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Förord  
Följande uppsats är ett resultat av en lång och omfattande process. Vi har tillsammans utformat 
och skrivit uppsatsen och vi har ett gemensamt ansvar för den färdiga produkten.  
 
Vi skulle vilja börja med att tacka varandra för en rolig och lärorik period som bidragit med 
nya kunskaper. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Pia Renman för allt stöd och 
vägledning vi fått under uppsatsens gång. Tillslut vill vi tacka samtliga som tagit sig tid att delta 
i vår studie, utan er hade det inte blivit någon uppsats.  
 
Karlstad, juni 2018  
 
Anna Thorén och Sara Rudander Lindberg  
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Sammanfattning 
Vi lever i en ständigt föränderlig värld, där omvärlden ställer krav på människans flexibilitet 
och anpassning. Dessa krav gäller även organisationer. Uttrycket “adapt or die” talar för 
verksamheternas möjligheter till överlevnad.  
 
I denna studie undersöker vi en skola som på grund av yttre omständigheter tvingas till 
förändring för att överleva. Syftet med studien är att kartlägga hur anställda på en skola som är 
under en påtvingad förändring upplever förändringen inledningsvis, det vill säga efter den fas 
där beslutet tagits och man planerar för förändringen. Studiens undersökningsmetod är en 
kvalitativ studie där datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer med fem lärare och en 
representant från ledningen. Vi berör teoretiska områden som; organisationsförändringar, 
ledarskap och medarbetarskap, vilka ligger till grund för intervjuguiden och analysen. I 
analysen och resultatet redogörs för faktorer som enligt våra intervjupersoner har varit 
betydelsefulla i förändringsprocessens initiala fas och som bör finnas med i åtanke vid planering 
av en förändring. Resultatet i vår studie visar att om man lyckas förmedla nödvändigheten med 
förändringen och ger kontinuerlig information ökar acceptansen till förändringen. Det är även 
av stor betydelse att i planeringsstadiet, identifiera vilka frågor som är centrala för medarbetarna 
och bjuda in till samtal med de personer som är föremål för förändringen. Problem som 
framstått är att föräldrar och lärare från andra skolor visat missnöje och motstånd mot 
förändringen.  

 
Nyckelord: Organisationsförändring, förändring, planeringsfas, ledarskap, motstånd, 
kommunikation och medarbetarskap  
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1.Inledning och bakgrund  
 

Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte 
fötterna i styr, vet inte vart du kan svepas iväg. – Bilbo Baggins 

 
De allra flesta människor strävar efter kontinuitet, trygghet och givna förutsättningar i 
yrkeslivet (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s 340). En organisationsförändring kan därför ses som 
skrämmande och skapa olika reaktioner beroende på om det är en påtvingad eller en självvald 
förändring. Eftersom arbetslivet ständigt förändras och utvecklas är det viktigt att kunna 
acceptera och anpassa sig till förändringar (Angelöw, 2010 s 11). Hur vi förhåller oss och 
bemöter en förändring kan beskrivas med det kinesiska ordspråket som tillskrivs Mao Zedong; 
 

När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd, 
medan andra bygger väderkvarnar. - Angelöw (2010 s 11) 

 
Ett lyckat förändringsarbete kan liknas med att lägga ett pussel där det krävs tålamod, eftertanke 
och rätt inställning. Tidigare forskning har visat att vid en organisatorisk förändring finns det 
ett antal pusselbitar som är avgörande för huruvida förändringen kan anses som lyckad eller ej, 
som ledarskap, kommunikation och delaktighet (Angelöw 2010, Jacobsen 2013 & Hussain, Lei, 
Akram, Jamal Haider, Hussain, Ali 2016). Då de som berörs av förändringen vill veta vad som 
händer ställs det krav på god kommunikation från ledningen. Ledarskapet är ytterligare en 
pusselbit då det kan avgöra medarbetarnas attityd och vilja till att medverka i förändringen, 
delaktighet då det inger en känsla av kontroll och uppskattning, att personalens åsikter är av 
värde för ledningen. Jacobsen (2013) och Angelöw (2010) hävdar att ledarskap, 
kommunikation och delaktighet är faktorer som kan vara helt avgörande om förändringsarbetet 
lyckas. En annan parameter för ett lyckat förändringsarbete är att planera i tid och informera 
om organisationens vision, mål och motiv till förändringen (Angelöw, 2010 s 101). 
 
Förändringsarbete inom skolor väcker en hel del känslor bland personal på skolan men även 
hos föräldrar, elever och samhällen i stort. Skolan som verksamhet hamnar lätt i hetluften och 
uppmärksammas medialt när något sker. Politiska beslut bör enligt ett deliberativt demokratiskt 
synsätt diskuteras med medborgarna innan något beslut tas (Wänström, 2015 s 38). 
Kommunföreträdare menar att i sammanhang som organisationsförändringar inom skolan är 
det dock svårt att föra ett öppet samtal med allmänheten då det är ett emotionellt laddat ämne 
som hindrar en konstruktiv dialog. Allmänheten vill gärna uttrycka sina åsikter om en 
förändring som berör deras familjer vilket kan skapa krav på folkomröstning.  
 
Förändringsarbete är ett hett ämne, arbetsplatser ställer idag höga krav på sina medarbetare att 
vara förändringsbara och ämnet är intressant att studera.  
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Vi är intresserade av förändringar som anställda själva inte fått välja och den skolan som vi har 
fått tillgång till är ett exempel på ett sådant förfarande. Om beslutet tas över de anställdas huvud 
kan det vara svårt att förstå syftet med förändringen och därmed svårt att acceptera den. Det 
kan skapa starka reaktioner i form av att medarbetare inte lyssnar eller tar till sig information 
som delges och resultera i att medarbetarna gör allt för att motverka förändringen.  
 
En god kunskap om vad som är viktigt vid planeringen av en förändring kan undanröja många 
potentiella hinder på vägen och öka möjligheten för att förändringsprocessen blir lyckad. 
Många gånger handlar förändringen om att den är självvald, miljön tvingas till det eller 
prestationerna är inte bra nog. En påtvingad förändring med ett politisk beslut som orsak är 
därför intressant att undersöka vidare. Denna studie avser bidra med kunskap i hur ett 
förändringsarbete planeras genom att belysa faktorer som är betydande för acceptansen av 
förändringen samt vilka problem som kan uppstå i planeringen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att kartlägga hur anställda på en skola som är under en påtvingad 
förändring upplever förändringen inledningsvis, det vill säga efter den fas där beslutet tagits 
och man planerar för förändringen. Genom följande frågeställningar hoppas vi få en bättre bild 
av vad som är avgörande för att personalen ska acceptera förändringen: 
 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för att acceptera förändringen?  
• Vilka problem framträder i planeringen? 
• Vilka faktorer är betydelsefulla i planeringen av förändringsprocessen? 

