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Abstract  
 
It might be assumed that principals play a critical role in school organizational change 

processes. Evidence that both decision makers and relevant authorities share this assumption 

is found in the Swedish Education Act (SFS 2010:800) as well as the objectives and 

guidelines set down in relevant curricula (Skolverket 2011). Drawing its inspiration from 

phenomenological life-world research, the overarching aim of this study is to explore and 

describe the professional and personal experiences of school principals involved in 

organizational change processes in the educational system. As a consequence of this 

theoretical grounding in life-world phenomenology, our study has adopted the methodology 

of semi-structured interviews, with the aim of gaining access to regional life-worlds of 

principals by exploring narratives relating to their understandings and experiences of 

organizational change processes in the educational system. The themes brought up in the three 

conducted interviews provide the basis for interpretation that produces empirical evidence in 

the form of narratives. 

The results of this study highlight substantial divergences in the themes identified in the 

narratives of the principals: there is simply more setting the experiences related apart than that 

which draws them together. Furthermore, our results also indicate that the personal and 

professional experiences of organizational change processes in schools related by the 

interviewees likely constitute information of interest for other involved parties. From this we 

can make the assumption that an improved support for principals should involve a mutual 

exchange of experiences between school authorities and principles; this while at the same 

taking into account individual needs of principals. Based on the narratives of the interviewees 

in this study, there are four main conclusions to be drawn from this study: 

- Change requires organization if it is to be successful and lasting 

- Developmental change draws it power from a feeling of community and motivation 

- Managing co-workers specifically in relation to organizational change projects 

constitutes a problem for solitary principals 

- Studying organizational change projects as phenomena is problematic with regards 

quantifiable success rates and crowding out effects 

Keywords: experiences, change, journey of change, change processes, principals, 

headmaster, school development 

 
 
 



	

Sammanfattning  
 
 
Skolledares roll i skolors förändringsprocesser kan antas vara central. Beslutsfattare och 

myndigheter ser rektorsrollen som central i skolans förändringsprocesser. Detta framkommer 

i såväl skollagen (SFS, 2010:800) som aktuella läroplaners (Skolverket, 2011) övergripande 

mål och riktlinjer. Det övergripande syftet med studien är att med inspiration av ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv studera och beskriva skolledares upplevelser och 

erfarenheter av förändringsprocesser i skola.  Livsvärldsfenomenologin har använts som 

teoretisk utgångspunkt. De metodologiska konsekvenserna av denna ansats har varit att med 

hjälp av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer få tillgång till skolledares regionala livsvärld i 

form av upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser i skola. Tre skolledare har 

intervjuats. I analysen har de livsberättelser som de intervjuade valt att berätta varit underlag 

för tolkning som skapat av empiriska teman i form av berättelser.  

 

Resultatet visar att de teman som träder fram i respektive skolledares berättelser är till 

övervägande del olika. Det skiljer helt enkelt mer i de intervjuades berättelser än det binder 

samman. Resultaten visar också på berättade erfarenheter och upplevelser av 

förändringsprocesser i skola hos respektive skolledare som är av karaktären att de skulle vara 

av värde för andra att ta del av. Av detta kan antas att stöd till skolledare bör utgå från 

individuella behov samt att ett erfarenhetsdelande mellan skolledare och huvudmän skulle 

kunna leda till förbättrade möjligheter att stötta skolledare. Slutsatserna av studien är framför 

allt fyra insikter som bygger på skolledarnas berättelser: 

- Förändring kräver organisation för att bli kvalitativ och varaktig. 

- Förändring i form av utveckling hämtar kraft ur gemenskap och motivation. 

- Att det kan var svårt som ensam skolledare att hantera relationer till medarbetare i just 

förändringsprojekt. 

- Förändringsprojekt som fenomen är svårt att fånga sett till mätbar framgång och 

undanträngningseffekter. 

 

Ämnesord: erfarenheter, förändring, förändringsresor, förändringsprocesser, rektor, 

skolledare, skolutveckling, upplevelser 
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1.	Inledning	
 

1.1	Att	leda	i	förändring	–	i	skola	
 
Som skolledare befinner man sig ständigt som på en stor centralstation där många 

förändringsresor avgått från, många resor pågår och många väntar på att starta. Det finns skäl 

anta att antalet förändringsresor (i denna studie synonymt med förändringsprocesser) som 

skolledare i sitt yrke förväntas vara delaktiga i har ökat under senare år. Ett exempel på detta; 

i skollagen från 1985 nämns rektors ansvar 20 gånger jämför med 120 gånger i skollagen från 

2010 (Törnsén, 2014; SFS 2010:800). Även om denna remarkabla ökning av formellt ansvar 

inte till fullo berör just förändring och skolutveckling finns det skäl att anta att även det 

området är berört av en avsevärd ökning. Jag har själv arbetat som skolledare det senaste 

decenniet då både ny skollag och nya läroplaner introducerats och påbörjat implementeras i 

alla våra skolor. Under det gångna decenniet har friskolereformen och det fria skolvalet fått 

fullt genomslag i skolan vilket också kan antas ha medfört och medför stora förändringar för 

de enskilda skolenheterna runt om i Sverige. Till detta kan på senare tid läggas politiska 

reformer som karriärtjänster och lärarlönelyft och under det senaste året nya krav på skolorna 

att ta ansvar för det ökande flyktingmottagandet i Sverige. Listan på yttre förändringstryck på 

skolenheterna skulle kunna göras än längre. Samtidigt är rektor ensam ansvarig för skolan 

som helhet och att alla som arbetar där ska verka för att skolan utvecklas mot målen. Detta 

stora enskilda ansvar för skolans förändring och utveckling hos en person har varit ett område 

som jag följt inifrån under en omvälvande period i svensk skola och som skapat ett intresse 

och nyfikenhet hos mig för andra skolledares erfarenheter och upplevelser av 

förändringsprocesser de varit delaktiga i.  

 

Den här studien utgår från antagandet att om jag ger skolledare möjlighet att berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser skapar jag ett underlag som kan öka 

möjligheterna att förstå skolledares agerande i förändringsprocesser och kan därmed också 

öka möjligheterna att bättre möta och stödja skolledare som befinner sig i 

förändringsprocesser.  
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Detta kan ge skolledare möjlighet att ta del av andra skolledares berättelser om upplevelser 

och erfarenheter av förändringsprocesser i skola vilket kan öka möjligheterna för skolledare 

att bättre förstå sin egen situation och miljö. Kanske kan det också hjälpa skolledare att vid 

behov förändra sin situation och vidta åtgärder för att förbättra den. 

 

1.2	Disposition	
 
Efter introduktionen till detta inledande kapitel 1 redovisar jag en bakgrundsbeskrivning till 

studiens problemområde i ett bredare perspektiv. Därefter i kapitel 2 redogör jag för studiens 

syfte. I kapitel 3 följer en forskningsöversikt av fältet och hur denna studie relaterar till 

tidigare forskning.  Kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningsöversikten.  

I nästföljande kapitel 4 beskriver jag studiens teoretiska utgångspunkter. Efter detta redovisar 

jag i kapitel 5 studiens forskningsfrågor. Jag redovisar de metodologiska konsekvenserna av 

studiens teoretiska ansats i kapitel 6. 

 

Studiens resultat presenterat som tre olika berättelser redogör jag för i kapitel 7. Jag diskuterar 

studiens syfte och frågeställningar i relation till studiens empiri och tidigare forskning i 

kapitel 8. I kapitel 8 för jag också en diskussion om studiens metod och reflekterar över 

studiens kvalité. Här summerar jag också vad jag anser vara de viktigaste slutsatserna av 

studien. Jag avslutar detta kapitel med en diskussion kring förslag till fortsatt 

kunskapsbildning gällande problemområdet. 

	

1.3	Bakgrund	–	förändringsprocesser	i	yrkeslivet	
 

1.3.1	Definitioner	av	och	perspektiv	på	förändringsprocesser	
	

För det första kan förändring antas vara en företeelse vi alla påverkas av, inte minst i vårt 

yrkesliv. Ofta diskuteras förändring i termer som kan ge bilden av att förändring är en 

företeelse i vårt yrkesliv som vi genom beslut kan välja bort. Eller som är en företeelse som 

antingen är en slags dygd eller något som är en diskurs med dolda ideologiska förtecken 

(Holmdahl, 2011). Men förändring är en företeelse som är ständigt närvarande alldeles oavsett 

vilket värde vi väljer att ge den eller vilka beslut vi fattar (Löwstedt & Larsson, 2010).  Jag 

väljer i denna studie att kalla snabba förändringar för just förändring, t. ex en olycka, och 

förändring som sker över tid för förändringsprocesser (i denna studie detsamma som 
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förändringsresa). Vad som kan antas är att förändringsprocesser i vårt yrkesliv ser olika ut 

beroende av vilket värde vi ger dem och vilka beslut vi fattar utifrån detta (Löwstedt & 

Larsson, 2010).   

 

För det andra kan förändring i yrkeslivet ses i flera perspektiv. Det ena perspektivet är det 

som antas fortgå hela tiden som en konsekvens av att vi i en organisation byter personal, får i 

uppdrag att göra nya saker, etc. vilket brukar kallas naturliga förändringsprocesser. Man kan 

också se förändring som ett resultat av samspel mellan olika nivåer och intressenter i eller 

utanför organisationen. Detta brukar benämnas planerad förändring vilken betonar olika 

aktörers handlande och initiativ samt kännetecknas av bl.a. målbilder och försök till 

problemlösning. Dessa perspektiv på förändring har under lång tid varit dominerande 

(Hultman, 2004). Men alternativa perspektiv har trätt fram vilket gjort att de förstnämnda 

”naturliga” förändringsprocesserna ovan har lyfts fram och getts ökat värde. Benämningen på 

detta tredje perspektiv, när det fått ökat värde, är anpassning till omgivningen. Detta tredje 

synsätt rubbar grundvalarna för att det alltid skulle vara antingen planering eller ”naturlagar” 

som styr förändringsprocesser. Enligt detta synsätt är förändringar ständigt närvarande och 

sker hela tiden i mikrohändelser genom vardagsinitiativ som sedan när mönster uppstår 

kommer att definieras i efterhand som innovationer (Hultman, 2004).  

 

För det tredje kan förändringsprocesser i yrkeslivet ibland liknas vid ett stormande hav. 

Massor händer uppe vid ytan men strax under råder en känsla av stillhet. Både Löwstedt och 

Larsson (2010) och Hultman (2004) väljer att kalla detta ”förändringsparadoxen”. I skolan 

känner vi igen detta i två parallella diskussioner. Den ena som ger en bild av att skolan är på 

väg att knäckas av alla förändringar och skulle må bäst av att lämnas ifred. Den andra bilden 

som hävdar att nästan ingen förändring sker, i vart fall ingen som är liktydig med utveckling. 

Lyckosamma förändringsprocesser handlar om att kunna jobba med förebyggande åtgärder 

och kontinuitet. Genom mindre men ständiga förändringar och förbättringar känner alla 

deltagare i en organisation hela tiden igen sig och upplever kontroll (Ahrenfelt, 1995). Ingen 

uppfattar den förändring man har kontroll över som hotfull. Upplevelsen av att kunna 

kontrollera sin situation driver förändringsprocesser mot utveckling på ett kreativt och 

förebyggande sätt (Ahrenfelt, 1995).  

 

För det fjärde verkar förändringsprocesser i yrkeslivet kunna gå olika fort under olika 

tidsperioder. Vi befinner oss i en tid där förändringshastigheten i samhället är relativt sett 



	 4	

mycket hög och att detta ställer alldeles särskilda krav på just skolan (Stoll & Sammons, 

2007). Hur utforma utbildningar för framtiden när det enda vi vet är att den kommer se helt 

annorlunda ut än det gör idag? Skolan är en plats som genom sitt uppdrag ständigt är kopplad 

mot en oviss framtid med möjligheter till förändring, positiv och negativ, både för individen 

och för samhället (Johansson, 2015).  Om Stoll och Sammons (2007) slutsatser kring en 

ökande förändringshastighet i samhället stämmer kan inte en skola bygga in stabilitet i sin 

organisation om den inte står väl rustad att möta och ta till sig förändringar på ett sätt som 

möjliggör utveckling. Tvärtom – just förmågan att möta förändring på ett sätt som leder till 

utveckling kan antas vara nyckeln till känsla av stabilitet i en organisation. 

	

1.3.2	Förändringsprocesser	och	ledarskap	
	

Att som skolledning ta initiativ till att höja förmågan att möta förändring på ett sätt som 

skapar förutsättningar för utveckling får inte förväxlas med en överdriven ambition att lägga 

sig i detaljer kring hur lärarna utför och utvecklar sina utbildningar och sin undervisning 

(Löwstedt & Larsson, 2010). Görs detta finns risken att mål och medel blandas samman och 

att läraren förvandlas till att vara proletär pedagog istället för professionell pedagog (Zandén, 

2015). Skolledare ska i begränsad omfattning vara inne och peta i lärares görande utan lägga 

sin kraft på att skapa förutsättningar för skolutveckling (Thelin, 2011).  Att leda 

förändringsprocesser är att regissera situationer där andra människor får lyckas, där andra 

människor får bygga upp sin självkänsla och utvecklas. Det gäller att inse och acceptera att 

man som förändringsledare för alltid är beroende av andra för att åstadkomma utveckling 

(Ahrenfelt, 1995). Som skolledare har man att hantera det faktum att det ligger i den 

mänskliga naturen att göra motstånd mot förändringar som påverkar en själv om man inte får 

vara delaktig i själva skapandet av förändringsinsatsen (Starr, 2011). Det är inte så att 

förändring är detsamma som utveckling. Utveckling är en förändring som leder till något som 

ur kvalitetssynpunkt upplevs som bättre. I detta sammanhang blir det då vad vi brukar kalla 

skolutveckling – en bättre skola för främst elever men också lärare (Thelin, 2013).  

1.3.3	Förändringsprocesser	och	skolutveckling	
	

Kravet på rektor att ta ansvar för skolutveckling (SFS, 2010:800) kan antas i sig bli i en 

drivkraft som leder till förändringsprocesser på varje skolenhet. Men skolutveckling är inget 

enhetligt fält att befinna sig på för en skolledare. Minst tre stora fält går att urskilja om man 

studerar lite närmare vad begreppet skolutveckling kan stå för. Är förändringsprocesser i 
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termer av skolutveckling detsamma som att försöka göra skolan så effektiv som möjligt? 

Kanske är förändringsprocesser i termer av skolutveckling istället att försöka förbättra skolan 

så mycket som möjligt? Måste man verkligen välja just antingen skoleffektivitet eller 

skolförbättring som modeller för skolutveckling, kan det inte vara lite av varje? 

 

Ursprunget till effektivitetstanken inom skolutveckling är en önskan om att finna vad som 

fungerar i skolan och helst också kunskap om varför det fungerar (Creemers & Reezigt, 

2005).  Denna jakt efter vad som fungerar bedrivs med hjälp av kvantitativa metoder som 

fokuserar på allmänt vedertagna mätbara resultat och skolors formella organisation. Skolan 

betraktas i denna jakt som en statisk företeelse (Reynolds, 2005). Den skola som har allmänt 

vedertagna mätbara resultat, t.ex. betyg, som överstiger andra skolor med liknande 

förutsättningar är att betrakta som effektiv (Thornberg, 2011). Modellen bygger på tanken att 

de skolor som har sämre resultat blir informerade och inspirerade av de skolor som lyckats 

bättre och kan därmed själva påbörja en snabb vandring mot bättre resultat (Scherp & Scherp, 

2016).   

 

Ursprunget till att istället se skolutveckling som detsamma som skolförbättring bygger på en 

önskan om att förändra utbildning som företeelse i en önskvärd riktning över tid (Creemers & 

Reezigt, 2005).  Det som är att betrakta som typiskt för skolförbättringstanken är kvalitativa 

metoder som utgår från ett underifrån perspektiv – det som brukar kallas ”bottom up”. En 

skolas process eller ”resa” är intressantare än resultat vilket gör organisationen till något 

centralt. Själva undervisningen är inte i skoförbättringstanken någon given modell utan en 

verksamhet som ständigt är föremål för problematisering (Reynolds, 2005). I denna modell 

startar processen mot något bättre i varje enskild skolas unika förutsättningar och i en tanke 

om att genomförandet bygger på en gemensam kunskapsbildning som engagerar alla 

medarbetare (Scherp & Scherp, 2016).   

 

Men måste man verkligen välja just den ena eller andra av ovanstående modeller för 

skolutveckling? Tvärtom hävdar Stoll & Sammons (2007). De båda modellerna 

skoleffektivitet respektive skolförbättring har massor att vinna på att ta stöd av varandra 

genom att dela på erfarenheter som gör att de kan komplettera varandra. Själva uppkomsten 

av samarbete mellan tankemodellerna och insikten av de synergier detta ger upphov till kom 

från praktiker som vägrat placera sitt sätt att tänka eller sina metoder under den ena eller 

andra modellen (Reynolds, 2005). Det ovanifrånperspektiv som präglat effektivitetstanken 
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ändras fort i samarbetet med skolförbättringsstanken och att man i detta samarbete ser nya 

vägar genom nätverk som består av lärare själva (Stoll & Sammons, 2007). 

 

Det gäller att se upp med de underliggande motiven till förändringsinsatser. Ständiga 

förändringsprocesser som motiveras av att de innebär skolutveckling kan också vara ett sätt 

för en förvaltning eller en skolledning att försöka omstöpa skolans personal till en enhetlig 

grupp som omsluter det ”rätta” tänket kring värderingar och attityder Förändring i termer av 

skolutveckling riskerar bli en diskursiv praktik där det finns en konsensus om vad denna 

skolutveckling består av (Holmdahl, 2011).  Vissa förändringsprocesser, ibland initierade av 

skolledare och ibland av förvaltningar med epitetet skolutveckling, ger sken av att var neutral 

vetenskap när det egentligen finns en ideologisk bakgrund som styr slutsatserna (Holmdahl, 

2011). Förändring i termer av skolutveckling riskerar att bli en ständigt pågående 

förändringsprocess som bygger på tanken att skolan i sig är något bristfälligt som ständigt 

behöver förbättras genom olika förändringsprocesser (Holmdahl, 2011).  

 

Utifrån studiens inledande antagande, utifrån Löwstedt och Larssons (2010) resonemang, 

utifrån styrdokumentens krav  och utifrån omvärldsförändringar finns det menar jag  grund 

för att hävda att förändringsprocesser är många olika resor som skolledare inte kan välja bort. 

Om skolledare får möjlighet att berätta om förändringsresor de varit och är delaktiga i - vilka 

upplevelser och erfarenheter väljer de då att lyfta fram? 
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2.	Syfte	 
 
Skolledares roll i skolors förändringsprocesser kan utifrån inledningen ovan förväntas vara 

central. Även beslutsfattare och myndigheter ser rektorsrollen som central i skolans 

förändringsprocesser. Detta framkommer i såväl skollagen (SFS, 2010:800) som aktuella 

läroplaners (Skolverket, 2011) övergripande mål och riktlinjer och i Skolinspektionens 

rapport om rektors ledarskap (Skolinspektionen, 2012).  

 

Utifrån ovanstående är det viktigt att fördjupa förståelsen för skolledares upplevelser och 

erfarenheter av förändringsprocesser i skola. Genom att med hjälp av empiriska studier lyfta 

enskilda skolledares röster kring problemområdet förändringsprocesser i skola antas 

möjligheterna att kunna fördjupa förståelsen för skolledares upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser i skola öka.  

 

Det övergripande syftet med studien är att med inspiration av ett livsvärldsfenomenologiskt 

perspektiv studera och beskriva skolledares upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser i skola.   
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3.	Tidigare	forskning		
 

3.1	Inledning	
 
Det som legat till grund för sökprocessen och urvalet i den forskningsöversikt som följer är 

studiens övergripande syfte och den bakgrund till syftet som beskrivs i kapitel 1 och 2. Jag 

har sökt studier som antingen direkt kopplar an till just skolledares upplevelser och 

erfarenheter av förändringsprocesser eller studier som mer indirekt kopplar an till detta genom 

att studera varianter av förändringsprocesser där ledarskapets olika sidor kan tänkas vara en 

starkt påverkande faktor. Exempelvis att skapa förutsättningar, använda verktyg samt hantera 

känslor som ledare i förändringsprocesser.   

 

Skolledares erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser är relativt outforskade 

områden (Starr, 2011), vilket min egen sökprocess bekräftar. Trots lång period av sökande 

och stort stöd av handledare, lärare, kollegor och bibliotekarier vid Karlstads universitet har 

det varit svårt att finna artiklar och avhandlingar som går direkt att koppla mot just skolledare 

upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser. Vid Umeå universitet och Centrum för 

skolledarutveckling pågår forskningsprojekt kring just skolledare men inte projekt som 

studerar just skolledares erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser vad jag kunnat 

se. Detta faktum att skolledares erfarenheter och upplevelser kopplat till förändringsprocesser 

är ett relativt outforskat, trots att det är ett synnerligen aktuellt och viktigt område, ger studien 

en möjlighet att börja fylla på en lucka i forskningen. Att lyssna till skolledares berättade 

erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser ger möjlighet till insikter om hur 

skolledare hanterar förändringsprocesser i skola. Att dokumentera skolledares berättelser om 

erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser skapar en empiri som kan öka 

förståelsen för skolledares agerande i förändringsprocesser och kan ligga till grund för hur 

skolledare i förändringsprocesser kan ges stöd. 

 

Nyckelord för sökningarna har varit följande begrepp i alla tänkbara kombinationer på både 

svenska och engelska: 

Förändring/förändringsprocesser - skolutveckling, 

Förändring/förändringsprocesser – skolledare/rektorer  

Förändringsresor - skolledare/rektorer och 

Upplevelser/erfarenheter – skolledare/rektorer  
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Den breda översikten av förändring som företeelse i samhället, yrkeslivet och skolan 

presenterades i denna studies inledande kapitel bakgrund, se ovan. Därefter kommer 

översikter under detta kapitel som i flera steg snävar in mot studiens problemområde. Först 

redovisas i detta kapitel en bred översikt av forskning som lyfter fram olika förutsättningar för 

att förändringsprocesser i syfte att leda till skapande och lärande ska ha möjlighet att komma 

till stånd och utvecklas. Därefter redovisas översikt av forskning på olika typer av aktiviteter 

som kan underlätta att genomföra förändringsprocesser i specifikt skolmiljö. Ovan beskrivna 

perspektiv tar jag med då de kopplar an till rektors ansvar att leda förändringsprocesser på sin 

skolenhet som utvecklar utbildningen.  För att knyta forskningsöversikten än närmare till 

kärnan som denna studie behandlar redovisas en avslutande översikt av forskning som 

intresserar sig för hur upplevelser, känslor och egenskaper hos skolledare och medarbetare i 

skolan kan påverka möjligheterna till förändringsprocesser i skolmiljö. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av studiens position till tidigare forskning och en sammanfattning av 

nedanstående forskningsöversikt. 

	

3.2	Förutsättningar	för	förändringsprocesser	mot	skapande	och	lärande		
	

Resultatet av förändringsprojekt på skolor blir ofta olika mellan skolor men också i den 

enskilda skolenheten trots liknade förutsättningar (Larsson, 2004). Det förändringsprojekt 

som Larsson (2004) valt att studera är en gemensam utvecklingsinsats inom IT på fyra skolor 

med målet att IT skulle vara en integrerad del av verksamheten. Det centrala i avhandlingen är 

inte just IT eller effekterna av en IT satsning menar Larsson (2004) utan den möjlighet IT 

satsningen utgör att studera hur organisation kan påverka resultatet av ett förändringsprojekt. 

