattningar och synsätt på detta sätt skulle 

framkomma mer. (Bryman et al, 2003, s.361) 

Intervjuförhållanden 

Den första kontakten med respondenten Solveig Sunnebo skedde, som sades tidigare, vid ett 

informationsmöte i Örebro. Därefter skickades ett e-mail för att bekräfta hennes medverkan i 

studien. Vidare bestämdes via telefon, ett besök, då intervjun skulle ske. Genom att etablera 

en kontakt med intervjupersonen kan en öppenhet skapas, vilket leder till att respondenten kan 

känna sig på samma nivå. Således kan mer ärliga och djupa svar framkomma. (Alvesson, 

2000, s. 84f) Vi valde att genomföra en besöksintervju av den anledningen att vi på så vis 

kunde tolka Sunnebos kroppsspråk och retorik i olika situationer. Det medförde att vi fick en 

bättre förståelse för de svar hon gav. (Hultén, 2007, s.77) Besöksintervjun skedde på 

Sunnebos kontor i Vårby, Stockholm. Telefonsamtalet, som vi nämnde tidigare, var 

avslappnat och ingen djupare beskrivning av intervjun beskrevs. Innan intervjun valde vi att 

inte skicka frågorna till Solveig Sunnebo av den anledningen att vi inte ville att hon skulle 

kunna förbereda sig. Genom att inte veta vilka frågor hon skulle få på intervjun var 

förhoppningen att få mer ärliga svar. 

Tidsramen för intervjun var på förhand inte bestämd men vår ambition var att hålla intervjun 

inom ramen en till en och en halv timme. Detta var en uppskattad tidsangivelse som baserades 

på den tid vi på förhand trodde att intervjun skulle ta med tanke på intervjuguidens 

omfattning. Tiden för intervjun blev istället två timmar lång på grund av att vi lät 

respondenten fortsätta berätta så länge hon själv ville. Det hon berättade ansåg vi vara 

relevant för studien, därav avbröt vi inte henne. Vid intervjutillfället valde vi att anpassa vår 

klädsel efter respondentens troliga klädsel, vilket hade uppfattas som avslappnad klädsel vid 

tidigare möte. Bryman et al (2003, s.387) menar på att en anpassning av klädsel är något en 

forskare bör tänka på. För att skapa större förtroende gentemot respondenten var vi väl 

pålästa. Det är en god egenskap hos intervjuaren att visa på detta, enligt Wiedershem-Paul & 

Eriksson (2006, s.101). Detta för att öka möjligheten för att både vi och respondenten skulle 

känna oss mer jämbördiga. En av oss agerade intervjuare och ställde frågor enligt 

intervjuguiden. Den andre av oss hade en mer fri roll och kunde då komma in med frågor som 
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inte fanns med på intervjuguiden. Hon kunde även ägna mer tid åt att observera respondentens 

beteende och miljön för intervjun.  

Vi valde att spela in intervjun med hjälp av två stycken diktafoner. Anledningen till att vi 

valde att använda oss av två var för att vi ville försäkra oss om att allt kom med och att ha en 

som backup om den ena diktafonen skulle sluta att fungera. På så vis kunde vi ägna oss mer åt 

att få ett bra samtal med respondenten utan att behöva anteckna det hon sa. Att spela in 

intervjun var även en förutsättning för att kunna transkribera. Att tänka på när forskaren väljer 

att spela in en intervju är att respondenten kan känna sig nervös (Bryman et al, 2003, s. 375). 

Innan intervjun tillfrågades respondenten om detta och vi fick en positiv reaktion. Vi valde 

även att genomföra intervjun, som nämndes tidigare, på respondentens kontor för att hon på 

så vis skulle känna sig mer avslappnad. Enligt Bryman et al (2003, s.370) är det viktigt att 

välja en lugn och ostörd plats för intervjun så att alla ord uppfattas. 

Vi har valt att inte använda oss av termen objekt utan intervjurespondenten när vi talar om 

den intervjuade. På så vis skapas ett mer personligt synsätt. (Bryman, 1997, s.60) 

Kvalitativ intervju - och innehållsanalys 

En av anledningarna till varför vi valde att spela in intervjun var för att göra det möjligt att 

sedan transkribera den. För att kunna analysera intervjun är det avgörande att både veta vad 

respondenten svarar och på vilket sätt de svarar. Under intervjun lades mycket vikt i att 

försöka få en uppfattning om hur respondenten svarade och på vilket sätt hon svarade. Av den 

anledningen gjordes inga anteckningar då vi inte ville ta fokus från respondenten. Istället 

analyserades innehållet i intervjun med hjälp av transkriberingen som skedde dagen efter 

intervjutillfället för att på så vis hålla det aktuellt. Fördelarna med att spela in och transkribera 

är enligt Bryman et al att vi på så vis kan kontrollera vårt minne, kan gå igenom 

respondentens svar flera gånger, det är möjligt för andra forskare att ta del av informationen 

genom sekundäranalys och det går att försvara anklagelser om för stor påverkan av forskarens 

egna värderingar (2003, s. 374). Nackdelen är att det är tidskrävande men vi kände att det var 

värt det för att få en bra beskrivning. Vid transkriberingen försökte vi fånga exempelvis 

pauser och tonlägen för att få en så detaljerad beskrivning som möjligt. Detta gjorde vi för att 

öka trovärdigheten och för att förenkla analysen av intervjun. Vid sammanställningen av 

empirin har vi däremot använt ett mer akademiskt korrekt språk och tagit bort eventuella 

tilläggsord. Dessa aspekter är bra att ha i åtanke vid trankribering enligt Bryman et al (2003, 

s.409). 

Att göra en kvalitativ innehållsanalys är det vanligaste sättet att analysera dokument. Vi sökte 

efter gemensamma teman (entreprenörskap, vision, kommunikation och återkoppling) i 

dokumenten. Vidare har vi använt oss av vissa citat för analys. (Bryman et al, 2003, s.438) Vi 

har valt att analysera respondentens uttryck i tal och skrift genom tre begrepp som återfinns 

inom retoriken; etos, patos och logos. Dessa begrepp förklaras närmare nedan. Anledningen 

till att vi valt att presentera dessa begrepp här har sin grund i att de är en förklaring till hur vi 

har fångat data. Redan på mötet som Sunnebo hade med föräldrarna, reflekterade en av 

författarna över hennes sätt att ta sin publik. Detta föranledde att vi läste teorier kring ämnet 

och fastnade för de tre begreppen ethos, pathos och logos. Vi har även tittat efter vissa teman 
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som återkommer i de olika datainsamlingsmetoder vi använt oss av. Genom den analysmodell 

som vi framställt har vi analyserat hur Solveig Sunnebo kommunicerar sin vision, genom sitt 

entreprenörskap och ledarskap, till omgivningen och vilken återkoppling hon anser att hon 

får. Retoriken kommer även analyseras genom hela Solveigs Sunnebos 

kommunikationsprocess. 

2.3 Retorik 
Retoriken har sitt ursprung i det antika Grekland där den användes för att övertyga i domstolar 

och folksamlingar (Hellspong, 2000, s.107). Aristoteles bok ”Retorik” är den grund som 

sedan ämnets teori kom att bygga på (Hellspong, 2004, s.24). Idag syftar retoriken till att i 

konkreta situationer använda sig av kommunikation för att förmedla det som ämnas 

framföras. (Hellspong, 2000, s.107) Således är retorik konsten att kunna tala och uttrycka sig. 

Pasits kan ses som retorikens grund enligt Hellspong (2004, s.45). 

Pistis är ett centralt begrepp i retoriken och betyder tro och tillit mellan människor. Utan 

förtroende kommer inte talaren långt. Lyssnarna måste känna en tilltro till talaren för att 

omvandla ord till handling. Om åhörarna tror att de kommer bli bedragna kommer de inte att 

vilja göra talaren till viljes. Får inte talaren lyssnarens tillit är all vidare kommunikation 

meningslös. Pistis ligger till grund för de tre medlen Ethos (karaktär), Logos (fakta) och 

Pathos (känslor). (Hellspong, 2000, s.108f; Andersson, 2009, s.7) Aristoteles talar om dessa 

tre centrala medel för övertalning. De skulle kunna ses som talarens förnuftsmässiga 

behärskning av sitt ämne (logos), hur hennes personlighet är (ethos) och hennes engagemang 

(pathos). Dessa tre medel måste samverka för att talaren skall göra intryck på lyssnaren. 

(Hellspong, 2004, s.50). Då denna studie ämnar se på Sunnebos kommunikation av sin vision 

anser vi att dessa tre medel blir en naturlig del när vi skall studera hennes retorik. Medlen 

redogörs nedan.  

Ethos 

Det anseende och karaktär som publiken anser att talaren har kallas Ethos. Medlet är således 

karaktär och målet är trovärdighet (Andersson, 2009, s.44). Lyssnaren lägger inte bara vikt i 

orden som kommer från talaren utan även personligheten bakom orden och vilken roll talaren 

intar. Det är således inte bara orden som är av betydelse utan även vem som säger dem. Om 

det finns beslutsamhet och vilja bakom orden blir de starkare. Det är helt avgörande för 

talaren att få publiken att lyssna för att kunna övertyga dem. (Hellspong, 2000, s.111; 

Renberg, 2006, s.187) Genom trovärdighet, trygghet, meriter och egenskaper skapas ett gott 

ethos. Även då talaren lyckas med att skapa ett gott rykte om sig gäller det sedan att ständigt 

beakta sitt agerande. (Elmelund, 2008, s.123-141) Genom att framstå som en viljestark och 

drivande person medför att talaren kan övertala sina lyssnare (Hellspong, 2004, s.50). 

Ethos är det viktigaste medlet för att övertyga. Om inte intressenterna känner förtroende för 

ledaren kan de inte ta till sig varken förnufts- eller känsloargument (logos och pathos). Genom 

att ledaren inger förtroende och trovärdighet blir intressenterna mottagliga för de andra 

medlen. (Andersson, 2009, s.110) 
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Pathos 

Pathos betyder känsla. Medlet är således känslor och målet är röra till handling (Andersson, 

2009, s.44). Inom retoriken handlar det då om att talaren uppfattar lyssnarnas känslor och 

sedan förstärker eller dämpar dem. Talaren måste då oftast uttrycka sina egna känslor, vare 

sig de är äkta eller spelade. (Hellspong, 2000, s. 113) Pathos återspeglar hur närvarande en 

talare är i en skrift eller hur hon använder sig av en speciell ton när hon talar för att uttrycka 

känslor. I en text kan känslor visas genom att talaren använder sig av starka ord. Försiktighet 

med uttryckande av känslor är av vikt för talaren så att inte lyssnarna uppfattar känslorna fel. 

(Hellspong, 2004, s.254ff) När starka känslor väcks hos åhörarna kan de identifiera sig, känna 

empati eller avsky och på så vis blir de övertygade till att handla (Andersson, 2009, s.110).  

Logos 

Logos är inom retoriken en blandning av förnuft och ord och genom logiska bevis kunna 

övertyga intressenterna om något. Således är medlet fakta och målet att informera (Hellspong, 

2000, s.115; Andersson, 2009, s.44, s.110). Ord används för att förklara problem, slutsatser 

och händelser. Således uppnår en text eller ett tal logos genom att språket förklarar problem, 

slutsatser och händelser. (Hellspong, 2004, s.50f) Genom att talaren besitter djupare 

kunskaper än lyssnarna har hon lättare att påverka dem. Argumenten måste dock vara 

relevanta, logiska och hållbara för att åhörarna ska tro på talaren. Talaren uppnår logos genom 

att kunna förklara sitt sakområde. (Renberg, 2006, s.185f)  

2.4 Hur vi undvek fallgropar  
Detta kapitel ämnar visa på hur vi har hanterat kritiska punkter i vår studie och därmed kunna 

stärka studiens trovärdighet. 

Källkritik 

Källkritik i vår studie innebär att det insamlade materialet har bedömts och därefter har det 

som inte är användbart sållats bort. Det finns, enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (2006, s. 

167f) fyra källkritiska kriterier som kan användas för att bedöma det material som samlats in. 

Dessa är: samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet. Samtidskravet betyder att den 

information som framkommer är aktuell, tendenskritik berör om uppgiftslämnaren har eget 

intresse i ämnet, en kontroll över om källorna är beroende av varandra på något sätt och 

således förmedlar samma information är vad beroendekritik handlar om och sista kriteriet är 

äktheten i källan. Hur dessa fyra källkritiska kriterierna är kopplade till denna studie beskrivs 

nedan. 

Primärdata 

Samtidskravet har säkerställts genom att vår respondent, Solveig Sunnebo, i dagsläget arbetar 

med att starta upp nya förskolor och arbetar dagligen med att hantera olika intressenters 

behov. Det innebär att den information hon förmedlar under intervjun är aktuell. Det som kan 

tala emot samtidskravet är att respondenten har drivit sin privata verksamhet under en längre 

tid och därmed grundar sin information på tidigare erfarenheter. Samtidigt anser vi att 

historien är viktig för att öka förståelsen för dagens situation. 

Respondentens eget intresse i ämnet, vilket tendenskritiken berör, kan anses relativt stor. 

Solveig Sunnebo driver en egen verksamhet och torde därmed vilja framstå i bra dager. Det 
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kan påverka vad hon delger för information under intervjun. Detta medför både för- och 

nackdelar. En fördel är att vi troligen får mer omfattande information. Nackdelen är att svaren 

kan bli överdrivet positiva.   

Sekundärdata 

Litteratur som har använts är främst publicerad på 2000-talet och anses, enligt oss, därmed 

vara aktuell. Viss litteratur har använts i syftet att låta ursprungskällan eller upphovsman till 

ett begrepp representeras, vilket innebär att publiceringsår gällande dessa kan verka inaktuell. 

Det har dock ansetts vara av vikt för att visa på en utveckling men även för att den valda 

författaren/forskaren har högt anseende inom sitt område. Inom varje teoriområde har vi 

använt oss av flera källor för att stärka teorin och därmed undvika att endast en författares 

eget intresse i ämnet utgör grunden för den referensram vi ämnar analysera gentemot. 

Teorierna som vi har valt kompletterar och bekräftar varandra inom området och ger även 

olika synsätt. 

Äktheten är av extra vikt vid användning av digital information som exempelvis internet. 

Vidare nämner Wiedersheim-Paul & Eriksson (2008, s. 168ff) samt Hultén et al (2007, s.89f) 

vissa punkter som är bra att ta i beaktande vid verifiering av en källas autenticitet. En av dessa 

är att originalkällan till dokumentet ska ifrågasättas. Vad gäller artiklar har dessa, som nämnts 

tidigare, sökts på elin@örebro och Google scholar, där vi funnit vetenskapliga artiklar och så 

långt som möjlighet letat oss vidare till originalkällan i dessa dokument. Det har inneburit att 

litteratur har sökts på Örebro Universitetsbibliotek för att kunna kontrollera informationens 

äkthet. Vidare har författarna/forskarna till artiklarna granskats genom att undersöka om de 

tillhör någon institution och även den institution som de utger sig för att tillhöra. Så kallad 

citatkontroll har utförts för att stärka författarnas trovärdighet. Där har ett urval gjorts då 

artiklarna och författarna har visat sig ha för få citeringar. Dock har undantag gjorts vad gäller 

tidigare forskning som liknar vår, men dessa har stärks genom användning av fler källor som 

visar på liknande resultat. De artiklar vi valde som grund till vår problemformulering ansåg vi 

skulle vara så färska som möjligt, vilket resulterade i att en avgränsning gjordes till artiklar 

publicerade på 2000-talet. De källhänvisningar som gjorts i de artiklar vi tagit del av har 

jämförts och granskats genom att kolla upp om dessa är kända och använda av andra och om 

de överhuvudtaget existerar. 

2.5 Metodkritik 
Som nämnts tidigare ville vi skapa en kontakt med respondenten Solveig Sunnebo för att få 

mer trovärdiga svar. Dock kan svaren lätt bli styrda av vår inriktning vid en sådan kontakt. 

Om sympati för oss skapas från respondenten sida kan hon bli mer villig att hålla med oss och 

därmed förmedla information som hon tror att vi vill ha. (Alvesson, 2000, s. 84f) Som tidigare 

nämnts har en kontinuerlig kontakt funnits mellan oss och respondenten fram till första 

intervjutillfället. Det var en av oss som stod för kontakten med respondenten och därmed 

torde hon ha etablerat en bättre kontakt med henne. Det kan leda till att hon påverkats av 

respondentens personlighet. Då den andra författaren inte har kommit i kontakt med 

respondenten tidigare har hon inte blivit influerad av hennes personlighet. Det möjliggör för 

ett mindre subjektivt synsätt under intervjuförfarandet. Vid kvalitativ forskning bör man ha i 
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åtanke att de ibland blir alltför subjektiva och att forskare uppfattar olika saker som viktiga. 

(Bryman et al, 2003, s.318f) 

Vid kvalitativ forskning talas det ofta om svårigheter att replikera en kvalitativ studie. 

Anledningen är att den nye forskaren måste gå in i samma roll som de tidigare forskarna, 

vilket är nästintill omöjligt. (Bryman et al, 2003, s. 319) Vår ambition var som nämnts 

tidigare att skapa en nära relation med respondenten för att få mer ärliga och djupa svar. 

Samma situation och samma relation är inte möjligt att skapa två gånger på exakt samma vis. 

Författarna anser därmed det vara av större vikt för denna studies bidrag att få mer trovärdig 

information genom en nära relation än att öka möjligheten till att replikera vår studie. 

Det faktum att vi är kvinnor, yngre än respondenten och vår personlighet kan sannolikt ha 

påverkat vår respondent vid intervjun. Som en framgångsrik kvinna på en hög position är 

Solveig Sunnebo en förebild för många andra kvinnor och så även för oss. Med det i åtanke är 

det möjligt att Sunnebo framhäver endast de positiva aspekterna av den position hon besitter. 

Detta kommer vi ha i åtanke när vi analyserar resultatet. Detta resonemang stöds av Bryman 

et al (2003, s.319f). 

Eftersom vi har utfört undersökningen i en organisation med endast en individ går studien inte 

att generalisera till populationer. De teoretiska slutsatser som formuleras i denna uppsats på 

grundval av våra kvalitativa data kommer därmed vara av större vikt vid bedömning av 

generaliserbarheten (Bryman et al, 2003, s.320).  
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Företagare 

3. Teoretisk referensram  
     

      ör att kunna besvara vår problemformulering redogör den teoretiska referensramen för 

de teorier som använts. En egen modell har utformats för att redogöra för vår teoretiska 

referensram och ämnar visa på dess helhet och kopplingar emellan. Teorin inleds med 

entreprenörskapet och dess karaktärsdrag. Vidare beskrivs synen på ledarskapet och 

ledarskapsteorier där det transformativa och transaktionella ledarskapet är det centrala. 

Visionen och dess kännetecken presenteras därefter. Avslutningsvis presenteras 

kommunikation och hur en vision kommuniceras samt återkoppling. För att underlätta för 

läsaren kommer modellen återkomma vid varje teoridel för att visa på vilken del som 

behandlas genom att förstärka aktuell del i modellen. Syftet är att skapa en helhetsförståelse 

för den teoretiska grunden i denna studie. Modellen presenteras i sin helhet efter den 

teoretiska referensramen.  