 

Avgränsningar 
Studien berör hur en förändringsprocess initialt planeras och hur den upplevs av medarbetarna. 
Vi kommer inte att beröra hur förändringen införs i organisationen då vi inte har möjlighet att 
vara på plats under hela förändringsprocessen.  
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2. Teori 
Syftet med studien är att kartlägga hur anställda som berörs av en påtvingad förändringsprocess 
upplever förändringen inledningsvis. För att besvara frågeställningarna berör vi teoretiska 
områden kopplat till förändring som; organisationsförändringar, ledarskap och medarbetarskap. 
Vi avgränsar oss genom att framför allt lyfta teorier som kan kopplas till planeringen vid en 
förändring men för att förstå en förändringsprocess i dess helhet beskrivs teorierna utförligt i 
avsnittet.  

2.1  Organisationsförändringar 
Förändring är ett begrepp med bred innebörd. Det kan handla om en förändring av den teknik 
som används inom en organisation, förändring i organisationens struktur, förändring av kultur, 
geografisk plats eller förändring av kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s 358). Det är 
när organisationen uppvisar olika egenskaper vid olika tillfällen över en längre tid som 
förändringen avses. 

Förändringsprocesser 
Kurt Lewins modell beskriver förändringsprocessen med tre steg: upptining, genomförande och 
nedfrysning där det mest centrala i dessa steg är att skapa en förståelse kring att en förändring 
är nödvändig (Lewin, 1947 s 150). Då den här studien berör hur en förändringsprocess initialt 
planeras och upplevs av medarbetarna kommer fokus ligga på Lewins första fas. I den första 
fasen, upptining, vill man skapa en medvetenhet bland medarbetarna om att en förändring är 
nödvändig då om organisationen inte förändras kommer det på något vis att skada 
organisationen. För att kunna vara med och konkurrera på en marknad måste gamla beteenden 
och sätt att tänka på något sätt modifieras (Lewin, 1947 s 150). I upptiningsfasen är 
kommunikationen central då medarbetarna behöver förstå vad som ligger bakom beslutet, 
logiken samt hur de kan komma att dra nytta av förändringen. Den andra fasen, genomförande, 
är själva implementeringen av förändringen. Det är i denna fas som de flesta reaktionerna 
kommer från de berörda personerna och eventuellt motstånd kan uppstå. Ju bättre förberedd 
man är inför denna fas desto smidigare kommer genomförandet att gå. Under genomförandets 
gång är det viktigt att påminna medarbetarna om och om igen om varför man genomför 
förändringen och på vilket sätt de kommer att vinna på det. Slutligen innebär den sista fasen, 
nedfrysning, att de nya beteendena och strukturerna håller på att stabiliseras och bli det nya 
normala. I detta steg är det viktigt att lägga tid och energi på att se till att medarbetarna inte går 
tillbaka till tidigare sätt att tänka och göra, vilket görs bäst enligt denna modell genom positiv 
förstärkning av individuella önskvärda beteenden. 
 
Angelöw (2010) beskriver förändringsprocessen på ett liknande sätt som Lewin, dock något 
mer detaljerat. Den första fasen är initiering, där ledningen ger klartecken för förändringens 
genomförande och alla som berörs av förändringen förväntas acceptera idén. Oftast kommer 
initiativet uppifrån. Sedan påbörjas planeringsfasen där syfte, mål och strategier formuleras. 
Här utformas bland annat ramar för utgifter, riskbedömning, styrkeanalys, 
kommunikationsstrategi och strategi kring hur processen ska förankras bland personalen 
(Angelöw, 2010 112).  
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Nästa fas är etablering som först görs bland chefer och fackliga organisationer samtidigt som 
medarbetarna ges utrymme att reflektera kring vilka konsekvenser förändringen kommer 
medföra samt förändringens syfte. Den tredje fasen är genomförandet av förändringsprocessen 
och fasen som följer är avstämning, vilket sker under processens gång. Slutligen syftar fasen 
också till uppföljning som görs genom utvärdering av de uppsatta målen för processen. 
 
Gemensamt för Lewin och Angelöws faser i förändringsprocessen är att de lägger stor tyngd 
vid innebörden av att få de som berörs av förändringen att förstå varför den är nödvändig. 
 
I vissa fall, exempelvis i en påtvingad förändring, kan det vara väsentligt att skilja på var 
beslutet om förändring kommer ifrån. Om det är organisationen själv som känner att de behöver 
utvecklas eller om beslutet är ett resultat av yttre påtryckningar. Vilka reaktionerna hos 
medarbetarna blir beror till stor del på om förändringen är självvald eller påtvingad (Angelöw, 
2010 s 16). Vid en påtvingad förändring är det någon annan som har tagit initiativet till 
förändring. Personerna upplever då att de saknar kontroll, att de inte har valt tillfället och de 
vet ännu inte om beslutet är positivt för dem. Denna form av förändring resulterar i att hela 
systemet bryts upp och personalen tvingas finna nya sätt att förhålla sig till verkligheten på. En 
påtvingad förändring kan generera fler negativa reaktioner bland de berörda än om förändringen 
är självvald (Angelöw, 2010 s 18). 
 
Något som är viktigt vid genomförandet av förändringsprocesser är planeringen. Tre av sex 
faser i förändringsprocessen utspelar sig innan själva förändringen genomförs (initiering, 
planering, etablering). Angelöws (2010) studier visar att personalen ofta blir oroliga och rädda 
när de får höra att det ska ske en förändring. De faser som utspelar sig innan genomförandet av 
förändringen kan ses som ett sätt att bereda väg för förändringen (Jacobsen, 2013 s 221). 
Planering av information, kommunikation, delaktighet och i vissa fall utbildning ger 
förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete (Angelöw, 2010 s 101). Jacobsen (2013) menar 
att förändringsledarskapet spelar en stor roll i huruvida förändringsprocessen blir lyckad eller 
inte. Vikten av ledarskap, information, kommunikation och delaktighet beskrivs mer ingående 
i senare avsnitt. 

Reaktioner vid beslut om förändring 
Beroende på förändringens natur kan man förvänta sig olika reaktioner. Mindre eller stegvisa 
förändringar är lättare att acceptera och att bli en del av nya rutiner (Reardon, 1998 s 133). 
Radikala förändringar å andra sidan möter ofta mer motstånd av de berörda och kräver ett 
skickligt ledarskap som kan skapa en viss acceptans och vilja bland medarbetarna att förändra 
sitt sätt att tänka och arbeta på (Reardon, 1998 s 134). Om förändringen uppfattas som positiv 
kan medarbetarnas kapacitet användas till konstruktiva ting och vara hjälpsam i förändringen 
medan en negativ uppfattning kan generera behovet om att försvara sig själv. Samma förändring 
kan dessutom uppfattas olika från person till person (Angelöw, 2010 s 18). 
 