Studien tar inte ställning till om IT är bra eller dåligt i skolan utan fokuserar på att studera 

förutsättningarna för det som Larsson väljer att kalla det organisatoriska lärandet. Studiens 

empiri utgörs av jämförande fallstudier där datainsamling utgjorts av intervjuer. Studien tar 

fram ett antal faktorer som avgörande för framgång i ett förändringsprojekt. Samordning är en 

huvudfaktor. Möjligheten att jobba med alla skolans kompetenser samlat istället för att lämna 

den enskilde läraren ensam att hitta och utveckla möjligheter för förändring och utveckling är 

helt avgörande för hur pass väl ett förändringsprojekt faller ut. Denna samordning kräver en 

transparens i organisationen som visar på varje lärares erfarenheter och kompetens. Ett 

förändringsprojekt kräver en gemensam förståelse hos alla inblandade att projektet är ett 

gemensamt ansvar som siktar mot gemensamma nya arbetssätt. Ovanstående faktorer kräver 

enligt Larsson (2004) att lärare ges stora möjligheter att möta varandra i handling. För att det 
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ska vara möjligt genomföra ser Larsson ett behov av kontroll av handlingsmönster i ett 

kollegium som säkrar att lärare verkligen möter varandra kontinuerligt i gemensamma 

handlingar som syftar mot gemensamma arbetssätt. Personalens bild av den egna 

organisationen som en bank av erfarenheter värda att lyfta fram har också haft ett avgörande 

på hur pass väl ett förändringsprojekt kunnat genomföras på en skolenhet eller delar av en 

skola (Larsson, 2004).   

     

Det räcker inte som ledare att bara uppmana medarbetarna till att vara innovativa och 

skapande. Verksamheten behöver en organisation som möjliggör innovation (Galbraith, 

2004). Den organisationen behöver se helt annorlunda ut än den operativa organisationen. En 

organisation som designats för att göra något gång på gång varje dag är kanske inte den som 

är bäst designat för att leda mot förändring och utveckling. Därför behöver en verksamhet 

som vill utvecklas ha två organisationer – en operativ och en innovativ. I sin redogörelse för 

den innovativa organisationen gör Galbraith (2004) en skillnad mellan idé och innovation. För 

att vara innovativ krävs en förmåga att använda sig av nya idéer för att utveckla nya produkter 

alternativt nya sätt att arbeta. Att vara innovativ är att få dessa nya idéer att bli nya processer 

eller nya produkter Det är betydligt vanligare med idéer än innovationer. Det som är särskilt 

intressant är de implementeringsprocesser av idéer som inte ligger i linje med det som 

verksamheten brukar syssla med och identifiera sig med. Hur lyckas vi leda för att öka 

möjligheterna att bli innovativa utanför de vanliga rutinerna och därmed skapa 

förändringsprocesser som leder till utveckling? Det som skiljer den innovativa organisationen 

från den operativa är att uppgifterna är så fundamentalt olika (Galbraith, 2004). Uppgiften i 

den innovativa organisationen är osäker, riskabel, sker över lång tid och ett misslyckande på 

ett tidigt stadium är vanligt och till och med eftersträvansvärt. I innovationsprocessen ses 

misslyckanden som ett, om inte nödvändigt så åtminstone naturligt och ofrånkomligt inslag i 

arbetet medan de i den operativa verksamheten är något som man så långt det är möjligt 

försöker undvika. Det betyder att av en verksamhet som har en ambition att vara innovativ 

krävs både en operativ organisation och en innovativ organisation,  var och en bemannad och 

designad på för behovet rätt sätt i sina grundläggande delar för att kunna uppfylla sin uppgift. 

En slutsats som Galbraith (2004) drar är att även om de flesta idéer springer ur ett behov sett 

på ”golvet” så behöver idéer få utvecklas, när de är i sin linda, i en innovationsorganisation 

som är separerad från den operativa organisationen. Motivet till detta är att de två 

organisationerna har skilda uppgifter och följer därmed olika logiker där just den operativa 

logiken riskerar hindra den innovativa processen. Galbraith (2004) hävdar också att den bästa 
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miljön för goda idéer och innovation är små grupper med individer som har stor erfarenhet av 

att jobba med kundens, eller brukarens, problem och behov. Enligt Galbraith (2004) är det 

just när kombinationen fördjupad ämneskunskap och känslan för brukarens behov smälter 

samman, helst i en och samma person, som de stora innovationerna skapas. Men då det enligt 

Galbraith (2004) oftast är personer på icke beslutsfattande nivå som i mötet med reella 

problem utvecklar lösningar på detsamma så behöver varje organisation som vill utvecklas ha 

ledare på alla nivåer som kan och förstår att släppa fram dessa lösningar till en slags 

försöksprocesser inom ramen för innovationsorganisationen. 

 

Allt fler har, hävdar Ellström (2010) i sin artikel som bygger på egen forskning1, fått upp 

ögonen för att arbetsplatsen inte bara är en verksamhet för produktion utan också är en källa 

till både lärande och innovation som kan leda till förändring och utveckling. I sin beskrivning 

av utvecklingsarbete använder Ellström begreppet ”praktikbaserad innovation” för att 

beskriva den förändring och förnyelse av verksamheten som ledning kan skapa hos 

medarbetarna genom att ta vara på det lärande som hela tiden sker i den operativa delen av en 

verksamhet. Betydelsen av innovation i sammanhanget praktikbaserad innovation är de 

förnyelseprocesser som leder till bättre möjligheter att uppnå målsättningarna för 

verksamheten. Det är alltså inte i första hand frågan om innovation som siktar mot nya 

produkter med rent ekonomiska drivkrafter. Snarare förbättrade och förnyade processer som 

med fördel kan appliceras på både sjukvård och utbildning. Ellström (2010) hävdar att det är 

möjligt att beskriva arbetet i en organisation med hjälp av två dimensioner: en explicit och en 

implicit. Enklare uttryckt handlar detta om den formella och uttalade organisationen av en 

verksamhet respektive de upplevelser och handlingar som uppstår i det praktiska utförandet. 

Ofta hamnar fokus på de formella processerna, det explicita, medan det faktiska utförandet, 

det implicita, sällan görs synligt och uppmärksammas lite (Ellström, 2010). Ellström (2010) 

menar att ett samspel mellan de explicita och de implicita dimensionerna av arbetsprocesser 

är krafter som möjliggör och driver på lärande och innovationer i en verksamhet. De två 

                                                

1	 
Ellström	 har	 bedrivit	 forskning	 med	 empirisk	 inriktning	 inom	 en	 rad	 olika	 typer	 av	 verksamheter,	 inklusive	
industriföretag	–	både	större,	mindre	och	medelstora;	kommunala	verksamheter,	bland	annat	äldreomsorg	och	
socialtjänst;	hälso-	och	sjukvård	samt	inom	skola	och	formell	vuxenutbildning.	Det	mesta	av	Ellströms	forskning	
är	praktiknära	och	sker	i	samspel	med	företrädare	för	de	verksamheter	där	forskningen	bedrivs,	dvs.	vad	som	
kallas	för	interaktiv	forskning.	Genom	denna	typ	av	nära	samspel	med	praktiken	så	ökar	sannolikheten	för	att	
resultaten	också	kommer	till	praktisk	användning	(Ellström,	2017).	
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dimensionerna representerar två kompletterande organisationslogiker; produktionslogiken 

respektive utvecklingslogiken. Produktionens logik strävar efter målkonsensus, 

standardiseringar, rutinisering, stabilitet och undvikande av osäkerhet. Lärandet i 

produktionens logik präglas av anpassning och reproducerande vilket leder till minskad 

variation. Utvecklingens logik ser praktiken som en källa till att tänka nytt och att utveckla 

kunskap. Antagandet är att den förnyelse som logiken eftersträvar bygger på den variation 

som alltid existerar i själva utförandet – den implicita dimensionen. Antagandet är också att 

dessa variationer i utförandet kan leda till nya formella strukturer i organisationen, det 

explicita, och till slut göra så att själva utförandet också förändras. Utvecklingslogiken präglas 

av utvecklingslärande som bygger på självgående individer vilka ser ifrågasättande, kritisk 

reflektion och risktagande som nödvändigheter för utveckling. Utvecklingens logik kräver 

också resurser som möjliggör experimenterande och testande av olika alternativ i olika 

situationer. Scherp och Scherp (2016) väljer att kalla ovanstående för arbets- respektive 

utvecklingsorganisation. För att stabilisera skolan och skydda den från störningar menar 

Scherp och Scherp (2016) att det behövs en arbetsorganisation som jobbar med tydlighet och 

struktur i form av scheman, tjänstefördelningar mm för att minimera antalet problem. I 

utvecklingsorganisationen däremot ser man enligt Scherp och Scherp problem som 

utgångspunkten för drivkraften av skolans utveckling och lärande. Både Ellström (2010) och 

Scherp och Scherp (2016) hävdar att om vi som ledare lyckas få en balans och ett samspel 

mellan ovan beskrivna logiker och dimensioner i våra medarbetares vardag så finns goda 

förutsättningar för en verksamhet som präglas av både anpassningslärande och 

utvecklingslärande vilket i sin tur ger möjligheter till förändring och utveckling som bygger 

på praktikbaserad innovation. 

 

Ovanstående avsnitt 3.2 i forskningsöversikt tar upp problemområden som skolledare i 

förändringsprocesser kan antas ha erfarenheter och upplevelser av att behöva hantera; hur som 

ledare skapa förutsättningar för förändringsprocesser som leder mot skapande och lärande? 

Avsikten är att låta det som framkommer i ovanstående avsnitt 3.2 i forskningsöversikten 

ligga till grund för en av studiens forskningsfrågor. Denna forskningsfråga och dess empiriska 

grund avser jag i studiens diskussion relatera till den empiri som träder fram i studiens 

resultat.     
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3.3	Aktiviteter	som	underlättar	förändringsprocesser	i	skola 
 
Boud (2006) hävdar och påvisar i en artikel att utbildningsforskningen länge ansett att 

reflektion har en positiv inverkan på förändringsprocesser som leder till lärande och 

utveckling men att fokus då varit individens utveckling och att reflektion oftast varit en 

formaliserad aktivitet. Om man önskar använda reflektion som en aktivitet som skapar 

möjlighet till förändring i form av lärande och utveckling på en arbetsplats både för individen 

och organisationen så måste man ställa frågan i vilka sammanhang reflektion sker bäst? Sker 

reflektion som ger möjlighet till utveckling bäst genom schemalagda och formella möten? Det 

visar sig utifrån empiriska undersökningar i arbetslivet att det inte är på det viset (Boud, 

2006). I sin artikel hävdar Boud (2006), med stöd av ett antal exempel från undersökningar av 

informella lärsituationer, att reflektion sker bäst när vi som ledare och medarbetare tycker oss 

ha lämnat våra arbetsuppgifter men fortfarande kommunicerar med våra kollegor t.ex. vid 

resor till och från arbetet, fikapauser mm. Orsaken till detta är att vi som ledare och 

medarbetare då kliver ur den profession som merparten av tiden är förknippad med och som 

uppfattas ställa krav på säkerhet och kompetens. I sådana situationer är förutsättningarna för 

lärande och utveckling ofta bättre. När kravet på agerande utifrån kompetens minskar frigörs 

utrymme för kritisk reflektion och indirekt för innovation och för lärande. Därmed inte sagt 

att man som ledare ska ge upp sina ambitioner att organisera ett reflekterande på arbetstid 

(Boud, 2006). Tvärtom är det så att reflekterandet utgör ett viktigt led i arbetet med att 

förändra attityden till lärande och utveckling ”på jobbet”.  Men man ska vara medveten om 

svårigheterna att planera och organisera fram reflekterande situationer med traditionella 

lösningar. Samtidigt som man kanske arrangerar fler typ av möten som är mera informella 

behöver man arbeta aktivt med att förändra synsättet att aktiviteter på jobbet endast är 

göranden som är kopplade till min profession. Att erbjuda möjlighet att befinna sig i ett 

tillstånd av trygg osäkerhet, är ett sätt att arbeta med ledare och medarbetarnas attityder så att 

det blir mer självklart att arbetet utöver alla göranden också ska innehålla ett stort mått av 

reflektion kring den egna professionen och arbetsplatsens förändring och utveckling (Boud, 

2006).  

 

Ärlestig (2007, 2008) drar slutsatsen att ett skolledarskap endast kan existera genom 

kommunikation. Genom kommunikation leder och förenar skolledaren de anställda i arbetet 

mot förändring och skolutveckling. Denna slutsats bygger på studier som främst är inriktad på 

skolans inre kommunikation mellan rektorer och lärare om pedagogiska 

skolförbättringsfrågor (Ärlestig, 2007, Ärlestig 2008). Studien är genomförd på en skola med 
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stöd av ett utvärderingsverktyg som tittade på kommunikation kring områden som struktur, 

kultur och individer med tre olika sammansättningar av personalgrupper; kollegiet, gruppen 

och individen. Empirin bygger på skolans dokument i form av arbetsplaner och 

veckoinformationsbrev, enkäter och intervjuer. I sin studie har Ärlestig (2007, 2008) kunnat 

påvisa att lärarna uppfattar att det finns en diskrepans mellan ordinarie arbete (undervisning) 

och skolutveckling. Skolutveckling var något som låg utanför både ordinarie arbete och den 

individuella dialogen med skolledaren på skolan där man verkar. Lärarna vill ha mer aktivt, 

direkt och igenkännligt ledarskap i pedagogiska frågor. Skolledarna däremot upplevde att de 

oavsett kategori alltid i alla lägen kommunicerade skolutveckling. Det visar sig också att 

skolledare och lärare tolkade begrepp annorlunda trots att de trodde att de talade om samma 

saker. Till exempel var förbättringsinsatser ett begrepp som skolledare och lärare tolkade 

olika. Skolledare gav i allmänhet begreppet en vidare innebörd än lärarna. Ärlestigs (2007, 

2008) studier lyfter fram skolledares olika sätt att kommunicera såsom struktur, kultur och 

meddelandeinnehåll som viktiga verktyg i förändringsprocesser som siktar mot 

skolutveckling. Resultatet bidrar med modeller för hur man systematiskt kan dokumentera 

och analysera kommunikation för att utröna vad som faktiskt ger resultat i ett 

skolutvecklingsperspektiv. 

 

Handledning är samlingsbegrepp för att i olika sammanhang genom möten med människor 

försöka utveckla verksamheten inom både vård och utbildning (Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2005). Handledning som konsekvens av skolreformer har även blivit ett verktyg i 

skolors förändringsarbete. I sin artikel identifierar Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2005) angelägna frågor för fortsatta undersökningar kring erfarenheter av, föreställningar om 

och förväntningar på handledning som arbetsform i skolutvecklingsprojekt. Det fenomen 

inom handledning som Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) valt att fördjupa sig i 

väljer de att kalla förväntansproblematiken. Genom studier som bygger på intervjuer med 

lärare, skolledare och handledare som deltagit i gemensamma skolutvecklingsprojekt har 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005)  kunnat visa att skilda förväntningar och 

föreställningar som ej lyfts fram orsakar många missförstånd i handledningssammanhang. 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005)  menar att skolledaren har i detta sammanhang en 

nyckelroll för att försöka samordna förväntningar och föreställningar för att därmed öka 

möjligheterna att handledningen leder till skolutveckling. Lendahls Rosendahl och 

Rönnerman (2005)  visar på att handledning är ett effektivt verktyg för att både kunna 

identifiera förändringsbehov samt bearbeta dessa behov mot planering av aktiviteter som 
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stöder skolutveckling. Handledning handlar mycket om att åstadkomma skolutveckling 

genom att ta vara på lärarnas lokala erfarenheter. Det är av stor vikt att i just sammanhanget 

lärarhandledning tydliggöra, utveckla och avgränsa innebörden i begreppet pedagogisk 

handledning för att kunna skapa en gemensam förväntan på handledningens innehåll. 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) betonar att förberedelserna på skolan tillsammans 

med inblandade yttre samarbetspartners, t. ex. högskolor, är helt avgörande för hur pass 

lyckosamt ur ett skolutvecklingsperspektiv ett handledningsprojekt kan bli på en skolenhet. 

 

Förändringsagenter är ett samlingsnamn som Blossing (2013) använder för personer som 

kommuner eller skolor utser för att implementera förändringar mot skolutveckling i 

kommunen eller den lokala skolan. Blossing (2013) ger som exempel följande kommunala 

benämningar på förändringsagenter; utvecklingspedagoger, lärledare och processledare (på 

senare år har statliga benämningar tillkommit; s k karriärtjänster i form av förstelärare och 

lektor – författarens anmärkning).  Blossing (2013) har i sin artikel beskrivit 

implementeringsprocesser av förändringsagenter i kommuner och skolorganisationer samt 

relaterat dessa till förändringsagenternas funktioner och roller. Artikeln bygger på en empiri 

utifrån ett aktionsforskningsprojekt med totalt tre kommuner, 17 skolor och 36 

förändringsagenter som underlag. Empirin utgjordes av förändringsagenternas loggböcker och 

intervjuer med skolledare.  Blossing (2013) hävdar att en tydlig organisatorisk struktur liksom 

stark kommunikation främjar utvecklingen av förändringsagenternas arbete.  När Blossing 

(2013) tittade närmare på förändringsagenternas rolltagande påvisades fyra typer med olika 

utrymme i organisationen: biträdet, handledaren, projektledaren och organisationsutvecklaren. 

Vilket utrymme bland dessa idealtypiska roller som förändringsagenterna intog varierade i 

förhållande till graden av strategiskt arbetet i kommunen, liksom hur man förstod syftet med 

interna förändringsagenter. Implementerandet av förändringsagenterna har enligt Blossing 

(2013) under vissa förutsättningar varit centralt för att möta och genomföra 

förändringsprocesser på skolor. Kunskap om hur förändringsagenters roller och processer ser 

ut för att vara verkningsfulla är troligtvis mycket värdefullt för en skola eller kommun som 

vill lyckas med sina skolutvecklingsprojekt. I ett förändringsperspektiv är det viktigt att förstå 

att förändringsagenterna möjlighet till att främja skolutveckling är beroende av relationen till 

organisationens ledare och chefer. Troligtvis ökar förändringsagenternas möjligheter att tjäna 

skolutveckling om de också får bli en del av skolans strategiska planering (Blossing, 2013).  

Det finns en betydande risk menar Blossing (2013) att förändringsagenter av skolledare 

belastas med funktioner som är svåra att bära för en och samma person. Blossing (2013) 
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menar att det också finns en risk att det skolutvecklande uppdraget äts upp av uppgifter som 

hör hemma i en arbetsorganisation. 

  

Att arbeta i projekt är väl för många av oss sinnebilden av en förändringsresa. Löfqvist (2015) 

har i sin avhandling tittat närmare på hur projekt som strategi för skolutveckling bidrar till 

varaktiga förändringar samt vad som främjat respektive missgynnat detta. Studien är designad 

som en fallstudie med två skolprojekt som studieobjekt. Empirin utgörs av intervjuer med 

pedagoger och skolledare som varit engagerade i samma skolprojekt över fyra års tid.  

Resultatet av Löfqvist studie visar att de syften som anges i en projektansökan sannolikt inte 

ger motsvarande varaktiga förändringar av den pedagogiska verksamheten.  Ambitionen är 

större än de varaktiga resultaten. Ett konstaterande som även Skolverket (2013) gjort i en 

rapport som går igenom forskning om skolreformer och vad man kan säga om genomslaget av 

dessa reformer. Löfqvist hävdar att varaktiga förändringar främjas respektive missgynnas av 

olika delar i ett projekt. Vilka är förutsättningarna? Har projektet fått de medel som krävs? 

Pågår många projekt samtidigt i organisationen som konkurrerar om resurserna? Har projektet 

en struktur som engagerar alla medarbetare? Skapar strukturen lärtillfällen? Har strukturen 

tagit med tidsfaktorn – ges möjlighet till genomförande med kvalité? Är projektet avstämt 

med den kultur där det ska verka? Agerar projektledning utifrån arbetsplatsens gemensamma 

värderingar? Främjar projektet kollektivt lärande? Har tillräcklig hänsyn tagits till individerna 

som är delaktiga i projektet? Är projektets syfte väl förankrat bland alla deltagare? Ges alla 

deltagare möjlighet till support från externa experter för att kunna bidra fullt ut till projektets 

genomförande? Löfqvists (2015) studie kring projekt som strategi för skolutveckling 

fokuserar på vikten av att skapa varaktighet i det man syftar mot för att därigenom ge 

möjligheter till reell positiv förändring som når eleverna. Risken är stor menar Löfqvist 

(2015) att projekt blir det som undertiteln till studien antyder. Projekten blir en slags fjärilar 

som utan tydlig plan flyger från blomma till blomma under alltför kort tid. Och ska projekt bli 

en del av skolutveckling håller det inte, hävdar Löfqvist (2015), att vara en dagslända.    

 
Ovanstående avsnitt 3.3 i forskningsöversikten tar upp problemområden som skolledare i 

förändringsprocesser kan antas ha erfarenheter och upplevelser av att behöva hantera; hur som 

ledare skapa aktiviteter som underlättar förändringsprocesser i skola? Avsikten är att låta det 

som framkommer i ovanstående avsnitt 3.3 i forskningsöversikten ligga till grund för en av 

studiens forskningsfrågor. Denna forskningsfråga och dess empiriska grund avser jag i 

studiens diskussion relatera till den empiri som träder fram i studiens resultat.     
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3.4	Hur	upplevelser,	känslor	och	egenskaper	hos	personal	kan	påverka	
förändringsprocesser	i	skola		
 
Martinez-Kellar (2012) har i sin avhandling studerat hur enskilda skolledares ledarskap och 

förmågor möjliggör genomförandet och kvalitén av nödvändiga förändringar som de själva 

ser eller blir ålagda från förvaltningar samt vilka förutsättningar förvaltningar/huvudmän ger 

skolledare att skapa möjligheter att på ett framgångsrikt sätt implementera nödvändiga 

förändringar. Studiens empiri bygger data i form av intervjuer, observationer av möten samt 

dokument på två gymnasieskolor som under hela studien hållits separata från varandra för att 

inte riskera att blanda ihop data. Fokus har legat på att följa skolornas två rektorer och de 

möten och dokument som dessa var aktiva i gällande organisatoriska förändringar. 

Martinez-Kellar (2012) menar att studiens resultat visar att skolledare inte får tillräcklig 

support från sina förvaltningar för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Ett 

avgörande stöd som saknas är att skolledare inte ges möjlighet att reflektera över egna 

antaganden och övertygelser i relation till det som ska förändras. Detta begränsar nödvändiga 

förändringsprocesser att nå ett djup i organisationen. Stora satsningar görs på olika projekt 

från förvaltningar och andra som har makt att styra skolan utifrån utan att man samtidigt 

stöttar skolledare både praktiskt och mentalt (Martinez-Kellar, 2012). Studien visar att 

skolledarna efterfrågade möjligheten att tillsammans med andra kunna kritiskt granska sina 

egna antaganden för att därmed både kunna förändras själv men också möjliggöra fördjupade 

förändringsprocesser. Studien belyser också att skolledare ofta inte har fått varken 

förberedelse eller utbildning inför de förändringsprocesser de blir ålagda att genomföra vilket 

betyder att man inte kan ha en förväntan på att förändringsprojekt initierade utifrån ska ha en 

möjlighet att bli genomförda fullt på det sätt som var planerat. Beslutsfattare inom skola 

måste börja ta hänsyn till hur pass väl de ger stöd till sina skolledare och om det stödet är 

rimligt i förhållande till det som man förväntar sig att en skolledare ska kunna genomföra 

(Martinez-Kellar, 2012). 