 

Figur 1, Egen utformad modell; en kommunikationsprocess. 

 

 

                 

 

 

3.1 Entreprenörskap 

För att kunna lösa många av de problemen som återfinns inom både privat och offentlig 

sektor, är entreprenöriella aktiviteter en nödvändighet enligt Heertje (1982). Joseph 

Schumpeter (1883-1950) är den man som har bidragit mycket till teorin kring 

entreprenörskap. Han definierar entreprenören som innovatör, risktagare och kapitalist. 

Entreprenören är den största källan till förändring och utveckling av det ekonomiska systemet. 

(Praag, 1999, s.9f) Schumpeter skiljer mellan att komma på en idé (uppfinning) och att 

introducera en uppfinning i det ekonomiska systemet (innovation). Han delar in innovation i 

fem olika slag där en är av mer relevans för denna studie. Denna är en ny vara, alltså en vara 

som konsumenterna ej ännu är bekanta med. (Johansson, 2005, s13f)  
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En entreprenör behöver inte nödvändigtvis vara egen företagare, utan entreprenören är den 

person som finner nya möjligheter oberoende av position. Således är inte alla egenföretagare 

entreprenörer. En entreprenörs uppgift är att bestämma vilka objekt som skall bedrivas, inte 

hur de skall bedrivas. (Praag, 1999, s.10) 

Det är självklart svårt att särskilja vissa personlighetsdrag som är typiska för en entreprenör. 

Men enligt O´Neill och Cromie (2003) finns det vissa personlighetsdrag som av tradition har 

tillskrivits entreprenören. Några av dessa redovisas nedan. (Bjerke, 2005, s.105f) 

Kreativitet är något som bara vissa personer besitter och det som kännetecknar en kreativ 

person är att hon har en förmåga att komma med idéer och lösningar som inte redan finns. En 

kreativ person är mer anpassningsbar och överväger fler alternativ.  

Initiativförmåga kännetecknas av en person med många företagsamma kvaliteter, bestämdhet, 

starka prestationsbehov och som tar chansen att genomföra sina idéer när möjligheten ges. En 

person som besitter initiativförmåga vill känna kontroll över situationen när hon genomför ett 

projekt.  

Beslutsamhet är en egenskap som förknippas med en entreprenör då de fullföljer de projekt de 

har startart. 

Självförtroende och tillit är något som en företagsam person oftast känner. För att genomföra 

ett nytt projekt står man inför en hel del förändringar då krävs självförtroende och tillit till 

andra människor.  

Andra personlighetsdrag som finns beskrivna i Björn Bjerkes bok (2005, s.106f) är: 

Ansvarskänsla är något en entreprenör oftast känner till den verksamhet hon har satt igång. 

Entreprenören vill ha kontroll över sina resurser för att uppnå de mål hon själv ha satt upp.  

Stort engagemang krävs nästan alltid av en entreprenör. Då hon ofta lever under press av att 

först klara starten, sedan hålla verksamheten igång och kanske förhoppningsvis växa. För att 

lyckas krävs ofta mycket tid och lojalitet.  

Framtidsorientering är ett annat begrepp som förknippas med entreprenörskap och innebär att 

hon oftast tänker mer på framtiden än det som har varit. Hon ser även möjligheter där andra 

ser problem vilket kan leda till motstånd från omvärlden till dess att hon lyckas.  

Ledarskapet hos en entreprenör är oftast tålmodigt. Hon är först med sin vision och har 

långgående planer för framtiden. Hon skall även vara ett föredöme och motivera sina 

medarbetare.  
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Företagare 

Figur 2, Egen utformad modell; en kommunikationsprocess. 

 

 

                 

 

 

3.2 Ledarskap 
Ledarskap i den här studien ses som en process där ledarskapskonstruktionen sker vid 

interaktionen mellan individer. Detta ställningstagande stärks av Northouse (2010). Han 

menar därmed att ledarskapet är tillgängligt för alla och inte något som är knutet till en viss 

typ av person (Northouse, 2010, s.5). Ofta finns det en skiljelinje mellan ledare och chef/VD, 

där det menas att chef är en formell position och att den som innehar denna position inte 

nödvändigtvis besitter ledaregenskaper (Wahl, 2001, s.100). Ledarskap och chefskap innebär 

en liknande process på många sätt men även vissa skillnader återfinns (Northouse, 2010). 

Chefer accepterar organisationsstrukturen och dess process som den är medan en ledare söker 

att omstrukturera företagets struktur och process i enlighet med den förändring som sker i 

omgivningen (Gradwell, 2004, s.13)  

Ledarskapsteorier 

Det finns en mängd olika ledarskapsteorier och synen på ledarskapet förändras hela tiden. 

Traditionellt sett beskrivs chefs - och ledningsarbete på ett väldigt enkelt och funktionalistiskt 

sätt. Henri Fayol, en fransk affärsman, var en av de första som utformade generella 

påståenden angående detta. De funktioner som chefer sägs utföra är planering, organisering, 

motivering, kontrollering och samordning. Det är ofta på det här viset chefers funktion 

beskrivs än idag i läroböcker. (Wilson, 2008, s.140) Empiriskt bevis på att ledarens arbete och 

beteende har förändrats mot det post-byråkratiska idealet återfinns i Tengblads studie från 

2006; ”Is there a „New Managerial Work‟? A Comparison with Henry Mintzberg‟s Classic 

Study 30 Years Later”. Förändring i beteendet hos toppchefer kan delas in i två breda 

modeller; mindre administrativt arbete och ett mer dialogorienterat kontaktmönster. 

Ledarskapets förändring stärks även av Wilson (2008) och Sjöstrand et al (1999). Studier som 

de pekar på visar att chefers funktion är varierad, fragmenterad och ofta väldigt improviserad 

(Wilson, 2008, s.144; Sjöstrand et al, 1999, s.19) Genom en rad studier visar Wilson (2008, 

s.144f) på att när det gäller muntlig kommunikation så är chefsaktiviteten hög. Sjöstrand et al 
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(1999, s.19) pekar även på studier som säger att samtal är en huvudsysselsättning för chefer. 

Detta visar på vikten av kommunikation och relationsbyggande. 

Det finns en rad olika teorier gällande ledarskap. Vi har valt att presentera det transformativa 

ledarskapet då det fokuserar på kommunikation som en del i ledarskapsprocessen. Valet av 

just denna ledarskapsteori bland många andra gjordes på grund av kommunikationens och 

visionens fokus. Det transformativa ledarskapet bygger vidare på det transaktionella 

ledarskapet (Robins & Judge, 2007, s.387), vilket är en anledning till att även det 

transaktionella ledarskapet presenteras. Många gånger ses det transformativa ledarskapet 

nästan synonymt med det karismatiska ledarskapet varpå en kort beskrivning görs även av 

detta ledarskap (Northouse, 2010, s.173f). Studier visar att dessa former av ledarskap leder till 

att medarbetaren gör mer än vad som krävs av denne och även ser arbetet som mer än bara 

jobb (Shamir, House & Arthur, 1993; Northouse, 2010, s.171f). Detta är även en del i 

visionens syfte enligt Yukl (2009, s.291), vilket stärker vårt val att studera just dessa 

ledarskapsteorier i studien. Nedan presenteras dessa. 

Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Burns, som var en av de första att skriva om transformativt ledarskap i sitt verk Leadership, 

1978, skiljer mellan två typer av ledarskap; transformativ och transaktionellt (Northouse, 

2010, s. 172). Dessa bör inte ses som motsatser utan snarare som komplement, dock inte sagt 

att de är av lika stor vikt. Transformativt ledarskap bygger vidare på det transaktionella 

ledarskapet. Det transformativa ledarskapet medför att medarbetaren anstränger sig och 

presterar mer än vid utövandet av endast transaktionellt ledarskap. En bra ledare bör inneha 

transaktionella och transformativa kvaliteter. (Robbins & Judge, 2007, s.387) Avolio et al 

(2002) påvisar hur det transformativa ledarskapet påverkar mer än det transaktionella. Även 

Emery & Barker (2007) visar i sin studie hur transformativt ledarskap ökar 

arbetstillfredsställelsen och engagemanget för organisationen. 

 

Transaktionellt ledarskap fokuserar på utbytet som uppstår mellan ledare och medarbetare. En 

ledare som ger någon form av belöning vid måluppfyllelse utövar transaktionellt ledarskap. 

(Northouse, 2010, s. 172) Det transaktionella ledarskapet ser inte till medarbetarens 

individuella behov och fokuserar inte heller på deras personliga utveckling. Detta är dock 

något som uppmärksammas i ett transformativt ledarskap. (Northouse, 2010, s. 181) 

Transformativt ledarskap är mer personorienterat och innebär att en ledare engagerar sig i sina 

medarbetare och skapar kontakt. På det viset höjs motivationen och moralen hos både 

medarbetare och ledare. Transformativt ledarskap är en process som förändrar människor och 

innefattar känslor, värderingar, etik och långsiktiga mål. Processen innebär bland annat att 

fastställa medarbetarnas motiv, tillfredställa deras behov och behandla dem på ett humant sätt. 

Den transformativa ledaren försöker även hjälpa medarbetarna att nå sin fulla potential. 

Transformativ ledarskap leder ofta till att medarbetare utför mer än vad som är förväntat av 

denne. Processen innehåller ofta karismatiskt ledarskap. (Northouse, 2010, s.171f) 
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Karismatiskt ledarskap 

Karismatiskt ledarskap beskrivs ofta på ett sådant sätt att det kan ses som väldigt likartat, om 

inte synonymt med, transformativt ledarskap. R.J. House var en av de första som presenterade 

en teori angående karismatiskt ledarskap, där han menade att en karismatisk ledare har vissa 

personliga karaktärsdrag men även ett visst beteende som i sin tur påverkar medarbetaren. 

(Northouse, 2010, s.173f) Shamir, House och Arthur (1993), som har reviderat House´s teori, 

menar att karismatiskt ledarskap förändrar medarbetarens självuppfattning och försöker länka 

medarbetarnas identitet till organisationens gemensamma identitet. Det görs genom att lyfta 

fram de inre belöningarna framför de yttre på arbetsplatsen. Förhoppningen är då att 

medarbetaren ska se arbetet som något mer än bara ett jobb. Ledaren hjälper medarbetaren att 

öka sitt självförtroende och sin självständighet.  

Karaktärsdrag för transformativt och transaktionellt ledarskap 

Transformativt och transaktionellt ledarskap kan delas in i sju olika faktorer där fyra av dessa 

faktorer återfinns inom transformativt och två faktorer inom transaktionellt. Den sista innebär 

avsaknaden av ledarskap. (Bass, 1990, s.22) 

Transformativt ledarskap innehåller, enligt Bass (1990, s.22) och Northouse (2010, s. 176ff) 

följande faktorer.  

Faktorn karisma beskriver en ledare som agerar som en stark förebild för medarbetaren, som 

denne identifierar sig med och vars ideal han/hon eftersträvar. En sådan ledare har ofta hög 

etisk och moralisk nivå, vilket leder till att medarbetarens känner tillit till sin ledares 

handlingar. Därtill är en sådan ledare djupt respekterad och medarbetaren har stor förtroende 

för denne. Vid inverkan av faktorn karisma, ges medarbetaren en vision och en känsla för 

varför de verkar.  

Inspiration hos en ledare innebär att denne kommunicerar höga förväntningar till sina 

medarbetare. Genom motivation inspirerar ledaren sina medarbetare att bli bundna till och en 

del av den delade visionen i organisationen. Olika symboler och emotionella dragningskrafter 

används för att få medlemmarna av en grupp att åstadkomma mer än de skulle göra för sitt 

eget intresse. Gruppanda belyses av en sådan ledare.  

En ledare som arbetar med intellektuell stimulus verkar för att medarbetaren ska utveckla sin 

kreativitet och vara innovativ. Medarbetaren stimuleras till att ifrågasätta sina egna normer 

och värderingar, men även ledarens och organisationens.  

Individuell omtanke innebär att ledaren ser till den enskilde individen och dennes behov. 

Ledaren agerar som handledare och rådgivare för medarbetaren på dennes väg mot att nå sin 

fulla potential. En sådan ledare delegerar gärna uppgifter till medarbetare för att de ska kunna 

växa genom personliga utmaningar.  

Transaktionellt ledarskap innehåller, enligt Bass (1990, s. 22) och Northouse (2010, s.181f) 

följande faktorer. 
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Företagare 

Betingad belöning är en utbytesprocess där ledaren belönar medarbetarens ansträngningar på 

olika vis. Ledaren försöker uppnå en överenskommelse med medarbetaren om vad som bör 

bli gjort och vilken belöning det kan ge för den som utför detta.  

Management by exception är ett ledarskap som innehåller negativ feedback, negativ 

förstärkning och rättande kritik. Detta ledarskap kan delas in i två delar; aktiv och passiv, där 

aktiv är den ledare som kollar sina medarbetare noga och agerar direkt vid misstag, medan 

den passive agerar då mål inte har blivit uppnådda och problem redan uppstått. 

Sist är den faktorn som återfinns inom avsaknaden av ledarskap, så kallat Laissez-Faire 

ledarskap. Ledaren intar en roll som innebär att bara ”låta saker hända, utan att agera”. 

Figur 3, Egen utformad modell; en kommunikationsprocess. 

 

 

                 

 

 

3.3 Vision 
Enligt Svenska Akademiens ordbok står ordet vision för ”syn, uppenbarelse; framtidssyn”.

9
 

Begreppet vision har många olika betydelser, vilket genererar en viss förvirring runt en exakt 

benämning. Vad som utgör en effektiv vision är därmed oklart och flera olika benämningar 

gällande detta finns såsom engelskans mission statement, strategic objective, value statement 

och slogans. (Yukl, 2009, s.308) Tidigare forskning som pekar på betydelsen av en vision för 

att en förändring ska lyckas har haft större fokus på hur visionen har förmedlats än själva 

innehållet i den (Yukl, 2009, s.310). 

 

Burt Nanus (1992) uttrycker kraften av en vision på ett effektivt sätt: 

“There is no more powerful engine driving an organization toward excellence and long-range 

success than an attractive worthwhile, and achievable vision of the future, widely shared” 

(Bergman, 1996, s.10) 

 

                                                           
9
 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
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Med den inledningen kan en uppfattning om att en klar gemensam vision är av yttersta vikt 

för ett företags framgång. Wren & Dulewicz (2005, s. 307f) stärker detta genom sin studie. En 

klar vision som visar vad företaget kan åstadkomma eller utvecklas till, hjälper medarbetare 

att förstå vilket syfte, vilken inriktning och vad som prioriteras inom organisationen. Arbetet 

får en mening och ger ett gemensamt syfte. (Yukl, 2009, s. 291) Inom svensk management är 

det av vikt att skapa enighet gällande en kommunicerad vision enligt Källström (1995, s.41). 

En vision beskrivs som en bild av det som anses vara av vikt i det framtidstillstånd som 

organisationen strävar att uppnå, vilken återfinns hos ledningen och i bästa fall medarbetarna. 

Enligt Björn Bjerke (2005, s.144) är inte visioner samma sak som mål utan visioner utgör 

föreställningar om framtiden. Dessa visioner finns endast som idéer hos entreprenören och 

möjligtvis ett fåtal betydelsefulla aktörer runt denne. Visionen behöver inte vara ett uppnåeligt 

mål för framtiden utan ska mer ses som en inspirationskälla eller som en utmaning. 

Källström (1995, s.41) nämner tre delfunktioner som visionen har. Först visar visionen den 

eftersträvade riktningen för arbetet i organisationen. När den fungerar som bäst ska den 

naturligt, och kanske omedvetet, påverka tankar samt beteende i arbetet. En andra delfunktion 

är att den ger inspiration och kraft då en vision ofta är positiv. Sist underlättar visionen 

ledarens kommunikation med medarbetaren. Ledaren bör ha en egen och väldigt stark 

övertygelse gällande visionen för att vara trovärdig i sitt ledarskap. (Källström, 1995, s.41f) 

Visionens innehåll 

En enkel vision är av vikt då den ska kunna kommuniceras till medarbetarna så att den förstås 

av så många som möjligt. En vision är relativt otydlig och saknar detaljer, vilket kan göra det 

svårt för medarbetaren att förverkliga den i det dagliga arbetet. (Källström, 1995, s.43) Dock 

menar Källström (1995, s.43) att detta kan leda till att medarbetaren får ta mer egna initiativ 

och blir mer självständiga. Medarbetarna måste tolka visionen i varje ny situation, vilket gör 

att denne tvingas till att använda sina egna erfarenheter och kunskaper. Ledarskap med vision 

som utgångspunkt kräver medarbetare som är motiverade och kompetenta.  

Yukl (2009) tar upp vissa utav de karakteristiska kännetecken för en vision som Källström 

(1995) nämner och lägger även till en del. En vision ska vara enkel och storslagen; den ska 

vara en bild av en önskvärd framtid och inte en komplex plan som visar mätbara mål och hur 

dessa skall nås. Den ska vara attraktiv för organisationens medlemmar och andra intressenters 

värderingar, tro och ideal då deras stöd behövs. Visionen bör lyfta fram långsiktiga 

ideologiska mål hellre än kortsiktiga fördelar. Den bör vara utmanande men realistisk och bör 

vara en nåbar framtidsvision som har sin grund i organisationens nutida verklighet. Visionen 

ska visa på vad som är av vikt för organisationen, vilken relation den ska ha till sin omgivning 

och hur människor ska behandlas. Den bör vara specifik nog för att vägleda vid beslut och 

handling men bred nog för att tillåta kreativitet och egna initiativ för att nå denna vision. Sist 

så ska en vision kunna förmedlas klart och tydligt på mindre än fem minuter. (Yukl, 2009, 

s.308) 
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Företagare 

Figur 4, Egen utformad modell; en kommunikationsprocess. 

 

 

                 

 

 

3.4 Kommunikation och återkoppling 
Kommunikation har, enligt Heide (2002), alltid varit en viktig aspekt då gemenskap inom 

organisationen skapas och vidmakthålls genom denna. Kommunikation utgör ett 

meningsskapande för medlemmar och är därmed så mycket mer än bara 

informationsspridning. Detta synsätt är ett meningsskapande perspektiv på kommunikation 

inom kommunikationsteorin. Meningen skapas i interaktionen mellan människor och således 

genom deras kommunikation. Medlemmarna av en organisation kan genom kommunikationen 

komma fram till en gemensam (subjektiv) uppfattning som utgör en gemensam grund för 

deras tänkande och handlande. (Heide, 2002, s. 34f) 

Kommunikationens utveckling 

Shannon och Weaver utvecklade 1949 en kommunikationsmodell som presenterar 

kommunikation som en enkel och linjär process och har lockat till sig många efterföljare 

(Fiske, 2000, s.18). Grunden i en sådan kommunikationsprocess är att ett meddelande 

överförs från A till B och modellen inkluderar medium, kanal, sändare, mottagare och brus 

(Fiske, 2000, s.60). Den formen av överföringsmodell visar på den riktade kommunikationen 

från sändare till mottagare, beskriver teknisk överföring och kan användas för att beskriva 

dokumentspridning i organisationer (Linell, 1999, s.363). Vid tidpunkten för Shannon och 

Weavers modellutvecklande så existerade inte så många kommunikationskanaler som det gör 

idag. Teknikens utveckling har skapat nya kommunikationskanaler och synen på information 

och kommunikation har utvecklats. Teorier runt kommunikation har således utvecklats och 

även blivit mer inriktade på interaktion. 