Faktorerna som avgör om individerna reagerar positivt eller negativt är många och till viss del 
komplexa. Om personerna som är med om en förändring inser nödvändigheten av förändringen 
och har hög förändringsvilja kommer sannolikt reaktionerna bli av positiv art.  
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Om man däremot inte har en öppen inställning till förslaget eller inte ser nödvändigheten 
uppstår motstånd (Angelöw, 2010 s 20). Vidare påverkar graden av delaktighet reaktionerna 
vid förändring. Om personalen upplever att besluten tas över huvudet på dem och de inte får en 
chans att påverka upplevs förändringen som negativ och onödig. Om ledningen istället ber om 
personalens kompetens och erfarenhet kan det generera en positiv förändringsattityd samt 
motverka ineffektivitet och motstånd. Dessutom bidrar delaktigheten till förbättringar och 
effektiviseringar av förändringsprocessen som kanske inte hade uppkommit om de hade hållits 
utanför processen. I en förändringsprocess är direkt information en faktor som kan bidra till 
positiva attityder till förändringen. Nås inte individen av informationen via direkt 
kommunikation, skapas besvikelse och missnöje bland de anställda (Angelöw, 2010 s 21). 
Slutligen är förtroendet för ledningen eller personen som är ansiktet för förändringen av största 
vikt för reaktionerna vid en förändring. Bristande förtroende leder till motstånd och kan 
uppfattas som personlig kritik medan gott förtroende till ledningen gör att personalen lättare 
accepterar förändringen. 

Motstånd 
Motstånd definieras enligt Ahrenfelt (2013) som “frigjord mental energi uttryckt i ett äkta 
engagemang mot en bestämd process”. Jan Ch Karlsson (2008) betonar dock att det 
nödvändigtvis inte är förändringen i sig utan innehållet i förändringen och dess konsekvenser 
som kan leda till motstånd. Som exempel lyfter han en händelse där Henry Ford på tidigt 1900-
tal, höjde personalens löner samtidigt som arbetsdagarna kortades ned. Detta möttes inte av 
rädsla eller ångest utan ledde istället till en lägre personalomsättning (Karlsson, 2008 s 
15).  Orsaker till att motstånd uppstår är oftast att medarbetarna känner att de inte har kontroll 
över situationen (Jacobsen, 2013 s 148). De vet inte vad förändringen kommer att innebära för 
dem personligen och huruvida resultatet av förändringen kommer att gagna dem eller ej 
(Angelöw, 2010 s 20). Motstånd mot förändring går i olika faser och stegras från fas till fas. 
Fas ett är relativt mild men vanligt förekommande inom organisationer. Denna form av 
motstånd är vanligast när förändringen kommer oväntat och plötsligt. Det är svårt att se om en 
förändringen har ägt rum eller inte men det finns en känsla av att något är annorlunda, 
medarbetarna karakteriseras av handlingsförlamning, apati (Jacobsen, 2013 s 145). I den andra 
fasen kan man se motståndet som mer synligt. Detta yttrar sig genom att medarbetarna mer 
öppet kritiserar och ifrågasätter varför förändringen måste ske. Motståndet yttrar sig även i 
personliga reaktioner, höjda röster och hot om att sluta arbeta. I den tredje fasen visar sig 
motståndet genom stark kritik som direkt riktar sig mot förändringen. Kritiken kan yttra sig i 
radio, TV eller i lokaltidningen och även genom att personalens arbetsinsats minskar.  I det här 
steget är det vanligt att allianser bildas med externa parter som politiker som också vill driva 
motståndet framåt. I den fjärde och sista fasen sker ett mer aktivt motstånd. Aktörerna lämnar 
motstridiga synpunkter till dem som genomför förändringen och motivet om varför en 
förändring måste ske ifrågasätts. 
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2.2 Ledarskap 

Definition 
Ledarskapsforskning har bedrivits under lång tid och tidiga teorier, så kallade great man teorier 
(Jacobsen & Thorsvik 2014, s 388), fokuserar på de specifika egenskaperna ledaren besitter 
medan senare forskning har valt att fokusera på vad ledaren faktiskt gör. Det anses dock finnas 
en samstämmighet kring följande definition: 
 

Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras 
tänkande, inställning och uppförande – Jacobsen och Thorsvik (2014 s 388) 

 
Det är alltså ett antal handlingar som utövas av en eller flera personer, det finns formellt oftast 
bara en ledare men ledarskapet kan utövas av personer som formellt sett inte är en ledare. 
Ledarskapet har i syfte att påverka människor i den mån de beter sig på ett, av ledaren, önskvärt 
sätt och arbetar mot verksamhetens målsättningar (Jacobsen & Thorsvik, 2014 s 388). Bejinaru 
och Băeşu (2013) skriver att ledarskap inte är ett påtvingat ont utan en process som genom 
delade värderingar och syften genererar förändring. 

Förändringsledarskap 
Ledarskap spelar en central roll i förändringsprocesser och behöver inte utövas av en formell 
ledare utan förändringsledarskap utövas av förändringsaktörerna och de är inte alltid personer 
som har en chefsposition (Jacobsen, 2013 s 205). När en förändring påbörjas bryts 
verksamhetens stabila grund ned och en tydlig ledare behövs som kan skapa ordning i den nya 
oredan. Förändringsledarskap är de handlingar som utförs av förändringsaktörerna med syfte 
att försöka få en lyckad genomföring av förändringen. Ledarskapet är som viktigast i början av 
processen, där ledarens uppgift är att formulera vad som behöver förändras, kommunicera det 
till medarbetarna samt ge en förståelse kring varför förändringen kommer att ske, skapa mening 
(Jacobsen, 2013 s 211). 
 
Ledarskap i förändringsprocesser går att koppla till Kurt Lewins modell där ledarskapet är extra 
centralt i de två första faserna (Jacobsen, 2013 och Angelöw 2010). Jacobsen (2013) beskriver 
Lewins teori om sociala kraftfält som har utgångspunkt i att människan strävar efter stabilitet. 
Sociala sammanhang består av både drivkrafter och motkrafter, enligt Lewin, där drivkrafter 
påskyndar förändringen och motkrafter saktar ned förändringen och försöker behålla 
stabiliteten. Detta resulterar i förändringsaktörerna behöver skapa drivkrafter större än 
motkrafter för att en förändring ska genomföras eller minska motkrafterna (Jacobsen, 2013 s 
207). Det innebär att ledarskapet är som viktigast i början av förändringen då det kan skapa 
förutsättningar för att en förändring ska komma till stånd (Jacobsen, 2013 s 208). Ett gott 
ledarskap i början av förändringen är att få medarbetarna inse behovet av förändring eller önska 
en förändring vilket underlättar under processens gång (Jacobsen, 2013 s 209). 
 