 

Starr (2011) har i en artikel som bygger på intervjustudier med 100 skolledare, både erfarna 

och mindre erfarna, beskrivit vad skolledare ser som centrala kunskaper för att kunna 

uppträda i rollen som skolledare. Alla skolledare som deltog i studien lyfte fram förändring 

som en komplex och situationsbunden process som alla såg nödvändigheten utav utifrån sina 

önskningar att lösa problem och förbättra resultaten. Alla skolledare, oavsett erfarenhet, 

upplevde många olika former av opponerande eller motstånd när man skulle initiera en 

kommande större förändring på skolan. De allra flesta skolledare i undersökningen upplevde 
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motstånd till förändring hos medarbetare som ett negativt beteende hos medarbetare som hade 

sitt ursprung i egenintresse. Skolledarna i undersökningen ansåg enhälligt att hantera stora 

förändringsprocesser var ett av de absolut svåraste uppdragen tillsammans med att ta hand om 

problematiska medarbetare och att båda dessa uppdrag ofta var sammankopplade. I 

undersökningen framkom tre teman som hinder för skolförändringsprocesser. Det första är att 

skolledare upplever att de får bli en slags försäljare av impopulära politiska skolreformer. Det 

andra är att man i rollen som skolledare upplever psykologiska hinder i kommunikationen 

med medarbetare som härbärgerar negativa åsikter om ledarskap i allmänhet och som blir 

extra tydligt vid genomförandet av förändringsprocesser. Det tredje är ett ökat motstånd mot 

förändringsprocesser via formaliteter, anmälningar till myndigheter och rättstvister. Hindren 

beskrivna ovan kan komma från nästan var som helst både innanför och utanför den egna 

organisationen och kan uppträda på ett nästan oändligt antal sätt. Detta måste man som 

skolledare var beredd på och förväntas kunna agera utifrån (Starr, 2011). Skolledarna som 

deltog i undersökningen konstaterade att de från tid till annan inte visste hur de skulle hantera 

de svåra och känslomässigt starka omständigheter som förändringsprocesser ofta var upphov 

till. Studien visar på ett behov av att tar reda på mer om vad som krävs för att i skolan leda 

förändringsprocesser. Studien visar ett behov av mer forskning kring skolledares erfarenheter, 

reaktioner och reflektioner kring motstånd i förändringsprocesser. Vilka är orsakerna, hur 

manifesteras dessa och vilka blir effekterna. Och hur ser det ut gällande skolledares eget 

motstånd i förändringsprocesser (Starr, 2011).    

 

Oreg och Berson (2011) visar i sin artikel, som bygger på en studie av skolledares och lärares 

reaktioner på utifrån kommande storskaliga organisatoriska förändringsprojekt, att 

skolledarens personlighet, handlingar, värdegrund och beteende reflekteras i lärarnas 

reaktioner på nämnda projekt. Studien grundar sig på analyser av data från israeliska skolor 

när de alla genomgick en centralt beslutad omfattande organisationsförändring. I studien 

deltog totalt 75 skolor, 75 skolledare och 586 lärare. I samband med att den stora 

organisationsförändringen genomförts fick skolledare och lärare besvara frågor om sina 

attityder till förändring och hur den genomförts.  Det man kunde se var ett lågt samband 

mellan skolledares öppenhet mot förändringar med lärares förändringsmotstånd och ett högt 

samband mellan skolledares förändringsmotstånd och lärares förändringsmotstånd. Enligt 

Oreg och Berson (2011) kan man från studien dra slutsatsen att skolledare sätt att hantera 

ledarskap i förändringsprocesser förändrar relationen mellan lärares grundinställning till 

förändring och att verkligen göra motstånd mot förändring i praktiken. Studien ger stöd för att 
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ett ledarskap som stöder medarbetarnas motivation och engagemang. Genom att bygga på att 

förankring och genomförande av förändring görs tillsammans med medarbetarna minskar 

medarbetares motstånd i förändringsprocesser och därmed öka möjligheterna att kunna 

genomföra ett stort utifrån kommande organisatoriskt förändringsprojekt (Oreg & Berson, 

2011).     

 

Ovanstående avsnitt 3.4 i forskningsöversikten tar upp problemområden som skolledare i 

förändringsprocesser kan antas ha erfarenheter och upplevelser av att behöva hantera; hur som 

ledare hantera att upplevelser, känslor och egenskaper hos personalen och sig själv påverkar 

förändringsprocesser i skola? Avsikten är att låta det som framkommer i ovanstående avsnitt 

3.4 i forskningsöversikten ligga till grund för en av studiens forskningsfrågor. Denna 

forskningsfråga och dess empiriska grund avser jag i studiens diskussion relatera till den 

empiri som träder fram i studiens resultat.     

	

3.5	Sammanfattning	tidigare	forskning	
	

Den tidigare forskning jag valt att beskriva ovan i kapitel 3.2 visar på olika sätt för skolledare 

att skapa förutsättningar mot skapande och lärande. Min beskrivning av den tidigare 

forskningen visar att möjligheterna till att förverkliga förändringsprocesser mot utveckling 

ökar om samordning och gemensam förståelse prioriteras i ett förändringsprojekt. För att 

utveckling ska kunna ske på bästa sätt i förändringsprocesser behöver organisationen av en 

verksamhet vara designad för både operativa uppgifter och innovativa processer. Likaså visar 

den tidigare forskningen att om vi lyckas skapa ett samspel och en balans mellan de operativa 

och de innovativa processerna i en verksamhet så finns goda förutsättningar för både lärande 

och förändring mot utveckling som bygger på skolans vardagliga erfarenheter.  

 

Den tidigare forskningen som jag beskrivit i kapitel 3.3 visar på olika aktiveter och verktyg 

som underlättar förändringsprocesser i skola. Ett verktyg för att som ledare kunna stötta 

förändringsprocesser mot utveckling är att ge utrymme för reflektion. Helst då i sammanhang 

där vi är tillsammans med kollegor men lämnat det formella mötet och därmed ges möjlighet 

kommunikation utan krav på säkerhet och kompetens.  När kravet på agerande utifrån 

kompetens och yrkesroll minskar frigörs utrymme för kritisk reflektion och indirekt ökar 

möjligheterna för innovation och lärande. Tidigare forskning visar också att inget ledarskap 

som syftar mot förändring och utveckling kan existera utan att kommunikation används som 
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ett verktyg men att det ofta råder en diskrepans just kring begreppet skolutveckling och vad 

rektor anser sig kommunicera och vad personalen uppfattar. Tidigare forskning visar likaså att 

handledning är ett effektivt verktyg för att både kunna identifiera förändringsbehov samt 

bearbeta dessa mot planer som stöder skolutveckling. Just i sammanhanget lärarhandledning 

behöver innebörden i begreppet pedagogisk handledning tydliggöras, utvecklas och avgränsas 

för att kunna skapa en gemensam förväntan på handledningens innehåll. I min beskrivning av 

tidigare forskning visas att förändringsagenter är ett samlingsnamn för personer som 

kommuner eller skolor utser för att implementera förändringar mot skolutveckling i 

kommunen eller den lokala skolan. I ett förändringsperspektiv är det viktigt att förstå att 

förändringsagenternas möjlighet till att främja skolutveckling är beroende av relationen till 

organisationens ledare och chefer. Troligtvis ökar förändringsagenternas möjligheter att tjäna 

skolutveckling om de också får bli en del av skolans strategiska planering. Likaså visar 

tidigare forskning att projekt som verktyg och strategi för förändringsprocesser mot varaktig 

utveckling främjas respektive missgynnas av ett antal faktorer. Faktorer att ta hänsyn till är 

resurser, redan pågående projekt, struktur som underlättar engagemang och lärande, 

tidsfaktorn i relation till kvalité, värderingar, förankring hos medarbetare och support för 

genomförande. 

 

Den tidigare forskning jag valt att beskriva ovan i kapitel 3.4 visar på hur upplevelser, känslor 

och egenskaper hos personalen kan påverka förändringsprocesser i skola. I min beskrivning 

av den tidigare forskningen visas att den enskilda skolledarens ledarskap och förmågor samt 

de förutsättningar i form av individsupport som huvudmän ger sina skolledare är avgörande 

för hur pass framgångsrikt förändringar implementeras på en skolenhet. Stora satsningar görs 

på olika projekt från förvaltningar och andra som har makt att styra skolan utifrån utan att 

man samtidigt stöttar skolledare både praktiskt och mentalt. Likaså visar min beskrivning av 

tidigare forskning att skolledare upplever att hantera stora förändringsprocesser är ett av de 

absolut svåraste uppdragen tillsammans med att ta hand om problematiska medarbetare och 

att båda dessa uppdrag ofta är sammankopplade. Som hinder i förändringsprocesser visar det 

sig i tidigare forskning framkomma tre teman; skolledaren som ”försäljare” av impopulära 

beslut, medarbetares negativa åsikter om ledarskap och ökat motstånd i form av formalia (t. 

ex. anmälningar till myndigheter). Likaså visar tidigare forskning att genomförandet av 

storskaliga organisatoriska förändringsprojekt påverkas, sett i perspektivet av lärarnas 

reaktioner på nämnda projekt, utav enskilda skolledarens personlighet, handlingar, 

värdegrund och beteende. Skolledares sätt att hantera ledarskap i förändringsprocesser 
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förändrar relationen mellan lärares grundinställning till förändring och att verkligen göra 

motstånd mot förändring i praktiken. 

	

3.6	Studiens	position	i	relation	till	tidigare	forskning	
 
 
Studiens övergripande syfte är, utifrån antagandet att skolledarens roll i förändringsprocesser 

är central, att studera och beskriva skolledares upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser i skola. Denna studies forskningsöversikt har som ambition att ge en 

bild av forskning kring förändringsprocesser kopplat till yrkesliv, och då främst skolledares 

erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser i skola.  

 

Som konstaterats ovan är just skolledares upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser i skola ett relativt outforskat område. Däremot finns det forskning på 

flera andra perspektiv av förändringsprocesser i yrkesliv och skola. För det första finns studier 

som drar slutsatser av förändringsprojekt och vilka förutsättningar som gjort dem mer eller 

mindre framgångsrika. För det andra finns forskning som intresserar sig för aktiviteter som 

ger möjlighet att i förändringsprocesser skapa utveckling. För det tredje finns också forskning 

som studerar hur förändringsprocesser kan påverkas av personal och ledares upplevelser, 

känslor och egenskaper.  Forskningsöversikten ovan har ambitionen att ta med dessa tre 

perspektiv då de kopplar an mot studiens syfte och forskningsfråga genom att belysa områden 

som skolledare kan antas ha upplevelser och erfarenheter av i förändringsprocesser.  

 

De empiriska teman som träder fram i form av berättelser i studiens resultat får enligt 

Bengtsson (2013) och Kilbrink (2015) ökad styrka genom att relateras till annan empiri i form 

av tidigare forskning. De tre perspektiv som beskrivs ovan, och som delar upp 

forskningsöversikten ovan under tre rubriker, fyller sin funktion för att skapa ett sammanhang 

mellan tidigare forskning och denna studie. De tre perspektiven har inte varit underlag eller 

raster vid processen att låta berättelsernas teman träda fram i arbetet med att presentera 

studiens resultat men de utgör den empiriska grund jag avser att i studiens diskussion relatera 

till den empiri som träder fram i form av studiens resultat.     
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4.	Teoretiska	utgångspunkter		
 
	

Denna studie handlar om, som nämnts ovan, att studera och beskriva ett antal skolledares 

upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser. Detta görs med stöd av en kvalitativ 

ansats som utgår från teorierna bakom fenomenologi och vidare mot mer specifikt 

livsvärldsfenomenologi. 

 

Studien vill, som Kilbrink (2015) beskriver, fokusera på berättelser som en tillgång till andras 

livsvärld – här skolledares livsvärld. Detta genom att ta del av fenomen som träder fram i 

form av konkreta erfarenheter i skolledares varande och levande i världen, här med fokus på 

förändringsprocesser, för att öka möjligheten till förståelse för skolledares upplevelser och 

erfarenheter av förändringsprocesser. 

 

Kilbrink (2013) menar med hänvisning till Clandinin och Connelly (2000) att det för varje 

fenomen som studeras finns olika röster att lyfta. Utifrån detta antagande vill jag med denna 

studie lyfta just skolledares röst sett till fenomenet upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser i skola. Vill man skapa förutsättningar för att förändra praktiken för 

olika roller i skolan, lärare, elevhälsopersonal och skolledare, är det viktigt att lyssna på just 

individen lärare, elevhälsopersonal eller skolledare (Goodson, 1996). För så som Kilbrink 

(2013) hävdar så skapar berättelser från yrkesverksamma i skolan en förståelse hur 

yrkesverksamma agerar i olika situationer i skola. Sett till just denna studie en förståelse för 

hur skolledare agerar i förändringsprocesser.  

 

Att lyssna till skolledares berättade erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser ger 

möjlighet till insikt om hur skolledare hanterar förändringsprocesser i skola. Att dokumentera 

skolledares berättelser om erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser skapar en 

empiri som kan öka förståelsen för skolledares agerande i förändringsprocesser som i sin tur 

kan ligga till grund för hur stöd kan utformas för skolledare i förändringsprocesser. 

 

De ontologiska ståndpunkter som denna studie är designad utifrån och vilka ligger till grund 

för vad som utifrån det empiriska materialet kan antas vara möjligt se och beskriva redogörs 

först för mer allmänt i detta kapitel. Den andra delen av kapitlet ringar in en mer regional 

ontologi (Lilja, 2015) och epistemologi för det som kan antas vara möjligt att få kunskap om i 
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denna studie utifrån just skolledares erfarenheter av att vara i och leva i världen regionalt just 

skola.     

Livsvärldsfenomenologi	
 
Fenomenologin kom fram som en filosofisk inriktning i början på 1900-talet som en 

konsekvens av att många ansåg att den moderna naturvetenskapen genom sina abstraktioner 

förflyttat sig alltför långt från det som varje människa kunde uppleva som sina förutsättningar 

i vardagen. Vetenskapen hade, ansåg många, skapat en helt egen värld som ej längre byggde 

på mänsklig erfarenhet (Alvesson, 2008). Fenomenologin däremot tog en anti-positivistisk 

ståndpunkt genom att som filosofi huvudsakligen ta sig an frågor kring hur människor skapar 

mening i sin värld samt hur filosofen ska kunna förstå andra människors värld och samtidigt 

hålla isär denna förståelse från sin egen förförståelse (Bryman, 2001).   

     

För att kunna ta sig an ovanstående frågor framgångsrikt måste fenomenologin enligt 

Bengtsson (2001, 2005) använda sig av den fenomenologiska konstanten: ”gå tillbaka till 

sakerna själva”. Med det menas att det är de undersökta som ska komma fram och få tala. Inte 

undersökarens egna färdiga teorier eller fördomar. Undersökaren måste också ha en förståelse 

för att de saker vi undersöker alltid har en mening för någon. Saker är aldrig bara sig själva 

utan är alltid saker för någon menar Bengtsson (2005). Enligt Bryman (2001) blir det därmed 

den fenomenologiskt inspirerade forskarens uppgift att få tillgång till varför folk gör som de 

gör. Vilket perspektiv gör deras handlingar rationella? Forskaren måste försöka se världen i 

det perspektiv som råder för den undersökta personen. Den naturliga erfarenheten är central 

för fenomenologin. Det handlar om att försöka fånga hela den naturliga erfarenheten utan att 

lockas reducera den till detaljer eller kategorier. Konsten är att kunna se både de individuella 

och de generella egenskaperna med alla sina betydelser hos det som undersöks (Bengtsson, 

2001). En apelsin kan aldrig reduceras till en orange cirkel eller en slags ikon som 

representerar alla apelsiner. Utan apelsinen du erfar med ett fenomenologiskt perspektiv är 

alltid individuell med egenskaper och betydelser som är unika just för dig. Att undersöka är 

hos fenomenologin att inse att inget kan visa sig utan någon som det visar sig för. Det råder 

alltid en cirkularitet som leder till en ömsesidighet mellan det som undersöks och den som 

undersöker. Objekt och subjekt förutsätter helt enkelt varandra (Bengtsson, 2005).     

 

Fenomenologins grundare Edmund Husserl kom att utveckla fenomenologin mot att betona 

upplevelsen. Perspektivet som var centralt i denna upplevelse var det historiska - tiden. Alla 
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upplevelser får sin betydelse genom att kopplas till händelser och föreställningar bakåt och 

syftningar framåt. Denna betoning av världen vi lever till vardags utvecklades till ett sätt att 

tänka vilket benämndes med begreppet livsvärlden (Alvesson, 2008).  Husserl konstaterade, 

enligt Bengtsson (2001), att livsvärlden är en förutsättning för alla empiriska teorier och för 

all vetenskaplig verksamhet genom det faktum att livsvärlden är den konkreta verklighet som 

vi alla dagligen lever våra liv – även forskare. Därmed är livsvärlden enligt Husserl 

förvetenskaplig och är värd en egen teoribildning (Bengtsson, 2001).  

 

Den objektivistiska grundsyn som vetenskaperna enligt Husserl företrädde i tidigt 1900-tal 

gjorde att de riskerade att förlora all sin betydelse för den vanliga människan (subjektet). 

Objektivismen som vetenskap bildar vallgrav mellan vetenskap och det levda livet 

(Bengtsson, 2005). Utifrån ovanstående ansåg Husserl enligt Bengtsson (2001) att 

objektivismen och subjektivismen kan finna ett tredje alternativ i ett mellanting, livsvärlden. 

Från livsvärlden utgår en tanke om ett förnuft som erkänner vetenskap som möjlig men inte 

har monopol på sanningen och som heller inte nödvändigtvis måste vara modellen som 

innefattar allt. I livsvärlden, där vi alla lever våra liv, upplevs allting i relation till något reellt 

och konkret med en särskild betydelse. Livsvärlden blir med detta tankesätt den plats där alla 

modeller och teorier får sin utgångspunkt och i förlängningen sin prövning. Livsvärlden är en 

mångfasetterad och komplicerad verklighet som aldrig kan låta sig reduceras. Det betyder att 

med livsvärlden som perspektiv kan aldrig en kyrka betraktas som enbart en samling stenar 

(Bengtsson, 2005). 

 

Livsvärlden, som är varken rent objekt eller rent subjekt, är det som är levande i våra 

varseblivningar. Världen såsom den varseblivs i vårt subjekt. Detta på grund av det faktum att 

den enda värld vi kan känna till är den som visar sig för oss som subjekt. Modeller som ren 

natur (objekt) eller rent subjekt är helt enkelt förenklingar av det vi varseblivit i vår livsvärld. 

Livsvärlden är en tredje verklighetsbeskrivning som knyter ihop vetenskap och subjekt i evigt 

cirkulerande process (Bengtsson, 2001). 

 

Livsvärldsfenomenologin bygger enligt Bengtsson och Berndtsson (2015) på att all 

varseblivning och allt tänkande hos individen hela tiden står i relation till något som redan är 

varseblivet eller tänkt. Detta kallas intentionalitet och får just kring lärande och förändring i 

skola stora konsekvenser som utgångsperspektiv eller teoretisk grund. Sett till 

skolledarperspektivet och förändring betyder det att inga styrdokument eller beslut om 
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förändringar betyder något i sig självt utan bara får en betydelse utifrån den som tar del av 

dessa och försöker tolka dem till den livsvärld där man verkar och har upplevt saker tidigare. 

Viktigt för denna studie är hur skolan i förändringsprocesser upplevs och erfars för individer 

representerade av skolledare. Centralt för livsvärldsfenomenlogin är hävdar Bengtsson och 

Berndtsson (2015) hur individen uppfattar rummet och tiden. Med begreppen ”levt rum” och 

”levd tid” utvidgas hela tiden det spektra av redan varseblivet och tänkt som möjliggör 

utvidgad intentionalitet. Begreppet förändringsresa som jag i denna studie har valt att likställa 

med förändringsprocess försöker just fånga skolledares uppfattning av tiden och rummet i 

förstnämnda begreppspar genom berättelser som handlar om upplevelser och erfarenheter av 

förändringsresor i skola. 

 

Enligt Bengtsson (2001) är varseblivningen bestående av minst tre delar – historisk, kulturell 

och social. Allt som vi varseblir uppfattas utifrån alla våra erfarenheter tidigare i livsvärlden. 

Detta är inget vi väljer, tvärtom det är en process vi är ”dömda” att genomgå ständigt och som 

är själva basen för att vi kan lära. Subjekt och objekt samarbetar utifrån tidigare erfarenheter i 

en ständig lärande process. Klassiska exemplet på detta är den blinde med sin käpp som först 

är ett objekt men efter en kort tids ”samarbete” med subjektet själv blir införlivat i subjektet 

och hjälper subjektet att ta in nya objekt, t. ex. gatan med alla dess faror.    

 

Individens betydelse är central för att förstå hur lärande och därmed förändring sker enligt ett 

livsvärldsperspektiv. Det är individens erfarande av sina handlingar som utgör 

utgångspunkten för lärande och förändring. Individen med sin kropp och hjärna har alltid 

möjlighet att vidga sina gränser och utvidga sin livsvärld med föremål eller teorier. Både 

föremål och teorier som sätter sig i kroppen likt den blindes käpp hjälper individen att 

uppleva och erfara världen på ett nytt sätt och därmed också att därmed agera på ett nytt sätt 

som har möjlighet att leda till lärande och förändring (Bengtsson & Berndtsson, 2015).     

 

Att praktiska kunskaper hjälper oss att använda objekt på ett sätt som förvandlar objektet till 

subjekt har de flesta av oss erfarit. Att kunna cykla är även att låta cykeln gå från objekt till ett 

förlängt kroppsligt subjekt. Även kring mer teoretiska kunskaper går det att resonera på 

liknande sätt hävdar Bengtsson och Berndtsson (2015) med hänvisning till Merleau-Ponty 

(1945/2012). Det kan förutsättas hävdar Bengtsson och Berndtsson (2015)  att naturen alltid 

kommer att förstås och upplevas på ett annat sätt när du ökat din kunskap om den. 
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Kunskap om skolledares erfarenheter och upplevelser av förändring i skola bör enligt detta 

synsätt öka möjligheterna att förstå hur det är att uppleva och vara i skola i förändring eller 

kanske brist på förändring. I vart fall i ett skolledarperspektiv sett till denna studies resultat. 

Bengtsson och Berndtsson (2015) hävdar att livsvärldsperspektivet utgör ett självständigt 

bidrag till att skapa förståelse för lärande hos dem som verkar i skola – elever och personal. 

Följande särskiljande bidrag jämfört med andra teorier har livsvärldsperspektivet enligt 

Bengtsson och Berndtsson (2015): 

- Livsvärldens integrativa karaktär – vilket betyder att teorin inte sätter gränser mellan 

individ, värld och innehåll. Snarare betrakta individ, värld och innehåll hänga ihop och 

interagera med varandra,  

- Livsvärlden har som ambition att försöka fånga allt som är möjligt att göra och erfara 

för en människa. Detta leder till att man med livsvärlden som teoretisk grund inte 

sätter några gränser för det man studerar, 

- Livsvärlden kommer ständigt förändras och utvidgas genom nya erfarenheter och nya 

aktiviteter. 