Det sociala perspektivet och kommunikationens roll i samhället blev del i modellutvecklandet 

redan på 1950-talet. Återkoppling börjar ses som en del i kommunikationsprocessen i både 

Newcombs (1953) och Westleys & Macleans (1957) modeller, om än på ett något bristfälligt 

vis. (Fiske, 2001, s.49f) Kommunikation är en dubbelriktad process enligt Dimbleby (1999, 

43f) som visas i utbytesmodellen, där tolkningen av budskap ingår. Det finns även modeller 
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som visar på att sammanhanget alltid påverkar kommunikationshandlingen, där dimensionen 

situation eller omgivning är en del. Något ytterligare som påvisar att kommunikation är 

dubbelriktad är begreppet återkoppling.  

Återkoppling 

Enligt Fiske (2001 s.36f) betyder återkoppling, överföringen av mottagarens reaktion tillbaka 

till sändaren. Således ges en viss respons på ett översänt budskap och en anpassning av vårt 

sätt att föra samtalet görs, utifrån den återkoppling vi får från mottagaren. Återkopplingen kan 

vara icke-verbal i form av en uttråkad min eller liknande. (Dimbleby, 1999, s.44) Det finns 

två huvudaspekter gällande begreppet återkoppling. Först är att verbala och icke-verbala 

kanaler används vid respons på budskap från en sändare. Det andra är att denna respons 

skapar en reaktion, vilket kan innebära att en justering av kommunikationens innehåll görs. 

Således blir vi sämre på att kommunicera med varandra om vi är dåliga på att ge, ta emot eller 

reagera på återkoppling. Det är den icke-verbala återkopplingen som är av vikt, enligt 

Dimleby (1999, s.73) då den är svår att känna igen och har stor påverkan vad gäller våra 

känslor och attityd inför andra. Sändaren av budskapet kan, genom återkopplingen, anpassa 

sin framställning efter mottagarens gensvar och behov. Detta anser Fiske (2001, s.37) vara 

återkopplingens huvudfunktion. De som är uppmärksamma på den återkoppling de får kan 

benämnas goda talare påstår Fiske, vilket även stärks av Dimbleby (1999, s.74). Han skriver: 

”Återigen tycks regeln vara att effektiv kommunikation på olika sätt är en fråga om att vara 

uppmärksam på den andre, att ta hänsyn till vad han behöver. En god kommunikatör är 

observant och förstående.” 

Information kan komma att misstros om inte kommunikation som når medarbetarna anses 

vara användbar, meningsfull och värdefull. Det kan leda till att relationen mellan mottagarna 

och organisationen försämras. (Gillis, 2006, s. 258) Enligt Axelsson och Agndal (2005) 

skapas en gemensam bild av organisationen genom att dess mål och vision kommuniceras till 

medarbetarna, vilket gör att kommunikation har betydelse för att skapa den gemensamma 

bilden. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 45, 197) 

Kommunikation och återkoppling av en vision 

En god kommunikation, enligt Källström (1995), är enkel, uthållig, konsistent och 

pedagogisk. Komplexa budskap löper större risk att förvrängas eller missuppfattas och ett 

budskap ska upprepas så ofta som möjligt. Därför är det viktigt med ett enkelt budskap. Vid 

användningen av ett enkelt budskap är det mer troligt att det fungerar när det väl skall 

genomföras. Således bör enkelheten vara genomgående i vision och strategi. Med uthållighet 

menas att budskapet måste upprepas så ofta som möjligt. Om budskapet endast framförs en 

eller några få gånger uppfattas det inte som viktigt. Vad gäller konsistent kommunikation så 

innefattar det alla former av kommunikation som ledningen ägnar sig åt, framförallt deras 

faktiska beteende. Värden som skall uppfattas som centrala av personalen får därmed inte 

ändras utan väldigt goda skäl. Det kan vara svårt eller omöjligt för de som inte är insatta att 

förstå exempelvis tekniska eller ekonomiska begrepp. Därav är det viktigt för ledningen att 

beakta detta när de kommunicerar både med omgivningen men även med sin egen personal. 

Detta är vad pedagogisk kommunikation innebär.  
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Källström identifierade sju olika verktyg för kommunikation som cheferna i hans studie 

använde sig av: personlig dialog, ledningens beteende, stormöten, offentliga massmedia, 

instruktioner/VD-brev/interna tidningar och utbildning. Främst av dessa var den personliga 

dialogen och det egna beteendet. Dialogen är dock överlägsen alla andra former av 

kommunikation. (Källström, 1995, s.46ff)  

Genom ledarens dialog med omgivningen, såsom kunder, leverantörer och medarbetare, 

bygger ledaren gradvis upp en referensram för den tänkta visionen och så skapas visionen 

(Källström, 1995, s.44). Vidare ska visionen kommuniceras för att nå en enighet runt denna. 

Kommunikationen av en vision bygger på respekt för individen, denne ska vara informerad 

och ha en förståelse för vad som händer och vad som ska ske. Genom att låta medarbetaren 

vara informerad ställs även krav på denne. Delaktighet i ledningens vision är ett av dessa, där 

medarbetaren ska förstå fördelarna med visionen. Visionen ska även styra medarbetaren i det 

dagliga arbetet och denne förväntas styra sitt tänkande och handlande gentemot visionen. 

(Källström, 1995, s.46) 

Enligt Awamleh & Gardner (1999) beror en visions genomslagskraft mycket på hur den 

kommuniceras till berörda. Visionen bör förmedlas vid varje tillfälle som fås och på många 

olika sätt. Direktkontakt med intressenter för att förklara och svara på frågor om visionen är 

troligen mer effektivt än att använda sig av mindre interaktiva kommunikationsformer. E-mail 

till berörda, nyhetsartiklar eller nyhetsinslag är exempel på mindre interaktiva 

kommunikationsformer. Om dessa används kan det vara till hjälp att låta berörda få ställa 

frågor efteråt genom exempelvis e-mail eller öppna möten. Den ideologiska aspekten av en 

vision kan kommuniceras tydligare och mer övertygande genom ett färgstark och 

känslomässigt språk. En talares röst (tonfall och pauser), ansiktsuttryck, gester och 

kroppsspråk påverkar övertygelsen och känslointensiteten denne kommunicerar. Rimord, 

rytm och repetition av nyckelord eller fraser kan göra en vision mer färgstark och lockande. 

(Yukl, 2009, s.291) 

När en ledare uttalar en vision för organisationen och uttalar sig om vilka värderingar och 

ideal som är av vikt så förmedlar denne sina egna värderingar. Nedskrivna visioner fungerar 

bra som komplement men en ledare bör visa genom handling och beslut att denne stödjer 

dessa för att öka sin trovärdighet. En ledare visar, i sitt dagliga arbete, vad denne prioriterar 

och bryr sig om genom valet av saker som hon exempelvis kommenterar, frågar om och 

kritiserar. De saker som ledaren inte uppmärksammar ger en signal om att de inte är av vikt. 

(Yukl, 2009, s. 305) 

 

 
 

 



24 
 

Företagare 

 

3.5 Sammanfattning av teori- vår modell 
 

Figur 5, Egen utformad modell; en kommunikationsprocess. 

 

 

                 

 

 

Ovan illustreras den modell som vi utformat och som bygger på vår teoridel. Modellen ligger 

även till grund för hur vi har genomfört analysen. Den beskriver de olika delarna som tagits 

upp i vår teoretiska referensram och visar därmed hur dessa är kopplade till varandra. Solveig 

Sunnebo, som entreprenör, utgör grunden i denna process. Entreprenörskapet innefattar bland 

annat att personen besitter kreativitet, innovationsförmåga, företagsamhet och att denne 

innehar drömmar. Inom entreprenörskapet påvisas skapandet av en vision, vilket i det här 

fallet består av Solveig Sunnebos idéer, personlighet samt hennes normer och värderingar. 

Vidare bör hon förmedla dessa idéer till omgivningen genom en god kommunikation. Då 

används olika former av kommunikationsteknik. Omgivning i vår studie innefattar kunder 

(barn och föräldrar), medarbetare och kommun. En ledare kan besitta olika typer av 

ledarskapsstilar. De ledarskapsteorier som vi valt att ta upp, transaktionellt och transformativt 

ledarskap, berör vision och kommunikation. Slutligen får Sunnebo olika former av 

återkoppling på sin kommunikation från omgivningen. Återkopplingen kan ske både verbalt 

och ickeverbalt. Den text som i modellen är kursiv (kreativ, innovativ, företagare, drömmar, 

normer, idéer, personlighet, ledarskapsstil och kommunikationsteknik) är således begrepp 

som ingår i de olika teoridelarna. Retoriken som vi tog upp i metodkapitlet berör de tre 

medlen ethos, pathos och logos. Dessa medel kommer att analyseras var och ett för sig och 

hur Sunnebo använder sig av dessa i sin kommunikation. 

 

 

 

Entreprenörskap 

 
Kreativ 

Idéer 

Kommunikation 

Omgivning 

Återkoppling 

Kommunikationsteknik Normer 

Ledarskapsstil 

 

Vision 

Personlighet 

 

Ledarskap 

Drömmar 

 

Innovativ 

 

Kommunikation 



25 
 

4. Empiri 
 

       mpirikapitlet syftar till att ge en sammanfattning av den information som vi har tagit del 

av genom intervjun med respondenten, dokument och föräldramötet. Kapitlet kommer att 

inledas med en kort introduktion av intervjun med Solveig Sunnebo. Sedan ges en 

presentation av henne som entreprenör. Därefter kommer hennes vision att lyftas fram ur de 

olika datakällorna. Efter att ha gett läsaren en grund för vem Sunnebo är och hennes idéer 

och tankar kommer en presentation av hennes kommunikation med omgivningen. 

Avslutningsvis ges en kort sammanfattning om den återkoppling som Sunnebo anser sig få 

från omgivningen. Empirin innehåller ingen kritisk granskning av den data vi har insamlat då 

vi vill framhäva Sunnebos egen uppfattning.  

4.1 Introduktion – mötet med vår respondent  
Den första december klockan sju åkte vi från Örebro för att träffa vår respondent Solveig 

Sunnebo på hennes kontor i Vårby, Stockholm. Kontoret låg i ett lägenhetshus med kontor på 

bottenvåningen. Intill kontoret låg en av Sunnebos förskolor. Lokalerna bestod av två rum och 

en hall och allt var ganska spartanskt inrett. Sunnebo mötte oss i dörren med ett varmt, 

välkomnande leende. Hon bad om ursäkt om det skulle kännas kallt och klagade lite på det 

portabla elementet som nu hade flyttats in i medarbetarnas rum. ”Dom har snott mitt så nu 

har dom dubbla där inne” sa hon med ett skratt. Hon lade till att de snart skulle flytta in i nya, 

större lokaler för nu kändes det väldigt trångt. Anledningen, menade Sunnebo, främst var för 

att få ordentligt konferensutrymme och kunna ha internutbildningar på kontoret. När kontoret 

är fullbelagt är de sex, sju personer och då kan det hända att den gemensamma toaletten är 

upptagen på grund av ett viktigt telefonsamtal som var tvunget att ske i enskildhet. (Intervju, 

2010-12-01)  

Efter att kaffet hade serverats och saffransbullarna som vi hade tagit med hade dukats fram, 

undrade Sunnebo vad hon kunde hjälpa oss med. Vi berättade lite kort om syftet med C-

uppsatsen och vilken research vi hade gjort om henne innan intervjun. Vi berättade även att vi 

tänkte spela in intervjun, vilket hon tyckte var en bra idé då hon menade på att anteckna skulle 

bli jobbigt. Hon frågade självmant om hon skulle börja berätta om hennes bakgrund innan hon 

blev privat, vilket vi uppskattade. (Intervju, 2010-12-01) 

4.2 Entreprenören 
Solveig Sunnebo startade sin karriär i den kommunala verksamheten som fritidspedagog. 

Eftersom Sunnebo ser sig själv som utåtriktad och ifrågasättande, blev hon snabbt invald i 

olika utvecklingsgrupper. ”Genom att vara väldigt drivande i frågor blir man lätt chef” säger 

Sunnebo, vilket hon även blev vid blotta 24 år. Hon arbetade som chef inom skola och 

fritidshem och blev därefter, vid 32 års ålder, erbjuden en tjänst som barnomsorgschef för 

Sundbyberg kommun i Stockholm. Hon beskriver sig själv som en då ung och naiv kvinna. 

Vid det första mötet med de chefer hon hade under sig slogs hon av det faktum att alla chefer 

som var med på mötet var förskolechefer. Då Sunnebos tidigare erfarenhet var inom skola och 

fritidshem hade hon således väldigt lite erfarenhet av förskoleverksamheten. Förskolecheferna 

var lite taggiga, som hon uttryckte det, men med all rätt. Hon bestämde sig efter mötet att 
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ingen skulle få ”slå henne på fingrarna”. Av den anledningen studerade hon in hela 

förskoleutbildningen privat. Hon läste allt som gick att läsa, ”Jag hade nog gått den där 

förskoleutbildningen fem gånger inom loppet av ett halvår” säger hon. Som expert på 

området förskola kunde ingen längre ”slå henne på fingrarna”. Hon fortsatte även att vara 

åsiktsspridare och var en flitigt invald medlem i olika grupper. Till slut stannade hon upp och 

funderade på vad hon egentligen höll på med. Att gå på en massa möten ingick inte i Solveig 

Sunnebos livsfilosofi och hon valde därför att säga upp sig. (Intervju, 2010-12-01) 

Efter att ha provat på att driva en egen syateljé men tröttnat, återgick Sunnebo till 

förskolebranschen. Som chef för förskolor, öppna förskolor och dagmammor i Huddinge 

kommun kände hon att hon hade hittat hem. Men efter två, tre år kände hon att hon var inne i 

samma ”ballong” igen. Sunnebo uttrycker sin frustration så här: ” Jag tyckte inte man hade 

kundfokus, jag tyckte inte man visste vad man var till för, jag tyckte inte att man hade ett 

tydligt, medvetet ledarskapsfokus. Jag tyckte att jag fick brottas med sådana här elementära 

saker liksom. Hur man ser på sina kunder, hur man uppmuntrar medarbetare och hur man 

utvecklar medarbetarskapet och så där”. Då Sunnebo ansågs som lite besvärlig blev hon 

tillslut kallad till den högste chefen som undrade varför Sunnebo inte startade en privat 

verksamhet när hon ändå försökte driva den kommunala förskolan som privat. Sagt och gjort, 

Sunnebo bestämde sig för att öppna en privat förskola i egen regi 2002. (Intervju; 2010-12-

01) 

Efter att ha hälsat på sin syster i Eslöv, Skåne, kom hon av en slump i kontakt med en 

politiker där. Hon berättade om sina funderingar och han frågade henne om hon hade hört 

talas om förskolebussar. Nyfikenheten tändes direkt hos Solveig Sunnebo. Hon fick veta att 

Köpenhamns kommun hade börjat med förskolebussar på grund av platsbrist. Hon ringde då 

till Köpenhamns kommun och fick till slut prata med den ansvariga förskolechefen. Sunnebos 

entusiasm måste ha smittat av sig för den danska chefen gick med på att köra bussen över 

Öresundsbron för att Sunnebo skulle få se den i verkligheten. Sunnebo ville inte vara ensam 

om att se bussen. ”Men jag måste hämta mina medarbetare också, jag ville ju att alla skulle 

se” säger Sunnebo i intervjun. Med vid mötet var inte bara Sunnebos pedagoger, utan även de 

danska pedagogerna. ”Och när jag såg de här pedagogerna så såg jag glöd. Då såg jag glöd! 

Och så blev jag så himla glad” säger Sunnebo. Dock hade Köpenhamn börjat med bussen av 

fel anledning enligt Sunnebo, nämligen platsbrist. Dessutom var bussen felkonstruerad och 

nådde inte alls upp till de säkerhetskrav som ställs i Sverige enligt henne. (Intervju, 2010-12-

01) Detta resonemang överensstämmer med det bildspel som går att se på Helianthus 

hemsida
10

  och vad hon berättade för föräldrarna i Örebro på föräldramötet. Hon berättade 

även då om sitt möte med politikern och hur hon fick idén till den mobila förskolan. 

(Föräldramöte, 2010-10-26)  

4.3 Visionen 

Från idé till verklighet 

Solveig Sunnebo berättade för oss på intervjun att hon hade en naiv bild av att allt skulle lösa 

sig bara hon blev privat. Men vissa problem kvarstod, som exempelvis barn med behov av 
                                                           
10 http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11704 

http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11704


27 
 

särskilt stöd, långa barnomsorgsköer och att medarbetarna fortfarande ibland tappade glöden. 

”Man skickade dom på kompetensutveckling och dom kom tillbaka med glöd i ögonen men 

den falnade så fort. Man var tvungen att elda så mycket och så där” säger Sunnebo med en 

besvärad röst. I samband med detta var hon på väg att fylla 50 år och blev även inbjuden på 

många 50-års fester. Hon noterade då vilken typ av presenter jubilaren fick: ”Jo det är liksom 

islandshästridning, spa helg, teaterbiljetter, biobiljetter, ja det är middag för två. Idag har 

man till och med paket på Åhlens och ICA, upplevelseboxar”. Hon frågade sedan sina 

föräldrar, som är i 80-årsåldern, vad de fick i 50-års present. Det visade sig vara saker som, 

enligt Sunnebo, bara står och dammar i finskåpet. Sunnebo resonerade så här: ”Det här är ett 

paradigmskifte. Det har hänt någonting i vårt medvetande under den här tiden. Det är 

ungefär 20-25 år. Alltså då fick man saker därför att det var konkreta saker”. Hon kopplade 

sedan samman det med förskolan och menar att när hon började som fritidspedagog blev 

föräldrarna väldigt glada om de fick konkreta saker till skillnad från idag då de är mer 

intresserade av vad barnen har upplevt under dagen. Sunnebo förstod då att den irritation hon 

kände berodde på att hennes barn, som hon kallar dem, fortfarande satt och gjorde halsband. 

(Intervju; 2010-12-01)  

När dessa tankar började formas i Solveig Sunnebos medvetande tog hon fram sin, nu gamla, 

kurslitteratur för att söka efter svar på sina frågor. Men inga svar fanns att hämta. Hon 

förundrades över att kurslitteraturen byggde på teorier av män (och en kvinna) som var födda 

på 1800-talet. Så här uttrycker sig Sunnebo: ”De är födda på 1800-talet. De tittade på barn 

som är födda, eller var födda, i början på 1900-talet. Och då tänkte jag: men herregud, vi har 

ju 2000-talets barn framför oss idag. Vad ska vi ge 2000-talets barn? Vad är det de behöver 

för att ta sig in i 2000-talet?”  Vidare funderade Sunnebo på vilka värden som finns idag och 

kom då fram till att de finns i det upplevelsebaserade lärandet. En annan aspekt som hon 

nämner är de olika val vi ställs inför idag.  Sunnebo säger: ”Och det är också så att vi kräver 

idag och vi gör så många val som man inte behövde göra i början på 1900-talet. Alltså vi ska 

välja allting. Vi ska välja skola, vilken linje, vilket jävla el-abonnemang vi ska ha, allt ska vi 

välja. Och hur rustar vi våra barn för att göra de här valen i framtiden?” Hon kom då fram 

till att hon inte tyckte att förskolan rustar barnen för den värld vi lever i. (Intervju, 2010-12-

01) Om att rusta barnen inför framtiden tog hon även upp på föräldramötet där hon betonade 

vikten av att lära barn vad de behöver lära sig för att klara av framtiden (Föräldramöte, 2010-

12-01).  