De som utövar ledarskap i en planerad förändringsprocess bör kunna förmedla att förändringen 
är viktig, riktig och bra. Begreppet viktig syftar till att medarbetarna inser vikten av att förändras 
och vad konsekvenserna blir om organisationen inte förändras (Jacobsen, 2013 s 209).  
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Är en verksamhet i kris, menar Jacobsen (2013), är det lättare att motivera personalen till 
förändring, speciellt om det handlar om en drastisk förändring som exempelvis är snabb och 
ger stora konsekvenser. Riktig syftar till att förändringen levererar en lösning till de problem 
som verksamheten står inför. Med andra ord: hur starkt sambandet är mellan förändringen och 
resultatet. Ett osäkert resultat gör det svårare att övertyga medarbetarna om att en förändring är 
nödvändig (Jacobsen, 2013 s 210). Bra syftar till att resultatet av förändringen är bättre än hur 
det ser ut idag, för ledaren blir utmaningen att skapa en vision av hur det framtida tillståndet 
kommer att se ut och att tillståndet är positivt för medarbetaren (Jacobsen, 2013 s 211). 

Ledarstil E och O 
I teorier kring förändringsprocesser kan två typer av ledarstilar lyftas: E och O (Jacobsen, 2013 
s 223). Ledarstil E lägger stor vikt på att bygga en grund för att kunna överbrygga eventuella 
motstånd som kan genereras vid en organisatorisk förändring. Detta görs genom att dels 
kartlägga motstånd och stöd som kan uppkomma under förändringens gång så att man är 
förberedd om motståndet kommer (Jacobsen, 2013 s 223). Ledaren planerar in eventuella 
överraskningar eller motgångar av vald strategi och vad åtgärderna i sådana fall skulle kunna 
vara (Jacobsen, 2013 s 229). 
 
Vidare tar ledaren reda på vilken typ av makt som kan aktivera eller förhindra förändringen 
genom att analysera vilka maktbaser ledaren själv innehar som exempelvis lönesättning, vilka 
maktbaser som kommer kunna påverka eventuellt motstånd samt vilka maktbaser som 
kontrolleras av de eventuella motståndarna. När dessa analyser är gjorda finner ledaren vilket 
stöd den kan vinna och bildar sig allianser som är tillräckligt starka för att övervinna motståndet 
och försöker styra verksamheten mot de beslutsarenor som ledaren har kontroll över (Jacobsen, 
2013 s 224). Ju större kontroll ledaren har på en viss beslutsarena, desto större inflytande över 
beslutens utfall (Jacobsen, 2013 s 228). Slutligen använder sig ledarstil E av belöningar och 
bestraffningar kopplat till förändringen, belöning om medarbetaren beter sig på det önskvärda 
sättet och bestraffningar om medarbetaren inte gör det. Detta kan leda till att människor väljer 
att ändra sitt beteende trots att de inte vill de (Jacobsen, 2013 s 230). 
 
Ledarstil O tar utgångspunkt i att relationen mellan medarbetare och organisation är harmonisk. 
Man anser att individerna har gemensamma intressen, mål och verklighetsuppfattningar samt 
anser att människor är benägna att förändras, grundsynen är att förändringar är viktiga, riktiga 
och bra (Jacobsen, 2013 s 231). Denna ledarstil använder sig av att se till den enskilde, hur 
denna är viktig för organisationen och att arbetet den utför gör skillnad. Detta agerande fungerar 
som inspirerande för medarbetaren och lugnande men blir svårare att genomföra ju större 
organisationen är då det bygger på direktkontakt. Vid sådana situationer är det vanligt att 
kontakten delegeras vidare till exempelvis mellanchefer. Förändringsprocesser kräver resurser 
och det är viktigt att ledningen kan tillföra extra resurser under denna period som kan avlasta 
medarbetarna (Jacobsen, 2013 s 232). Då ledarstil O bygger på den enskilde bör motivationen 
hos varje enskild i verksamheten uppmuntras genom att sätta upp utmanande mål för den 
enskilde. Till detta hör att ledaren bör uppmärksamma de framsteg som görs i processen för att 
bibehålla energin och inspirationen bland medarbetarna (Jacobsen, 2013 s 233).  
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Ledare som använder sig av ledarstil O genomför förändringen på en decentraliserad nivå där 
alla bör involveras och inte bara ledningen (Jacobsen, 2013 s 234). Denna individuella frihet 
som decentraliseringen kan medföra genererar även utökad kunskap hos varje individ och bör, 
enligt denna ledarstil, delas med övriga verksamheten genom exempelvis självstyrande grupper 
eller indirekt kommunikation över en teknisk plattform (Jacobsen, 2013 s 235f). Slutligen bör 
ledaren fungera som en lärare genom att ställa kritiska frågor till de självstyrande grupperna. 
På så vis tvingas medarbetarna till reflektion och uppmuntras till öppna diskussioner. Ett 
lärande system som detta minskar risken för att generaliseringar dras utifrån antaganden istället 
för fakta och på så sätt minskar oron under förändringsprocessen (Jacobsen, 2013 s 237). 
 
Ledarstil E och O skiljer sig grovt från varandra då ledarskap E beskrivs som en auktoritär, 
målinriktad och instruerande ledarskapsstil medan ledarskap O är en demokratisk, stödjande 
och relationsorienterad ledarskapsstil. 

Kommunikation och förändring 
Kommunikation betyder att något blir gemensamt. Det innebär att vi gör ett utbyte av våra 
tankar, idéer och känslor mellan varandra för att uppnå en förståelse (Granberg, 2011, s 500). 
Enligt Granberg (2011) kan kommunikationen ske på flera olika sätt - muntligt, skriftligt (mejl, 
brev, sms, hemsidor med flera) och genom kroppsspråk. Dålig information är ett hinder för att 
lyckas med ett förändringsarbete. Att få möjlighet att byta tankar, idéer och känslor mellan 
varandra är förutsättning för ett lyckat förändringsarbete (Granberg, 2010 s 500). 
Kommunikation är också en grundförutsättning för att en organisation ska fungera, existera och 
nå gemensamma mål (Johansson & Heide 2005 s 17). Enligt Johansson m.fl. (2005) kan 
information och kommunikation tjäna till att skapa delaktighet och engagemang. Det kan även 
förhindra ryktesspridning, skapa ett demokratiskt förändringsarbete och minska oro och stress. 
Slutligen, genom information och kommunikation kan personalen övertalas om att förändringen 
är fördelaktig (Johansson & Heide 2005 s 155). 
 