Livsvärlden blir utifrån perspektiven ovan det som beskriver föränderligheten såsom den 

erfars för en människa vilket gör den praktisk att ha som grund för studier av skolledares 

upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser (min anm.). 

 

Begreppet livsvärld är i sig något som försöker beskriva det närmast oändligt stora.  Att 

försöka beskriva hela det liv någon lever i hela den värld någon befinner sig är knappast 

görligt. För denna studie som tar sig an skolledares berättade upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser är det ej heller önskvärt. Här krävs en avgränsning. Denna studie har för 

att använda Liljas (2015) ordval en regional ontologi. Det innebär att studien tar sig an en 

begränsad del av verkligheten och att då även ontologin blir regional och begränsas till just 

den verklighet som denna studie tar sig an. Skolledares erfarenheter och upplevelser av 

förändringsprocesser i skola är den regionala världen med sina egna villkor som är föremålet 

för denna studie. 

 

Enligt Bengtsson och Berndtsson (2015) rör sig de flesta av oss ständigt i olika regionala 

världar. Hemmet på morgonen, skola eller arbete under dagen, kanske någon 

fritidssysselsättning efter jobbet för att slutligen vara hemma igen. Sammantaget blir ovan 

nämnda fyra regionala världar en individs hela livsvärld. Varje regional värld har saker som 

är tydligt specifika för det som där sker, de som där agerar med varandra och är oftast 
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placerade på en specifik plats. På denna regionala livsvärldsplats utvecklar individerna en 

specifik identitet och ett specifikt språk. Detta sammantaget skapar en helhet som ger alla 

aktiviteter som där sker en mening. Skolledare som är föremål för min studie befinner sig alla 

i denna regionala livsvärld som kallas skola och har ett unikt uppdrag då de ansvarar för en 

regional livsvärld som både är en arbetsplats för lärare och elevhälsopersonal och en skola för 

elever. Den regionala värld som skolan utgör har hela tiden en relation till andra regionala 

världar vilka precis som skolan är i ständig förändring enligt Bengtsson och Berndtsson 

(2015). Elever kommer att uppleva skolan på olika sätt genom de erfarenheter och upplevelser 

de har av sina övriga regionala livsvärldar, lärare och elevhälsopersonal kommer att agera 

olika i skolan beroende av sina unika erfarenheter och upplevelser i sina olika regionala 

livsvärldar. Enligt Hugo (2007) handlar utvecklandet av en regional ontologi om att 

synliggöra vilka antaganden om verkligheten man önskar kunskap om i ett sammanhang som 

är tydligt. Den kunskap som är möjlig att fånga i just denna studie blir då vad epistemologin 

kommer att handla om lokalt hävdar Hugo (2007). Utifrån denna regionala ontologi och 

epistemologi kommer sedan studien att ha sina premisser som blir bestämmande för de 

metodval som är både möjliga och motiverade. 

 

I livsvärldsfenomenologin pratas enligt Annika Lilja (2015) om det levda rummet vilket 

innebär att samma plats upplevs olika av olika människor. Skolan ser helt enkelt olika ut för 

varje elev, lärare, elevhälsopersonal och skolledare. Lilja (2015) hävdar, med hänvisning till 

Merleau-Ponty (2008), att vi alla som befinner oss i skolan; elever, lärare, elevhälsopersonal 

och skolledare påverkar andra och blir påverkade av andra. Det innebär att en skolas 

möjlighet att utvecklas och förändras påverkas av hur skolledare påverkas av elever, lärare 

och elevhälsopersonal och hur skolledare påverkar elever, lärare och elevhälsopersonal. I 

detta befinner sig skolledaren som ständigt har att hantera skolan som en regional livsvärld i 

förändring. En förändring som sker utifrån elever, lärares och elevhälsopersonals agerande, en 

förändring som sker utifrån att nya verktyg introduceras och en förändring som förväntas ske i 

samband med att nya styrdokument ska implementeras. Med hjälp av livsvärlds-

fenomenologins teorier kan enligt Lilja (2015) möjligheter och hinder för förändring 

synliggöras genom att reflektera över de sammanflätningar av liv och värld samt känsla och 

förnuft utifrån individers beskrivning av den regionala värld som skolan representerar. 

Erfarenheter och upplevelser av dessa förändringsprocesser i den för skolledaren självklara 

regionala livsvärlden som kallas skola är det som denna studie har ambitionen att studera och 

beskriva. 
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5.	Forskningsfrågor	
 
 
Som beskrivits ovan är skolledares erfarenheter och upplevelser kopplat till 

förändringsprocesser ett relativt outforskat, trots att det är ett synnerligen aktuellt och viktigt 

område. Att lyssna till skolledares berättade erfarenheter och upplevelser av 

förändringsprocesser ger möjlighet till insikt om hur skolledare hanterar förändringsprocesser 

i skola. Att dokumentera skolledares berättelser om erfarenheter och upplevelser av 

förändringsprocesser skapar en empiri som kan öka förståelsen för skolledares agerande i 

förändringsprocesser och kan ligga till grund för stöd till skolledare i förändringsprocesser. 

 

Bengtsson (2013) lyfter fram att empiriska studier utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt 

perspektiv skapar empiriska teman. Dessa studier får, menar Bengtsson (2013) och Kilbrink 

(2015), ökad styrka genom att dess empiriska teman relateras till annan empiri i form av 

tidigare forskning. I denna studie menas med empiriska teman det som trätt fram i de 

berättelser som utgör studiens resultat.  

 

I tidigare forskning ges exempel på hur man som ledare kan öka möjligheterna till 

förändringsprocesser mot utveckling genom att organisera och skapa förutsättningar för 

skapande och lärande i organisationen (Ellström, 2010; Larsson, 2004; Galbraith, 2004; 

Scherp & Scherp, 2016).  

 

Tidigare forskning har lyft fram olika aktiviteter, verktyg och metoder för att som ledare 

kunna stötta förändringsprocesser mot utveckling (Blossing, 2013; Boud 2006; Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2005; Löfqvist, 2015; Ärlestig, 2007) För att öka skolledares 

möjlighet att leda förändringsprocesser bör därför skolledare kunna hantera dessa aktiviteter 

och verktyg i sin vardag.  

 

Tidigare forskning visar att upplevelser, känslor och egenskaper hos både ledare och 

medarbetare är viktiga aspekter att ta hänsyn till för en skolledare som befinner sig i en 

förändringsprocess i sin skolenhet (Martinez-Kellar, 2012; Oreg & Berson, 2011; Starr, 

2011). 
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Utifrån ovan utgår denna studie från följande övergripande forskningsfråga: 

Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera 

förändringsprocesser i sin egen organisation? 

 

Denna fråga bryts ner i nedanstående mer precisa frågor: 

 

Vad berättar skolledare om: 

 

-  sina erfarenheter och upplevelser av att hantera förändringsprocesser 

för att skapa förutsättningar för skapande och lärande i den egna 

organisationen? 

 

- sina erfarenheter och upplevelser av att hantera olika aktiviteter som går 

att härleda till att skapa förutsättningar för att leda 

förändringsprocesser? 

 

- sina erfarenheter och upplevelser av att hantera upplevelser, känslor och 

egenskaper hos sig själva och medarbetare i förändringsprocesser? 

 

Forskningsfrågorna ovan är inte underlag eller raster vid processen att låta berättelsernas 

teman träda fram i arbetet med att presentera studiens resultat. Forskningsfrågorna 

representerar de perspektiv med empirisk grund jag avser att i studiens diskussion relatera 

till den empiri som träder fram i studiens resultat.     
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6.	Metod	och	genomförande 
 

Metodologiska	konsekvenser	av	den	teoretiska	ansatsen		
 
Som redogjorts för i tidigare teorikapitel bygger min studie på en teoretisk ansats som grundar 

sig på livsvärldsfenomenologi. Nedan följer en redogörelse för vilka metodologiska 

konsekvenser det får för min studie utifrån rubrikerna livsvärldsfenomenologi och intervju. 

Utformningen av dessa metodologiska konsekvenser i praktiken redogörs för i detta kapitel 

under rubrikerna dataurval och datainsamling, analys och genomförande. Avslutningsvis 

redogör jag för de forskningsetiska hänsyn jag gjort i denna studie.   

 

6.1	Livsvärldsfenomenologi	
 
I fenomenologin handlar det som tidigare nämnts om att försöka ”nå sakerna”. Enligt 

Bengtsson (2001) är detta att ”nå sakerna” egentligen från början en metod och inte ett 

teoretiskt modellbygge. För att lyckas med att nå sakerna och fånga sakerna så som de visar 

sig utan att förstöra dem genom olika former av reduktion krävs stor öppenhet, känslighet och 

förmåga till följsamhet. Färdiga klassifikationer och fasta kategorier har inte plats i den 

fenomenologiska metodansatsen. Begreppet förändringsresa som denna studie har valt ska 

inte tolkas som en klassifikation utan ska ses som en variant av utvidgad intentionalitet som 

försöker just fånga skolledares uppfattning av tiden och rummet i den regionala världen som 

skolan representerar. Fenomenologin är enligt Bengtsson (2001) att betrakta som otraditionell 

som metod då den är fri från förenklande principer. Den vill få oss som forskare att ledas av 

hur sakerna själva visar sig.  Av detta följer att fenomenologin som metod är att betrakta som 

induktiv som här betyder att studien som genomförts iakttar fenomen vilkas uttryck därefter 

samlas till slutsatser kring det som studerats. Det omvända - en deduktiv metod som bygger 

på en färdig teori om det som ska studeras uppfattar jag som närmast omöjlig utifrån studiens 

teoretiska ansats.  Detta betyder att de perspektiv som lyfts fram i tidigare forskning inte varit 

underlag eller raster vid processen att låta berättelsernas teman träda fram i arbetet med att 

presentera studiens resultat. 

 

Då livsvärlden är den vardag vi alla möter hela tiden och som vi är ständigt förbundna till så 

länge vi lever finns det inget som hindrar oss att undersöka den egna eller andras livsvärldar. 

Centralt är då förståelsen för att vi aldrig i dessa undersökningsambitioner kan undgå att vara 

en del av livsvärlden. Vi är alltid en del av livsvärlden – även den livsvärld vi väljer att 
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undersöka. Om man som forskare har en livsvärldsansats i sin metod så krävs både en 

förmåga till differentiering och känslighet för det man undersöker. Metoderna blir enligt 

Bengtsson (2005) att räkna i flertal men det är inget som hindrar att redan kända metoder 

används bara vaksamheten finns att inte metoden styr över den verklighet som ska undersökas 

och den frågeställning som är passande för det som man önskar skapa förståelse och kunskap 

kring. Enligt Bengtsson (2005) kan man bara ställa två precisa krav på metoder som har en 

livsvärldsfenomenologisk ansats. Att metoderna är lämpliga för frågeställningen och att 

metoderna tar hänsyn till den verklighet som man vill ha kunskap om. Då intervjun kan 

förmodas ge tillträde till andras livsvärldar är den en naturlig metod i en livsvärldsansats. För 

som Bengtsson (2005) lakoniskt konstaterar; om du vill veta hur andra upplever något – 

varför inte fråga dem?  

 

Ambitionen i en livsvärldsansats bör enligt Bengtsson (2005) vara att studera situationer som 

är så naturliga och konkreta som det bara är möjligt vilket leder till att situationer som 

försöker likna sterila experiment inte har en plats i detta sammanhang. Det är ofta att 

rekommendera i en livsvärldsansats, hävdar Bengtsson (2005), att utifrån frågeställningen i 

den planerade undersökningen göra naturliga avgränsningar eller utsnitt. T. ex. klassrummet 

om det handlar om lärande. Av detta följer att livsvärldsfenomenologin som metod är att 

betrakta som kvalitativ. Att försöka greppa den sammansatta livsvärlden med kvantitativa 

metoder som kräver mått som till form och beskrivning är både avpersonifierade och 

avkontextualiserade uppfattar jag som närmast omöjligt utifrån studiens teoretiska ansats. 

Men detta är fortfarande mycket breda metodologiska ramar och ska så vara med en 

livsvärldsfenomenologisk ansats enligt Bengtsson (2005). Att lita på en metod som upphöjs 

till den rätta är inte möjligt utan varje studie kräver av sin forskare att själv, med ett stort mått 

av kreativitet, fundera fram och redovisa vilken metod som ska användas (Bengtsson, 2005). 

 

Livsberättelser eller verklighetsberättelser har sitt ursprung utifrån en människas levda liv i 

världen. Detta levda liv med sin verklighet kan vi ta del av, hela livet eller delar, genom 

berättelser bara vi förstår språket. Det betyder att det inte är en förutsättning att först förstå 

hela den berättandes liv för att kunna förstå en berättelse som förmedlar en viss händelse eller 

en viss tid ur en levd verklighet. Genom livberättelsens berättande om påtagliga händelser 

som den intervjuade upplevt och väljer att berätta om får vi tillgång till en cirkulär rörelse från 

liv till berättelse och tillbaka till liv. Den som erfarit något (den intervjuade) vill förmedla 

detta till andra genom att berätta vilket i sin tur leder till att någon ny person (den som 
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intervjuar) erfar annan individs livsvärld och försöker förstå och tolka berättelsen och ställa 

samman denna till nya berättelser. Som i denna studie, en students berättelse av ett liv eller en 

händelse. Detta sätt att resonera gör det möjligt att skapa metoder som genom tolkning av 

livberättelser ger en inblick i den intervjuades livsvärld och kan skapa nya berättelser ur 

densamma (Bengtsson 2005).            

 

6.2	Intervjuer	
 
Kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2001) den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning vilket kan förklaras av det stora mått av flexibilitet som den erbjuder.  

Två huvudvarianter av intervju finns att tillgå vid kvalitativ forskning; den ostrukturerade 

intervjun vilken har med ett PM som stöd för att gå igenom vissa teman under intervjun 

(liknar ofta ett vanligt samtal) och den semi-strukturerade intervjun som har en lista som 

innehåller specifika teman, intervjuguide. Båda dessa har som kännetecken sin stora 

flexibilitet med tonvikt intervjupersonens uppfattning av frågorna. Centralt är då allt som 

intervjupersonen upplever som viktigt vid olika förklaringar, förståelser av händelser, 

beteenden och mönster (Bryman, 2001).  

 

För att öka möjligheterna till att få svar på undersökningens frågeställningar är det lämpligt att 

ta fram det man kallar intervjuguide som lotsar både intervjuare och intervjupersonen rätt 

utifrån teman, ordningsföljd, frågeformuleringar, språkanpassning etc. Det vanliga är att 

kvalitativa intervjuer spelas in för att därefter transkriberas. Allt för att som intervjuare kunna 

helt vara fokuserad på det som händer under själva intervjun och inte distraheras av att föra 

anteckningar (Bryman 2001). 

 

Om man vill genomföra en intervju utifrån livsvärldsfenomenologiskt perspektiv som söker 

förstå områden i den i den intervjuades levda vardagsvärld och i den intervjuades eget 

perspektiv är det lämpligt med en kvalitativ halvstrukturerad intervju beskriver Kvale och 

Brinkman (2014). Det intervjun försöker få fram är beskrivningar ur den intervjuades 

livsvärld som tolkar de fenomen som området för intervjun berör. Den typen av intervju är att 

likna vid ett vardagssamtal men med den skillnaden att den har ett specifikt syfte och har en 

specifik teknik. Syftet avspeglar sig i vissa teman med stöd av en intervjuguide som i sin tur 

leder till förslag till frågor beroende på vilka fenomen som lyfts fram under intervjun. 

Tekniken är inspelning och utskriven text av intervjun vilka båda utgör underlaget för analys 

(Kvale & Brinkman, 2014). Den kvalitativa halvstrukturerade intervjun bör med ett 



	 33	

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv karakteriseras av att söka den intervjuades levda 

vardagsvärld. Intervjun bör också söka efter och försöka förstå teman i den intervjuades 

beskrivande av den levda vardagsvärlden. Målet med intervjun är att beskriva resultatet med 

tydlig prosa, inte med siffror. Den kvalitativa halvstrukturerade intervjun med ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv söker mer efter skillnader och variationer än fasta 

kategorier. Intervjun bör också lyfta fram det specifika i handlingar och situationer mer än att 

fråga kring den intervjuades åsikter. Den som intervjuar bör försätta sig i en form av 

medveten naivitet som ger möjlighet till öppenhet mot nya fenomen. Intervjun bör 

karakteriseras av förutsättningslöshet mot de teman i den intervjuades livsvärld som den 

berör. Det är temat som är intervjuarens uppgift att hålla fokus på. Inte de dimensioner av 

temat som den intervjuade väljer att lyfta fram (Kvale & Brinkman, 2014). De intervjuer som 

genomförts i denna studie har alla designats utifrån beskrivningen av den kvalitativa 

halvstrukturerade intervjun ovan.   

 

6.3	Dataurval	och	datainsamling	
 
 
För att få möjlighet att uppnå studiens syfte och få svar på studiens forskningsfråga har 

verksamma skolledare i grundskola och gymnasium intervjuats om sina erfarenheter och 

upplevelser av förändringsprocesser (i intervjuerna kallat förändringsresor). Totalt är det tre 

skolledare som är studiens intervjupersoner. En är rektor på en grundskola med alla tre 

stadier. En är rektor för en gymnasieskola med högskoleförberedande program. En är rektor 

för en gymnasieskola med yrkesförberedande program. Två av skolledarna är kvinnor och en 

är man. Alla tre är från början lärare som sedan gått vidare till att arbeta som skolledare. Alla 

tre har lång lärarerfarenhet och lång erfarenhet av skolledarskap. Valet av skolledare med 

olika bakgrund och skolformer har inte gjorts utifrån en ambition att kunna jämföra olika 

kategorier av erfarenheter och upplevelser utifrån olika roller av skolledare utan för att ge 

möjlighet att fånga en så bred variation av erfarenheter och upplevelser som möjligt utifrån 

studiens omfattning (Kilbrink 2008). Intervjuerna gjordes vid fysiskt direkt möte mellan 

intervjuperson och intervjuad i skolmiljö. Varje intervju spelades in och transkriberades.      

	

6.4	Analys		
 
Polkinghorne (1995) beskriver narrativ analys som en process där man som forskare samlar 

beskrivningar av händelser och sätter samman dem till en berättelse eller flera berättelser. 
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Denna studies empiri och grund för analys består av beskrivningar av händelser som går att 

koppla till upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser i skola som berättats av tre 

skolledare i tre olika intervjuer. 

 

Modellen för analysen av det som skolledarna har berättat har hämtats från Kilbrinks (2015) 

studie. Den innebär att innehållet i vad varje skolledare berättar är det som analysen inriktas 

mot. Hur berättandet går till är inte av intresse för denna studie. Både ljudfiler och textfiler 

har lyssnats och lästs flera gånger innan skrivprocessen mot att fånga det centrala i varje 

skolledares berättelse satt igång. Under lyssnandet och läsandet har det som respektive 

skolledare lyfter fram och poängterar antecknats. För varje sådan markering har ett citat som 

förtydligar och lyfter fram skolledarens röst tagits med till kommande 

resultatsammanställning. Där likheter återkommit i respektive intervju har detta antecknats 

och i den senare delen av analysprocessen förts samman till teman i varje intervju. Dessa 

teman har gått från att vara preliminära uppslag till fast del av resultatsammanställningen via 

ett otal genomläsningar och omformuleringar. För att undvika den risk Kvale och Brinkman 

(2014) menar finns att intervjuers styrka vad gäller samspelet mellan intervjuare och 

intervjuade ska gå förlorad i arbetet med de utskrivna texterna så har jag under analysens 

gång valt att gå tillbaka till ljudfilerna för att försäkra mig om att den intervjuades röst hela 

tiden finns med i det redovisade resultatet både i berättelser och teman. Varje övergripande 

tema rubriceras av mig i de färdiga resultatberättelserna och exemplifieras med delberättelser 

som rubriceras citat från den intervjuade. Detta för att både lyfta den intervjuades röst och för 

att skapa en förståelse för respektive tema. Inget tema har funnits formulerat innan studien. 

 

Med dessa teman som underliggande struktur och centrala drag har intervjuerna satts ihop till 

en berättelse om varje skolledares upplevelser och erfarenheter av förändringsresor i skola. 

Varje skolledares berättelse inleds med en sammanfattning som beskriver de framträdande 

delarna i respektive berättelse. Dessa sammanfattningar kallas med Kilbrinks (2015) 

terminologi för intrig. Tillsammans bildar intrig och teman i form av berättelser respektive 

intervjustudies resultat. Arbetet med att ta fram berättelser och ur dessa skapa teman som 

tillsammans bildar varje berättelses intrig har för varje ny genomläsning och avlyssning 

omprövats och förändrats mot bakgrund av den livsvärldsfenomenologiska ansats som denna 

studie omfattar. Resultatredovisningen som följer i form av berättelser och teman är en empiri 

skapad utifrån min kvalitativa tolkning av de inspelade intervjuerna som är underlaget till 

denna studie. Kanske skulle någon annan kunnat komma fram till andra teman än den 
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indelning min analys lett fram till. Min analys och mitt resultat är inte att betrakta som den 

enda metoden och en absolut sanning. Resultatet och analysen av detta ska ses som ett bidrag 

till att skapa förståelse för skolledares erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser 

och ge en bild av den variation som finns i dessa upplevelser och erfarenheter. De empiriska 

teman som min analys av intervjuerna skapat avser jag ge ökad styrka, utifrån Bengtssons 

(2013) antagande, genom att relatera dem till varandra och till tidigare forskning i kommande 

diskussionskapitel.     

 

6.5	Genomförande	
 
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor och de metodologiska konsekvenser av studiens 

teoretiska ansats som redovisats ovan skapades en för studien anpassad projektpresentation 

och intervjumall/guide. Intervjupersonerna informerades både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte, upplägg och etiska hänsyn i god tid innan intervjutillfället. 

 

Intervjun genomfördes i form av en halvstrukturerad intervju med en intervjumall/guide som 

stöd och dokumenterades med hjälp av en diktafon eller dator. Allt för att kunna skapa en 

öppenhet och koncentration hos både intervjuperson och intervjuare kring vad som just vid 

intervjutillfället berättades. Målet var hela tiden att skapa möjlighet att skapa berättelser utan 

att störas av teknik eller anteckningar. 

 

De halvstrukturerade intervjuerna utgick ifrån frågor inom följande områden:  

• Vilka upplevelser och erfarenheter väljer skolledare att lyfta fram i berättelser om 

förändringsresor? 

• Vad upplever skolledare som möjligheter respektive hinder i förändringsresor? 

• Upplever skolledare att förändringsresor leder till skolutveckling?    

 

Frågorna har under intervjuerna formats utav vad skolledaren svarat och beroende på vad 

skolledaren valt att berätta har följdfrågor anpassats och ställts. Intervjuaren skapade det 

breda innehållet, förändringsprocesser över tid (förändringsresor), men var samtidigt 

observant på vad skolledaren valde att berätta om inom de olika områdena som avhandlades 

och såg till att just det som skolledaren valde att berätta om följdes upp. Detta sätt att 

genomföra intervjuerna skapar ett samspel mellan intervjuare och skolledare (Kilbrink, 2015). 