När bussen var klar fick den stor massmedial uppmärksamhet i Sverige. Så här berättar 

Sunnebo om känslan när två av hennes pedagoger med sina barn gick ombord första gången 

på bussen: ”Barnen var glada, föräldrarna var glada och pedagogerna var glada. Det var 

riktigt, riktigt, riktigt roligt. Och visionen jag hade om det upplevelsebaserade och 

situationsanpassade lärandet, det hände. Det hände!”. (Intervju, 2010-12-01) 

Den mobila pedagogiken - visionen 

Men det var även andra saker som hände som Solveig inte ens hade vågat drömma om. 

Exempelvis den genusneutrala leken och att arenorna för barns möten blev annorlunda. 

Sunnebo bestämde sig då för att skriva boken ”Mobil pedagogik – Nya äventyr varje dag”. 

Sunnebo tillägger att detta nya arbetssätt, mobil pedagogik, som de har arbetat med i snart 
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fyra år, även har applicerats på de stationära förskolorna. De jobbar mot samma mål och 

grundprincipen ”ut och njut profilen”. Så här beskriver Sunnebo grundprincipen: ”Alltså barn 

ska njuta och fröknar ska njuta. Och när jag säger ut och njut så menar jag inte bara att man 

ska vara ute i naturen. För mig är det lika viktigt att man är i andra miljöer, på andra 

arenor”. Genom de nya arenor skapas nya situationer, vilket leder till att barnen får 

valmöjligheter menar Sunnebo. ”Ut och njut profilen” har blivit en naturlig del i företaget då 

alla arbetar medvetet med upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande. Det innebär att 

lärandet ska bygga på upplevelser och olika situationer som uppstår. Alla situationer som kan 

vara ett lärandetillfälle ska tas tillvara på. Sunnebos vision om det upplevelsebaserade och 

situationsanpassande lärandet är något som har funnits med sedan start och den blir starkare 

dag för dag. Hon menar på att överensstämmelsen med hur vi behöver rusta våra barn för 

framtiden och hennes vision för verksamheten stämmer så väl överens. (Intervju, 2010-12-01) 

Detta nämner hon även på föräldramötet då hon började med att beskriva sin vision som ett 

upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande. Hon nämnde även några av de värdegrunder 

som Heliantus vilar på. Dessa var natur, kultur, samhälle, skapande, socialt samspel, språk, 

matematik och hälsa. (Föräldramöte, 2010-10-26) I det material som Sunnebo delar ut till sina 

medarbetare finns en grundlig beskrivning av dessa värdegrunder och hur de skall efterlevas 

(Dokument, Verksamhetsmål). 

Det situationsanpassade lärandet är enligt Sunnebo möjligheten för medarbetaren att fånga 

olika situationer där ett lärande kan uppstå. Exempelvis gavs detta till uttryck när en av 

Sunnebos medarbetare en dag körde förbi en poliskontroll med bussen. På eget bevåg 

stannade han till, trots att inte polisen vinkat in honom, för han ansåg att barnen kunde lära sig 

något. Sådana lärtillfällen är av stor vikt i Sunnebos verksamhet. Hon säger: ”Att man inte 

alltid bara gör en planering och så säger man liksom att man ska sjunga ”Lilla snigel akta 

dig..” och sen så när man är ute så ser man en hare och så sjunger man om snigeln. Då ska 

man sjunga om en hare. Då ska man liksom Lilla hare eller någonting, förstår ni?” 

Språkutvecklingen, som nämndes tidigare, är ett ytterligare bevis på vad den mobila förskolan 

lyckats med. Solveig menar att det är när du ser något i dess riktiga miljö som du lär dig språk 

allra bäst. (Intervju, 2010-12-01) 

Trygghet, service och lärande 

På föräldramötet beskrev Sunnebo de tre huvudprocesserna som Helianthus står för, nämligen 

trygghet, service och lärande (Föräldramöte, 2010-10-26). Detta beskrivs vidare i det 

dokument som de nyanställda på Helianthus får ta del av där de benämns som verksamhetens 

huvudprocesser och är upptryckta som pusselbitar på dokumentets framsida. Dokumentet är 

sedan indelat i dessa tre huvudprocesser där de beskrivs i detalj. Trygghet inbegriper att barn 

och föräldrar skall minnas Helianthus med glädje. Service står för nöjda kunder och lärande 

för att ett rikt språk, självförtroende, empatisk förmåga och ett socialt samspel uppstår. 

Lärande inbegriper således de åtta värdegrunder som även togs upp på föräldramötet. 

Huvudprocessen delas sedan in i delprocesser, eller moduler, eller mål som de även benämns, 

som inbegriper exempelvis inskolning. (Dokument, Verksamhetsmål) På Helianthus hemsida 

står det så här om huvudprocesserna: ”För att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för 
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sin utveckling arbetar vi med processtyrda mål baserade på: Trygghet – Service – 

Lärande”.
11

  

4.4 Kommunikationen 
Sunnebo är bärare av idén gällande den mobila förskolan i Sverige och den som marknadsför 

den, vilket innebär att ett ansvar vilar på henne. Hon har även, som nämndes tidigare, skrivit 

boken ”Mobil pedagogik – Nya äventyr varje dag” och har nu påbörjat sin andra bok. Det är 

av vikt att hålla kontakt med omgivningen och förmedla idén till dem. Sunnebo menar att det 

görs genom att vara ute och prata med alla berörda. Hon pekar på att den kontakten är viktig 

för att hela tiden hålla idén levande och aktuell. I intervjun betonar hon vikten av personlig 

kontakt och att hon försöker möta sin omgivning så ofta det går. Det är i möten som det 

händer saker enligt Sunnebo. Det är det som ger henne energi och kraft för att fortsätta. 

Hjärtat och pulsen bör finnas för att leva vidare, vilket gör att de personliga mötena är otroligt 

viktigt för Sunnebo. Hon tror även att de hon besöker uppskattar detta. (Intervju, 2010-12-01) 

Kommunikationen till intressenter 

För att kunna fullfölja idén om den mobila förskolan kontaktade Solveig Sunnebo diverse 

intressenter med koppling till fordonsindustrin. Till slut kom hon i kontakt med ett norskt 

företag som producerade chassin till bussar. Med sin egengjorda ritning åkte hon till den lilla 

byn Stryn i Norge. Inför 50 män försökte hon sedan övertyga dem om att satsa på hennes idé. 

Så här gick det till när Solveig Sunnebo övertalade en hel fabrik att bygga hennes bussar: 

”fundera över när ni själva var fem år. Har ni varit fem år?” ”ja” sa de, det hade de ju varit. 

”Tänk er in när ni är fem, fundera över det, så letar ni upp en plats där ni mår riktigt bra när 

ni är fem år, en plats där ni lärde er någonting eller där ni mådde bra”. Dom tittade ju på 

mig som om jag vore ett UFO. Men de gjorde det i alla fall. Så frågade jag dem ”vad var det 

för plats?” Och alla hade ju platser som var utomhus. När man gör den här undersökningen 

så får man alltid det svaret, det visste ju jag”. När alla gubbar hade förklarat sin plats sa hon: 

”det är det här allt handlar om”. (Intervju, 2010-12-01) 

Solveig Sunnebo besökte Stryn flera gånger under byggnationen. För att försäkra sig om att 

bussen blev byggd efter barnens behov samarbetade Sunnebo med en förskola som låg en 

knapp kilometer från fabriken. Pedagogerna på förskolan gick med på att ha tema buss under 

den tid som Sunnebo byggde bussen. En gång i veckan kom barnen dit och fick testa så att 

trappstegen var tillräckligt höga och att de nådde dit de skulle nå etc. En dag var det en pappa 

som arbetade på fabriken som kom fram till Sunnebo och förklarade att han inte hade haft 

någonstans att slänga snorpappret som hans son hade använt på ett av studiebesöken. Han 

visade då stolt upp en papperskorg som han monterat på ett smart sätt på bussen. ”Och när 

jag går in i bussen idag så tänker jag varje gång att tänk alltså vilken symbios mellan 

föräldern, barnet och mig” konstaterar Sunnebo. Idag tillverkar fabriken endast Sunnebos 

busschassin. (Intervju, 2010-12-01) 

Kommunikationen till kunder (föräldrar och barn) 

För att se vad och hur Sunnebo kommunicerar till föräldrar deltog en av författarna på ett 

föräldramöte. Författaren som deltog på mötet hade aldrig tidigare hört talas om Helianthus 
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förskola och således inte heller om Solveig Sunnebo. Mötet var till för föräldrar som sökt 

förskoleplats i norra och östra regionen i Örebro till våren 2011. En av oss har barn och av 

den anledningen var det hon som var med på mötet. Med på mötet deltog alla rektorer för de 

kommunala förskolorna i dessa områden, handläggaren på Örebro Kommun och två 

representanter från en friförskola. På grund av det ökande antalet barn har kommunen i 

Örebro svårt att hänga med. Av den anledningen har Solveig Sunnebo, VD för Helianthus 

AB, beslutat sig för att öppna två traditionella förskolor i Örebro varav den ena kommer att 

vara belägen i den norra regionen av Örebro. Färdigställandet av den första förskolan på norr 

kommer att ske till vår/sommar 2011 och kommer att ha plats för 100 barn. (Föräldramöte, 

2010-10-26) 

Det rådde en ganska upprörd stämning på mötet då det finns fler barn än antal förskoleplatser. 

Många föräldrar var oroliga för att inte få någon plats överhuvudtaget. Mötet inleddes med att 

rektorerna för de kommunala förskolorna berättade hur de skall göra för att bemöta det ökade 

trycket. Föräldrarna ställde sig kritiska till kommunens förslag på större grupper och andra 

tillfälliga lösningar. Efter deras presentation tog Sunnebo plats på scen för att berätta om sin 

förskola. Hon utstrålade självförtroende, var vältalig och pratade med hög röst. Hon 

gestikulerade för att ytterligare förtydliga att hon menade det hon sa. Hon var även väl 

förberedd med en tydlig powerpoint-presentation och integrerade med föräldrarna för att få 

dem att ryckas med i hennes berättelse. (Föräldramöte, 2010-10-26) 

Solveig Sunnebo förklarade att hon bedrev två typer av förskolor; den traditionella och den 

mobila förskolan. Då Örebro endast kommer att erbjuda den traditionella förskolan var det 

den hon lade fokus på att beskriva. Hon berättade även att alla hennes pedagoger var 

Helianthus-certifierade i mobil pedagogik. När hon talade om certifieringen lät hon mycket 

stolt. Sunnebo pratade om barn och föräldrar som kunder och att de stod i fokus för det arbete 

som Helianthus bedriver. Hon berättade även lite kort om sin mobila förskola även fast 

Örebro inte skall få några bussar. Det fanns en stolthet i rösten när Solveig Sunnebo berättade 

om sin verksamhet och hennes engagemang ledde till att författaren fick en känsla av att 

Helianthus var en förskola utöver det vanliga. (Föräldramöte, 2010-10-26) 

Föräldrar kan även ta del av Helianthus hemsida för att söka information. Huvudrubrikerna är: 

Helianthus, Om oss, Våra förskolor, Mobil Förskola, Mobil Pedagogik, Nyheter och Kontakt. 

De ämnen som togs upp på föräldramötet går att utläsa mer utförligt här.
12

 

Kommunikationen till sina medarbetare  

Under intervjun med Sunnebo berättade hon om på vilka olika sätt hon förankrar sin vision 

hos sina medarbetare. Exempelvis blir de nya medarbetarna introducerade genom att få ta del 

av visionen. Hon menar att det finns en grund att stå på när det gäller hennes tankar och idéer, 

en grund som hon inte behöver arbeta så mycket med. Hon menar att det existerar en viss 

kultur inom Helianthus AB och att det därmed finns vissa bärare av hennes idéer. Dessa 

kulturbärare får vara del i arbetet när nya förskolor ska öppnas och nya medarbetare ska med 

på tåget. Vid introduktionen har Helianthus några dagar där Sunnebo själv deltar och berättar 
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om sin vision. I dagsläget förklarar Sunnebo att det skall öppnas två nya förskolor i Huddinge 

kommun. (Intervju, 2010-12-01)  

I intervjun påstår Sunnebo att det inte sker några regelbundna möten mellan henne och 

medarbetarna. Däremot säger hon att hon har regelbundna möten med sin ledningsgrupp. 

Anledningen till detta tror hon kan bero delvis på att medarbetarna har ökat i antal och idag 

uppgår till 90 stycken. Sunnebo säger att hon besöker de olika förskolorna när tillfälle ges och 

på så vis entusiasmerar sina medarbetare. (Intervju 2010-12-01) 

Utbildning 

Sunnebo beskriver att Helianthus AB har en företagsstruktur som inte liknar någon annan. 

Som ny medarbetare är det en hel del denne behöver lära sig vad gäller Helianthus tankesätt. 

Sunnebo kände att tidigare utbildning hos pedagoger ibland var mindre tillfredsställande. Det 

ledde till att hon utformade en egen utbildning som gäller för just hennes verksamhet. Den 

leder till att medarbetaren blir Helianthuspedagog med mobil pedagogik som en del i 

utbildningen. Längden på utbildningen varierar beroende på medarbetarens förutsättningar. 

Bevis för att medarbetaren har förstått Helianthus tankesätt blir lättare att ta del av då 

Sunnebo kan ha fysisk kontakt med dem. Det sätt som utbildningen examineras på, vilket 

även utförs av Sunnebo själv, avgörs även det genom medarbetarens förutsättningar. Sunnebo 

anser att hon har en människosyn som innebär att människor ska få visa sin kunskap på det 

sätt som passar dem bäst. Hon menar att alla ska få en ärlig chans oavsett bakgrund. (Intervju, 

2010-12-01) 

För att se hur Sunnebo förmedlar ut sin vision till sina medarbetare redovisas nedan en 

sammanfattning av det material som ingår i utbildningen för den nyanställda på Helianthus.  

De tre ledorden stolthet, engagemang och delaktighet är vad Sunnebo först och främst vill 

förmedla till sina medarbetare. Hon vill att ledorden skall prägla hela organisationen i alla led. 

Det är därför av största vikt att medarbetarna vet vem de är till för, vilket är kunderna 

(föräldrar och barn). Det är även viktigt att den enskilde medarbetaren, och givetvis hela 

organisationen, är medvetna om de mål som skall nås. (Dokument, Från vision till verklighet) 

Det dokument som beskriver verksamhetens huvudprocesser (trygghet, service och lärande) är 

som nämndes tidigare indelade i mindre moduler exempelvis inskolning. Varje modul 

presenteras först genom ett kort utdrag ur läroplanen för förskola och vad den säger om just 

den modulen. Därefter presenteras en tolkning som Helianthus har gjort för hur de skall följa 

läroplanen. Först nämns någon eller några punkter under rubriken ”Mål att sträva efter” och 

sist nämns några punkter under rubriken ”Mål att uppnå för medarbetare”. Mål att sträva 

efter benämns under inskolning som: ”En öppen dialog mellan hem och förskola har skapats 

som bidrar till en grundtrygghet hos barnet och ett gemensamt ansvarstagande om barnets 

fostran och utveckling”.  De tre punkter som sammanfattar målen som medarbetarna skall 

uppnå är följande: ”Alla barn trivs på förskolan. Alla föräldrar känner sig lugna och trygga 

när de lämnar sitt barn. Alla föräldrar har en insikt om förskolans verksamhet”. (Dokument, 

Verksamhetsmål) 
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Solveig Sunnebo presenterar i ett annat dokument som är tillägnat medarbetarna ett sätt för 

dem att förstå organisationen. Hon beskriver Helianthus som en fotbollsplan, vilket även är 

titeln på hennes metafor. Arenan (förskolan) innehåller linjer (regler). Publiken ses som 

kunder där hemmapubliken är de nuvarande kunderna och bortalagets publik är 

konkurrenternas kunder. Spelarna är medarbetarna. Ledarens uppgift är att se till så att alla på 

planen vet vad de skall göra. Sunnebo vill att Helianthus skall vara ett offensivt lag som 

människor tar till sitt hjärta. På bänken sitter stödfunktioner som exempelvis ledning, 

kokerskor och timvikarier. (Dokument, Från vision till verklighet)  

”Min mening med ledningsteamet är att om ”chef” är en position så är ”ledarskap” en 

relation till sin organisation. Ledarskapet bör enligt mig bygga på relationer långt hellre än 

positioner, eftersom jag tror att det är då de positiva krafterna frigörs. Ingen ledare får dock 

abdikera från sin roll i syfte att relationerna bara förblir goda. Konsten att balansera mellan 

dessa två begrepp är också beviset på ett lyckat ledarskap menar jag.” (Sunnebo, dokument, 

Från vision till verklighet) 

Kvalitetssäkring 

Som nämndes tidigare är stolthet, engagemang och delaktighet något som Sunnebo vill 

förmedla till sina medarbetare. I intervjun säger Sunnebo att Helianthus AB jobbar med dessa 

tre ledord i medarbetarskapet. Genom verktyget OCN vill hon säkerställa den kompetens och 

kvalitet som hon vill skall vara kopplad till Helianthus. (Intervju, 2010-12-01) OCN Sweden 

AB (open, collage, network) är ett tjänsteföretag som tillhandahåller en metod för 

kvalitetssäkring och erkännande av lärande. OCN-metoden utvecklades i England i början av 

80-talet. Detta går att utläsa på deras hemsida: ”Kvalitetssäkringen bygger på samverkan 

mellan flera aktörer – aktörer vars uppgift är att upprätthålla och utveckla god standard och 

kvalitet.” Organisationer som använder sig av OCN-certifiering har utbildat en egen utbildare 

som ser till så att kvalitetssäkringen efterlevs på organisationen. Avslutningsvis står det: ”Vår 

övertygelse är att med stöd av OCN-metoden är det betydligt enklare att kommunicera 

lärande som sker utanför den formella skolan. Att medverka till att ge allt lärande ett 

erkännande, är också att ta socialt ansvar”.
13

  

Sunnebo berättar i intervjun att hon valde detta redskap för att det stämde överens med den 

värdegrund vad gäller människosyn som hon själv har. Genom olika mål, exempelvis 

inskolning, skall medarbetarna kunna bevisa för Sunnebo, som är handledare, att de har 

använt det material som Sunnebo har givit dem. Sunnebo erkänner att hon måste utbilda fler 

handledare för att hennes medarbetarskara har växt. Det viktiga är inte hur lång tid det tar för 

medarbetarna utan att de gör rätt, menar Sunnebo. (Intervju, 2010-12-01) 

Kvalitet nämns även på hemsidan som något Helianthus arbetar aktivt med. Detta går att 

utläsa om OCN-metoden på hemsidan: ”En Mobil Förskola är en unik arbetsmiljö för både 

barn och pedagoger och ställer höga krav på bland annat säkerhet. Helianthus Mobila 
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Förskolor bemannas av pedagoger som utbildas i Mobil Pedagogik och certifieras som 

Mobila Pedagoger i samarbete med OCN Sweden AB”.
14

 

Kommunikationen till kommun 

Skolor och äldreomsorg som traditionellt drivits av kommuner har i allt större utsträckning 

lämnats över till privata företag
15

. Sedan den 1 juli 2006 gäller så kallad etableringsfrihet av 

förskolor. Kommunen måste dock godkänna att de enskilda förskolorna uppfyller vissa 

kvalitetskrav. När den privata förskolan väl är godkänd måste kommunen lämna bidrag till 

verksamheten.
16

  Inom Huddinge kommun, där Solveig Sunnebo har de flesta av sina 

förskolor
17

 och där hon även startade sin verksamhet, följs kvalitetskraven upp genom bland 

annat kvalitetsdeklarationer och olika föräldraenkäter
18

. Detta bekräftades genom ett samtal 

med en placeringsassistent på Förskoleverksamheten i Huddinge
19

, som handhar dessa 

ärenden. Placeringsassistenten gav oss även information om den mobila förskolan. 