Att förstå vad som händer i organisationen är en central del i förändringen. Hur medarbetarna 
upplever situationen har en stor betydelse för förändringsarbetets utfall och hur organisationen 
fungerar. En förändring kan skapa oro, ryktesspridningar och misstänksamhet hos 
medarbetarna. Genom att uppehålla en bra kommunikation kan man minska den negativa 
upplevelsen av förändringen och istället driva utvecklingen framåt. Kommunikation i en 
förändringsprocess skapar en trygghet vilket innebär att medarbetarna känner sig delaktiga i 
vad som händer och sker (Johansson & Heide 2005 s 151ff). 

Ledarskap och kommunikation 
Att kommunicera som ledare är betydelsefullt för att lyckas med ett förändringsarbete. Ledarens 
kommunikativa uppdrag är till stor del att sålla, förklara och förmedla information samt öppna 
upp för dialog (Johansson & Heide 2005 s 102). Information kan kommuniceras på två olika 
sätt; genom språk och genom handlingar. Den språkliga kommunikationen kan ske genom olika 
kanaler. Kommunikation ansikte mot ansikte anses vara den bästa kommunikationskanalen och 
förmedlar flest signaler på kortast tid. Ledaren måste lägga stor vikt vid att kommunicera med 
medarbetarna och vara närvarande.  
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För att undvika småprat och skitsnack i korridoren och fikarummet är det viktigt för en ledare 
att personligen delta på de platser där småprat kan uppstå för att förmedla lugn och ge rätt 
information. Det är omöjligt att konstant vara närvarande, budskapet måste därför även 
förmedlas via andra kanaler som mejl, intranät och anslagstavlor med flera. Budskapet måste 
ständigt uppdateras och förmedlas över tid. Överkommunikation, att budskapet förmedlas för 
ofta är bättre än under kommunikation (Jacobsen, 2013 s 216). 
 
Att som ledare kommunicera ett budskap som ledaren själv inte tror på eller förstår blir lätt 
“tomt prat” och något som leder till motstånd och en ovilja att förändras. För att få andra att 
förändras måste man först ändra sitt eget beteende. Ledaren måste ha klart för sig vad som ska 
förändras och veta omständigheterna till förändringen. Ledare och chefer besitter en slags makt 
över att kunna påverka vad folk tänker och upplever genom att ständigt sända ut signaler om 
vad som är bra och önskvärt i förändringen. Därför att det viktigt att förändringar kommuniceras 
genom många olika kanaler och under lång tid. Oavsett hur bra grundarbetet för förändringen 
är, kommer budskapet att få för lite effekt om den inte kommuniceras inom organisationen 
(Jacobsen, 2013 s 218). 

2.3 Medarbetarskap 
Medarbetarskap syftar till relationen de anställda har till sitt arbete och sin arbetsplats som 
arbetskamrater och avnämare som patienter, kunder, gäster etcetera. (Tengblad, 2009). Teorier 
kring medarbetarskap lyfter att oavsett hur bra ledare en grupp människor har finns det 
medarbetare som kan skapa större engagemang, som är mer kunniga än andra och har överlag 
en stor påverkan på arbetsplatsen (Tengblad, 2009 s 6). Det finns olika typer av medarbetarskap 
som beror på vilken organisationsform som råder och vilken individuell förmåga individen 
besitter (Tengblad, 2009 s 15f). Medarbetarskap kopplat till den individuella förmågan kan 
delas upp i; följsamt, specialiserat, initiativrikt respektive gränsöverskridande medarbetarskap 
(Tengblad, 2009 s 16). Följsamt medarbetarskap kräver att personen har god 
anpassningsförmåga och lätt att lära. Dessa personer vågar inte säga ifrån om den upplever att 
något är fel och kan upplevas som passiva. Specialiserat medarbetarskap innebär att personen 
är expert inom ett område och kan jobba med dessa arbetsuppgifter självständigt. Detta 
medarbetarskap kräver god samarbetsförmåga och lyhördhet då det lätt kan uppstå 
kommunikationsproblem med chefer och andra medarbetare som inte har samma expertis 
(Tengblad, 2009 s 19). Personer med ett initiativrikt medarbetarskap ger gärna förslag på hur 
arbetsplatsen kan förbättras och även de specifika arbetsuppgifterna. Dessa personer kan arbeta 
självständigt men till skillnad från det specialiserade medarbetarskapet avskärmas de inte från 
övriga verksamheten utan lyckas se till helheten i organisationen (Tengblad, 2009 s 20). 
Slutligen innebär gränsöverskridande medarbetarskap att personen är delaktig i att skapa en 
bättre arbetsplats och har stor påverkningsförmåga på de andra medarbetarna. På så vis bli dessa 
personer en del av ledningsfunktionen och viktiga beslut kan tas i samråd med dessa personer 
då det ger bättre genomslag om dessa nyckelpersoner är med på banan (Tengblad, 2009 s 20). 
För att detta medarbetarskap ska fungera bra krävs det att personen kan behärska de andra tre 
typerna av medarbetarskap (Tengblad, 2009 s 21). 
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Gränsöverskridande medarbetarskap har en stor påverkan på kollegorna och beskrivs som en 
del av ledningsfunktionen. Det gör det intressant att reflektera kring om ett gränsöverskridande 
medarbetarskap finns med i planeringsfasen av en förändringsprocess och om det kan vara en 
avgörande faktor om huruvida personalen ställer sig positiv eller negativ till en förändring. 

Sammanhållningshypotesen 
En annan faktor som kan avgöra huruvida en förändring lyckas eller inte är 
sammanhållningshypotesen. Enligt Borell och Johansson (1996) belyser 
sammanhållningshypotesen vikten av interaktion och tillit som två faktorer som påverkar viljan 
att vilja förändras. 
 
Sammanhållningshypotesen kan förklaras likt ett nätverk som beskriver varför aktörer i sociala 
organisationer accepterar en förändring vid olika tidpunkter. Hypotesen innebär att om 
aktörerna har ett återkommande samspel mellan varandra kommer dem även så småningom 
dela värderingar och normer. Vi litar på de som är nära omkring oss och utgår ifrån att de 
personer som vi har återkommande relationer med även bedömer en förändrings för och 
nackdelar på samma sätt som vi själva hade gjort. Sammanhållningshypotesen understryker att 
informationen har en viss övertalningsförmåga om den kommer från det interpersonella 
nätverket, alltså från de kontakter och relationer vi skapat och som har liknande åsikter eller 
behov av vänskap och kärlek som en själv (Borell & Johansson 1996).    

Delaktighet i förändringsarbete 
Delaktighet är en betydelsefull faktor för att lyckas med ett förändringsarbete. Angelöw (2010) 
menar att förutsättningarna för att lyckas med ett förändringsarbete ökar när så många som 
möjligt har möjlighet att delta och påverka. Det handlar om att få vara delaktig i formuleringen 
av mål, diskutera förslag och åtgärder och få vara med och bestämma i vilken takt 
förändringsarbete ska ske. Att inte få möjlighet att påverka skapar oftast motstånd mot 
förändringen och lågt engagemang från medarbetarna (Angelöw, 2010 s 16ff). 
 