Det som eftersträvades med intervjuerna var att få skolledaren att lyfta fram konkreta 

erfarenheter och upplevelser med hjälp av frågor som kunde inledas med ”skulle du kunna 
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berätta om när du genomförde/blev ålagd/upplevde ……” eller ”finns det exempel på 

förändringsprocesser där du …”. Utifrån dessa inledande frågor skapades utifrån svaren 

relevanta samtal som följde upp just det varje skolledare valde att lyfta fram. Intervjuerna har 

alltså inte byggt på ett stort batteri av färdiga frågor som alla ska besvaras utifrån färdiga 

kategorier utan teman har skapats i efterhand utifrån det som skolledarna valt att berätta om 

under intervjuerna. Lokalen för intervju var skolmiljö. Varje intervju varade i ca 60 minuter 

och transkriberades ordagrant men utan hummande eller hostande vilket resulterade i ca 35 

sidor text för varje intervju.  

 

6.6	Forskningsetik		
 
I enlighet med de forskningsetiska principer som finns inom humaniora och 

samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011) har intervjupersonerna i 

undersökningen av mig informerats muntligt innan intervjuerna genomförs. Jag har 

informerat intervjupersonerna om syftet med min studie och på vilket sätt resultaten kommer 

att användas. Intervjuperson har informerats om att deltagande i studien är frivilligt och att 

deltagande i studien förutsätter att man aktivt samtycker. Intervjupersonerna har också 

informerats om att hen när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien utan att det innebär 

påtryckningar från mig. Jag har också informerat intervjupersonerna att de insamlade 

uppgifterna kommer redovisas i text där inga enskilda personers svar kan utläsas – all text är 

anonymiserad. Ingen del av studiens resultat kommer att användas till annat ändamål än till 

underlag för föreliggande studie. Intervjupersonen kommer att fortlöpande ges möjlighet att ta 

del av studiens resultat. Den transkriberade intervjun i sin helhet har delgivits de intervjuade 

som haft möjlighet till korrigeringar. Även de av mig sammanställda berättelserna med sina 

intriger och teman har delgivits de intervjuade som haft möjlighet till kommentarer och/eller 

korrigeringar. Ingen korrigering har gjorts i transkriberingen. En av de intervjuades berättelser 

har korrigerats gällande faktafel.  

 

Utöver ovanstående, som ju är basen och borde vara det självklara vid all forskning, så 

tillkommer det faktum att en av intervjupersonen vid studien är deltagare i ett nätverk för 

vetenskaplig handledning där jag även är deltagare. Det kräver en etisk reflektion och ett 

etiskt övervägande. De andra två intervjupersonerna är sedan tidigare professionellt bekant 

med mig men var vid studiens genomförande ej i samma organisation. Även detta kräver en 

etisk reflektion och ett etiskt övervägande. Enligt Holme och Solvang (2012) kan forskning 

som innefattar människor som studieobjekt placeras in på en skala mellan två ytterligheter. 
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Det ena är att se till kollektivets intressen och det andra är att se till den enskildes 

oförytterliga rättigheter som vi aldrig får bryta emot hur väl det än gagnar kollektivet och dess 

enskilda delar. Holme och Solvang (2012) hävdar att dessa två ytterligheter borde försöka 

jämkas samman för att för att få en så bred uppfattning som möjligt av det vi väljer att 

undersöka. Ur forskningsetiskt perspektiv innebär det att vi erkänner att båda delarna, individ 

och kollektiv, är betydelsefulla och att vi måste göra en avvägning mellan de båda när vi 

utformar vår undersökning. Jag anser inte att det faktum att jag som är ansvarig för denna 

studie har haft tidigare kontakt med intervjupersonerna vid studier eller professionsutövning 

är av den art att det påverkat individens rättigheter negativt ur ett forskningsetiskt perspektiv. 

Tvärtom kan det antas att möjligheterna att skapa denna studie och därmed ge möjligheter att 

tillgodose det kollektiva behovet av empiri kring det studien syftar mot bygger på just det 

faktum att dessa kontakter funnits. 

 

En verkligt kritisk punkt i varje studie som bygger på intervjuer är de svarandes oförytterliga 

rättighet att uppleva frivillighet vad gäller att svara på intervjuarens frågor. Enligt Trost 

(2012) måste de vi vill fråga verkligen svara frivilligt och får inte utsättas för övertalning att 

svara. Då undersökningen inte kommer behandlar frågor av någon som helst privat karaktär 

och det inte heller planeras vara möjligt att i resultatet kunna se vem som svarat vad är det 

ingen risk, som jag bedömer det, för att enskild intervjuperson kan hamna i en utsatt situation. 

Däremot finns det en risk att intervjupersonen kan känna sig utsatt för en situation där hen 

upplever att hen i praktiken inte kan ”hoppa av” och att det därmed inte är frivilligt att svara. 

Min bedömning är att intervjupersonen gavs möjlighet att både innan och under intervjun 

avbryta sitt deltagande genom att jag mycket noggrant gått igenom ovanstående etiska 

principer samt att jag förklarar att deltagares medverkan självklart är av stor vikt men ändå 

inte avgörande för att studien ska kunna genomföras – det fanns fler intervjupersoner att 

tillgå.  

 

Jag anser att mitt val av genomförande genom en helt anonym resultatredovisning där man 

som intervjuperson kunnat välja att inte svara skapar en balans mellan att se till den enskildes 

rättigheter och till behovet av att få ett underlag som har möjlighet att gagna kollektivets 

intressen. I sammanhanget kan det konstateras att skolledare på skolenheter utsätts för samtal 

av olika slag från huvudmän och andra intressenter där frågornas innehåll ofta är av betydligt 

mer personligt slag än denna undersökning och där det ofta framgår att man förväntas svara. 

Självklart kan en dålighet inte försvara en annan men jag vill ändå hävda att föreliggande 
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undersökning ser mer till den enskildes rättigheter i relation till kollektivets intressen än 

många av de samtal på arbetsgivarens och andra intressenters initiativ, t. ex Skolinspektionen, 

som skolledare förväntas ta del av i allt större omfattning. 
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7.	Resultat 
 
 
Resultatredovisningens struktur, som redovisas nedan, bygger på en modell som tidigare 

använts av Kilbrink (2015). Resultatredovisningen innefattar tre fristående berättelser som 

bygger på intervjuer med tre skolledare om att som rektor leda i förändringsprocesser. Varje 

berättelse inleds med en intrig som sammanfattar de framträdande delarna i varje skolledares 

berättelse. Intrigen är kursiverad och börjar med orden ”Det här är berättelsen om…”. 

Därefter redovisas hela berättelsen uppdelad i olika teman med det som framträtt och stöder 

intrigen i formen av berättelser som är skapade av mig utifrån det som respektive rektor valt 

att berätta i intervjuerna. Denna studie är genomförd med en livsvärldsfenomenologisk teori 

som grund vilket innebär att metoden för analys och resultatredovisning bygger på en 

induktiv ansats. Det innebär att varje tema har en rubrik som är vald av mig efter 

analysprocessen. Inget tema har funnits formulerat innan intervjuerna genomförts och 

analyserats.  I varje tema finns delberättelser med rubriker i form av citat från respektive 

rektor samt invävda citat från respektive rektor i själva delberättelsen. Detta för att lyfta den 

intervjuades röst och för att skapa en ökad förståelse för respektive tema. 

Resultatredovisningen avslutas med en sammanfattning. 

 

7.1	Stinas	berättelse	om	att	leda	i	förändringsprocesser	
 

7.1.1	Intrig	
 
Det här är berättelsen om att leda skola i förändringsprocesser, där rektor Stina utifrån flera 

förändringsresor som skolledare ser hur möten utifrån olika roller och olika  krafter skapar 

olika förutsättningar att leda i förändringsprocesser. Innan skolledarkarriären jobbade Stina 

som svensklärare på IV program på en större gymnasieskola i en förortskommun. Stina 

jobbar idag som skolledare på en gymnasieskola med yrkesförberedande program i en 

förortskommun 

 

Stina hävdar att den nära och direkta kopplingen mellan lärare och skolledare är en 

förutsättning för förändring och skolutveckling. Än tydligare blir detta när man befinner sig i 

ett läge där närhet saknas menar hon. Varje skola har i varje givet läge ett behov som skapar 

en roll hos den som är rektor berättar hon. Att kliva ur den rollen när skolan förändrat sin 

situation är hart när omöjligt hävdar Stina. Hon ser svårigheter i förändringsprocesser 

genom de förutbestämda bilder medarbetare kan ha av rektorsrollen. Hur få någon nöjd som 
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ser dig som en motpart undrar Hon? Hur lyckas vara sig själv och få förtroende hos någon 

som ser dig som en motpart? Att driva förändring utifrån de egna idéerna kan ofta kräva mer 

kraft än de som måste genomföras utifrån att situationen kräver det, t. ex:  ekonomi, 

ovanifrån beslutade omorganisationer, beslut efter tillsyn skolinspektion mm hävdar Hon. 

Den lilla förändringen kan ofta vara svårare att genomföra än den stora berättar Stina. De 

stora förändringarna har ofta en egen kraft som medarbetare resignerar inför. Olika delar av 

organisation agerar likt man ensam har befogenheter att fatta beslut vilket minskar 

möjligheten till förändring och skolutveckling menar Stina. Hennes erfarenhet är att 

ledningsgrupper skapar egna frågor vilket innebär att en stor ledningsgrupp kan skapa mer 

arbete än det avlastar för en rektor.  

	

7.1.2	Bilden	av	skolledarens	roll	som	möjlighet	och	hinder	i	förändringsprocesser	
	

”Det är ett väldigt avstånd mellan mig som rektor och lärarna” 

 

Den första berättelsen handlar om den förändringsresa som Stina just nu är en del utav. En 

resa som började i det år då hon trädde i tjänst som skolledare på en för henne helt ny 

gymnasieskola. Men skolan var inte ny, tvärtom var det en skola som funnits länge. Stina fick 

direkt erfara att den var fylld av många rutiner som personalen ansåg som orubbliga 

fundament. Hon upplevde att organisationen skapade ett avstånd som försvårade att få direkt 

kontakt med lärarna. Hon säger att ”Det är som ett stup ner till lärarna, så kan jag känna, för 

jag får ingen kontakt.” Mellan henne och lärarna fanns en modell med flera biträdande 

rektorer som tog bort alla naturliga kanaler för samarbete mellan rektor och lärare, vilket 

Stina inte var nöjd med.  

 

”Min föregångare här, han var budgetrektorn. Han kunde inte byta roll här. De skulle 

inte ha lyssnat.” 

 

Enligt Stina får varje typ av förändringstryck konsekvenser för den roll som skolledare du blir 

tvungen att agera inom. Och när förändringen är genomförd är det helt plötsligt omöjligt att 

gå in i en ny fas, en ny roll, är hennes erfarenhet. Stina berättar om ett uppdrag att förändra 

utifrån ett ekonomiskt tryck ”Och jag tror att när budgeten till slut var i balans, då orkade 

inte jag något mer. För då skulle jag börja jobba med den pedagogiska utvecklingen, och då 

kände jag, nej fast inte här, tänkte jag då.” Det är så att sammanhanget placerar dig i en roll 
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som handlar om att ta hand om en skola i en viss situation och det innebär att du minskar dina 

möjligheter att leda just den skolan i en helt annan situation berättar hon. Man ger helt enkelt 

skolan det den behöver och om skolan man kommer till är i balans så blir rollen en annan. 

Stina menar att ”Man tvingas in i olika roller, utifrån vad skolan behöver. Helt klart. Det är 

ett väldigt speciellt yrke, det som vi valt.” Och så ser det ut på min nuvarande resa berättar 

hon. Den skolan ska inte läggas ned, den ska inte byggas upp och den har en budget i balans. 

Då kan jag helt plötsligt ta rollen som pedagogisk ledare – jag slipper vara ”krokodilen”. 

 

”Ett hinder är ju att jag vill att alla ska vara nöjda. Jag vill ha med alla på något sätt, och 

vara omtyckt.” 

 

Under resans gång formulerade Stina sin övergripande tanke om vart den förändringsprocess 

hon startat skulle leda. Hon berättar ”Jag jobbar bara med det jag kan, så tänker jag. Och det 

som rör hela skolan”. Stina noterar även att man mitt under en förändringsprocess upptäcker 

att ståndpunkterna byts som en konsekvens av oviljan till förändring. Helt plötsligt inser jag 

att det jag föreslår och som brukar ligga i linje med arbetstagarnas ståndpunkt motarbetas just 

bara därför att det innebär en förändring berättar hon. Inte för vad förändringen i sak innebär. 

”Jag har aldrig stött på det här tidigare, att lärarna bråkar om att man minskar en 

ledningsgrupp. Utan istället när man gör ledningsgruppen större så blir det ett jäkla liv, för 

att pengarna ska gå till lärarna, så.” 

Men även om rollen förändras utifrån vad skolan behöver förändra och vem eller vad som 

initierar förändringen är det en sak som binder samman de förändringsprocesser som berättas 

om menar hon. Det är att bilden av chefen som en okänslig människa får styra hur man blir 

bemött av sina medarbetare och inte det som man faktiskt gör som skolledare. ”Och när de 

tror att jag skiter i dem, det kan göra mig väldigt sårad. För att när man kommer in ny, de vet 

ju inte vem jag är. De tänker- det är säkert en raket som ska gå in här och bara ….. . Och jag 

är ju inte så, jag är ganska försiktig.”  Stina säger att hennes sätt att hantera detta är att lägga 

sina privata känslor åt sidan. Hon lägger kraft på att lugnt, professionellt och trevligt bemöta 

de upprörda känslor som bygger på en negativ bild. Hon är helt övertygad om att detta är enda 

vägen att hantera detta hinder i förändring och att det brukar sluta väldigt bra men konstaterar 

också till sist ”Ja, man försöker, men det tär ju på en det här, det är ju så.” 
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7.1.3	Förändringens	omfattning	står	ej	i	proportion	till	den	kraft	den	kräver	
	

”För då kan man förklara att det här kommer från förvaltningen ……. . Och att det 

egentligen inte är mitt beslut.” 

 

Stina berättar att hon tog hjälp av krafter utifrån för att skapa förutsättningar för förståelse 

bland medarbetarna om varför en förändring var nödvändig. Kanske borde denna förståelse 

funnits utan krafter utifrån med tanke på skolans resultat resonerar hon. Kraften utifrån bestod 

i en regelbunden tillsyn från Skolinspektionen som genomfördes under hennes första termin 

som rektor på skolan. Stina gjorde vad hon tror är tvärtemot vad som är en naturlig reaktion 

när man blir granskad. Hon berättade öppet för skolinspektionen om de brister hon såg på sin 

skola. Framför allt kring de brister som organisationen enligt henne skapade kring hur olika 

skolan jobbade med elevhälsa, särskilt stöd mm. ”För det fanns ingen prestige. Utan jag 

berättade bara vad jag hade sett – ja man gör olika, det är inte likvärdigt på den här skolan.”  

Precis som hon förutsett innehöll beslutet efter tillsyn kritik mot det befintliga sättet att 

organisera och genomföra elevhälsans arbete vilket gav underlag att starta förändringsresans 

första delmål som Stina såg det. En elevhälsa som låg direkt under rektor blev resultatet 

berättar Stina.  

 

Mitt i detta dagliga arbete i skolans olika delar för att driva förändringsresan framåt gjorde 

Stina en reflektion som är värd att lyfta fram anser hon. Vilken förändring är lättast att driva 

igenom som skolledare? Den man initierar själv eller den som kommer som ett dekret 

uppifrån eller utifrån? Hon menar att denna reflektion gett en insikt hon inte förväntat sig. Om 

att genomföra en förändring som bygger på ett dekret uppifrån berättar Stina ”För att det man 

får från en chef som ett uppdrag, som är tidsbegränsat också – då ska det vara klart, är 

mycket lättare.” Och hon jämför vidare med att själv initiera en förändring ”Ja, för nu, den 

här resan är en annan. För den här utgår från mina egna tankar. Så att de förändringarna 

(dekret ovanifrån – förf. anm.) är på ett sätt enklare faktiskt än en förändring som handlar om 

en idé – om att det här tror jag på.”  Stina berättar om ett exempel på en förändringsresa som 

ger en bild av ovan beskrivna erfarenhet. Det yttre trycket var på denna resa att hålla en 

budget i balans. I grunden var det en förändringsresa utifrån att bygga något av andra skolor 

som lagts ned. Då nybyggandet tog fart så upptäcktes också att dessa nya delar tillsammans 

blev en helhet som hade kostnader som vida översteg intäkterna. Hon förklarar ”Så att den 

hade ju, alltså ett underskott på flera miljoner, det bara läckte. Så jag fick ju sätta igång och 

samtidigt leta efter vad är det som läcker, och så där.” Att hålla budget är ett tryck mot 
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förändring som lever i samma härad som andra direktiv uppifrån menar hon. Stina menar att 

det går att förhålla sig neutral då det inte handlar om de egna värderingarna eller de egna 

idéerna kring skolutveckling. Men det finns också en tydlig skillnad kring just budget hävdar 

Stina. Om kravet att hålla budget innebär stora neddragningar så krävs en förmåga att hantera 

mycket känslor. Här finns ofta inte möjligheten till ett val för medarbetarna att jobba vidare i 

en annan del av kommunen. Då blir allt väldigt noga för allt man bestämmer får oerhört stora 

konsekvenser för enskilda individer vilket leder till svåra beslut för en skolledare betonar hon.  

 

Utifrån erfarenheterna av många förändringsprocesser lyfter Stina frågan om hur olika det kan 

bli i upplevelsen av att leda en förändring beroende på tidsperspektivet och den inre 

motivationen. Att vara inne och genomföra ett uppdrag mot ett specifikt utifrån beslutat mål 

blir verkligen något helt annat än att vara där med långsiktiga egna målsättningar. Hon säger 

”Det här, som jag gör nu, det gör jag för att jag ska kunna jobba här. Men där var det mer 

hands on, liksom att det här det måste fixas.” Det är just detta den nu pågående 

förändringsresan handlar om berättar Stina. Att driva igenom en förändring utifrån en egen 

övertygelse om att det leder till en bättre skola för eleverna som går där. Inte att genomföra 

det någon annan beslutat. Processen med förändringsresan har för henne lett fram till två mål 

som hänger ihop. Det är menar hon att komma närmare lärarna för att därmed kunna se vilka 

insatser som behöver göras och samtidigt skapa en organisation som underlättar att 

genomföra de beslut som fattas på grundval av det som identifierats leda till en bättre skola 

för eleverna.  

 

Men problemet är, berättar Stina, att få verkar i praktiken vilja ha en förändring trots att 

tillsynen visar behov av detta. Hur löser man detta? Jo - man får backa och komma tillbaka på 

ett nytt sätt. ”Jag överbevisar dem. För nu har det visat sig att i just det området så fungerar 

ingenting.” Dock är det svårt, menar Stina, att överbevisa de som sedan länge ser  den egna 

organisationen som väl fungerande och där allt som kan leda mot förändring är ett hot mot 

detta väl fungerande. I detta läge av fastlåsning tänker hon att skolinspektionen kommer in 

som en hävstång som rubbar status quo. Inspektionen tvingar ju fram både svar och åtgärder 

som det är svårt att blunda för resonerar hon. 
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”När man gör en rockad är det lättare än de där smågrejorna – hoppas jag på, lite grand.” 

 

Det är dock verkligen inte alla förändringsresor man väljer själv som skolledare, menar Stina 

när hon börjar berätta om en tidigare förändringsresa. Kanske allra minst när man har rollen 

som tillförordnad rektor i en skola som ska läggas ned. Skolan hon var satt att leda och lägga 

ned bestod av ett flertal utbildningar i olika skolformer. Alla med mycket tydliga 

specialiseringar. Uppdraget bestod i att lägga ned genom en process av uppdelning. Varje 

specialiserad utbildning med elever och lärare skulle flyttas till en annan befintlig skolenhet i 

kommunen. Här passar verkligen metaforen från tidigare resa med att lägga ned en fabrik väl 

på plats. ”Så den resan, det konstiga var, för det kom ett stort direktiv uppifrån, att det här 

ska ske, liksom. Den resan gick väldigt bra i alla fall. För att de visste att jag kanske inte 

heller var med på den banan, men jag var den personen som jobbade med det, så.” Hon 

berättar att hon fick leda skolan mot sitt slut utan misstankar om illojalitet eller dold agenda 

som hon upplevde det. Det var så tydligt att detta bara var något som skulle ske som inte gick 

att stoppa och där Stina fick rollen av den som tog emot och verkställde önskemål utifrån den 

nya verklighetsbilden alla hade att förhålla sig till.  Hennes förmåga att ändra inställning hos 

medarbetarna från en ett tvång att stänga den egna skolan till att få alla att se en möjlighet till 

val av något nytt blev enligt henne helt avgörande för att processen kunde genomföras på ett 

sätt som till upplevdes som till och med roligt och spännande. 

	

7.1.4	Möten	inte	detsamma	som	möjlighet	till	förändring	
	

”På den här skolan är det de lokala grupperna som bestämmer.” 

 

Stina var förberedd på att förändring skulle kräva mycket arbete, men inte på det motstånd 

som fanns inbyggt i organisationen. Även om insikten av behovet av förändring växte sig allt 

starkare bland personalen fanns rutiner kring facklig samverkan som gjorde all förändring 

oändligt byråkratisk och omständlig. Skolans samverkansavtal hade en mycket skarp lokal 

tolkning menar hon. ”Och de ska ju vara ett rådgivande organ, men i den världen, på den här 

skolan är de ett beslutande organ. Helst ska det vara handuppräckning på 

samverkansmötena.” 

 

Den planerade förändringen, som ska leda till ökad närhet och kortare beslutsvägar berättar 

Stina, är tänkt att starta nästa läsår men hon är orolig för om den nuvarande takten på beslut 
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som möjliggör en förändring är alldeles för låg. Varje liten del av den större förändringen 

behöver små delbeslut i olika grupper och möten vilka ofta leder till tvärstopp – både bland 

medarbetare generellt och i de olika samverkansorgan som finns mellan skolledning och 

arbetstagare. Stina har sökt stöd från sin HR-avdelning för sin frustration över trögheten och 

fick sig till livs en metafor kring oss människor som Stina anser kan trösta när det lilla 

förvandlas till något oförutsägbart stort. Den lyder “Det är svårare att diskutera, liksom 

komma överens om var ett cykelställ ska stå än lägga ned en hel fabrik. Och det där tror jag 

faktiskt någonstans att det stämmer.” Under denna förändringsprocess går det inte att undgå 

att reflektera över om alla möten står i proportion till de små förändringssteg som sker i alltför 

långsam takt som hon ser det. Jo – det är klart det är jobbigt men det finns liksom en 

inneboende logik i uppdraget. ”Det är ju såhär också, när man är rektor, jag måste visa att 

jag gör någonting. Att jag tar uppdraget på allvar. Och det här är min idé just nu.” 

 

”Var vaksam med mötesformerna” 

 

Ett av målen med den förändringsprocess som Stina är mitt upp i är att skapa tid och synlighet 

att förstå vilka behov eleverna på just hennes skola har för att kunna lyckas bättre. Stina 

berättar att hon vill skapa tid att uppleva och prata pedagogik i ett utvecklingsperspektiv. 

Stina berättar att hon med sin förändring också vill skapa resurser att kunna sätta in när hon 

utifrån upplevelser och samtal ringat in vilka insatser som krävs. Här anser hon att antalet 

medarbetare i en skolledning har en övre gräns där det blir kontraproduktivt. Och just denna 

insikt är en av de större förändringarna till nästa läsår som Stina just nu förbereder för på 

olika sätt. Stina förklarar ”Sen är det så att min tid är ju också begränsad. Om jag har en stor 

ledningsgrupp så går min tid åt till dem. ……… Så ju mer personal man har desto mer jobb 

kan det bli också, det behöver inte alls bli bättre.”  Men trots all tröghet och alla hinder in 

denna pågående förändringsprocess är hon helt på det klara med varför hon tycker att den är 

rolig och stimulerande. Till just den här förändringsresan är det hon själv som tagit initiativet. 