(Telefonsamtal, 2010-12-14) 

När Sunnebo får frågan om hur kommunen har mottagit hennes förskolebussar och hur det 

gick till när hon skulle få igång den verksamheten svarar hon: ”Jag frågade inte någonting! 

Utan jag gjorde min grej och jag köpte min buss och jag startade min verksamhet här och 

frågade aldrig.” Kommunen har inte varit inblandad i Sunnebos idé enligt henne. Hon anser 

att hon har förmedlat sin idé till Huddinge kommun men att de inte har någon djupare 

förståelse för den. Huddinge kommuns politiker och tjänstemän har, enligt Sunnebo, aldrig 

varit och sett bussen. Däremot får hon studiebesök från andra kommuner i Sverige som vill se 

hennes bussar. Hon menar även att det inte sker några regelbundna möten mellan henne och 

kommunen. Den personliga kontakt som Sunnebo verkar tycka är så viktig är något som hon 

anser att förvaltningen har förlorat. (Intervju, 2010-12-01) 

Eftersom Sunnebos företag har fått auktorisation i kommunen att driva förskolor gäller sedan 

fri etableringsrätt, enligt Sunnebo. Det enda hon anser att hon behöver ta hänsyn till är att 

barnen är inskrivna på förskolan. Sedan om vissa av dessa barn åker ut i en buss är inget som 

kommunen kan lägga sig i, utifrån Sunnebos synpunkt. Vidare säger hon att föräldrarna vill 

ha sina barn på den mobila förskolan och att Helianthus har längst kö i kommunen. Det skulle 

vara förödande för hela friskole- och friförskolors verksamhet om kommunen skulle lägga sig 

i hur dessa drivs menar hon. Sunnebo menar att grunden till att det en gång bestämdes att 

privat verksamhet skulle få drivas inom det här området var för att innovatörer och de som 

tänker annorlunda skulle få en chans. Det Sunnebo har åstadkommit hade inte varit möjligt 

om hon hade varit anställd inom kommunen, enligt henne själv. Därmed menar Sunnebo att 

kommunen inte kan ställa några krav. (Intervju, 2010-12-01) 
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Det går inte att utläsa vare sig på hemsidan eller i de dokument vi har tagit del av om något 

samarbete mellan Helianthus och kommuner. Vi kan inte se att någon kommun nämns vid 

namn vid ett enda tillfälle. 

Sunnebo = Visionen? 

I intervjun beskriver Solveig Sunnebo att det är ett arbete i sig att hålla visionen levande, 

vilket är något som hon ägnar sig mycket åt idag. Hon vet att verksamheten är starkt 

sammankopplad med henne som person och det kan vara en risk. Det finns en form av 

personifiering, vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt i den meningen att 

medarbetaren blir extra motiverad vid ett personligt besök av henne. Den negativa aspekten 

blir att visionen är så starkt sammankopplad med bara henne. (Intervju, 2010-12-01) Detta är 

något som även framkommer i de dokument vi har tagit del av. På hemsidan går det att läsa 

väldigt mycket om Sunnebo och hon genomsyrar hela hemsidan. Under fliken ”vision och 

värdegrund” figurerar hon på bild och hennes bakgrund och vision beskrivs.
20

 Det går att titta 

på en presentation på internet där Sunnebo, i ett bildspel berättar om hur hon grundade den 

mobila förskolan
21

. Det går även att utläsa att hon är en av tio finalister i den nationella 

tävlingen Beautiful Business Award
22

. 

Sunnebo menar att ett arbete för att få visionen att vara självbärande behövs för att den ska 

leva vidare även när hon inte är verksam längre. Vidare säger Sunnebo att visionen finns 

nedskriven, vilket kan underlätta arbetet med att få visionen att leva vidare. Hon är den som 

får mest uppmärksamhet och har även blivit nominerad till årets företagskvinna men hon 

menar på att hon inte vore någonting utan alla runt henne. (Intervju, 2010-12-01) 

4.5 Återkoppling 
I de dokument som är tillägnat medarbetarna går det att utläsa att det måste finnas instrument 

för uppföljning för att veta om resultaten har uppnåtts. Vidare beskrivs att Helianthus deltar i 

olika kvalitetstävlingar och arbetar ständigt för att identifiera förbättringsområden. Solveig 

Sunnebo uttrycker i dokumentet att ett företag alltid måste arbeta med att hitta 

förbättringsområden för att kunna möta morgondagens krav. För att säkerställa de 

kvalitetskrav som är uppsatta använder sig Helianthus av OCN-metoden som beskrevs i ett 

tidigare avsnitt.  

Kunder (föräldrar och barn) 

I intervjun säger Sunnebo att föräldrar inte längre är intresserade av om barnen har gjort ett 

halsband eller inte. Föräldrarna är idag mer intresserade av om barnen har varit ute. Om 

Solveig berättar att de varit på museum blir föräldrarna väldigt glada. Hon fortsätter: ”Det är 

här man får feedback från föräldrarna. De här teckningarna som barnen har ritat ligger kvar 

på hyllan. Det är inte för att de är ointresserade utan det är för det har hänt någonting i vårt 

sätt att tänka, där vi har gått från ett prestationsorienterat sätt att leva till ett 

upplevelsebaserat sätt att leva”. (Intervju, 2010-12-01) På föräldramötet efter hennes 
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presentation tillät hon publiken att ställa frågor och hon stannade även kvar efter mötet för fler 

frågor (Föräldramöte, 2010-10-26).  

Medarbetarna  

Medarbetarna på Helianthus AB:s förskolor har varit, rent pedagogiskt, positiva till de nya 

förskolebussarna, säger Sunnebo under intervjun. Vissa justeringar har fått göras under vägen 

då mindre problem har uppstått, exempelvis har trettio minuters lunchrast ändrats till 

måltidsuppehåll, då en av pedagogerna kom till Sunnebo och sa: ”Solveig, vet du hur kul det 

är att ha lunchrast under en tall? Ensam?” Således går de på den mobila förskolan under ett 

annat kollektivavtal för en bättre anpassning till rådande situation. (Intervju, 2010-12-01) 

I den dagliga verksamheten får pedagogerna ta egna beslut hela tiden vilket Sunnebo 

uppmuntrar. Hon menar att det är det som väcker glöden i deras ögon och även skapar de 

lärtillfällen hon tycker är så viktiga, som exempelvis situationen med bussen vid 

poliskontrollen. De vuxna lär tillsammans med barnen eftersom många av de situationer som 

uppstår är nya för de vuxna. De får även många gånger frågor som de heller inte har svar på 

och Sunnebo säger: ”… vi får akta oss som vuxna eller som människor att tro att vi alltid vet 

svaren utan tillsammans kan vi hitta svaren. Och det..ibland kan en liten femåring mer än va 

jag kan.” Sunnebo berättar under intervjun att hon följer upp vad hennes pedagoger gör. De 

arbetar ibland i utvecklingsgrupper och var tredje år revideras målen inom organisationen. Ett 

annat exempel på återkoppling är att hennes förskolechefer ofta bjuder in Sunnebo att delta på 

olika planeringsdagar etc. där hon förmedlar sin vision. För tillfället anser Sunnebo att hon 

har mer kontakt med den mobila förskolan, då hon följer denna ur ett annat perspektiv än den 

traditionella. Den mobila förskolan har även ett annat rapporteringssystem, där alla deras 

bilder och dokumentationer ska nå Sunnebo. (Intervju, 2010-12-01) 

I det dokument som Sunnebo delar ut till sina nyanställda beskrivs, som nämnts tidigare, de 

tre huvudprocesserna trygghet, service och lärande. Dessa utvärderas genom föräldraenkäter, 

barnenkäter och utvecklingssamtal. (Dokument, Verksamhetsmål)  

När andra försöker implementera Sunnebos idé 

Vi får en känsla av att visionen som Solveig Sunnebo har med sina bussar är otroligt viktig för 

henne. När bussarna används för ett annat syfte blir hon ledsen och frustrerad. Exempelvis 

implementerade Uppsala kommun förskolebussar på grund av platsbrist. Hon tror att det är en 

av anledningarna till att föräldrar i Uppsala reagerade så negativt. Sunnebo menar att 

förskolebussen skall vara ett alternativ som föräldrarna själva skall kunna välja, inget de skall 

tvingas på. Vidare utbildade Uppsala kommun pedagoger till busschaufförer, vilket enligt 

Sunnebo är beundransvärt, dock hade inte beslut tagits om vilka förskolor de mobila 

förskolorna skulle tillhöra. Det resulterade i att vissa av de pedagoger som utbildats till 

busschaufförer ej arbetade på den aktuella förskolan. Helt nya pedagoger som skulle ”ta över” 

barnen från de pedagoger som arbetat med dessa barn i flera år innebar ett motstånd från 

pedagoger på den aktuella förskolan. Det kom även kritik från föräldrarna då pedagoger som 

de skapat en relation till helt plötsligt skulle försvinna. Sunnebo menar på att det aldrig skulle 

ske gällande hennes pedagoger. En relation har skapats där barnen ses som pedagogernas 

egna barn, vilket leder till att föräldrarna har ett förtroende för dessa. Det leder i sin tur till att 
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föräldrarna är väldigt positiva till de olika utflyktsmål som Sunnebos mobila förskola tar sig 

iväg på. Sunnebo är positiv till att andra vill använda sig av hennes idé då det möjliggör att 

fler barn får tillgång till hennes form av verksamhet. Dock måste det göras av rätt anledning. 

(Intervju, 2010-12-01)  

Den negativa kritik bussarna fick i Uppsala var inget Sunnebo tog personligt eftersom det var 

kommunen som stod för implementeringen, inte Sunnebo själv. I övrigt verkar inte Sunnebo 

ha upplevt så mycket motstånd. (Intervju, 2010-12-01)  

4.6 Intryck och reflektioner under insamlingen av empiri 
Intervjun var i det stora hela avslappnad. Sunnebo pratade väldigt fritt och utan överdrivet 

långa pauser. Det var svårt för oss att flika in frågor då hon pratade på utan avbrott. Hennes 

språk innehöll både svordomar och slang men även akademiska begrepp. Hon skrattade 

mycket och högt. Hon framställde sig själv ibland som lite knäpp, exempelvis säger hon: ”Ja 

det måste vara någon skada här inne (pekar på huvudet och skrattar) ADHD så det räcker! 

(SKRATT)”. (Intervju, 2010-12-01)  

Den enda gången som hon blev lite allvarlig var när hon pratade om Uppsala kommun och 

hur de hade ”misshandlat” hennes vision. När vi frågar henne om det motstånd som fanns i 

Uppsala kommun vill hon inte kännas vid att hon har något med det att göra. Det är enbart 

kommunens fel och hon har till och med utmanat dem i att sköta förskolan bättre. 

Överhuvudtaget verkar det inte finnas några motgångar i Sunnebos verksamhet, allt flyter på 

som en dans. (Intervju, 2010-12-01)  

Hon var väldigt bestämd i sina åsikter, vi fick en känsla av att hon hade berättat den här sagan 

många gånger. Hon var väldigt övertygande när hon pratade som att det inte fanns några 

tveksamheter till att det hon sa var sanning. Språkval var inte heller något hon verkade 

reflektera över utan hon pratade obehindrat. Hennes kommentar om att ingen skulle kunna slå 

henne på fingrarna vad det gällde kunnandet inom förskoleverksamheten genomsyrar hela 

intervjun då vi tror att hon inte vill kunna bli slagen på fingrarna inom något område. 

(Intervju, 2010-12-01)  

På hemsidan används ett väldigt enkelt och lättförståligt språk. Många bilder används och de 

föreställer oftast glada, lekande barn i olika miljöer. Alla bilder utom två är tagna utomhus. 

Sidorna innehåller inte så mycket text men många smårubriker så det är lätt att hitta det man 

söker. Återkommande på hemsidan är lärandet och det upplevelse - och situationsanpassande 

lärandet.
23

 De dokument som är tillägnade medarbetarna är även de väldigt lättlästa med lite 

text på varje sida. Ett enkelt språk används och exempelvis huvudprocesserna trygghet, 

service och lärande upprepas gång på gång. (Dokument, Från vision till verklighet; 

Verksamhetsmål) 

 

                                                           
23 http://www.helianthus.se/index.html 

 

http://www.helianthus.se/index.html


37 
 

Företagare 

5. Analys 
         

       år analys, som utgår från den teoretiska referensramen och det empiriska underlaget, 

presenteras i detta kapitel. Först synliggörs vår modell än en gång för att påminna läsaren 

om vad vi ämnar analysera. Sist analyseras även den retorik som Solveig Sunnebo använder 

sig av. 

 

Figur 6, Egen utformad modell; En kommunikationsprocess. 

 

 

                 

 

 

5.1 Entreprenörskap 
Det framkom av empirin att Solveig Sunnebo var trött på det gamla systemet och ville ha en 

förändring. Att vilja förändra och utveckla det ekonomiska systemet är själva definitionen av 

entreprenöriella aktiviteter enligt Schumpeter (1883-1950) (Praag, 1999, s.9f). Sunnebo fick 

en idé om den mobila förskolan och mobil pedagogik. Hon introducerade sedan 

förskolebussen i det ekonomiska systemet. Schumpeter skiljer mellan uppfinning och 

innovation (Johansson, 2005, s.13f). Sunnebo har introducerat en ny vara som ej förut har 

varit bekant för konsumenterna genom att implementera förskolebussar och den mobila 

pedagogiken.  

I det teoriavsnitt som vi tidigare presenterade rörande entreprenörskap, särskiljdes vissa 

personlighetsdrag som anses typiska för en entreprenör. Nedan redogörs de personlighetsdrag 

som, efter insamling av empiri, är analyserbara gentemot Solveig Sunnebo.  

Att besitta kreativitet innebär att ha en förmåga att komma med idéer och lösningar som inte 

redan finns (Bjerke, 2005, s.105f). Som framkom i empirin är Sunnebo idéskaparen till den 

mobila pedagogiken. Som den kreativa person Sunnebo utgör sig för att vara kommer hon 

med lösningar och idéer som inte redan finns. Hon såg ett problem och kände frustration över 

hur den kommunala förskolan bedrevs. Hon tyckte inte att kommunen hade kundfokus, 

medarbetarna visste inte vem de var till för och det fanns inget medvetet ledarskapsfokus. 
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Synen på kunder, hur man uppmuntrar medarbetare och utvecklar medarbetarskapet var saker 

som fick Solveig Sunnebo att ifrågasätta kommunens sätt att bedriva sin verksamhet. Utifrån 

det problemet kom Sunnebo på en idé om hur hon själv, som egen företagare, skulle kunna få 

bukt med dessa problem. Vägen var inte spikrak, och även då Sunnebo blev privat fanns vissa 

problem kvar. Men hon gav sig inte utan kom på en ny idé om den mobila förskolan och 

mobil pedagogik.  

Initiativförmåga kännetecknas bland annat av att personen innehar starka prestationsbehov 

(Bjerke, 2005, s.105f). I empirin framkom att Solveig Sunnebo inte ville ses som okunnig när 

hon blev erbjuden tjänsten som barnomsorgschef. Utan tidigare erfarenhet i 

förskoleverksamheten bestämde hon sig för att själv läsa in utbildningen på egen hand. Detta 

för att ingen skulle kunna mer än henne och för att hon inte skulle framstå som inkompetent. 

När möjligheten gavs till att genomföra sina idéer tog hon chansen direkt.  

Ett annat kännetecken på initiativförmåga är att personen vill känna kontroll över situationen 

när hon genomför ett projekt (Bjerke, 2005, s.105f). De flesta av de dokument vi har tagit del 

av är skrivna av Sunnebo själv. Vid byggnationen av bussen i Norge åkte hon själv upp dit 

flera gånger. Vid utbildning av mobil pedagogik är det hon själv som är examinator. 

Helianthus använder sig av en OCN-certifiering för att säkerställa kvaliteten på 

organisationen. Organisationer som använder sig av OCN-certifiering har utbildat en egen 

utbildare som ser till så att kvalitetssäkringen efterlevs på organisationen. Även denna post 

innehar Sunnebo. Under intervjun framkom det även att visionen är starkt sammankopplad 

med henne som person. 

Självförtroende och tillit är den tredje egenskapen som tas upp i teorin som vi presenterade 

innan. I empirin framkom att Solveig Sunnebo kallar sig för expert inom förskoleområdet och 

hon utmanar Uppsala kommun om att hon kan driva en förskola bättre. Hon pratade 

obehindrat och var inte speciellt fundersam över språkval utan sa sin mening hela tiden.  

Däremot så är tilliten till andra människor delad. Hon uttrycker tillit till sin personal på så vis 

att de är kulturbärare av hennes vision. Samtidigt måste hon själv ha en del i all 

beslutsfattning vad gäller certifiering och kontroll. Tillit till kommunen verkar saknas helt.  

Ansvarskänsla är något som är signifikant med hur en entreprenör känner för sin egen 

verksamhet (Bjerke, 2005, s.106f). I den empiri vi har sammanställt framgår det gång på gång 

att Sunnebo är väldigt mån om sin verksamhet. Inte minst kommer detta till uttryck när hon 

beskriver sin besvikelse över hur Uppsala kommun har misskött hennes idé.  

Framtidsorientering, det vill säga att se mer till framtiden än till det som varit, är en egenskap 

som förknippas med entreprenören (Bjerke, 2005, s.106f). Under samtalet med Sunnebo ger 

hon inviter på att framtiden är något hon funderar på dagligen. Exempelvis är det på gång med 

nya förskolor i både Huddinge och Örebro. Hon nämner även att hon ligger i startgroparna för 

att skriva en ny bok.  
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Att se till framtiden innebär även att se möjligheter men att det kan leda till motstånd hos 

omgivningen (Bjerke, 2005, s.106f). Sunnebo visar tydligt att hon såg möjligheter med den 

mobila förskolan. Däremot verkar motstånd inte vara något hon reflekterat över.  

5.2 Ledarskap 

Solveig Sunnebo har implementerat den mobila förskolan i enlighet med den förändring som 

hon anser sker i omgivningen gällande pedagogiken. En ledare söker att strukturera om ett 

företags struktur och process för att anpassa sig till omgivningens förändring medan en chef 

accepterar organisationsstrukturen och dess process som den är enligt Gradwell (2004, s.13).  