För att skapa delaktighet i en förändring handlar om att informera och ha en aktiv dialog om 
vad som händer i organisation. Det handlar om att alla får samma information och fakta och att 
cheferna finns där för stöttning och om frågor uppkommer (Angelöw, 2010, s 144). För att 
minska upplevelsen av oro vid ett förändringsarbete är det viktigt att skapa delaktighet. Det kan 
innebära att delta i beslutsfattande och att ha möjlighet att påverka sin situation vilket kan 
minska på stressen. Att få känna sig delaktig kan motivera medarbetarna att genomgå en 
förändring enligt Angelöw (2010). 
 
Delaktighet har en stor betydelse vid förändringar. Studier om omorganisering visar att en av 
de största orsakerna till att problem uppstår är när medarbetare och chefer inte får vara delaktiga 
(Angelöw, 2010 s 138). I en studie om två sjukhussammanslagningar har det brustit i 
delaktigheten och förankringen till medarbetarna (Kullén Engström 2009 refererad i Angelöw, 
2010). Medarbetare som blev berörda av sammanslagningen intervjuades och de berättar att de 
bildat arbetsgrupper som fick i uppgift att komma med förslag på hur verksamheten skulle 
kunna organiseras, men när det väl kom till kritan hade medarbetarna inget att säga till om.  
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Allt var redan bestämt från början och medarbetarna kände sig besvikna och uppgivna. 
Medarbetarna som var positiva till förändringen från början blev av denna anledning negativa 
(Angelöw, 2010 s 139). 

Grad av delaktighet 
Då delaktighet är en viktig del för att lyckas med en förändring kommer vi att även beröra tre 
olika stadier av delaktighet; passiv delaktighet, aktiv delaktighet och upplevd delaktighet. 
 
Passiv delaktighet handlar om att få kunskap om, förstå och acceptera organisationens mål. 
Dessa faktorer är viktigt för att kunna förändras och agera i en förändring (Johansson & Heide 
2008 s 19). Enligt Băeşu och Bejinaru (2013) måste ledaren och medarbetarna vara beredda på 
att förändring kommer att ske. Det är trots allt medarbetarna som avgör om förändringen 
kommer bli lyckad eller inte. För att få med medarbetarna på tåget är det enligt Angelöw (2010) 
viktigt att informera i tid och att skapa delaktighet. När medarbetarna förstår och upplever ett 
behov av förändring finns en större drivkraft att vilja förändras. Passiv delaktighet innebär att 
medarbetarna och ledarna enbart får den mest nödvändiga informationen, som till exempel 
anledningen till förändringsarbetet och vad den ska leda till och hur tidsplanen ser ut. 
 
Aktiv delaktighet innebär att alla som berörs av förändringen ska ha möjlighet att säga sin 
mening och har rätt att säga nej till en förändring. Om medarbetarna upplever att de inte blir 
tagna på allvar kan det leda till motstånd och att medarbetarna i stället jobbar emot en förändring 
istället för med. Det gäller att nyttja medarbetarnas kraft och dra det till en fördel och skapa 
engagemang och förnyelse (Jacobsen, 2013 s 254). När medarbetarna och ledarna får möjlighet 
att fatta beslut tillsammans kan detta leda till en positiv effekt och skapa en upplevelse av att 
förändringen inte är påtvingad (Angelöw, 2010 s 139). 
 
Upplevd delaktighet ger den berörde möjlighet att lämna kommentarer och idéer är enligt 
Angelöw (2010) framgångsfaktorer vid ett förändringsarbete. Miller och Monge (1986) hävdar 
att upplevd delaktighet kan vara tillräckligt för att medarbetarna och ledarna ska känna att de 
är involverade i besluten rörande förändringen. När medarbetarna och ledarna upplever att de 
blir inkluderade i besluten kan det minska eventuella motstånd mot förändringen. Miller och 
Monge (1986) menar att medarbetarna och ledarna inte behöver vara delaktiga i beslut rörande 
specifika frågor så länge det upplever att de har en röst i förändringen. 

Hertzbergs två-faktor-teori 
Det finns en mängd fördelar med att låta medarbetarna vara delaktiga i förändringsarbetet och 
det finns ingen direkt forskning som säger att delaktighet inte skulle vara en viktig faktor i ett 
förändringsarbete. Men kanske finns det andra faktorer såsom lön, uppskattning och bra 
arbetstider som är lika viktiga eller till och med viktigare. 
 
Frederick Hertzberg två-faktor-teori, som är en utveckling av Maslows behovspyramid, innebär 
att motivation kan delas upp i två orsaksfaktorer: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 
Motivationsfaktorer är till exempel uppskattning från kollegor, engagerade arbetsuppgifter och 
personlig utveckling.  
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Hygienfaktorer är bland annat anställningstrygghet, inkomst och bra arbetstider (Granberg, 
2011 s 752, CMI 2012). För att medarbetarna ska känna arbetstillfredsställelse, motivation och 
bidra till en ökad effektivitet måste det skapas ett klimat där arbetsuppgifterna står i centrum 
och där det finns möjlighet till eget ansvar och där anställda och överordnade tillsammans 
utvecklar riktlinjer och hur man ska finslipa goda och dåliga prestationer för att utveckla 
individer och organisationen (Granberg, 2011, s 752). 
 
Granberg (2011) nämner att organisationspedagogik blir allt viktigare i dagens samhälle, en 
möjlighet att lösa och möta problem. Problem ska inte ses som något negativt utan som en 
utmaning. Problem är något vi stöter på dagligen och något som vi inte ska ses skrämmande. 
Men det är inte bara problemlösning och delaktighet som ger tillfredsställelse i en omställning. 
Ett arbete måste även ge en trygghet om att man är uppskattad och att man kan sitt arbete. Om 
motivationsfaktorer som trygghet saknas kan det leda till stress i arbetet (Granberg, 2011 s 754). 
 
För att lyckas med en förändring är det viktigt att alla pusselbitar ligger på plats. Tidigare 
forskning pekar på att utan kommunikation, gott ledarskap, delaktighet och mening blir det 
ingen lyckad förändring (Angelöw 2010, Ahrenfelt 2013, Jacobsen 2013). Tidig planering och 
att informera om organisationens mål och vart förändringen är påväg är betydelsefullt 
(Angelöw, 2010).   
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3. Metod 
I avsnittet nedan kommer vi att redogöra för vårt val av metod, urval av studieobjekt och 
beskriva tillvägagångssätt. Därefter kommer vi redogöra för reliabilitet, validitet och 
forskningsetiska frågor.  