Det ger en oerhörd kraft menar Stina. 
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7.2	Kalles	berättelse	om	att	leda	i	förändringsprocesser	

7.2.1	Intrig	
 
Det här är berättelsen om att leda skola i förändringsprocesser, där rektor Kalle, utifrån 

flera förändringsresor som skolledare ser hur förändringar kan vara svåra att koppla till 

resultat, hur den gemensamma förståelsen kan skapa mening i en förändringsprocess samt 

hur viktigt det är att förstå att valet av en förändringsresa är också att välja bort andra. 

Innan skolledarkarriären jobbade Kalle som språklärare i svenska och franska på en större 

gymnasieskola i en förortskommun.  Han jobbar idag som skolledare på en gymnasieskola 

med högskoleförberedande program i en stor kommun 

 

Kalle känner sig uppgiven inför hur svårt det är att se positiva avtryck i elevernas resultat 

när man utvärderar förändringsinsatser. Han reflekterar över om skolsystemet har för 

bråttom att se resultat eller om skolsystemet mäter fel eller i vart fall inte alla saker som 

skulle kunna ge kvitto på att insatsen gav utdelning. Att våga mäta utanför de traditionella 

måtten och i samband med detta hitta nya kriterier på vad som är kvalitét skulle enligt Kalle 

kunna förändra bilden av vad som är möjligheter och vad som är hinder vid en 

förändringsinsats. Med stöd av alternativa berättelser kring orsaker som kan ligga till grund 

för en förändringsinsats ser han stora möjligheter att skapa mening in förändringsuppdraget, 

både inför sig själv och medarbetarna. 

 

Att bygga på det behov av förändring som medarbetare själva ser minskar trycket på 

skolledaren att agera och lägga kraft i själva formulerandet av mening, den finns ju redan 

där, konstaterar Kalle. Reella förändringar bygger på att gruppen tillsammans ser behovet 

att ändra beteende och tillsammans hittar ett kollektivt tryck som ser till att dessa 

förändringar av beteende verkligen sker, menar han. Den starkaste kraften i förhållande till 

insats kommer ur förändringsprojekt som kopplar samman dina idéer som skolledare med 

behov som lärare själva ser i sin vardag. Om en grupp eller skolenhet redan är upptagen av 

förändringsprojekt så måste nya projekt ta hänsyn till dessa för att ha möjlighet att få 

genomslag. Att inte ta hänsyn till befintliga projekt riskerar att bli kontraproduktivt, 

resonerar Kalle. En skolledare måste vara vaksam på att varje förändringsprojekt blir av till 

priset av otaliga andra som aldrig hinns med. Det gäller att vara vaksam med orden när man 

motiverar det ena eller tackar nej till det andra menar han. Att välja förändringsprocesser är 

att lyfta fram fenomen och samtidigt dölja andra menar han. Om vi kunde få syn på 

bevekelsegrunderna för varför man gör sina val – i arbetslag, i skolledningar och på 



	 47	

förvaltningar, då kanske vi lättare skulle finna en förståelse för varför vissa 

förändringsprojekt tar fart och andra inte. 

	

7.2.2	Relation	mellan	förändring	och	resultat	
	

”Och då kan man fundera ganska mycket över kring varför ser vi inte en högre 

måluppfyllelse?” 

 

Den första förändringsresan Kalle väljer att berätta om handlar om en politiskt initierad 

förändring. Den politiska ledningen i kommunens utbildningsförvaltning hade fattat ett beslut 

om att alla kommunens gymnasieskolor skulle erbjuda alla sina elever ett verktyg som kräver 

både stora resurser och mycket administration berättar han. Till projektet kopplades stora 

resurser som möjliggjorde ett genomförande och även stora satsningar gjordes på att få 

verktyget att stödja olika pedagogiska processer. Allt på ett sätt som imponerade på Kalle och 

som gjorde, bedömer han, att personalen tog emot initiativet utan att ifrågasätta – många var 

tvärtom mycket positiva. Stora delar av personalen såg verkligen möjligheter med 

förändringen menar han. Men vad blev resultatet efter att det gått ett par år efter 

genomförande? Här kommer då besvikelsen som Kalle ser det. Skolan såg inte den höjda 

måluppfyllelsen man hoppats på. Skolan såg inte heller någon ökad nöjdhet hos eleverna att 

få tillgång till detta viktiga verktyg. Och skolan såg ej heller speciellt många spår av att 

lärarna ändrat och utvecklat sin undervisning utifrån de möjligheter som det nya verktyget 

erbjuder. 

 

”Möjligheter och hinder det tror jag bland annat handlar om på vilket sätt mäter vi avtryck 

av en insats som vi har gjort.” 

 

Kalle menar också att hur vi i backspegeln ser på möjligheter och hinder i förändrings-

processer är avhängigt hur vi väljer att mäta de avtryck vi ser av en insats. Om vi i just denna 

process enbart ser till måluppfyllelse så blir det svårt att koppla den till det nya verktyget 

menar han. Skulle vi istället välja att mäta elevers och lärares inställning och möjligheter att ta 

till sig och testa ny teknik kanske resultatet hade blivit helt annorlunda. Han berättar ”… men 

vi önskar mäta något som vi slarvigt skulle uttrycka som en hög kvalitét eller något som är 

bra, gott, har ett värde, är viktigt för samhällets fortlevnad. Och det kan vara så att vi skulle 

behöva fördjupa vår fundering kring vad kvalitét är och vad som är gott och se – går det att 
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mäta och följa upp på något sätt som vi inte gör idag?” Men desto större blev besvikelsen, 

menar Kalle, när man kom till fram till att mäta av resultatet av satsningen som alla gått in i 

med både i samförstånd och stor entusiasm. Skolan valde att mäta resultatet på det mest 

klassiska påtagliga sätt man kunde komma på, antal rätt på nationella prov. Jo visst blev det 

bättre, men tyvärr så litet som någon ynka procentenhet. 

	

7.2.3	Förändring	utifrån	en	gemensam	förståelse	
	

”På vilket sätt ska vi beskriva den här förändringen eller det här uppdraget? …som kan 

skapa mening.” 

 

Kalle väljer att gå tillbaka och berätta om den första förändringsresan – den som var politiskt 

initierad. Att denna förändring skulle ske fick alla berörda, elever, lärare skolledare reda på 

genom en presskonferens som företrädare för kommunen höll. Vad som inte framkom, 

upplevde Kalle, var vilka bevekelsegrunderna var för detta beslut. Det var helt enkelt otydligt 

vilken idé om förbättring som låg bakom menar han. ”Men det var väldigt tydligt att det var 

ett förändringsinitiativ som kom från någon som har makt och befogenhet att genomföra det 

och avkräva att det ska ske.” säger han.  

 

Efter denna reflektion kring förändring kopplat till resultat väljer Kalle att byta fokus till en 

ny förändringsresa på sin nuvarande skolenhet. En resa som är påbörjad sett till beslut men ej 

framme vid ett påtagligt genomförande. Det kommer ske först till höstens skolstart. 

Kommunen som Kalles skola är en del utav har av olika skäl valt att lägga ned en skola och 

placera ut nuvarande elever på andra befintliga skolor berättar han. Ett beslut som skapar oro 

hos personalen menar han. Vilken kultur kommer elever och personal föra med sig från den 

andra skolan? Kommer vi kunna möta den och fortsätta vara vår skola? Detta och mycket mer 

är frågor som Kalle har att hantera i samband med kommunens beslut. Han berättar att han 

valt att inte försöka sopa de risker personalen ser under mattan. Men samtidigt ser Kalle som 

sitt ansvar att skapa en kunskap och förståelse kring bakgrunden och möjligheterna med den 

kommande förändringen som står för dörren. Kalle säger att han vill skapa en alternativ 

berättelse kring denna förändring som vidgar synen på vad förändringen kan komma att 

innebära så att inte bara det negativa tillåts dominera. Han säger ”… det finns alltid flera 

berättelser kring ett fenomen. ………. Det kan handla om att genomföra ett nytt verktyg eller 

det kan handla om att varför flytta en utbildning. …. Mitt spår i att försöka hantera de här 
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frågorna med förändringar som kommer som man själv inte frågar efter eller vad ska jag 

säga. För att kunna hitta i någon berättelse någonting att greppa tag i som skapar mening för 

…. Här handlar det både om mig själv som skolledare och min resa i att försöka greppa tag i 

och hitta meningsfullhet i olika saker. 

Men också att skapa den möjligheten för medarbetare att greppa tag i någonting som kan ge, 

det här kan åtminstone uppfattas som något som även i min värld kan vara legitimt och 

värdefullt.” 

Kalle menar att man som skolledare, oavsett om man vill eller ej, kommer att hamna i en 

arena där man blir tvungen att formulera sig kring varför vi gör vissa saker och meningen med 

det. I detta sammanhang hävdar Kalle att det är helt avgörande hur man väljer att berätta och 

beskriva en förändring och därmed ge den möjligheter att lyckas. Här måste man som 

skolledare vara oerhört varsam med vem man vänder sig till och vilket språk och vilken 

berättelse man där använder. Till personal på ett handelsprogram menar han att det kanske 

kan vara en fördel av en berättelse som hämtar begrepp ur ett marknadstänk medan samma 

begreppsvärld kan var helt förödande på program som har lärare med en helt annan bakgrund. 

”Människor måste ha en möjlighet att hitta meningsfullhet i det de gör. Och språket är 

jätteavgörande i min erfarenhet kring förändringsprocesser …..Vi beskriver inte den värld vi 

ser utan vi ser den värld vi beskriver ….. det är ett viktigt fenomen.”   

 

”Och där har jag inte behövt befinna mig i samma utsträckning på formuleringsarenan, 

skapa meningsfullhet, ...”  

 

Den tredje förändringsresan Kalle väljer att berätta om är initierad av några medarbetare men 

har koppling till både nationell nivå och den egna kommunen. Han berättar i sammanhanget 

med ett visst mått av självkritik att lärarna framförde att alltför många projekt som initierades 

av skolledningen var fyllda av tankar kring ämnesintegrering och syften som skulle leda mot 

gymnasiearbetet. Lärarna i just matematik, som ju var ett ämne där resultaten inte var 

tillfredställande, undrade om de inte kunde få möjlighet att fokusera på just bara matematik. 

Han säger ”Och så har det varit lite gnissel då hos några skolledare. Men vi kom fram till att 

det fan är sant. Vi borde kanske försöka fokusera någonting på ett annat sätt än vi brukar 

göra.” Mitt i denna stund av insikt från skolledarna så kallades de och mattelärarna till en 

information kring ett nytt nationellt skolutvecklingsprojekt som den egna kommunen ville 

locka skolorna att delta i – Mattelyftet. Resultatet av detta informationsmöte blev att 

matematiklärarna och Kalle enades om att genomföra Mattelyftet på den egna skolan. Här 
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blev det menar Kalle en helt annan förändringsprocess jämfört med många tidigare 

förändringsresor. Här blev han en del av projektet tillsammans med lärarna och behövde 

därmed inte befinna sig på formuleringsarenan i samma utsträckning. Meningsfullheten i det 

som skulle genomföras tyckte sig alla deltagare redan se. 

 

”.. att ska det hända, alltså att man gör det där annorlunda, då krävs det att man har en 

grupp där man kommit fram till det…” 

 

Även om förändringsprojektet med Mattelyftet gav magra resultat sett till nationella prov var 

de flesta i gruppen lärare som deltog mycket nöjda och önskar fortsätta sitt arbete tillsammans 

berättar Kalle. Men han har under den tid som projektet pågått genom samtal med deltagarna 

kommit till insikt om sin egen påverkan i de processer gruppen befunnit sig i. Enskilda 

deltagare har delgivit Kalle sina reflektioner kring hur olika det är när Kalle är med och när 

han inte är med. Det handlar om talutrymme – vissa har mer och vissa mindre och detta blir 

tydligt då Kalle inte är med. Han har försökt lyfta frågan i gruppen utan framgång. Kanske för 

att den är för känslig eller för att den helt enkelt inte är så viktig när det ges utrymme att 

reflektera över gruppens arbete är Kalles reflektion. Det gruppens utvärdering har kommit 

fram till, och som Kalle menar är intressant i perspektivet förändringsprocesser, är ett nytt 

gemensamt beteende. Han säger ”Och då har alla kunnat komma överens om att då är det 

kanske inte ny kunskap som är målet, utan det är ett nytt beteende. Och vad är det i så fall 

som genererar ett nytt beteende, att man gör annorlunda i klassrummet?” Svaret på ovan från 

gruppen är att det uppstått någon form av gemensam disciplinering i gruppen utifrån de 

processer man tillsammans gått igenom. Tack vare att man som grupp kommer fram till 

ändrat beteende blir det också troligare att man verkligen gör på ett nytt sätt och reagerar om 

en kollega inte gör det man tillsammans bestämt att ändra på. Det handlar om att tillsammans 

flytta den mentala ramen. Det är mycket viktigare än vad som står i ett protokoll eller 

minnesanteckningar från den senaste träffen menar Kalle. 

 

”Mindre energi åtgår för mig när jag ska jobba med ett projekt som finns en stark 

förankring kring hos den grupp det berör.” 

 

Den fjärde och sista förändringsprocessen på skolan är Kalles egen i så måtto att han själv 

initierat att få jobba med den menar han. Det handlar om en uppgift på rektorsprogrammet 

som Kalle just nu tar del av. Uppgiften kretsar kring utvärdering och möjligheten att utifrån 
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det generera kunskap som kan ligga till grund för förändring. Kalles idé var att genomföra den 

i ett arbetslag och då helst ett arbetslag som själva ville detta. Frågan lyftes på en APT 

(arbetsplatsträff) och ett lag tog ett steg fram och anmälde sitt intresse. Han hade en egen idé i 

reserv, mentorskapets roll i lärandet, men arbetslaget hade en annan tanke. Arbetslaget närde 

en oro över att många elever kanske skulle får svårt att klara sina gymnasiearbeten. Fokus 

som arbetslaget och Kalle kom fram till var att utvärdera i vilken omfattning elever hjälper 

varandra i relation till hur mycket hjälp de efterfrågar från lärarna i just gymnasiearbetet. I 

korthet blev resultatet att lärarna kom till insikt om hur lite eleverna tar hjälp av varandra, 

mycket mindre än de själva trott. Men insikten blev också, efter samtal med eleverna, att 

eleverna noterat att lärarna pratade och fokuserade på fenomenet elever som stöttar varandra 

på ett sätt som de inte upplevt tidigare och att det skapade en god grund för att finna lösningar 

som skulle öka möjligheterna för eleverna att hjälpa varandra. Den här sista förändringsresan 

följer menar Kalle samma mönster som mattelyftet och det går att se många fördelar när 

skolledarens eget initiativ går att koppla samman med behov som lärarna själva ser. “SÅ det 

är ett i högre grad av mig själv initiativ så att säga. Och det faller i mönster som andra 

projekt som jag tänker kring här, och det är det här att det är definitivt enklare, mindre 

energi åtgår för mig när jag ska jobba med ett projekt som finns en stark förankring kring hos 

den grupp som berörs. Och det är avgjort mer energi i samtal, kommunikation ..”    

	

7.2.4	Att	välja	förändringsprojekt	är	att	välja	bort	andra	
	

”De förändringsinitiativ som kommer behöver ha någon form av något mera kännedom om 

vilka centrala processer som pågår på olika skolor.” 

 

Kalle väljer att gå tillbaka och berätta om den första förändringsresan – den som var politiskt 

initierad. Han var själv aktiv i att tillsammans med arbetslag utvärdera och analysera 

resultaten av den politiska satsningen och han berättar att han tillsammans med lärarna såg två 

saker. Det första var att där skolan kunde se tydliga positiva avtryck var i sammanhang där 

det skulle skett ändå utan ett påbud att alla skulle med samtidigt. Det andra var att där inga 

positiva avtryck gick att skönja fanns inte de processer som det nya initiativet krävde och där 

pågick oftast redan andra stora förändringsprojekt som engagerade medarbetarna. 

Sammantaget blev Kalles slutsats att det inte räcker med bara resurser, god planering och 

detaljerade uppföljningsmetoder om du vill uppnå en förändring. Vad som också krävs säger 

Kalle ”Det kommer att krävas, och det tycker jag i och för sig är lite trassligt för det är så 
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himla svårt. Men det kommer att krävas någon form av att förstå, hantera de 

förändringsprocesser som redan pågår i olika grupper. För det kommer vara avgörande för 

på vilket sätt man kan skjuta in ett annat förändringsinitiativ.” 

 

”Det är alltid positivt att säga att man prioriterar något, men det innebär att man 

prioriterar bort saker också.” 

 

Att välja projekt för förändring är också att välja bort andra projekt för förändring berättar 

Kalle. Att orka hålla i en tidskrävande modell som mattelyftet över lång tid kräver en oerhört 

stark tro på modellen som förändringsmotor. Nu har skolan valt att prioritera att jobba så här 

med matematiken i två år och det är alltid positivt att säga att man prioriterar något, men det 

innebär att man prioriterar bort saker också hävdar Kalle. ”Hela ändamålet med att göra det 

överhuvudtaget det har inte med lärarna att göra så att säga på ett sätt, utan det har med 

elevernas framgångar att göra. Och då uppstår massor med såna här härliga frågor.”  

 

När Kalle ser tillbaka på sina förändringsresor så återkommer han till frågan om hur många 

och vilka förändringsprocesser ska man som skolledare haka på. Det kan, menar Kalle, bli 

rena dilemmasituationer. Erfarenheten säger ju, berättar Kalle, att om det går att koppla 

samman det man själv ser en mening med det som lärarna ser en mening med ökar 

möjligheterna markant att få till ett lyckat förändringsprojekt. Men samtidigt är det ett tryck 

från både politiken och förvaltningen att vara med i än det en och än det andra menar han. 

Ofta verkligen meningsfulla projekt i sig men som konkurrerar med de som redan är på gång 

och de man själv som skolledare vill genomföra i en framtid. Att välja ett förändringsprojekt 

är samtidigt, hävdar han igen, att välja bort andra förändringsprojekt. 

 

”Vad är det som gör att man väljer som man väljer.” 

 

I detta väljande finns menar Kalle, om man tittar på det noggrannare, ett stort mått av vad 

man själv vill synliggöra som ledare och då kanske också vad man medvetet eller omedvetet 

vill osynliggöra som ledare på den egna skolan. Kalle säger ”Och det här valet tror jag är 

intressant att beakta, just vad man väljer och varför man väljer det. Vad är det för 

bevekelsegrunder jag har. Bevekelsegrunden till att jag väljer att lyfta saker, de här sakerna 

eller på det här sättet och så. Och det tror jag är svårt att få fatt i i och för sig, men jag tror 

det är jävligt viktigt för däri ligger någonting.”        
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7.3	Lisas	berättelse	om	att	leda	i	förändringsprocesser	

7.3.1	Intrig	
 
Det här är berättelsen om att leda skola i förändringsprocesser, där rektor Lisa utifrån flera 

förändringsresor som skolledare ser hur positiv erfarenhet i samklang med gemenskap och 

motivation ger kraft, hur helhet och delar hänger samman och hur organisationen är grunden 

för varje förändringsprocess. Innan skolledarkarriären jobbade Lisa som adjunkt i matematik 

på en, enligt egen utsago, väl fungerande grundskola. Hon arbetar i dag som skolledare på 

en stor grundskola i en stor kommun. 

 

För Lisa är förändring inte möjlig om man inte kan jobba i team. Det går aldrig att uppnå 

kvalité genom att ”köra själv”. Hon väljer att flera gånger lyfta just den positiva erfarenheten 

som en kraft att hämta styrka ur när man som skolledare ska initiera, driva och slutföra 

förändringsprocesser. Visst – alla ska med hävdar hon tydligt. Men det betyder inte för henne 

att alla måste starta samtidigt i en förändringsresa. Att låta dem börja som är motiverade är 

en framgångsfaktor. Lisas bakgrund som matematiker och matematiklärare lyfter hon fram 

som en nyckelkompetens i två centrala delar för att kunna lyckas med ett förändringsarbete; 

skapa fungerande organisation samt ha en stabil ekonomi. För henne hänger alla delar på en 

skola ihop. Från skolmat via elevhälsa till möblering av lärarrummet. Allt hänger samman i 

en helhet – ett gemensamt kommunicerande system. Lisa ser i alla förändringsprocesser 

organisationen som nummer ett att lösa. Det är enligt henne själva fundamentet för 

skolutveckling. En stark skola sett till skolutveckling menar hon är en skola som lyckas hålla 

fokus på trygghet och värden parallellt med ett starkt kunskapsuppdrag. För alla 

förändringsprojekt så råder för Lisa principen att struktur måste prioriteras från början. Har 

man inte den möjligheten själv som skolledare måste man bygga in den resursen från början 

genom att lyfta in kompetensen. 

	

7.3.2	Förändring	bygger	på	positiv	erfarenhet,	gemenskap	och	motivation	
	

”Det är värdefullt att ha bra positiva erfarenheter med sig” 

 

Lisa började sin resa som skolledare i en äldre skola som brottades med ett stort 

budgetunderskott. Det blev en av utgångspunkterna på hennes första stora förändringsresa 

som skolledare. Lisa var medveten om att det inte kunde fortgå som förut, uppdraget från 
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chefer var att förändra mot balans. Hon bar med sig erfarenheter av väl fungerande skolor – 

sett till både resultat och ekonomi. På sin nya skola som skolledare såg hon motsatsen. Stora 

resurser hade förbrukats utan att kvalitén hade blivit bättre. Lisa berättar ”Vi lyckades bättre 

där jag kom ifrån som lärare, på mindre resurser. Och det initierade nog en tanke om att, går 

det att göra det på ett bättre sätt? Det var väl drivkraften till att genomdriva 

förändringarna.” De positiva upplevelser som Lisa bar med sig som lärare gjorde att hon 

kände ett eget inre mandat att genomföra förändringar som var nödvändiga i det ekonomiska 

läge som skolan befann sig i. Kraften i att själv vara drivande i förändrings-processen 

hämtade hon i ett eget kvalitetsmedvetande som växt fram under åren som lärare. ”Jag kände 

väldigt starkt att svensk skola har krav på sig att hålla hög kvalitet. Och sen kan man ju inte 

leva på andras pengar. Alltså vi måste ju ha en kostym som funkar för oss.”    

 

”Jag är nog en lagspelare” 

 

Lisa berättar att många av svårigheter hon upplevde i sin första förändringsresa som 

skolledare ofta gick att härleda till brister i den egna kompetensen. Att se att något inte 

fungerar och ha en bild av vart man vill komma betydde inte att ha alla verktyg för att nå 

målet berättar hon. Avgörande då blev arbetsgivarens stöd i form av kompetensutveckling i 

personligt ledarskap. ”Så viktigt tror jag är att man får ledarutbildning. Det är en profession 

att vara ledare.” Under hela denna första förändringsresa var det stor personalomsättning. 

Det var nödvändigt för att komma tillrätta med skolans stora andel av outbildade pedagoger 

men hon är tydlig med att det krävde en stor och känslig arbetsinsats. Lisa berättar att hon fick 

kraft från samarbetet med den nya kollegan Axel och den glöd för barns rätt till kvalitativ 

utbildning som de båda tillsammans bar med sig. Här gav tidigare positiva skolerfarenheter 

styrka. “Jag kände det så starkt att jag kunde säga ”nej, men nej det går att göra bättre, lita 

på mig, jag vet att det går att göra bättre”. Och med det så fick jag också med mig folk.” 