Det citat av Solveig Sunnebo rörande ledarskap som återfinns i empirin visar att Solveig 

Sunnebo anser att relationsbyggande är av vikt. Hon talar även mycket om personlig kontakt 

och dialog med omgivningen under intervjuns gång. Wilson (2008) och Sjöstrand et al (1999) 

har påvisat att kommunikation och relationsbyggande är en allt större del i ledarens arbete och 

beteende i dagsläget.  

Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Transformativt och transaktionellt ledarskap har i teorin delats in sju olika faktorer där fyra av 

dessa faktorer återfinns inom transformativt och två faktorer inom transaktionellt. Den sista 

innebär avsaknaden av ledarskap. (Bass, 1990, s.22) Nedan presenteras analysen av de olika 

ledarskapsstilarna och dess olika faktorer. 

Faktorn karisma beskriver en ledare som agerar som en stark förebild för medarbetaren, som 

denne identifierar sig med och vars ideal han/hon eftersträvar (Bass, 1990, s.22; Northouse, 

2010, s.176ff). Solveig Sunnebos vision är starkt sammankopplad med henne. Sunnebo påstår 

att det innebär att många medarbetare ser upp till henne. Vid inverkan av faktorn karisma, ges 

medarbetaren en vision och en känsla för varför de verkar (Bass, 1990, s.22; Northouse, 2010, 

s.176ff). Sunnebo har en vision som hon förmedlar till sina medarbetare. 

Inspiration hos en ledare innebär att denne kommunicerar höga förväntningar till sina 

medarbetare. Genom motivation inspirerar ledaren sina medarbetare att bli bundna till och en 

del av den delade visionen i organisationen. (Bass, 1990, s.22; Northouse, 2010, s.176ff) 

Anledningen till att Solveig Sunnebo startade eget var att hon ansåg att kommunen saknade 

en positiv syn på medarbetarskap. Genom implementeringen av mobil pedagogik ansåg 

Solveig Sunnebo att hon skapade glöd hos sina medarbetare. ”Och när jag såg de här 

pedagogerna så såg jag glöd. Då såg jag glöd! Och så blev jag så himla glad” säger 

Sunnebo.  

En ledare som arbetar med intellektuell stimulus verkar för att medarbetaren ska utveckla sin 

kreativitet och vara innovativ. Medarbetaren stimuleras till att ifrågasätta sina egna normer 

och värderingar, men även ledarens och organisationens. (Bass, 1990, s.22; Northouse, 2010, 

s.176ff) Solveig Sunnebos vision ger möjlighet för medarbetaren att vara kreativ och 

innovativ, vilket diskuteras vidare i analysen av hennes vision. Sunnebo anser sig ge utrymme 

för kreativitet genom sin vision på så vis att det situationsanpassade lärandet är något som 

medarbetaren själv skapar.  
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Faktorn individuell omtanke innebär att ledaren ser till den enskilde individen och dennes 

behov enligt Bass (1990, s.22) och Northouse (2010, s.176ff). Solveig Sunnebo påvisar under 

intervjuns gång att hon har ett humanistiskt synsätt, där hon menar att alla är värda en ärlig 

chans oavsett bakgrund. Hon talar mycket om den personliga kontakten och hur viktigt det är 

med just dessa möten. Vidare är utbildningen som krävs för att få arbeta för Sunnebo 

anpassad efter individen. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar för medarbetaren att uppnå 

dessa krav. Det viktiga är att de lär sig. Enligt Bass (1990, s. 22) och Northouse (2010, 

s.176ff) agerar ledaren som handledare och rådgivare för medarbetaren på dennes väg mot att 

nå sin fulla potential. En ledare som innehar faktorn individuell omtanke delegerar gärna 

uppgifter till medarbetare för att de ska kunna växa genom personliga utmaningar. Sunnebo 

talar mycket om att medarbetaren ska ta egna beslut och att de ska fånga olika situationer som 

de hamnar i. Dock visar empirin att Sunnebo vill vara delaktig i det mesta som rör 

verksamheten. Exempelvis är hon den som examinerar den nya personalen. 

Transaktionellt ledarskap innehåller, enligt Bass (1990, s. 22) och Northouse (2010, s.181f) 

som nämnts tidigare, två faktorer och nedan presenteras analysen av dessa. 

Faktorn betingad belöning innebär en utbytesprocess där ledaren belönar medarbetarens 

ansträngningar på olika vis. Solveig Sunnebo arbetar mycket med att medarbetarna ska uppnå 

vissa krav som hon sedan examinerar på olika vis. Management by exception är ett ledarskap 

som innehåller negativ feedback, negativ förstärkning och rättande kritik. Solveig Sunnebo 

verkar väldigt positiv när hon talar om sina medarbetare.  

En faktor återfinns inom avsaknaden av ledarskap, så kallat Laissez-Faire ledarskap. Ledaren 

intar en roll som innebär att bara ”låta saker hända, utan att agera”. Sunnebo gav intrycket av 

att vara väldigt bestämd i sina åsikter och handlingskraftig med tanke på implementeringen av 

hennes egen idé. 

Enligt Shamir, House och Arthur, som nämndes i teorin, försöker en ledare som utövar 

karismatiskt ledarskap länka medarbetarnas identitet till organisationens gemensamma 

identitet. En sådan ledare fokuserar mer på de inre belöningarna än de yttre. Solveig Sunnebo 

är väldigt mån om sina medarbetare och besöker dem så ofta hon kan. Hon talar om att hon 

vill se glöd hos medarbetarna. 

5.3 Vision 
Solveig Sunnebo upplevde frustration gällande förskoleverksamheten på grund av något som 

hon inte riktigt kunde sätta fingret på. Hon sökte efter lösningar på detta problem. Det gav 

Sunnebo idén om upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande. Enligt Björn Bjerke, som 

återfinns i vår teoridel, finns visioner endast som idéer hos entreprenören och möjligtvis ett 

fåtal betydelsefulla aktörer runt denne. Det som stärker att Solveig Sunnebos vision är just det 

upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet är att hon dels benämner det som sin 

vision vid intervjun och att begreppen är genomgående i all data vi tagit del av. Enligt 

Källström (1995, s.44) bygger ledaren gradvis upp en referensram för den tänkta visionen 

genom dialog med omgivningen, såsom kunder, leverantörer och medarbetare, och så skapas 

visionen. Sunnebo hade inledningsvis ett möte med intressenter i Stryn. Vidare tog hon ner 



41 
 

sina medarbetare för att vara med första gången då de skulle få se hur en förskolebuss såg ut. 

Sunnebo tog även del av vad som efterfrågades av föräldrar i samhället.  

Enligt Svenska Akademiens ordbok står ordet vision för ”syn, uppenbarelse; framtidssyn”. 

Björn Bjerke (2005, s.144) menar även att visioner utgör föreställningar om framtiden. Det 

upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet, som var Solveig Sunnebos idé när hon 

startade upp den mobila förskolan, var något som hon ville skulle prägla hennes verksamhet i 

framtiden. Sunnebo säger att hennes vision om det upplevelsebaserade och 

situationsanpassade lärandet förverkligades då de första pedagogerna med sina barn gick 

ombord på bussen. Björn Bjerke menar att visionen ska ses mer som en inspirationskälla eller 

som en utmaning än att det ska vara ett uppnåeligt mål (2005, s.144). Även i dagsläget säger 

Sunnebo att hennes vision är det upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet och hon 

menar även att den stärks dag för dag.  

Visionens innehåll  

Trots förvirringen runt en exakt benämning av en vision så återfinns vissa karateristiska 

kännetecken för denna som Yukl (2009) och Källström (1995) nämner. 

En enkel vision möjliggör att den kan förstås av så många medarbetare som möjligt enligt 

Källström (1995, s.43). Solveig Sunnebos vision, det upplevelsebaserade och 

situationsanpassade lärandet, är kortfattad. Enligt Källström möjliggör en relativt otydlig 

vision att medarbetaren får ta mer egna initiativ och bli mer självständig. Sunnebos vision, ett 

upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande, innehåller inga riktlinjer för hur den dagliga 

verksamheten skall utföras. I intervjun berättade Sunnebo om olika situationer som visar på 

att medarbetarna kan ta egna beslut i den dagliga verksamheten, exempelvis när en 

medarbetare stannade bussen vid en poliskontroll. Enligt Källström innebär en relativt otydlig 

vision att medarbetaren måste tolka den i varje ny situation och därmed använda sina egna 

erfarenheter och kunskaper. 

Yukl (2009, s.308) nämner några fler kännetecken, bland annat att visionen ska vara 

utmanande men realistisk. Sunnebos vision om det upplevelsebaserade och 

situationsanpassade lärandet innebär att det går att utveckla lärandet och samtidigt är det 

möjligt att skapa lärande hela tiden. Sunnebo anser att det är nu det sker ett paradigmskifte 

och hon menar att föräldrar är mer intresserade av vad barnen upplevt under dagen än att få 

konkreta saker. Enligt Yukl skall visionen ha sin grund i organisationens nutida verklighet, 

men även vara en nåbar framtidsvision. Visionen skall även vara en bild av en önskvärd 

framtid. Sunnebos menar att det verkar ske ett paradigmskifte som innebär mer fokus på 

upplevelser, vilket hennes vision förmedlar. Enligt Yukl ska visionen vara attraktiv för 

organisationens medlemmar och andra intressenters värderingar, tro och ideal då deras stöd 

behövs. Solveig Sunnebos vision får, enligt henne, mycket positiv respons från medarbetarna 

och kunderna (barn och föräldrar). Detta förstärks genom att hennes verksamhet har längst kö 

i kommunen. Dock verkar responsen från kommunen vara mindre positiv då Sunnebo påstår 

att de inte har någon djupare förståelse för hennes verksamhet och inte har bemödat sig med 

ett besök hos henne.  



42 
 

En ledare som har en stark övertygelse gällande sin vision, ökar trovärdigheten i dennes 

ledarskap enligt Källström (1995, s.41f). Sunnebo berättade på eget initiativ om sin idé och 

benämnde även den som vision redan i inledningen av intervjun. Genom intervjun återkom 

hon till denna ständigt och när hon talade om visionen blev hon väldigt engagerad. 

5.4 Kommunikation och återkoppling 
Först i detta kapitel ges en övergripande analys av Solveig Sunnebos kommunikation och 

återkoppling för att sedan dela in dessa utifrån de olika aktörerna i hennes omgivning; kunder 

(barn och föräldrar), medarbetare och kommun. 

Kommunikation till omgivningen 
Tidigare, i vår teoretiska referensram, kunde utläsas att vi anslöt oss till ett meningsskapande 

perspektiv på kommunikation. Meningen skapas i interaktionen mellan människor och således 

genom deras kommunikation. Kommunikation är därmed så mycket mer än bara 

informationsspridning enligt Heide (2002, s. 34f). Solveig Sunnebo ägnar sig väldigt mycket 

åt kommunikation med sin omgivning och hon betonar vikten av personlig kontakt. Hon talar 

väldigt mycket om sina barn, som hon valt att kalla dem och om hur viktigt mötena med dem 

är. Således blir även mötena med föräldrarna av vikt, då det är de som väljer vilken förskola 

deras barn skall gå på. Sunnebo påpekar att hon så ofta hon kan åker ut till förskolorna för att 

entusiasmera sina medarbetare. Däremot talar Sunnebo mindre om Huddinge kommun. När 

en ledare uttalar en vision för organisationen och uttalar sig om vilka värderingar och ideal 

som är av vikt så förmedlar denne sina egna värderingar enligt Yukl (2009, s.305). Solveig 

Sunnebos vision är sprungen ur hennes egen idé som innefattar hennes värderingar. 

Återkoppling från omgivningen 
Återkoppling är av stor vikt enligt Fiske (2001, s.37) då sändaren av budskapet kan anpassa 

sin framställning efter mottagarens gensvar och behov genom den. Sunnebo menar att hennes 

kunder (föräldrar och barn) blir väldigt glada då barnen varit på olika utflyktsmål. Detta tar 

Sunnebo del av genom den personliga kontakten hon har med dem. Vad gäller medarbetarna 

använder sig Sunnebo av olika kvalitetsuppföljningar men har även personlig kontakt med 

dem. Sunnebo visar på att det finns en väldigt öppen kommunikation mellan henne och 

medarbetaren genom de olika situationerna hon nämner i intervjun. Sunnebo försöker möta 

sin omgivning så ofta det går. Det är i möten som det händer saker enligt henne. Det är det 

som ger henne energi och kraft för att fortsätta, vilket gör att de personliga mötena är otroligt 

viktigt för Sunnebo. Hon tror även att de hon besöker uppskattar detta. Respons från 

Huddinge kommun är inget Sunnebo berättar om. Enligt henne är det inte intresserade av 

hennes verksamhet.  

Kommunikation till sina medarbetare 

Källström (1995, s.46ff) har identifierat vissa kriterier för en god kommunikation. Den skall 

vara enkel, uthållig, konsistent och pedagogisk. Källström menar att komplexa budskap löper 

större risk att förvrängas eller missuppfattas. Budskapet, det upplevelsebaserade och 

situationsanpassade lärandet, som Sunnebo förmedlar till sina medarbetare, är kortfattat och 

konkret. Källström menar att en uthållig kommunikation innebär att budskapet upprepas så 

ofta som möjligt. Sunnebos budskap återfinns i allt material som nya medarbetare får ta del av 
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samt att hon deltar och berättar om sin vision vid introduktionen hos Helianthus. Dock sker 

inte några regelbundna möten mellan henne och medarbetarna, vilket delvis kan bero på att 

medarbetarna har ökat i antal och idag uppgår till 90 stycken. Däremot säger hon att hon har 

regelbundna möten med sin ledningsgrupp. Sunnebo anser att vissa utav hennes medarbetare 

är bärare av den kultur som återfinns på Helianthus och får därför vara del i arbetet när nya 

förskolor skall öppnas. Vidare talar Källström om konsistent kommunikation, där det menas 

att alla former av kommunikation som en ledare ägnar sig åt skall vara kongruenta, där dennes 

faktiska beteende blir viktigt. Under intervjun verkade Sunnebo väldigt engagerad när hon 

talade om sin vision och det upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet verkar vara 

en del av Sunnebo. Vidare innehåller Solveig Sunnebos vision inga svåra ord och tekniska 

formuleringar. Hon presenterar även företaget genom att beskriva det som en fotbollsplan, 

vilket gör det lätt för medarbetaren att förstå.  

Vidare menar Awamleh & Gardner (1999) att en visions genomslagskraft beror mycket på hur 

den kommuniceras till berörda. De pekar på de kännetecken som Källström tog upp som god 

kommunikation och menar även på att den personliga kontakten är mer effektiv än andra 

former av kommunikation. Som nämnts tidigare uttryckte Solveig Sunnebo hur viktigt det är 

med den personliga kontakten och hon talar om att bevis för att medarbetaren har förstått 

Helianthus tankesätt blir lättare att ta del av då hon kan ha fysisk kontakt med dem. 

Yukl (2009, s.305) menar att en nedskriven vision fungerar bra som komplement men en 

ledare bör även visa genom handling och beslut att denne stödjer visionen för att öka sin 

trovärdighet. Solveig Sunnebo har sin vision nedskriven, vilket medarbetarna får ta del av i 

olika dokument. I det dokument som Sunnebo delar ut till sina nyanställda beskrivs, som 

nämnts i empirin, de tre huvudprocesserna trygghet, service och lärande. Vidare har Sunnebo 

tre ledord stolthet, engagemang och delaktighet som hon vill förmedla till sina medarbetare. 

Hon vill att ledorden skall prägla hela organisationen i alla led. Genom de olika dokumenten 

kan Sunnebos vision ges uttryck. Som nämndes tidigare verkade Sunnebo väldigt engagerad 

när hon talade om sin vision och att det upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet 

verkar vara en del av Sunnebo.  

Återkoppling från medarbetarna 

Enligt Fiske, (2001 s.36f) betyder återkoppling överföringen av mottagarens reaktion tillbaka 

till sändaren. Som nämnts tidigare så använder sig Solveig Sunnebo av olika 

kvalitetsuppföljningar, bland annat OCN- certifieringen, och har personlig kontakt med sina 

medarbetare. Sändaren av budskapet kan, genom återkopplingen, anpassa sin framställning 

efter mottagarens gensvar och behov. Detta anser Fiske (2001, s.37) vara återkopplingens 

huvudfunktion. En god talare enligt Fiske (2001, s.37) är uppmärksam på den återkoppling 

hon får, vilket även stärks av Dimbleby (1999, s.74). Han nämner att en god kommunikatör 

bör vara observant och förstående. Sunnebo visar på att det finns en väldigt öppen 

kommunikation mellan henne och medarbetaren genom de olika situationerna hon nämner i 

intervjun. Exempelvis när en av medarbetarna ifrågasatte lunchrasterna och diskuterade saken 

med Sunnebo. Det resulterade i en bättre anpassning av lunchrasten till den rådande 

situationen, så kallat måltidsuppehåll. Sunnebo använder sig även av utvecklingsgrupper och 



44 
 

planeringsdagar. Medarbetarna reviderar målen för verksamheten var tredje år, i samarbete 

med Sunnebo.  

Kommunikation till kunder (föräldrar och barn) 

Som nämnts tidigare har Källström (1995, s.46ff) identifierat olika kännetecken för en god 

kommunikation, såsom att den skall vara enkel, uthållig, konsistent och pedagogisk. Även här 

är budskapet, det upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet, som Sunnebo 

förmedlar kortfattat och konkret. Uthålligt budskap innebär att det ska upprepas så ofta som 

möjligt. Under mötets gång framgick Sunnebos budskap men hon nämnde det inte 

återkommande. På hemsidan återkommer budskapet på flera ställen. Konsistent 

kommunikation, enligt Källström (1995, s.46ff) menas att alla former av kommunikation som 

en ledare ägnar sig åt skall vara kongruenta, där det faktiska beteende blir viktigt. Sunnebo 

har ett tydligt kroppsspråk och utstrålar självförtroende när hon förmedlar sin vision till 

kunderna under mötet. Det upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet beskrevs på 

föräldramötet genom ett bildspel. På hemsidan går det att lyssna och se på liknande bildspel. 

Vidare finns det många bilder och sidorna innehåller inte så mycket text utan små rubriker, 

vilket underlättar för att hitta.  

Personlig dialog är något som Källström (1995, s.46ff) har identifierat som överlägsen andra 

former av kommunikation. Solveig Sunnebo, som VD, var den som presenterade Helianthus 

AB vid föräldramötet och hon svarade även på frågor efter mötet. Awamleh & Gardner 

(1999) menar att en visions genomslagskraft beror mycket på hur den kommuniceras till 

berörda. De pekar på de kännetecken som Källström tog upp som god kommunikation och 

menar även på att den personliga kontakten är mer effektiv än andra former av 

kommunikation.  

Återkoppling från kunder (föräldrar och barn) 

Återkopplingens huvudfunktion är, enligt Fiske (2001, s.37), att sändaren av budskapet kan, 

genom återkopplingen, anpassa sin framställning efter mottagarens gensvar och behov. Enligt 

Fiske (2001, s.37) är en god talare uppmärksam på den återkoppling denne får, vilket även 

stärks av Dimbleby (1999, s.74). Han nämner att en god kommunikatör bör vara observant 

och förstående. Som nämndes i empirin så talar Solveig Sunnebo om ett paradigmskifte, 

vilket hon kunde komma fram till genom att ta del av föräldrars respons. Sunnebo använder 

sig även av föräldraenkäter och hon stannade kvar efter mötet för att besvara eventuella 

frågor.  