3.1 Metodval  
I valet mellan en kvalitativ och kvantitativ metod har vi valt att utföra en kvalitativ studie. 
Kvalitativ metod innebär att forskaren fokuserar på processen, förståelse, tolkningar och lägger 
ett större fokus på känsloupplevelser och den process som sker inom människan (Trots, 2010 s 
25). Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod är att vi söker en ökad förståelse kring det 
valda ämnet och för detta lämpar sig kvalitativ metod bättre än kvantitativ.  
 
Syftet med intervjuerna var att kartlägga anställdas upplevelser kring en förändring som grad 
av delaktighet, syn på ledarskap och kommunikation, vilket handlar om subjektiva upplevelser 
och fångas därför in bättre genom en kvalitativ undersökning. Då skolan som undersökningen 
genomförs på är relativt liten innebär det att en enkätundersökning inte hade bidragit till att vi 
nått ut till betydligt fler personer. I denna studie har vi valt att samla in empiriskt material genom 
intervjuer med personal på skolan. Valet av att ha intervjuer som datainsamlingsmetod gjordes 
då en observation dels gör det svårare att fånga subjektiva upplevelser och dels tar lång tid. Med 
hänsyn till den givna tidsramen för vår studie hade en observation varit ett olämpligt 
tillvägagångssätt då vi inte har möjlighet att studera skolan under en längre period.  

3.2 Urval av studieobjekt 
I en kommun i mellansverige pågår ett omfattande arbete med att förbättra framtidens skolor - 
ett projekt som kommer pågå under många år. Bakgrunden till omorganiseringen är ett politiskt 
beslut som innebär att skolorna i kommunen behöver moderniseras, handikappanpassas och 
förbättras. Målet är att ge så bra förutsättningar som möjligt för alla elever och lärare i 
kommunen. Vi hade kännedom om en av skolorna som är ett objekt för förändringen. Efter vi 
kontaktat rektorn framkom det att skolan inte bara var föremål för en förändring, utan för flera. 
Skolan för vår studie, som från och med nu benämns som “Hallongården”, kommer att tillfälligt 
slås ihop med en annan skola, “Krusmynta”, och när renoveringen är klar kommer elever och 
personal från Hallongården att återgå till den nybyggda skolan. Kommunens satsning berör 
många individer och har varit en debatt som lyfts många gånger de senaste seklet men som nu 
blir verklighet.  
 
Då vi är intresserade av ett specifikt fenomen har vi utgått från ett målinriktat urval som innebär 
att studieobjektet väljs ut på grund av dess relevans för studien och deltagarna är utvalda för att 
kunna besvara de frågeställningar vi har (Bryman 2011, s 393). När vi kommit fram till vad vi 
ville undersöka började vi se oss om efter en verksamhet där problemet finns och hittade 
Hallongården. Då målet är att studera förändringar som personerna inte har valt själva lämpar 
sig inte andra typer av urval som exempelvis statistiskt urval då vi inte vet om de utvalda är 
mitt i en påtvingad förändring eller inte. 
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Första kontakten togs med rektorn där vi förklarade vad vi ville undersöka och att det hade varit 
intressant att intervjua personal på skolan samt minst en person från ledningen. Rektorn 
undersökte då om det fanns intresse för att delta i denna studie bland de berörda personerna och 
efter några dagar fick vi klartecken. Det första steget var då för oss att åka till skolan och 
presentera oss och vårt syfte med undersökningen. De potentiella deltagarna hade sedan 
möjlighet att under tre veckor fundera över om de ville delta samt välja en tid och dag för 
intervjun. När de tre veckorna hade gått kontaktade rektorn oss med information om hur många 
som ville bli intervjuade samt förslag på tider för intervjuerna.  
 
Urvalet av respondenterna har skett med hjälp av rektorn som gav oss information om vilka 
som visat intresse för att delta i studien och vilka dagar dessa personer hade möjlighet att bli 
intervjuade. I valet av intervjupersoner var vi öppna för alla medarbetares medverkan, med 
önskan om att minst en representant från ledningen deltog. Detta på grund av att vi ville få en 
så bred bild som möjligt. Antalet deltagande lärare och fritidspedagoger var fem och en 
representant från ledningen deltog i studien. Intervjuerna genomfördes på skolan i ett ledigt 
klassrum och pågick under cirka en timma. Våra kontaktuppgifter lämnades på skolan om 
någon som deltagit ville ställa ytterligare frågor eller korrigera något de sagt under intervjun. 

3.3 Tillvägagångssätt och avgränsningar 
Vi har under studiens gång arbetat deduktivt vilket innebär att vi utgått från redan existerande 
teorier som är betydande vid planering av en organisatorisk förändring som frågeställningarna 
sedan utformats från och som slutligen testats genom intervjuer (Patel & Davidson, 2011 s 23). 
 
Vi har valt att fokusera på teorier kring ledarskap, kommunikation, delaktighet och 
medarbetarskap då dessa återkommit i tidigare forskning som viktiga faktorer vid en lyckad 
organisationsförändring (Jacobsen 2013, Angelöw 2010, Granberg 2011). Det finns sannolikt 
fler aspekter som kan anses relevanta vid studie av en organisationsförändring men vi anser att 
dessa faktorer räcker för att besvara frågeställningarna och för att ämnet ska kunna rymmas i 
en kandidatuppsats. Det hade dock varit intressant att inkludera fler faktorer i framtida studier. 
 
I denna studie har vi valt att inte fokusera på eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns 
upplevelser i samband med den organisatoriska förändringen. Även om denna aspekt hade varit 
intressant att inkludera i studien så fanns det få anställda män på skolan och ingen av dem valde 
att delta. Därför är de intervjuade lärarna och pedagogerna på skolan enbart kvinnor. 
Representanten från ledningen väljer vi att inte nämna könet på för att minska risken för 
identifiering av personen. 
 
Under intervjuns gång var det en av oss som ställde frågor och en som aktivt lyssnade. Vi valde 
att inte anteckna något under intervjun då det kan påverka respondentens koncentration. Vi 
ansåg därför att en inspelning av intervjun räcker som dokumentering. Om personen som inte 
ställde frågor kom att tänka på en följdfråga, ställde hon den när det var tydligt att respondenten 
svarat klart. Innan intervjun började motiverade vi och klargjorde syftet med intervjun samt 
berättade att personens bidrag och tankar är viktigt för studien.  
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Det är också viktigt att klargöra hur individens bidrag kommer att användas och om det är 
konfidentiellt eller inte (Patel & Davidson 2011 s 74). Slutligen frågade vi om det var okej att 
intervjun spelades in. När intervjun var slut och respondenten lämnat rummet skrev vi ned saker 
som vi tänkt på under intervjun, om något stack ut eller kanske om något skulle kunna påverka 
resultatet.  
 