 

”Jag lockar folk till att ...”   

 

I en senare förändringsresa som innebar att vara med och bygga upp en helt ny skola upplevde 

hon att det, trots en genomtänkt organisation, fanns risk för att saker hamnade mellan stolar. 

Hon berättar att hon i detta läge fann ett koncept för utveckling av administrationen och för att 

få mer tid för pedagogisk utveckling som kallas ”YY”. Men hur få alla med på detta tänk blev 

Lisas stora fråga? Hon berättar att strategin blev att börja med de delar av organisationen som 
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var lockade av modellen. Lisas berättar:  ”I och med att de sa att det var bra så samverkade 

vi förslaget och jag frågade alla ”Ska vi köra?” och då säger alla ja. Och så började vi köra 

på hösten, och så körde vi hela terminen, all fortbildningstid en hel termin till YY alltså, det 

låter ju inte klokt. Men det var faktiskt värdefullt.” 

 

7.3.3	Helheten	och	delarna	hänger	ihop	om	du	vill	förändra	hela	skolan	
	

”Jag är matematiker” 

 

Avgörande för att skapa varaktighet i förändringsprocesser på en skola är enligt Lisa att gå 

från biträdande rektorer med ”varsin del av skolan” till att bilda ett team av skolledare med 

kompletterande kompetenser som jobbade mot hela skolan. Skolledningen representerar 

tillsammans en bred ansats av skolans uppdrag; Lisa som i grunden är mattelärare med ansvar 

för kunskap och ekonomi och en ny kollega med ett uttalat socialt ansvar. Med en sådan 

kombination menar hon att man får kvalitet i helheten ”Väldigt starkt, alltså. Båda delarna 

skulle med, det ska vara tryggt och det ska vara rofyllt och det ska vara hög kvalitet i 

undervisningen.” 

 

 ”Vi måste ha koll på alla delar” 

 

Ju längre den första förändringsresan gick desto klarare blev det för Lisa att en skola är en 

helhet och att alla delar hänger samman. Man kan inte välja att bara jobba med en del om man 

vill uppnå en förändring. Det innebär, hävdar Lisa, att man som skolledare inte kan vara den 

som ensam driver alla utvecklingsområden utan man måste hitta ledare att delegera uppdrag 

till. ”Skolutveckling handlar om att… Jag tycker som rektor ytterst, så handlar det om att få 

med alla bitarna. Sen brinner jag för vissa saker och har lättare för vissa saker än andra.”  

 

Mitt i denna första förändringresa upplevde Lisa att hennes grundidé, att se skolan som en 

helhet med ett lag som spelar tillsammans, behövde en fastare grund att stå på än bara den 

egna intuitionen. Kollegan Axel såg till att Lisa i precis rätt tidpunkt fick den litteratur som 

krävdes för att med teorier som stöd kunna driva förändringsprocessen vidare med ett djupare 

perspektiv i form av systemteorin. Hon minns och berättar ”Axels litteratur på 

rektorsutbildningen delades och lästes som teoretisk grund för fortsatt utvecklingsarbete - 

alla arbetslagsledare fick läsa den…”  
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Lisa väljer sedan att berätta vidare om sin andra förändringsresa - möjligheten att som ledare 

vara med och starta en helt ny skola. Att bygga en ny skola är ju att börja från noll med precis 

varje verksamhet, varje rutin berättar hon. Och man kan, utifrån idén om att allt hänger 

samman, förstå att kraven blir stora oavsett var i skolan man hittar förändringsresor. 

Lösningen på detta blev, berättar hon, att fortsätta utveckla tankarna på en organisation som 

jobbar som ett team. För Lisa kom det att betyda ett team av ledare som har mandatet och 

kompetensen att driva igenom det teamet bestämmer hela vägen ut. Hon förklarar ”Ja, mitt 

organisationstänk är att jag har representanter, arbetslagsledare. Men, också att jag delar ut 

uppdrag till medarbetare som de är bra på och som de är beredda att ta ansvar för och så.” 

	

7.3.4	Organisation	centralt	för	alla	förändringsprocesser	
	

”Och där är väl organisationen, framför allt” 

 

När organisationen och värdegrund finns på plats efter ett förändringsarbete vill Lisa berätta 

om sin tredje och viktigaste förändringsresa. Den förändringsresan som ska kunna resultera i 

en bild av vad som händer i klassrummet och hur vi kan förbättra det menar hon. Den 

startade, berättar Lisa, en mörk novemberdag för många år sedan då hon lyssnade på ett par 

lärare som berättade om sitt arbete i skolan med ett projekt de kallade ”XX” vilket gjorde ett 

starkt intryck. Lisa berättar entusiastiskt om betydelsen av organisation även i den på skolan 

lokala förändringsprocessen ”Hade jag varit lärare idag så hade det varit min grej. Precis det 

vill jag göra. Och jag hoppas innerligt”, tänkte jag, ”att det är någon som tycker det också är 

roligt.” Och då gjorde jag återigen så här, jag berättade om det här, om min fantastiska 

upplevelse där. Jag berättade för andra om det, och hittar Agneta, som säger ”Det där Lisa, 

tycker jag låter kul. Kan jag gå handledarutbildningen?” 

 

”Vi är en skola! Och det är en värdegrundsfråga” 

 

Till sist har Lisa kommit till en punkt i sitt berättande där hon reflekterar över vad som 

behövs för att en förändringsresa ska vara lyckad och hållbar över tid. Lisa tvekar inte över 

vad som gjort varje resa lyckad på sitt sätt, hon berättar ”Vad jag tänker på är att jag tror 

man ska ha idén om att alla ska med. Den finns hos mig väldigt starkt också. Tror jag. Eller 

vet jag. ”YY” deltar alla i, alla deltar i ”XX” hos mig.” 
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”Struktur är extremt viktigt” 

 

Lisa tvekar inte när hon bedömer att detta är den största och viktigaste förändringsresa hon 

initierat och den pågår fullt ut fortfarande. Det är ett utvecklingsarbete som är oerhört 

kraftfullt menar hon. En viktig faktor för att få kraft att genomföra resan med ”XX” var att 

anta en treårig kompetensutvecklingsplan för hela skolan som innebar att alla lärare skulle 

delta och fortbildas i just ”XX”. I detta läge i berättandet stannar hon upp i sin tillbakablick 

över förändringsresor som skolledare och reflekterar ”Oj. Ja, precis. Jag har berättat om en 

14-årig resa. Jag tänker, där vi är idag då? För det tycker jag är den största resan av alla. 

Min spaning är, och det som jag kommer att jobba med, det är det vetenskapliga arbetssättet, 

det vill säga ha fokus på någonting som man utvecklar, inte bara lär sig själv utan att vi får 

fatt i ny kunskap……. Jag tror inte vi ändrar svensk skola annars.” 

	

7.4	Sammanfattning	resultat	
 
 
I resultatets berättelser träder tre personer fram med olika skolbakgrund och som idag verkar i 

olika skolsammanhang. De delar på upplevelsen och erfarenheten av att ha arbetat under en 

längre tid som både lärare och skolledare och att ha varit verksamma som skolledare under 

läsåret 2015 - 2016 då denna studie genomfördes. Resultatet består av tre skolledares 

berättelser.  

 

Ur Stinas berättelser framträdde följande övergripande teman. Ett övergripande tema var att 

rollen som skolledare kunde skapa både möjligheter och hinder vid förändringsprocesser. 

Rollen kan skapa avstånd respektive närhet beroende av hur man uppfattas i en viss 

organisationsmodell. En skolas situation skapar en roll för rektor som kan vara svår att 

förändra när skolans situation förändras. Medarbetares förutbestämda bilder av rektorsrollen 

skapar svårigheter vid förändringsprocesser. Ett annat övergripande tema i Stinas berättelser 

var att omfattningen av en förändring ej står i proportion till den kraft den kräver av 

skolledaren. Ett beslut utifrån av t. ex. en förvaltning kan ofta trots stor omfattning kräva 

mindre kraft än genomförandet av en mindre förändring som bygger på en skolledares egna 

idéer om skolutveckling. Det verkar helt enkelt som att medarbetare resignerar för de stora 

utifrån kommande förändringarna. Ett tredje övergripande tema i Stinas berättelser var att 

möten inte är detsamma som möjlighet till förändring. Exempelvis täta fackliga möten kan 
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utifrån fel förutsättningar drastiskt minska förutsättningarna till förändring. Ledningsgrupper 

kan fel utformade och alltför tungt bemannade skapa mer arbete än det avlastar. 

 
Ur Kalles berättelse framträdde följande övergripande teman. Ett tema var att det råder en 

komplicerad relation mellan förändring och resultat. Det är ofta svårt att i de traditionella 

mätvärden skolan använder se positiva resultat efter en förändringsprocess. Vilken förändring 

som innebär möjlighet eller uppfattas som hinder kan var hel avhängigt för hur man väljer att 

mäta de avtryck den gjort. Ett annat övergripande tema var att förändring springer ur en 

gemensam förståelse. Genom att välja ”rätt” berättelse om ett fenomen som kräver förändring 

kan mening skapas. Kan man bygga förändring på ett behov som medarbetare själva ser 

sparas mycket kraft. Ett tredje övergripande tema var insikten om att när man väljer ett 

förändringsprojekt så väljer man bort andra. För att få genomslag för ett nytt 

förändringsprojekt måste hänsyn tas till pågående projekt. Som skolledare måste man inse att 

varje förändringsprojekt blir av till priset av ett annat. Att välja att lyfta fram en 

förändringsprocess innebär också att dölja andra.  

 

Ur Lisas berättelse framträdde följande övergripande teman. Ett övergripande tema var att 

förändring bygger på positiv erfarenhet, gemenskap och motivation. Förändring är inte möjlig 

om man inte kan jobba som ett team. Ur den egna positiva erfarenheten finner man styrka i 

förändringsprocesser. Förändring bygger på att alla ska med men börja alltid med de som är 

motiverade. Ett annat övergripande tema var insikten om att helheten och delarna hänger 

ihop om du vill förändra hela skolan. Ingen skola kan förändras utan att se till både 

organisation och ekonomi i både det stora och lilla. Alla delar hänger ihop på en skola. Från 

skolmat via elevhälsa till möblering av lärarrummet. Ett tredje övergripande tema var att 

organisation är centralt för alla förändringsprocesser. Organisationen är nummer ett att lösa 

i förändringsprocesser. Viktigt är att se till att man som skola är en enhet i trygghet och 

värdefrågor. Struktur i verksamheten måste byggas in från början. 

 

Att verka i samma profession men i olika sammanhang och med olika bakgrund har gett 

upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser som binder samman till viss del men 

som till större del skiljer sig åt visar resultatet. Det resultatet leder till att den diskussion som 

följer i nästa kapitel kommer att utifrån syfte och forskningsfråga, frågeställningar och 

tidigare forskning relatera till respektive berättelses resultat, inte till berättelsernas samlande 

resultat.  
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8.	Diskussion		
 
	

Studiens övergripande syfte är att med inspiration av ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv 

studera och beskriva skolledares upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser i skola. 

Syftet utgår från antagandet att skolledares roll i förändringsprocesser i skolan är central. 

Utifrån detta antagande är det viktigt att fördjupa förståelsen för skolledare upplevelser och 

erfarenheter av förändringsprocesser generellt.  

 

Utifrån detta syfte och tidigare forskning har studien en övergripande forskningsfråga som 

ställer frågan:  

- Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera 

förändringsprocesser i sin egen organisation?  

 

Denna fråga har brutits ned i tre mer specifika frågeställningar: 

- Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera 

förändringsprocesser för att skapa förutsättningar för skapande och lärande i den egna 

organisationen? 

- Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera olika 

aktiviteter som går att härleda till att skapa förutsättningar för att leda 

förändringsprocesser? 

- Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera 

upplevelser, känslor och egenskaper hos sig själva och medarbetare i 

förändringsprocesser? 

 

Berättelser med sina teman som resultatet i denna studie presenterar ger möjlighet att 

diskutera om och hur studiens övergripande syfte uppfylls. Studiens resultat i form av 

berättelser med teman ger även möjlighet till att genom tolkning diskutera om och hur 

studiens övergripande forskningsfrågan samt de mer specifika frågeställningarna besvaras.  

 

Bengtsson (2013) konstaterar att empiriska studier med en livsvärldsfenomenologisk ansats 

skapar empiriska teman. Dessa empiriska teman får dock inte förväxlas med något som alltid 

är generaliserbart över tid och rum, utan styrkan och betydelsen i dessa empiriska teman i 

dess praktiska användning kommer fram i relation till annan empiri inom området som 

studiens syfte och forskningsfråga berör (Bengtsson 2013).  Detta gör att jag i det här kapitlet 
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först diskuterar hur studiens syfte uppfylls genom att låta tolkningen av resultatet i form av 

empiriska teman i de olika berättelserna relatera till varandra. Därefter diskuterar och påvisar 

jag hur studiens övergripande forskningsfråga samt mer precisa frågor kan besvaras genom att 

låta resultat tolkat i form av empiriska teman relatera till den tidigare forskning som 

redovisats ovan. Efter detta följer en diskussion kring studiens metod. Därefter följer en 

summering av slutsatserna av studien i perspektivet studiens övergripande syfte, övergripande 

forskningsfråga och mer precisa frågor. Kapitlet avslutas med en reflektion över behovet av 

fortsatt kunskapsbildning kring studiens problemområde. 

	

8.1	Syfte	och	forskningsfråga	i	relation	till	studiens	empiri	och	tidigare	forskning	
 
	

Vad kan då sägas om studiens möjlighet att uppfylla sitt övergripande syfte? Bredden av 

upplevelser och erfarenheter inom området förändringsprocesser i skola visar sig i studiens 

resultat vara omfattande. Men de är inte bara omfattande utan också till övervägande del olika 

hos respektive skolledare sett till relationen mellan de teman som framträder. Att bredden av 

berättade upplevelser och erfarenheter är stor ger studien möjlighet att uppfylla sitt syfte. 

Också det faktum att bredden av erfarenheter i den meningen att det är mer som skiljer än 

binder samman sett till övergripande teman ger ökade möjligheter för studien att uppfylla den 

livsvärldsfenomenologiska ansats som syftet åberopar. Varje individ upplever sin regionala 

livsvärld (i denna studie skola) på olika sätt beroende av sina unika erfarenheter och 

upplevelser i vars och ens övriga regionala livsvärldar (Berndtsson, 2015).  

 

Vad kan då sägas om studiens möjlighet att besvara den övergripande forskningsfrågan 

och dess mer precisa frågor?  För att kunna besvara detta kommer först en redovisning av 

hur resultatet relaterar till tidigare forskning kopplat till respektive mer precisa 

forskningsfråga. Därefter följer en diskussion kring studiens möjlighet att besvara sin 

övergripande forskningsfråga samt mer precisa frågor 

 

Mer precist: 

Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera 

förändringsprocesser för att skapa förutsättningar för skapande och lärande i den 

egna organisationen? 
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Mina resultat visar att skolledarna i sina berättelser återkommer till behovet av att bygga 

förändring utifrån gemensam förståelse, gemenskap och motivation hos alla medarbetare som 

något grundläggande i en lyckad förändringsprocess. Denna erfarenhet knyter an till exempel 

från tidigare forskning som visar hur man kan leda förändringsprocesser med stöd av tankar 

kring ledarskap som är kopplat till innovationer och lärande organisation. Larsson (2004) 

visar på vikten av att som skolledare ta tillvara och samordna de anställdas erfarenheter och 

kompetens i samband med ett förändringsprojekt. Han menar att resultatet av 

förändringsprojekt på skolor ofta blir olika mellan skolor men också i den enskilda 

skolenheten trots liknande förutsättningar beroende av hur pass väl man lyckats med ovan. 

Förändringsprojekt kräver gemensam förståelse hos alla och gemensamt ansvar hos alla för att 

kunna uppnå gemensamma nya arbetssätt på en hel skolenhet menar Larsson (2004).  

 

I resultaten från min studie träder berättelser fram som betonar vikten av att skapa en 

organisation som låter medarbetare kunna befinna sig på olika nivåer i förändringsprocesser.  

Upplevelsen och erfarenheten som lyfts fram i resultatet är att låta de som är motiverade gå 

före och testa nya idéer innan det blir ett arbetssätt för hela skolan. Att skapa en organisation 

som gynnar olika typer av mindre innovationsprojekt i olika takt kan kanske också var en väg 

ur ett dilemma. Det berättas att stora övergripande förändringsprojekt har en tendens att kväva 

andra viktiga redan pågående förändringsprojekt. Med fler mindre samtidiga 

förändringsprojekt skulle kanske fler kunna få bli engagerade i det de finner som angeläget att 

utveckla. Tidigare forskning visar att man kan leda och designa en organisation mot 

förändring och innovation med just hänsyn till de enskilda medarbetarnas erfarenheter. Men 

att det som ledare inte räcker att bara uppmana medarbetarna till att vara innovativa och skapa 

förändringsgrupper. Verksamheten behöver organiseras för att möjliggöra förändring som 

betyder innovation menar Galbraith (2004).  

 

Resultatet i min studie visar hur viktigt det är att bygga skolans förändringsprocesser på det 

som medarbetarna anser som angeläget och vill ta ansvar för att utveckla. Denna berättade 

erfarenhet kan kopplas till temat i resultatet som betonar betydelsen av att finna en vardag 

med organisation och struktur som gör att allt fungerar i ”produktionen”. Kombinationen av 

ovanstående beskrivna upplevelser och erfarenheter anknyter till tidigare forskning av 

Ellström (2010) och Scherp och Scherp (2016) som visar på att man kan leda 

förändringsprocesser mot innovation genom organisation. Ellström (2010) menar att allt fler 

har fått upp ögonen för att arbetsplatsen inte bara är en verksamhet för produktion utan också 
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är en källa till både lärande och innovation som kan leda till förändring och utveckling. Att få 

en balans mellan produktion och innovation kopplat till medarbetarnas erfarenheter är en 

framgångsfaktor i förändringsarbete (Ellström, 2010; Scherp & Scherp, 2016).  

 

Mer precist: 

Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera olika 

aktiviteter som går att härleda till att skapa förutsättningar för att leda 

förändringsprocesser? 

 

Reflektionen över resultat som en viktig del i att utvärdera förändringsinsatser är ett 

framträdande tema i studiens resultat. Då kanske främst de resultat vi inte vanligtvis har för 

vana att reflektera över. I tidigare forskning lyfter Boud (2006) fram hur man genom att skapa 

tillfällen för fri reflektion kan stötta förändringsprocesser och möjligheterna för dessa att 

utvecklas.   

 

Studiens resultat visar på vikten av kommunikation på olika områden i förändringsprocesser. 

En organisation och struktur byggd på en stark värdegrund måste kommuniceras både i 

helheten och delarna berättar skolledare i studien. Kommunikation är ett verktyg som man 

kan använda genom att ta stöd av alternativa berättelser för att skapa motivation och/eller 

förståelse hos medarbetarna att ta sig an nya förändringsprojekt berättar en skolledare. Men 

erfarenheten hos skolledare i studien är dock att man inte får förväxla möten med 

kommunikation som lägger grunden till nödvändig förändring, tvärtom kan möten som ej 

bygger på fungerande kommunikation både vara tidstjuvar och trösklar som förhindrar 

utveckling. Ärlestig (2007, 2008) tar upp detta i sin forskning där hon har utvecklat en 

hypotes som handlar om att ett skolledarskap mot förändring endast kan existera genom 

kommunikation. Vill man uppnå struktur och kultur i förändringsprocesser måste detta både 

kommuniceras tydligt, men också utvärderas för att man ska kunna veta vad som gått fram.  

 

Den förväntan som finns hos medarbetare kan vara en möjlighet men också ofta ett hinder, 

vilket är viktigt att ha med i beräkningen när handledning planeras och genomförs som del av 

förändringsprocesser visar studiens resultat. Är du som skolledare sinnebilden av en motpart 

kan troligtvis inte det förtroende uppnås som en handledningsprocess kräver. Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2005) visar på handledning som utgångspunkt vid 

förändringsprocesser och fördjupar sig här i det de väljer att kalla förväntansproblematiken. 
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Mycket av skolledning bygger på att man i olika sammanhang kan handleda olika grupper av 

personal mot den utveckling som skolan identifierat som önskvärd. I resultatets berättelser 

framkommer tydligt erfarenheten att förändring bygger på att alla i längden måste vara med 

men att man i ett inledningsskede satsar mest på dem som är motiverade för att starta 

processer som ger ringar på vattnet. Den erfarenheten går att koppla till insikten som 

redovisas i resultatet som betonar vikten av att bygga på det skolans förändringsagenter ser 

som angelägna områden för skolutveckling. Att förändringsagenter har en nyckelposition i 

förändringsprocesser har Blossing (2013) beskrivit i en studie av implementeringsprocesser 

av förändringsagenter i kommuner och skolorganisationer. Blossing (2013) har även relaterat 

dessa till förändringsagenternas funktioner och roller vilket ger en bild av 

förändringsagenternas viktiga roll vid förändringsprocesser. Blossing (2013) menar att 

förändringsagenterna aktivt kan stödja förändringsprocesser på ett bättre sätt om de får bli en 

del av skolans strategiska planeringsgrupp.  

 

En starkt bidragande kraft för varaktighet i förändringsprocesser som lyfts fram i studiens 

resultat är möjligheten att koppla samman sina egna idéer som skolledare med de behov som 

medarbetarna ser i sin vardag. Ett annat perspektiv på varaktighet i förändringsprocesser som 

resultatet visar handlar om att organisation och struktur måste vara med redan i begynnelsen 

av ett skolutvecklingsprojekt. Båda dessa tankesätt, vikten av delaktighet och organisation 

finner starkt stöd i Löfqvist (2015) studie. Löfqvist (2015) visar på hur projekt som strategi 

för skolutveckling bidrar till varaktiga förändringar samt vad som främjat respektive 

missgynnat varaktighet. För endast varaktiga förändringar utifrån skolutvecklingsprojekt 

menar Löfqvist har möjlighet att leda till reell positiv förändring för eleverna.  

 

Mer precist: 

Vad berättar skolledare om sina erfarenheter och upplevelser av att hantera 

upplevelser, känslor och egenskaper hos sig själva och medarbetare i 

förändringsprocesser? 

 

Ett tema i resultatet är erfarenheten att en förändrings omfattning inte står i proportion till 

kraften den kräver. På samma spår befinner sig också ett tema om skolledarrollens betydelse 

för möjligheter och begränsningar i förändringsprocesser. Kopplingar till dessa två teman i 

resultatet har Martinez-Kellars (2012) forskning om skolledares förmågor samt stöd av 

förvaltningar gällande möjligheten att implementera en förändring. För rollen formar inte bara 
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av skolledaren själv utan rollen är beroende av många faktorer visar studiens resultat, 

däribland den stöttning man som enskild skolledare får av sin förvaltning. Resultatet visar 

också på upplevelser som skapar en önskan att få stöd i att reflektera över den komplicerade 

relationen mellan förändring och resultat. Denna upplevelse av behov av stöd till den enskilde 

skolledaren att finna modeller och utveckla förmågan att kunna leda, genomföra och 

utvärdera förändringsprojekt knyter även den an till Martinez-Kellars (2012) forskning. 