Kommunikation till kommun 

De fyra kriterier, som vi nämnde tidigare rörande en god kommunikation, analyserades även i 

förhållande till kommunen. Enligt Sunnebo existerar ingen kommunikation med Huddinge 

kommun. Hon menar att det inte sker några regelbundna möten mellan henne och dem. 

Sunnebo menar dock att hon har kommunicerat sin vision till kommunen men att de inte har 

någon djupare förståelse för hennes idé. Enligt henne har de inte heller besökt hennes buss. 

Sunnebo pekar på flera anledningar till varför hon anser att kommunen inte kan ställa några 

krav. Bland annat menar hon att eftersom att hennes företag har fått auktorisation i Huddinge 

kommun att driva förskolor gäller sedan fri etableringsrätt, enligt henne. Vidare går det inte 
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att utläsa vare sig på hemsidan eller i de dokument vi har tagit del av om något samarbete 

mellan Helianthus och Huddinge kommun. Kommunen nämns inte vid namn vid ett enda 

tillfälle.  

Dock verkar den anställde på Huddinge kommun som vi talat med ha kunskap om Helianthus 

AB och bekräftade även att kvalitetskraven som enskilda förskolorna måste uppfylla följs upp 

genom bland annat kvalitetsdeklarationer och olika föräldraenkäter. 

Återkoppling från kommun 

Som nämnts tidigare är återkopplingens huvudfunktion, enligt Fiske (2001, s.37), att sändaren 

av budskapet kan, genom återkopplingen, anpassa sin framställning efter mottagarens gensvar 

och behov. Enligt Fiske (2001, s.37) är en god talare uppmärksam på den återkoppling denne 

får, vilket även stärks av Dimbleby (1999, s.74). Han nämner att en god kommunikatör bör 

vara observant och förstående. Huddinge kommun är inte del i Sunnebos verksamhet på något 

vis enligt henne och därför menar hon att de inte kan ställa några krav. Den respons som 

mottagaren ger på ett budskap, skapar en reaktion hos sändaren, enligt Dimleby (1999, s.73). 

Uppsala kommuns implementering av bussarna resulterade i allt annat än det Sunnebo ämnar 

förmedla med sin vision. Detta ledde till att Sunnebo valde att utmana Uppsala kommun i hur 

man bäst bedriver den mobila förskolan.  

5.5 Retoriken 
I metodkapitlet förespråkade vi användandet av retorik som analysverktyg och vi beskrev de 

tre medlen ethos, pathos och logos. Nedan analyseras varje medel för sig utifrån de olika 

datainsamlingsmetoder som använts.  

Ethos  

Enligt vårt metodkapitel rörande retorik innebär ethos att genom karaktär uppnå trovärdighet.  

På föräldramötet var föräldrarna ganska upprörda och oroliga. Solveig Sunnebo svarade då 

genom att inta scenen och utstråla gott självförtroende. Författaren upplevde ett engagemang 

utöver det vanliga hos Sunnebo. Hon var även väldigt karakteristisk i sitt uttryck under 

intervjun. Hon skrattade väldigt mycket och uttryckte sig väldigt färgstarkt. Hon svor, sa att 

hon har ADHD och på andra sätt förstärkte meningen med det hon ville säga. På Helianthus 

hemsida står det mycket information om Solveig Sunnebo och som nämndes i empirin är hon 

nominerad till årets kvinnliga företagare.  

Ethos är det viktigaste medlet för att övertyga (Andersson, 2009, s.110). Ethos kan ges i 

uttryck genom att talaren vill framstå som viljestark och drivande vilket medför att talaren kan 

övertala sina lyssnare (Hellspong, 2004, s.50). Under intervjun talade Sunnebo på ett väldigt 

övertygande sätt. Vi kände efter intervjun att vi trodde på allt hon hade sagt. Sunnebo beskrev 

sig själv som en väldigt drivande person och att det har medfört att hon ofta har blivit 

tillfrågad att delta i olika utvecklingsgrupper. Viljan verkar inte heller saknas hos Sunnebo då 

vi under intervjun fick intrycket av att hon kunde göra vad som helst för att uppnå sin idé med 

den mobila förskolan.   
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Även då talaren lyckas med att skapa ett gott rykte om sig gäller det sedan att ständigt beakta 

sitt agerande. (Elmelund, 2008, s.123-141) Sunnebo menar att hon inte hade någon skuld i 

den negativa kritik som Uppsala kommun fick. 

Pathos 

Pathos betyder känsla och medlet är således känslor och målet är röra till handling 

(Andersson, 2009, s.44). Föräldrarna på föräldramötet var upprörda och Solveig Sunnebo 

försökte då dämpa deras känslor genom att prata gott om sin verksamhet på ett övertygande 

sätt. På hemsidan visas bilder på glada barn i utomhusmiljö och för att förenkla för 

medarbetarna att förstå Sunnebos vision nämndes i empirin hennes metafor av organisationen 

som en fotbollsplan. När starka känslor väcks hos intressenterna kan de identifiera sig, känna 

empati eller avsky och på så vis blir de övertygade till att handla (Andersson, 2009, s.110). 

Sunnebo åkte upp till Stryn, Norge, för att försöka övertala den norska fabriken att bygga 

hennes buss. Sunnebo försökte väcka känslor hos dem genom att de skulle fundera över sin 

barndom.  

Pathos innebär även att talaren uppfattar intressenternas känslor och sedan förstärker eller 

dämpar dem. Talaren måste då oftast uttrycka sina egna känslor, vare sig de är äkta eller 

spelade. (Hellspong, 2000, s. 113) När Solveig Sunnebo talar om hur Uppsala kommun har 

”misshandlat” hennes idé uttrycker hon sig och visar med sitt tonläge på rösten att hon är 

upprörd. Hon blir allvarlig, vilket smittar av sig på oss. Vi kan inte heller förstå hur 

kommunen kunde göra på detta sätt.  

Logos 

Logos är inom retoriken en blandning av förnuft och ord och genom logiska bevis kunna 

övertyga intressenterna om något. Således är medlet fakta och målet att informera (Hellspong, 

2000, s.115; Andersson, 2009, s.44, s.110). Solveig Sunnebo presenterade sig själv som VD 

på föräldramötet. Som nämndes tidigare försökte Sunnebo dämpa de upprörda känslor som 

föräldrarna kände angående för få förskoleplatser. Hon sökte övertyga dem om att hon hade 

lösningen på problemet genom nyöppnandet av hennes verksamhet. När Sunnebo förklarade 

hur hon fick idén till ett upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande var hon väldigt 

sakkunnig i sin förklaring. Överhuvudtaget var hennes berättelse om visionen väldigt 

faktabaserad. Hon ville bygga en buss, hur gör man då och så vidare. Ett lätt språk används på 

Helianthus hemsida och sidan är väldigt informationsrik. Även dokumenten är väldigt tydliga 

och informationsrika.  

Genom att ledaren besitter djupare kunskaper än intressenterna har hon lättare att påverka 

dem (Renberg, 2006, s.185f). Vid intervjutillfället berättade Sunnebo att hon inte ville bli 

”slagen på fingrarna” på grund av sin ovetskap inom ämnesområdet förskola. Hon läste då in 

all kurslitteratur hon kunde få tag på för att bli expert inom området. Under intervjun 

berättade Sunnebo för oss om hur det fungerade med nystartandet av förskolor och hur stor 

del kommunen hade i det.  
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6. Slutsatser 
 

är presenteras de slutsatser som grundas på analysen. Syftet med slutsatserna är att 

besvara problemformuleringen som studien avser att svara på. Kapitelet avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 

Frågeställning: Hur kommunicerar Solveig Sunnebo, som entreprenör och ledare, sin vision 

till omgivningen? 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur Solveig Sunnebo, som entreprenör och 

ledare, förmedlar sin vision, genom kommunikation samt vilken återkoppling hon anser sig få. 

Vi vill söka svar på hur Solveig Sunnebos entreprenörskap och ledarskap ter sig samt hur hon 

använder sig av det vid kommunikationen av sin vision. Vår studie kan vara utgångspunkt för 

framtida reflektioner för att öka medvetenheten om olika sätt att förmedla sin vision.  

6.1 Entreprenörskap 
För att kunna besvara hur Solveig Sunnebo, som entreprenör, förmedlar sin vision måste vi 

först se om hon är en entreprenör. Sunnebos entreprenörskap framkom tydligt i analysen. 

Schumpeter skiljer mellan uppfinning och innovation (Johansson, 2005, s.13f) och genom att 

Sunnebo har introducerat en ny vara som ej förut har varit bekant för konsumenterna, ses 

detta som en innovation. I analysen framkom att Sunnebo innehar många av de typiska 

egenskaper som en entreprenör besitter. Kreativitet är en av de egenskaper som kan kopplas 

samman med Sunnebo då hon är idéskapare till den mobila pedagogiken och den mobila 

förskolan. Genom att Sunnebo innehar starka prestations- och kontrollbehov tyder på att hon 

besitter initiativförmåga. I analysen framkom att Sunnebo verkar inneha väldigt gott 

självförtroende men att hon har lite svårt med tilliten till andra människor. Andra egenskaper 

som förknippas med en entreprenör är ansvarskänsla och framtidsorientering. Sunnebo verkar 

inneha både dessa egenskaper då det i analysen går att utläsa att hon är mån om sin 

verksamhets anseende och att hon har långtgående planer för framtiden. Men 

framtidsorientering är något som kan mötas av motstånd från omgivningen. Detta är dock 

inget som Sunnebo har reflekterat över. Genom detta kan slutsatsen dras att Sunnebo innehar 

många av de egenskaper som förknippas med en entreprenör.  

6.2 Ledarskap 
För att kunna besvara hur Solveig Sunnebo, som ledare, förmedlar sin vision måste vi först se 

om hon är en ledare. Därtill bör vi konstatera om Sunnebo innehar de ledaregenskaper som 

kopplas samman med valda teorier inom ledarskap; transaktionellt och transformativt 

ledarskap. Solveig Sunnebo har implementerat den mobila förskolan i enlighet med den 

förändring som hon anser sker i omgivningen gällande pedagogiken. En ledare söker att 

strukturera om ett företags struktur och process för att anpassa sig till omgivningens 

förändring medan en chef accepterar organisationsstrukturen och dess process som den är 

enligt Gradwell (2004, s.13). Vidare visar analysen att Sunnebo använder sig av 

kommunikation och relationsbyggande, vilket har påvisats vara en stor del av ledarens dagliga 
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arbete enligt Wilson (2008) och Sjöstrand et al (1999). Således kan Solveig Sunnebo ses som 

en ledare på den VD-post hon innehar.  

I analysen framkom att Solveig Sunnebo innehar många av de faktorer som transformativt och 

transaktionellt ledarskap har delats in i. Faktorn karisma kan kopplas samman med Solveig 

Sunnebo genom att hon har en vision som hon förmedlar till medarbetarna. Genom 

implementeringen av mobil pedagogik ansåg Solveig Sunnebo att hon skapade glöd hos sina 

medarbetare, vilket tyder på att hon innehar faktorn inspiration. Genom att ha en relativt 

otydlig vision arbetar Sunnebo med intellektuell stimulus genom sin vision, vilket ger 

möjlighet för medarbetaren att vara kreativ och innovativ. Solveig Sunnebo har ett 

humanistiskt synsätt, där hon menar att alla är värda en ärlig chans oavsett bakgrund. Det 

tyder på att hon använder sig av faktorn individuell omtanke.  

Vidare kan konstateras att Solveig Sunnebo även använder sig av det transaktionella 

ledarskapet vad gäller faktorn betingad belöning, då hon arbetar mycket med att medarbetarna 

ska uppnå vissa krav som hon sedan examinerar på olika vis. Dock är det svårt att uttala sig 

om Management by exception, som är ett ledarskap som innehåller negativ feedback, negativ 

förstärkning och rättande kritik.  

Sunnebo gav intrycket av att vara väldigt bestämd i sina åsikter och handlingskraftig med 

tanke på implementeringen av hennes egen idé. Därmed verkar hon inte inneha faktorn som 

återfinns inom avsaknaden av ledarskap. 

Genom detta kan slutsatsen dras att Sunnebo innehar många av de faktorer som det 

transformativa och transaktionella ledarskapet har delats in i.  

6.3 Vision 
För att kunna besvara hur Solveig Sunnebo förmedlar sin vision måste vi först konstatera att 

hon har en vision. Visioner finns oftast till en början som idéer hos entreprenören vilket 

analysen styrker att Sunnebo hade. Som en del i att bygga upp visionen skapade Sunnebo en 

dialog med tänkta leverantörer, sina medarbetare och kunder. Solveig Sunnebos idé om det 

upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet är hennes vision. Det som stärker att 

Solveig Sunnebos vision är just det är att hon dels benämner det som sin vision vid intervjun 

och att det är genomgående i all data vi tagit del av. Vidare menar Björn Bjerke att en vision 

skall vara ouppnåelig, vilket kan konstateras att Sunnebos vision är genom att den funnits med 

sedan start och även i dagsläget är densamma. Den stärks även dag för dag enligt Sunnebo.  

Visionens innehåll  

Undersökningen visar att Solveig Sunnebos visions innehåll stämmer överens med många av 

de karakteristiska kännetecken för denna som tas upp i teorin. Solveig Sunnebos vision, det 

upplevelsebaserade och situationsanpassade lärandet, är kortfattad och blir på så vis enkel att 

förstå. Sunnebo anser att det är nu det sker ett paradigmskifte och hon menar att föräldrar är 

mer intresserade av vad barnen upplevt under dagen än att få konkreta saker. Således har 

hennes vision sin grund i organisationens nutida verklighet, men är även en nåbar 

framtidsvision. Det kunde konstateras att visionen anses attraktiv för medarbetarna och 

kunderna (barn och föräldrar) genom exempelvis att Helianthus har längst kö av alla förskolor 
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i Huddinge kommun enligt Sunnebo. Dock verkar visionen vara mindre attraktiv för 

Huddinge kommun då Sunnebo påstår att de inte har någon djupare förståelse för hennes 

verksamhet och inte har bemödat sig med ett besök hos henne. Slutsatsen utifrån ovanstående 

resonemang är att Solveig Sunnebos idé om det upplevelsebaserade och situationsanpassade 

lärandet, kan ses som en vision. 

6.4 Kommunikation och återkoppling 
Då vår frågeställning är hur Solveig Sunnebo kommunicerar sin vision till omgivningen är 

slutsatserna rörande kommunikation en central del av vår studie. Vid kommunikation med 

kunder och medarbetare kan undersökningen styrka att Sunnebo främst använder sig av den 

personliga kontakten. Vidare kan det styrkas att Solveig Sunnebo tar del av återkopplingen 

vad gäller kunder och medarbetare. Medan återkoppling från kommunen är mindre 

framkommande. Som tidigare redovisats analyserade vi Sunnebos kommunikation utifrån fyra 

kriterier som tyder på god kommunikation; enkel, uthållig, konsistent och pedagogisk. Då 

Sunnebos vision är enkel, genom att den är kortfattad och konkret, uppfylls det kriteriet och är 

genomgående i hennes kommunikation. De tre resterande kriterierna ligger till grund för de 

slutsatser vi dragit. Nedan redovisas de slutsatser vi har kunnat dra utifrån analysen med 

hänsyn tagen till hennes kunder, medarbetare och kommunen.  

Medarbetare 

Enligt det som framkom i analysen använder sig Solveig Sunnebo främst av personlig kontakt 

när hon kommunicerar med sina medarbetare. Exempelvis försöker hon besöka sina förskolor 

så ofta hon kan. Solveig Sunnebo uttryckte hur viktigt det är med den personliga kontakten 

och hon talade om att hon vill ha fysisk kontakt med sina medarbetare för att kunna se att de 

tagit till sig Helianthus tankesätt. Det tyder på att hon gärna använder sig av den personliga 

kontakten och det verkar vara den hon ägnar sig mest åt när det gäller att kommunicera sin 

vision till medarbetarna. Tre av fyra kriterier, som tyder på god kommunikation, uppfylls när 

Sunnebo kommunicerar med sina medarbetare. Visionen som Sunnebo kommunicerar är 

enkel, uthållig genom hennes upprepning av den och den är lättförståelig, pedagogisk. 

Däremot är det svårt att dra några slutsatser om huruvida Sunnebo är konsistent i sin 

kommunikation med medarbetarna.  

Den återkoppling Sunnebo får enligt analysen är genom bland annat kvalitetsuppföljningar 

och personlig kontakt. 

Kunder 

Vid sin kommunikation till kunder använder sig Solveig Sunnebo främst av den personliga 

kontakten. Exempelvis visas det genom att Sunnebo själv deltog vid mötet och att hon talar 

mycket om hur viktigt mötena med barnen är. Även vid kommunikationen med sina kunder 

uppfylls tre av fyra kriterier, som tyder på god kommunikation. Visionen som Sunnebo 

kommunicerar till sina kunder är enkel och kommunikationen är konsistent genom att hennes 

kroppsspråk är kongruent med det hon kommunicerar. Vidare är kommunikationen av 

visionen till kunderna pedagogisk på så vis att hon bland annat använder sig av bildspel. 

Däremot kan inga slutsatser dras om huruvida Sunnebos kommunikation är uthållig eller ej. 

Exempelvis pågick föräldramötet för kort tid för att få en uppfattning om detta.  
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Den återkoppling Sunnebo får enligt analysen är genom bland annat de föräldraenkäter som 

Helianthus använder sig av och det faktum att Sunnebo stannade kvar efter mötet för att 

besvara eventuella frågor.  

Kommun 

Detta är ett stort frågetecken i vår slutsats då vi känner att vi inte kan dra några slutsatser om 

Sunnebos kommunikation med Huddinge kommun förutom att den inte verkar existera. 

Sunnebo hävdar att hon har kommunicerat sin enkla vision till kommunen dock har hon inte 

fått något gensvar enligt henne. Hon menar att det inte sker några regelbundna möten mellan 

henne och dem. Dock verkar den kommunanställde som vi talat med ha kunskap om 

Helianthus AB och bekräftade även att kvalitetskraven som enskilda förskolorna måste 

uppfylla följs upp genom bland annat kvalitetsdeklarationer och olika föräldraenkäter. Således 

kan utläsas att kommunikationen mellan Huddinge kommun och Solveig Sunnebo saknas, 

enligt henne själv. Därmed kan inte de tre kvarvarande kriterierna för en god kommunikation 

uppfyllas utifrån vår analys.  

Den återkoppling Sunnebo får gällande sin vision enligt analysen är att många kommuner gör 

studiebesök på hennes mobila förskolor. Vad gäller Huddinge kommun finns det ingen 

återkoppling att tala om utifrån det som framkom av analysen. Återkopplingen från Uppsala 

kommun var allt annat än positiv vilket ledde till att Sunnebo valde att utmana dem. Detta 

tyder på Sunnebo tagit del av återkoppling från Uppsala kommun och reagerat. 

6.5 Retoriken 
Genom den analys vi framställde kunde vissa slutsatser dras rörande Solveig Sunnebos 

retorik. Slutsatsen av vilka av de tre medlen ethos, pathos och logos Sunnebo använder sig av 

redovisas nedan.  

Ethos 

Solveig Sunnebos mest framträdande retoriska medel är ethos (karaktär) enligt vad som 

framkom i analysen. Exempelvis framstår hon som väldigt drivande och viljestark. Sunnebo 

var väldigt karakteristisk i sitt uttryck under intervjun och talade på ett övertygande sätt vilket 

ledde till att vi trodde på allt hon hade sagt. När vi sedan reflekterade över intervjun framkom 

vissa saker som vi då kom att ifrågasätta. Kan det verkligen vara så att hon helt sonika kan 

strunta i vad kommunen säger om hennes verksamhet? Eftersom vi inte reflekterade över det 

under själva intervjutillfället utan först vid transkriberingen av intervjun, måste Sunnebo ha 

lyckats med sin användning av ethos vid intervjutillfället. På hemsidan står mycket 

information om Sunnebo. Den informationen kan ses som något som ämnar påvisa hennes 

goda anseende, vilket kan leda till högre trovärdighet hos kunderna. Här används således 

ethos. 

Pathos 

Ett exempel på Solveig Sunnebos användning av pathos (känsla) framkom under 

föräldramötet där hon försökte dämpa deras upprörda känslor genom att lugna dem. På 

hemsidan visas bilder på glada barn. Glädjen hos barnen ämnar spela på kundernas känslor för 

att få dem att vilja ha sina barn på en Helianthus förskola. Genom metaforen om 

fotbollsplanen, som nämndes i analysen, vill möjligen Sunnebo skapa en känsla hos 



51 
 

medarbetarna. De skall vilja vara en del av det vinnande laget Helianthus. Vid intervjun som 

vi hade med Sunnebo var hennes pathos ständigt närvarande och det framkom extra tydligt 

när hon pratade om hur Uppsala kommun hade misshandlat hennes idé. Hon visade med både 

tonläge och kroppsspråk att hon var upprörd. Hon fick med oss i sitt resonemang och även vi 

ställde oss kritiska till Uppsala kommuns handlande. Ytterligare en gång påvisar Solveig, med 

hjälp av spelade eller äkta känslor, sin förmåga att få sin publik att reagera. Ett ypperligt bevis 

på pathos som medel för sin retorik är när Sunnebo försöker övertala den norska fabriken att 

bygga hennes buss. Genom att de skulle fundera över sin barndom försökte hon väcka känslor 

hos dem för att på så vis kunna röra dem till handling.  När känslor väcks hos fabriksarbetarna 

och de har något de kan identifiera sig med, kan det väcka empati hos dem vilket således kan 

leda till att de blir övertygade till att handla. Hennes användning av pathos verkar ha fungerat 

då fabriken gick med på att tillverka hennes bussar.  

Logos 

Det faktum att Solveig Sunnebo presenterade sig själv som VD på föräldramötet stärker 

hennes användning av logos (fakta). Som framkom i analysen ville hon bli expert på området 

förskola för att inte anses som inkompetent av hennes medarbetare. Hon ansåg sig inneha mer 

kunskap än dem och på så vis utövade hon logos genom att hon besatt djupare kunskap än 

sina intressenter. Detta var även något som vi fick erfara under intervjun när hon talade om 

exempelvis kommunen. Vi hade lite vetskap om hur det egentligen fungerade med 

nystartande av förskolor men köpte helt det Sunnebo berättade för oss. När Sunnebo förklarar 

hur hon fick idén till ett upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande använder hon sig av 

logos då hon är väldigt sakkunnig i sitt berättande. Helianthus hemsida och de dokument som 

vi tog del av var väldigt tydliga och informationsrika, vilket även det tyder på Sunnebos 

användning av logos.  

6.6 Sammanfattning av slutsatser 
Således kan undersökningen visa att Solveig Sunnebo är en entreprenör och ledare som har 

skapat en vision. Genom sitt entreprenörskap och ledarskap kommunicerar Solveig Sunnebo 

sin vision till omgivningen. Kommunikationen gentemot de olika aktörerna i hennes 

omgivning skiljer sig åt. Den kommunikation som Sunnebo har med medarbetare och kunder 

verkar vara av mycket god karaktär utifrån analysen. Vidare verkar kommunikationen med 

kommunen vara bristfällig utifrån Sunnebos perspektiv. Vad gäller kommunikationen med 

kunder och medarbetare kan det konstateras att Sunnebo främst använder sig av den 

personliga kontakten, vilket enligt teorin anses vara den mest effektiva formen av 

kommunikation. Det medlet som är främst kopplat med Sunnebos retorik är ethos men 

Sunnebo använder alla tre medel i någon form i sin kommunikation. 
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7. Diskussion 
 

       år diskussion grundar sig i att det under bearbetningen av analys och slutsats framkom 

vissa frågor som vi ämnar diskutera i detta kapitel. 

 

Under bearbetningen av analys och slutsats framkom vissa frågor som vi ämnar diskutera. En 

av dessa är Sunnebos koppling till visionen. Det går i analysen att utläsa vissa indikationer 

som tyder på att Sunnebo är väldigt starkt sammankopplad med visionen och att den på så vis 

kan få svårt att leva vidare när hon väljer att lämna organisationen. Det som i analys och 

slutsats tyder på att Sunnebo kan få svårt att få sin vision att leva vidare är bland annat hennes 

svårigheter att lita på andra och delegera ut uppgifter. Genom det kontrollbehov hon verkar 

besitta blir hon spindeln i nätet, vilket vi tror kan få konsekvenser den dag hon inte längre 

finns i organisationen.   

Hennes avsaknad av motstånd är även det något som vi har ifrågasatt. Är det verkligen 

möjligt att inte känna av något motstånd från omgivningen? Vi tror att det kan vara fråga om 

hennes användning av ethos som retoriskt medel. Att hon vill få oss att se henne som den 

starka entreprenören och ledaren som inte innehar några brister eller möter motstånd. 

Motstånd är inte heller alltid något negativt anser vi. Genom motstånd kan man även lära sig.   

Det har även uppstått en del frågetecken kring Sunnebos kommunikation med Huddinge 

kommun. Under intervjun talade Sunnebo relativt lite om Huddinge kommun och vid tillfällen 

då hon valde att göra det var det mindre positiva åsikter som framkom. Kommunen har olika 

kvalitetskrav som enskilda förskolor skall följa och som de följer upp på olika vis. Detta 

bekräftades genom ett telefonsamtal till en kommunanställd. Således torde Sunnebo inte 

kunna strunta i kommunen helt och hållet. Vad är det som gör att hon väljer att inte tala om 

någon kommunikation med kommunen? Och kan det verkligen vara så att det inte existerar 

någon? Enligt Yukl ska visionen vara attraktiv för organisationens medlemmar och andra 

intressenters värderingar, tro och ideal då deras stöd behövs. Sunnebo är beroende av 

kommunen för det är de som betalar ut pengar till henne. Hur är det egentligen med Sunnebos 

vision? Det framkom att den anses attraktiv i kunders och medarbetares ögon men hur är det 

med Huddinge kommun? Vad som saknas för att kunna besvara detta är kommunens aspekt 

av kommunikationen, vilket är en av studiens brister. Vidare har reflektioner gällande detta 

resulterat i ett ifrågasättande av Sunnebos uppfattning och dess överensstämmande med 

övriga aktörer i hennes omgivning. Vi ämnade delta på ett personalmöte för att kunna 

observera hur Sunnebo kommunicerar sin vision till medarbetarna. Dock inföll inte något 

sådant möte under studiens gång. 

Vad gäller Sunnebos ledarskap drogs slutsatsen att hon innehar både de transformativa och 

transaktionella faktorer som Bass delat in detta ledarskap i. Dock kunde inte någon slutsats 

dras om Management by exception, då det kan vara svårt att utläsa genom den studie vi 

genomfört. Om Sunnebo utövar detta torde synas genom observation av den dagliga 

verksamheten.  
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Som nämndes i vårt metodkapitel ansåg vi att tendenskritiken, respondentens eget intresse i 

ämnet, kunde anses relativt stor. Fördelen ansåg vi vara att vi troligen skulle få mer 

omfattande information, vilket vi kan konstatera är en av studiens styrkor. Nackdelen ansåg vi 

vara att svaren kunde bli överdrivet positiva. Överlag har endast positiva aspekter 

framkommit, vilket vi kan se som en av studiens brister. Detta kan vara ett bevis på Sunnebos 

användning av det retoriska medlet ethos där hon enbart vill framställa sig själv i bra dager för 

att på så vis öka sin trovärdighet. Men det har även gjort att vi har ifrågasatt hennes 

trovärdighet. Är det möjligt att entreprenörskap kan bedrivas utan motstånd eller kritik?  

Trots vissa brister har slutsatser kunnat dras utifrån vår studie och kan därmed vara 

utgångspunkt för framtida reflektioner för att öka medvetenheten om olika sätt att förmedla 

sin vision genom kommunikation. Denna studie kan därmed vara till nytta för andra 

entreprenörer vid implementeringen av en ny idé. Det är således studiens bidrag.  
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8. Vidare forskning 
 

       etta kapitel syftar till att ge förslag på vidare forskning. Under studiens gång har vissa 

förslag på vidare forskning inom ämnet uppdagats. Dessa presenteras i detta avslutande 

kapitel.  

 

En vision är ofta en idé hos entreprenören och några få aktörer runt denne. Idén/visionen som 

entreprenören har består av dennes värderingar och dessa värderingar kanske inte alla gånger 

stämmer överens med omgivningens värderingar. Entreprenörens idé skall läras ut till det 

berörda genom förmedlingen av denna. Vid förmedlingen av visionen torde därmed ett 

lärande ta plats och därför vore det intressant att studera vilken typ av lärande som 

kommunikation av en vision ämnar förmedla. 

Varje individ har sin subjektiva uppfattning om verkligheten och denna studie har endast visat 

Solveig Sunnebos uppfattning. Under studiens gång har vissa frågetecken gällande 

kommunikationen med kommunen uppstått. Det skulle därmed vara intressant att se på denna 

process ur kommunens perspektiv. Således kan även ett medarbetarperspektiv och 

kundperspektiv vara av intresse då det skulle skapa större trovärdighet gällande Solveig 

Sunnebos kommunikationsprocess. 

 

Studien skulle kunna göras med andra entreprenörer för att se vilka likheter och skillnader det 

finns jämfört med denna studies resultat.  

 

 

 

 

 
 

 

 



55 
 

Källförteckning 

Litteratur 
Alvesson M. (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur AB. 

Axelsson, B & Agndal, H. (2005), Professionell marknadsföring, Lund: Studentlitteratur AB. 

Bjerke, B. (2005), Förklara eller förstå entreprenörskap, Lund: Studentlitteratur AB. 

Bryman, A. (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Bryman, A. & Bell, E. (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber AB. 

Burns, J. M. (1978), Leadership, New York: Harper & Row.  

Dimbleby, R. & Burton, G. (1999), Kommunikation är mer än ord, Lund: Studentlitteratur. 

Elmelund Kjeldsen, J. (2008), Retorik idag – Introduktion till modern retorikteori, Hungary: 

Elanders Hungary Kft. 

Fiske, J. (2001), Kommunikationsteorier – en introduktion, Borås: W & W. 

Gillis, T. (2006), The IABC Handbook of Organizational Communication, San Francisco: 

Jossey-Bass. 

Heide, M. (2002), Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande, Lund: Lunds 

Universitet. 

Hultén, P., Hultman, J. & Eriksson, L.T. (2007), Kritiskt tänkande, Malmö: Liber AB. 

Johannisson, B. (2005), Entreprenörskapets väsen, Lund: Studentlitteratur AB. 

Källström, A. (1995), I Spetsen för sin flock, Stockholm: Förlags AB Industrilitteratur. 

Linell, P. (1999) Är kommunikationsvetenskapen ett ämne? Kompendium 1, del i Möten: en 

vänbok till Roger Säljö (1999) skriven av Sätterlund-Larsson, U & Bergqvist, K. Linköping: 

Tema Kommunikation. 

Northouse, P. G. (2010), Leadership, USA: Sage publications. 

Renberg, B. (2006), Språkets mirakel – om tänkande, tal och skrift, Stockholm: Liber AB. 

Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2007), Organizational behavior, USA: Pearson Prentice Hall. 

Sjöstrand, S-E., Tyrstrup, M. & Sandberg, J. (1999), Osynlig företagsledning, Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P. & Linghag, S. (2001), Det ordnar sig - Teorier om 

organisation och kön, Lund: Studentlitteratur AB. 



56 
 

Wiedershem-Paul, F. & Eriksson, L-T. (2006) Att utreda forska och rapportera, Malmö: 

Liber AB. 

Wigblad, R. (1995), Karta över vetenskapliga samband – Orientering I den 

samhällsvetenskapliga metoddjungeln, Lund: Studentlitteratur AB. 

Wilson, F. (2008), Organisation, arbete och ledning – en kritisk introduktion, Malmö: Liber 

AB. 

Yukl, G. (2009), Leadership in Organizations, USA: Pearson education. 

Doktorsavhandlingar 
Andersson, L. L. (2009) Ledarskapande Retorik – Dag Hammarskjöld och FN:s övriga 

generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal, Stockholm: Elanders 

Sverige AB. 

Gradwell, S. S. (2004), Communicating planned change: a case study of leadership 

credibility, Philadelphia: Drexel University. 

Johansson, C. (2003), Visioner och verkligheter - Kommunikationen om företagets strategi, 

Stockholm: Elanders Gotab AB. 

Vetenskapliga artiklar 
Avolio, B. J., Dvir, T., Eden, D. & Shamir, B. (2002), Impact of Transformational Leadership 

on Follower Development and Performance: A Field Experiment, The Academy of 

Management Journal, Vol. 45, Nr. 4, s.735-744.  

Awamleh, R. & Gardner, W.L. (1999), Perceptions of leader charisma and effectiveness: The 

effects of vision content, delivery, and organizational performance, The Leadership Quarterly, 

Vol. 10, Nr. 3, s.345-373. 

Bass, B. M. (1990), From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share 

the Vision, Organizational Dynamics. 

 

Battilana, J., Mattia G. & Metin, S. (2010), Leadership competencies for implementing 

planned organizational change, Leadership Quarterly, Vol. 21, Nr. 3, s.422. 

 

Emery, C. R. & Barker, K. J. (2007), The effect of transactional and transformational 

leadership styles on the organizational commitment and job satisfaction of customer contact 

personnel, Journal of Organizational Culture, Communication and Conflict, Vol.11, 

Nr.1, s.77-90.  

Johansson, D. (2005), Entreprenören i läroboken: Förekomst, innebörd, konsekvens, 

Ekonomisk debatt, Vol. 33, Nr. 4, s.45-57.  

Praag, C. M. (1999), Some classic views on entrepreneurship, De Economist, Vol.147, Nr.3. 

Ruvio, A., Rosenblatt, Z. & Hertz-Lazarowitz, R. (2010), Entrepreneurial leadership vision in 

nonprofit vs. for-profit organizations, Leadership Quarterly, Vol.21, Nr. 1, s.144. 

http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/3069307
http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/3069307
http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/action/showPublication?journalCode=acadmanaj
http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/action/showPublication?journalCode=acadmanaj
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/journal/10489843
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236575%231999%23999899996%23142317%23FLA%23&_cdi=6575&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=71833f3910d83b10392fa6f318bce9a8


57 
 

Tengblad, S. (2006), Is there a „New Managerial Work‟? A Comparison with Henry 

Mintzberg‟s Classic Study 30 Years Later, Journal of Management Studies, Vol.43, Nr.7 

Wren, J. & Dulewicz, V. (2005) Leader competencies, activities and successful change in the 

Royal Air Force, Journal of Change Management, Vol.5, Nr.3, s.295 – 309. 

 

Shamir, B. House, R.J. & Arthur, M. B. (1993), The Motivational Effects of Charismatic 

Leadership: A Self-Concept Based Theory, Organization Science, Vol. 4, Nr. 4, s. 577-594. 

Forskningsrapport 
Bergman, C.K. (1996) Challenge of 21st century leadership- the cornerstone and future 

building blocks. Alabama: Maxwell Air Force Base. 

Muntliga källor 
Intervju med VD för Helianthus AB, Solveig Sunnebo. Den 2010-01-12. Kl. 10.00.  

Telefonsamtal med placeringsassistent på Förskoleverksamheten i Huddinge. Den 2010-12-

14. Kl. 14.00.  

Föräldramöte med VD för Helianthus AB, Solveig Sunnebo, Olaus Petri skolan, Örebro. Den 

2010-10-26 Kl. 18:30. 

Samtliga material finns hos författarna, inspelning, direkta avskrivningar samt använda citat. 

Elektroniska källor 
Gustafsson, J. (2003-03-20) Bengt Johannisson, Sveriges första entreprenörskapsprofessor: 

Vi forskare borde oftare agera som entreprenörer. Tillgänglig: 

http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=126 (2010-12-09) 

 

Hellspong, L. (2000), Retorik och vetenskap, 

https://webappl.web.sh.se/C1256CD3003943A9/0/BD73DE65F70F4750C125713800508BB2

/$file/forskningsupps_text.pdf  (2010-11-22)  

 

http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11704 (2010-11-22) 

www.helianthus.se (2010-11-08, 2010-11-22, 2010-12-03, 2010-12-16) 

http://lnu.se/personal/bjorn.bjerke (2010-12-09) 

 

http://www.beautifulbusinessaward.se (2010-12-09) 

 

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx (2010-11-22) 

 

http://www.ocn.se (2010-11-18) 

 

http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=14321 (2010-11-15) 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/journal/10.1111/%28ISSN%291467-6486
http://onlinelibrary.wiley.com.db.ub.oru.se/doi/10.1111/joms.2006.43.issue-7/issuetoc
https://webappl.web.sh.se/C1256CD3003943A9/0/BD73DE65F70F4750C125713800508BB2/$file/forskningsupps_text.pdf
https://webappl.web.sh.se/C1256CD3003943A9/0/BD73DE65F70F4750C125713800508BB2/$file/forskningsupps_text.pdf
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11704
http://www.helianthus.se/
http://lnu.se/personal/bjorn.bjerke
http://www.beautifulbusinessaward.se/
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www.ocn.se/
http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=14321


58 
 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20001&a=s&quicksearchquery=etablering

sfrihet+f%C3%B6rskola&sok=etableringsfrihet+f%C3%B6r+f%C3%B6rskolor#soktraff 

(2010-11-15) 

 

http://www.huddinge.se (2010-12-13) 

Dokument 

Sunnebo, S. (2010), Helianthus – Från vision till verklighet. 

Helianthus AB, Verksamhetsmål. 

LOOP, tidskriften om ledarskap organisation och personal, nr 8, volym 1, 2007. 

Ansvarig utgivare: Eva Brandsma, LOOP, Taylor & Francis, Stockholm, exakta tryck AB, 

Hässleholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20001&a=s&quicksearchquery=etableringsfrihet+f%C3%B6rskola&sok=etableringsfrihet+f%C3%B6r+f%C3%B6rskolor#soktraff
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20001&a=s&quicksearchquery=etableringsfrihet+f%C3%B6rskola&sok=etableringsfrihet+f%C3%B6r+f%C3%B6rskolor#soktraff
http://www.huddinge.se/