Martinez-Kellar (2012) har studerat hur enskilda skolledares ledarskap och förmågor 

möjliggör genomförandet och kvalitén av nödvändiga förändringar. Studien visar att 

skolledare behöver få stöd för att kunna leda i förändring. Martinez-Kellar (2012) menar att 

skolledare inte får tillräcklig support från sina förvaltningar för att kunna genomföra 

nödvändiga förändringar och att de heller inte ges möjlighet att reflektera över egna 

antaganden och övertygelser i relation till det som ska förändras.  

 

Upplevelsen att som skolledare i förändringsprocesser placeras i roller i form av att vara 

personalens motpart och att möten därmed ofta blir en maktkamp istället för ett tillfälle att 

lägga grunden för utveckling är ett tydligt resultat i den genomförda studien. Starr (2011) 

visar i sina studier på en liknande bild. Ofta leder dessa negativa åsikter om ledarskap till 

starka känslor vilket tar mycket kraft från det som ska genomföras. Starr (2011) har gjort en 

intervjustudie med skolledare, både erfarna och mindre erfarna, som drar slutsatsen att leda 

personal i förändring är samtidigt att leda personal i motstånd. Alla skolledare, oavsett 

erfarenhet, upplevde helt enkelt många olika former av opponerande eller motstånd när man 

skulle initiera en kommande större förändring på skolan.  

 

Ett tema som framträder i studiens resultat är vikten av att använda den egna positiva 

erfarenheten som en kraft när man vill skapa entusiasm inför ett förändringsprojekt. Liknande 

tankar lyfts fram i ett annat tema i resultatet där det betonas hur viktigt det är att skapa en 

alternativ berättelse som ger en alternativ bild till varför ett förändringsprojekt är både 

nödvändigt och positivt.  Inne på samma spår är Oreg och Berson (2011) som i sina studier 

konstaterar att skolledares egenskaper påverkar medarbetares reaktioner i stora 

förändringsprocesser. Oreg och Berson (2011) hävdar utifrån sin studie av skolledares och 

lärares reaktioner på utifrån kommande storskaliga organisatoriska förändringsprojekt att 

skolledarens personlighet, handlingar, värdegrund och beteende reflekteras i lärarnas 

reaktioner på nämnda projekt. Om skolledaren är positiv till en förändring minskar kanske 
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inte alltid en lärares negativa grundinställning, men väl sannolikheten att denna inställning 

leder till aktivt motstånd.  

 

Vilka slutsatser om studiens möjlighet att besvara sin övergripande forskningsfråga samt mer 

precisa frågor kan då dras av ovanstående redovisning av relationen mellan studiens resultat i 

form av övergripande teman och den tidigare forskning inom området som redovisats ovan? 

 

Den övergripande forskningsfrågan om vad skolledare berättar om sina erfarenheter att 

hantera förändringsprocesser kan besvaras utifrån studiens resultat hävdar jag. I vart fall just 

för de tre skolledare som var föremål för denna studie. Som påvisats ovan gällande hur syftets 

med studien uppfyllts så kan det konstateras att just de tre skolledare som var föremål för 

denna studie sinsemellan berättar om mycket olika erfarenheter av att hantera 

förändringsprocesser i den egna organisationen. Samtidigt visar beskrivningen ovan att när de 

empiriska teman som framträder i resultatet sätts i relation till tidigare forskning inom 

området finns många likheter med densamma. Det övergripande svaret blir därmed att 

skolledare berättar sinsemellan olika men delar många av sina erfarenheter med slutsatser i 

tidigare forskning inom området.  

 

Den genomförda studien har med tidigare forskning som grund brutit ned den övergripande 

forskningsfrågan i tre mer precisa frågor.  

 

På den första frågan om vad skolledare berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att 

hantera förändringsprocesser för att skapa förutsättningar för lärande och skapande i den egna 

organisationen visar resultatet i relation till tidigare forskning att skolledare ser behov av 

förståelse, gemenskap och motivation. Resultatet visar också behovet av att skapa 

förutsättningar för delaktighet i olika grad och olika takt.    

 

På den andra frågan om vad skolledare berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att 

hantera olika aktiviteter som går att härleda till att skapa förutsättningar för att leda i 

förändringsprocesser visar resultatet i relation till tidigare forskning att skolledare ser behov 

av att få reflektera över resultatet av olika förändringsprocesser. Resultatet visar också att 

kommunikation är ett område som kräver starkt engagemang hos en skolledare i 

förändringsprocess. Ett behov av att hos varje medarbetare skapa rimlig förväntan träder fram 

tydligt i resultatet. Strategiskt viktigt är att få med nyckelpersoner i den egna organisationen 
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visar resultatet. Resultatet visar även att varje förändring som siktar på varaktighet kräver 

organisation från start till mål. 

 

På den tredje frågan om vad skolledare berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att 

hantera upplevelser, känslor och egenskaper hos sig själva och medarbetare visar resultatet i 

relation till tidigare forskning att skolledare ser att olika förändringsprocesser kräver olika 

kraft och att de ofta inte står i proportion till omfattningen vilket är en insikt som inte finns 

hos de stödfunktioner en skolledare behöver. Resultatet visar att skolledare upplever sig bli 

placerade i en negativ roll just därför att det företräder ett ledarskap vilket får negativa 

konsekvenser i förändringsprocesser. Resultatet visar även att skolledare har möjlighet att 

genom engagemang och entusiasm påverka medarbetares reaktioner i förändringsprocesser.   

	

8.2	Metoddiskussion		
 
	

I resultatet av denna studie träder i en av berättelserna ett tema fram tydligt. Att välja ett 

projekt är att välja bort andra. Ett liknande konstaterande, men då kring metodval i en studie, 

lyfter Kilbrink (2013) i en metoddiskussion. Att välja metod är att ta in på ett spår som 

samstämmer med den teoretiska ansats som studien har. Det betyder att man inte längre kan 

studera allt på alla sätt utan blir tvungen att avstå vissa saker till förmån för andra. Denna 

studie bygger på en livsvärldsfenomenologisk ansats vilket leder vidare till (se mer om detta i 

kapitel 6) att detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer av ett begränsat antal 

personer som berättar om just sina upplevelser och erfarenheter i form av berättelser 

(Bengtsson 2005).  

 

Syftet med denna studie var att med ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv studera och 

beskriva skolledares upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser i skola. Den ansats 

som detta syfte anger skapar möjligheter men också begränsningar för vad studien kan uttala 

sig om. Studiens ansats kräver att jag söker tillgång till den enskilde skolledarens regionala 

livsvärld som utgörs av skolan. Med denna ansats kan möjligheter och hinder som den 

enskilde skolledaren erfar synliggöras (Lilja, 2015). Kilbrink (2013) konstaterar att en metod 

som bygger sin empiri på berättelser inte har möjlighet att uttala sig om vad som i själva 

verket händer i de intervjuades skolor (denna studie). Det enda vi kan få svar på är just det 

som de intervjuade väljer att berätta om, de upplevelser och erfarenheter de väljer att lyfta 
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fram. Det denna studie vill är att lyfta just skolledares upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser i skola. Det innebär att valda metod i denna studie är ett passande 

verktyg för att just kunna skapa en uppfattning om och förståelse för det som informanterna 

upplevt och erfarit och valt att lyfta fram i sina berättelser. 

 

Det finns flera metoder att skaffa sig kunskaper om andra människors erfarenheter. Jag skulle 

kunna observera möten där människor samtalar om händelser eller jag skulle kunna 

genomföra enkätstudier med färdiga frågor och svar kring olika kategorier av händelser. Var 

och en av dessa metoder skulle ha sina fördelar och nackdelar. En fördel kan vara möjligheten 

att nå fler, en nackdel kan vara svårigheten att följa upp eller fördjupa de frågor som 

respektive skolledare finner centralt kring förändringsprocesser i skola.      

 

Om man är uppriktigt intresserad av hur en enskild människa upplever en händelse eller en 

process så är just den direkta frågan en oslagbar metod (Bengtsson, 2005). Den direkta frågan 

från en person till en annan med möjlighet till att utförligt låta den tillfrågade berätta är som 

jag ser det detsamma som en kvalitativ intervju. Just denna möjlighet att mer inträngande 

skapa insikt om den intervjuades levda vardagsvärld är det som den kvalitativa intervjun ger 

möjlighet till (Kvale, 2014).  

 

Denna studie är kvalitativ och har med utgångspunkt utifrån dess syfte och teoretiska ansats 

valt lyfta röster som kan berätta och skapa insikt och förståelse för skolledares roll i 

förändringsprocesser.  Att antalet intervjuade rektorer stannade vid just tre är en avvägning 

mellan möjlighet till jämförelser och vad som är rimligt sett till studiens omfattning. Det hade 

kunnat vara fler. Risken med fler intervjuer under en begränsad undersökningsperiod är att det 

fördjupade samtalet och den fördjupade analysen tunnas ut. Nackdelarna med färre 

intervjuade är att en mindre bredd av skolsystemet ges en röst och att möjligheterna till 

jämförelse av de empiriska teman som resultaten av intervjuerna kan antas ge minskar 

(Bengtsson 2013). 

 

I en livsvärldsansats bör ambitionen enligt Bengtsson (2005) vara att genomföra insamlandet 

av empiri i en miljö som är så nära som möjligt det naturliga för studiens frågeställning. Jag 

har följt denna uppmaning i så måtto att intervjuerna skett i skolmiljö och i två av tre 

intervjuer i just den skola som den intervjuade verkar dagligen. Dock har jag varit tvungen att 
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anpassa intervjutillfällena så att det passar respektive skolledares uppdrag vilket inneburit att 

varken elever eller lärare varit i lokalerna då intervjuerna genomförts.          

 

Att välja metoden kvalitativ halvstrukturerad intervju som siktar mot att lyfta fram enskilda 

personers livs- eller verklighetsberättelser är också en möjlighet att starta en cirkulär rörelse 

från liv till berättelse och tillbaka till liv (Bengtsson 2005). De berättelser som jag erfarit, 

tolkat och sammanställt till nya berättelser har nu möjlighet att erfaras av andra som därmed 

kan öka sin förståelse för just skolledares erfarenheter och upplevelser av 

förändringsprocesser. 

 

Denna studie är genomförd med en livsvärldsfenomenologisk teori som grund vilket innebär 

att metoden för analys och resultatredovisning bygger på en induktiv ansats. Men jag har 

också i denna studie valt att, utifrån Bengtssons (2013) konstaterande ovan, i 

diskussionskapitlet jämföra resultatets teman med annan empiri i form av den tidigare 

forskning som redovisas i kapitel 3. Att på detta sätt förhålla sig till tidigare empiri är som jag 

tolkar det ett steg från det rent induktiva mot det deduktiva. Kanske skulle man kunna hävda 

att ansatsen då är en form av hybrid mellan induktiv och deduktiv; en abduktiv ansats 

(Alvesson, Sköldberg, 2008). Jag anser dock inte detta vara fallet då det endast är i 

diskussionen och inte i resultatredovisningen som den tidigare forskningen getts utrymme att 

relatera mot resultatet. 

 

Den som är ansvarig för en studie bär alltid med sig erfarenheter som kan påverka vad som 

blir synligt i en kvalitativ studie (Kilbrink, 2013). Denna studie handlar om skolledares 

upplevelser och erfarenheter och jag själv är arbetande skolledare. Jag anser precis som 

Kilbrink (2013) att detta innebär både fördelar och nackdelar. Min bakgrund har underlättat 

att ställa relevanta följdfrågor, den har troligtvis gjort att de intervjuade kunnat gå mer rakt på 

sak utan att anse sig behöva förklara eller förenkla. I analysen har min bakgrund underlättat 

att tolka det som de intervjuade berättar i en kontext som jag väl känner. Samtidigt finns det 

risker med att vara en del av samma fält vilket Kilbrink (2013) lyfter fram. Just min bakgrund 

skulle kunna skapa en oro för att ”svara fel”. Kanske missar jag att ställa viktiga följdfrågor 

kring sådant som vi både som intervjuare och intervjuad tagit för givet. Risken finns också 

menar Kilbrink (2013) att den gemensamma bakgrunden flyttar fokus från den intervjuade till 

en position mittemellan intervjuare och intervjuad.    
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8.3	Reflektion	över	studiens	kvalité	
 
Denna studie undersöker med en livsvärldsfenomenologisk ansats och med kvalitativa 

metoder upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser i skola hos tre verksamma 

skolledare. Studien har som avsikt att generera resultat som kan öka förståelsen för 

skolledares upplevelser och erfarenheter. Enligt Bryman (2001) kan man i en kvalitativ studie 

ersätta de kvantitativa begreppen reliabilitet och validitet med begreppen trovärdighet och 

äkthet när man bedömer en studies kvalité. Trovärdighetsbegreppet bedömer om studien är att 

betrakta som tillförlitlig, har möjlighet till överförbarhet, kan betraktas som pålitlig och 

möjlighet att styrkas och konfirmeras.  Äkthetsbegreppet bedömer om studien ger en rättvis 

bild av syftet och om olika former av autenticitet uppnåtts med hjälp av studien (Bryman 

2001)       

 

Studiens empiri består av tre entimmes långa intervjuer med tre skolledares berättade 

erfarenheter och upplevelser av förändringsprocesser. Vid studerandet av berättade levda 

erfarenheter och upplevelser är det av stor vikt att komma ihåg det långa förlopp av flera steg 

som råder mellan den upplevt levda erfarenheten och det som i slutändan tolkas av en läsare i 

formen av en färdig text. Som forskare eller student har man att utgå från den intervjuades 

egna ord och berättelser om de valda upplevelserna och erfarenheterna för att tolka och sätta 

egna ord på det som blir nya berättelser för läsare att ta del av och tolka utifrån sin livsvärld 

(Kilbrink 2015). Genom att studera dessa skolledares berättelser ges en möjlighet till tolkning 

som kan öka möjligheterna att förstå deras erfarenheter och upplevelser av 

förändringsprocesser, inte att påvisa en absolut och exakt verklighet. Studiens tre skolledare 

har genom sina berättade erfarenheter av förändringsprocesser givit möjlighet till insikt om 

hur skolledare upplever att de hanterar förändringsprocesser i skola där de verkar. De röster 

som i denna studie blivit hörda i form av tolkade berättelser ger ökad möjlighet till förståelse 

för skolledares agerande och har också möjlighet att ligga till grund för hur man möter och 

stöder skolledare i förändringsprocesser (Kilbrink 2015).  

 

Är då denna studie att betrakta som trovärdig? Resultatet är att betrakta som tillförlitligt i så 

måtto att respondenterna haft möjlighet att uttala sig om resultatet och då rätta eventuella 

felaktigheter. Frågan om studiens resultat är överförbart beror enligt Bryman (2001) på om 

redogörelserna är tillräckligt fylliga för att användas i en jämförelse mot en annan miljö än 

den som studerats. Jag anser att det kan anses vara tillräckligt fylliga beskrivningar i 

berättelserna då de fungerat att jämföras med varandra. Är då studien pålitlig? Enligt Bryman 
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(2001) kräver det en kunnig granskare som fungerar som ”revisor” under hela processen. Jag 

anser att detta funnits i form av professionell handledare. Kan studien styrkas och konfirmeras 

i den mening Bryman (2001) beskriver; att jag som genomfört studien agerat i god tro i så 

måtto att jag inte medvetet låtit mina personliga värderingar styra hur studien utförts och 

resultatet av studien. Min egen bedömning är att jag genom hela studien handlat i det Bryman 

(2001) väljer att kalla god tro. 

 

Är då denna studie att betrakta som äkta? Detta är betydligt svårare att ta ställning till om man 

väljer att följa Brymans (2001) kriterier. Att resultatet ger en rättvis bild utifrån de den 

kontext som studien bygger på anser jag det kan svaras ja på. Däremot är frågan kring olika 

former av autenticitet svårare att bedöma anser jag. Har verkligen studien hjälpt dem som 

medverkat att bättre förstå sin egen situation och miljö? Tveksamt. Har verkligen studien 

hjälpt dem som medverkat att få en bättre bild av hur andra i samma miljö upplever sin 

situation? Tveksamt. Har verkligen studien hjälpt de som varit en del av den att förändra sin 

situation? Tveksamt. Har verkligen studien hjälpt de som deltagit att få bättre möjligheter att 

vidta åtgärder för att förbättra sin situation? Tveksamt. Kanske dessa tveksamheter kring de 

olika perspektiven av studiens autenticitet rätas ut från frågetecken till utropstecken om det 

sker en ökad diskussion om skolledares roll i förändringsprocesser utifrån studiens resultat 

och slutsatser. 

	

8.4	Slutsatser	
 
 
Skolledares roll i förändringsprocesser som kan leda till skolutveckling är central och 

formulerad i styrdokument som skollag och läroplaner (SFS 2010:800; Skolverket 2011). För 

att kunna axla denna roll måste skolledare ges stöd att få de insikter, kunskaper, förmågor och 

verktyg som behövs i en föränderlig skolvärld. För att kunna utforma ett effektivt stöd till 

skolledare behöver vi skapa underlag som ökar möjligheterna att förstå skolledares agerande i 

förändringsprocesser. Skolledare behöver också ges ökade möjligheter att ta dela av andra 

skolledares upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser för att bättre kunna förstå 

sin egen situation och miljö. Empirin som denna studie bygger på är gjord på grundskola 

(högstadium) och gymnasieskolor (yrke- och högskoleförberedande) men 

förändringsprocesser och skolledare finns i alla skolformer vilket borde betyda att resultaten 

har möjlighet att visa på samband med andra skolformer än de som empirin bygger på. 
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Resultatet visar att de teman som träder fram i respektive skolledares berättelser är till 

övervägande del olika. Det skiljer helt enkelt mer i de berättade erfarenheterna och 

upplevelserna sinsemellan än det binder samman. Detta tolkar jag som att stöd och utbildning 

till skolledare för att stå bättre rustade att klara förändringsprocesser behöver bygga på ett 

stort mått av insikt om den enskilda skolledarens erfarenheter och aktuella situation.  

 

Resultaten visar också på berättade erfarenheter hos respektive skolledare som är av 

karaktären att de skulle vara av värde för andra att ta del av, kanske särskilt huvudmän och 

andra skolledare. Om huvudmän ges möjlighet att få ta del av skolledares erfarenheter skulle 

det vara möjligt att bättre än idag stötta skolledares arbete i förändringsprocesser. Jag tolkar 

också att resultatet visar på ett behov av att skolledare ges möjlighet att tillsammans med 

andra skolledare systematiskt reflektera över upplevelser och erfarenheter av 

förändringsprocesser för att därmed bli bättre rustade att hantera dessa. Kanske skulle då 

resultatet från denna studie kunna fungera som ett underlag för detta ändamål? 

 

Mina slutsatser av denna studie blir att lyfta fram fyra delar av resultatet som gjorts tydligt 

och praktiskt användbart när det relaterats till tidigare forskning. Jag tror att just dessa 

erfarenheter och upplevelser i form av insikter kan vara av stort värde för både blivande och 

aktiva skolledare samt deras huvudmän. 

 

Det första är insikten om att förändring kräver organisation för att bli kvalitativ och varaktig. 

Framför allt visar studien att skolans organisation i förändringsprocesser behöver: 

-  ge möjlighet till att låta medarbetare ”springa olika fort” beroende av var man 

befinner sig 

- bygga in möjligheter för medarbetare att vara en del av både vardagsarbete och 

utvecklingsarbete 

- ge utökat ansvar i förändringsarbetet till dem som kan definieras som skolans 

förändringsagenter  

- låta organisation och struktur vara med från begynnelsen av ett förändringsprojekt  

 

Det andra är insikten att förändring i form av utveckling hämtar kraft ur gemenskap och 

motivation. Framför allt visar studien att skolan för att utvecklas i förändringsprocesser 

behöver skapa en förståelse hos den enskilde skolledaren: 

- av behovet att ta tillvara och samordna de anställdas erfarenhet och kompetens.  
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- att nya arbetssätt utifrån ett förändringsprojekt på en skolenhet kräver gemensam 

förståelse och gemensamt ansvar hos alla medarbetare. 

- att den egna positiva kraften hos rektor påverkar medarbetares reaktioner och 

engagemang i storskaliga förändringsprojekt. 

 

Det tredje är insikten om hur svårt det kan var att som ensam skolledare hantera relationer till 

medarbetare i just förändringsprojekt. Framför allt visar studien på insikten om att: 

- förväntan på rollen som skolledare kan vara en möjlighet men ofta också ett hinder. 

Det är lätt att låta sig fångas i rollen av en motpart i ”strid”. 

- relationen och rollen till medarbetare formas inte bara av dig själv utan också av den 

form av stöttning man som enskild skolledare får av sin huvudman. 

 

Det fjärde är insikten om det faktum att förändringsprojekt som fenomen är svårt att fånga. 

Detta ur två perspektiv; det är oerhört svårt att fånga resultat som visar på eventuell 

”framgång” och det är svårt att hitta balansen mellan när nya förändringsprojekt kan leda till 

utveckling alternativt när nya förändringsprojekt tränger undan mer utveckling än de tillför. 

Framför allt visar studien på insikt i behovet av att skapa förståelse: 

- för vikten av att skapa möjlighet till fri reflektion över alla alternativa resultat som ett 

förändringsprojekt medför  

- hos både hos skolledare och huvudman för att det krävs stöd till den enskilde 

skolledaren att reflektera över antaganden och övertygelser i relation till det som ska 

förändras. 

- för den framgångsfaktor det är att, när det är möjligt, välja förändringsprojekt som 

kopplar samman det man som enskild skolledare ser ett behov av med det som 

medarbetarna ser ett behov av i sin vardag. 
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8.6	Förslag	till	fortsatt	forskning	
 
Studiens resultat visar att det är möjligt, genom att ställa frågor direkt till skolledare om deras 

upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser, att synliggöra områden som det vore 

viktigt att systematiskt bygga kunskap kring. Varje tema som synliggörs i skolledarnas 

berättelser i denna studie är, anser jag, i sig ett område som skulle ha möjligheter att tillföra 

viktiga kunskaper genom fortsatta studier.  

 

Ett centralt resultat är temat som berör den komplicerade relationen mellan en 

förändringsinsats och möjligheten för en skolledare att påvisa resultatet av denna insats. Här 

skulle en fördjupad studie bland skolledare kunna ge möjligheter till goda exempel som 

breddar synen på vad som är förändring som innebär skolutveckling och hur man 

kvalitetssäkrar detta. Min erfarenhet är att detta är ett område som diskuteras mellan 

skolledare men som ej finns dokumenterat i någon studie om skolledare. 

 

Ett annat tema som jag skulle vilja skapa mer kunskap om är det som berör konsekvensen att 

introducera ett nytt förändringsprojekt i en skola. Finns det en kunskap hos huvudman och 

skolledare om vad som redan pågår på skolan? Hur har man i så fall fått den kunskapen och 

hur använder man den? En fördjupas studie av detta skulle kunna resultera i massor av viktig 

kunskap för både huvudmän och rektorer som står inför att starta eller inte starta ett nytt 

förändringsprojekt.   

 

Resultatet ger en bild av att förändringsprocesser är en del av en skolledares vardag som är 

komplex och fylld av utmaningar där man ofta står mycket ensam som ledare. Hur uppfattas 

jag? Vilken kraft kommer denna förändring att kräva?  Hur skapa en gemensam förståelse för 

nödvändigheten av denna förändring? Vad hinner vi inte med när vi väljer ett 

förändringsprojekt? Hur få helhet och delar att hänga samman? Flera studier av skolledares 

upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser skulle kunna fungera som vederhäftigt 

underlag till en diskussion om det stora ansvar som läggs på just en roll i skolsystemet; 

Rektor.              	
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