Vid intervjutillfället var det viktigt för oss som intervjuar att vi visade ett intresse och en 
förståelse för de vi intervjuade och deras känslor. När intervjuerna genomfördes fanns det en 
del faktorer som kan ha påverkat respondenternas svar. Vid ett intervjutillfälle hade 
respondenten precis kommit tillbaka från en utflykt som skedde tillsammans med lärare och 
elever från Krusmynta. Vi upplevde att respondenten var stressad och under utflykten kände 
sig personen motarbetad av personalen från den andra skolan vilket kan ha påverkat hennes 
svar. Dessutom fick vi flytta klassrum ett antal gånger innan intervjun kunde börja då det inte 
var bestämt vart vi fick vara.  
 
En annan respondent upplevdes också som stressad men av andra anledningar. Hon var ny på 
jobbet och kände sig osäker på vad hon kunde bidra med till undersökningen, men lugnade sig 
när vi förklarade att hennes röst är lika viktig som de andras. Vid intervjun med representanten 
från ledningen upplevdes det svårt att ställa följdfrågor då personens svar var korta och inte 
bjöd in till vidare diskussion. Vi fick känslan av att respondenten funderade på vad hen kunde 
säga då lärarna och pedagogerna kommer ha möjlighet att läsa uppsatsen. Svaren var nästan 
genomgående positiva men det kändes inte som personens genuina uppfattning utan att snarare 
som att hen behövde uppehålla en fasad för omgivningen. Samtidigt hade vi lite kortare om tid 
med representanten då personen skulle på möte vilket kan ha varit en anledning till de slutna 
svaren.  

3.4 Intervjuguiden 
Intervjuguiden har vi byggt på redan befintliga teorier som har varit avgörande för våra 
frågeställningar. Vi har valt att ha en låg grad av strukturering i intervjuguiden som ger 
respondenterna en möjlighet att svara med egna ord. Om respondenterna sa något som gick att 
fördjupa sig mer i ställde vi följdfrågor. Denna form av intervju kallas riktad öppen intervju 
(Lantz, 2013 s 47). När vi utformade intervjuguiden tänkte vi på i vilken ordning frågorna skulle 
ställas. Vi inledde med några bakgrundsfrågor som exempelvis “Hur länge har du jobbat här?” 
för att värma upp både oss och respondenterna för intervjun. Sedan ställde vi frågor till våra 
huvudteorier; organisationsförändringar, ledarskap och medarbetarskap. Under hela intervjun 
försökte vi använda oss av ett vardagligt språk för att respondenterna skulle uppfatta frågorna 
korrekt och inte leda till något missförstånd. Vi har även undvikit att använda värdeladdade ord 
och uttryck som kan visa vad vi själva tyckte och tänkte. 
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3.5 Analys av empiriskt material 
Vid analys av det empiriska materialet användes grundad teori-inspirerad metod. Genom 
kodning av empiriskt material härleddes begrepp ur data som sedan utformar teorier (Corbin & 
Strauss 2015 s 220).   
 
Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom inspelningarna och skrev ner varje mening som 
sagts under intervjutillfällena. Efter det gjordes en öppen kodning som innebär att vi försökte 
få fram så många begrepp som möjligt ur det empiriska data utan att tänka på att det ska finnas 
ett sammanhang eller en viss ordning (Corbin & Strauss 2015 s 220). Vi utgick ifrån 
dokumenten med de transkriberade intervjuerna och skrev begrepp efter meningar och uttryck 
som vi upplevde var talande för den upplevelse respondenten gav. Begreppen dokumenterades 
även i ett enskilt dokument för att lättare kunna påbörja nästa steg, axial kodning. Vid 
genomförande av axial kodning försöker vi finna ett sammanhang mellan de begrepp vi härlett 
ur intervjuerna, om de kan placeras i olika kategorier och om kategorierna i sin tur kan ha en 
överordnad kategori (Corbin & Strauss 2015 s 223). Viktigt att påpeka är att begreppen kan ha 
egenskaper och dimensioner som ger begreppet ett djup. Under kodningens gång skrev vi även 
memos som är tankar kring vad respondenten berättat. Efter varje intervjusvar reflekterade vi 
över innebörden i det respondenten sagt och antecknade våra tankar i ett enskilt dokument. När 
den öppna - och axiala kodningen samt memo-skrivandet var klart, jämförde vi varandras 
memos, kategorier och överordnade kategorier. Slutligen kunde de överordnade kategorierna 
ligga till grund för rubrikerna till analysen.     

3.6 Reliabilitet och validitet 
En god validitet innebär att vi undersökt det vi tänkt undersöka och en god reliabilitet innebär 
att det som kommit fram är tillförlitligt (Patel & Davidson 2011 s 102). I kvalitativa 
undersökningar försöker intervjuerna säkerställa reliabiliteten genom observation av den 
intervjuade (Patel & Davidson 2011 s 104). Detta kräver att de som intervjuar är tränade på 
denna typ av observation och eftersom vi som genomför denna studie inte är det, kan det 
innebära att felbedömningar gjorts. Dock bedömer vi att interbedömarreliabiliteten i denna 
studie är god då vi uppfattade och bedömde respondenterna på samma sätt. Vi har lyssnat på 
inspelningarna upprepade gånger, var för sig och tillsammans, och har bedömt svaren på 
liknande sätt.  
 
För att bedöma validiteten i en kvalitativ undersökning bör man se till innehållsvaliditeten. 
Innehållsvaliditeten bedöms genom att utgå ifrån den teoretiska utgångspunkt vi har valt där 
begrepp översätts till variabler som blir enskilda frågor (Patel & Davidson 2011 s 102f). I vårt 
fall är begreppen; ledarskap, kommunikation, delaktighet, medarbetarskap och upplevelser 
viktiga begrepp som översatts till frågor inom varje område. Genom att jämföra vad som kom 
fram i intervjun med begreppen och vad vi önskade att få mer information om, kunde 
innehållsvaliditeten bedömas (Patel & Davidson 2011 s 103). Det som framkom i våra 
intervjuer går att koppla till begreppen och vi anser därför att innehållsvaliditeten är god. 
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I och med att vi inte visste vad som skulle framkomma i studien är öppna frågor ett lämpligt 
val. Styrkan med metoden är möjligheten för respondenten att svara fritt och möjliggör ett 
bredare omfång av tankar, känslor och upplevelser. Genom att sitta i samma rum som 
respondenten och ställa frågor kan ett förtroende skapas där den intervjuade vågar berätta mer 
än om hen svarar på ett enkätformulär. Svagheten är att risken finns för att materialet inte går 
att använda då de öppna frågorna kan leda till att respondenten inte svarar inom det område 
som det var tänkt. För att se att vi var på rätt spår och att materialet skulle kunna komma till 
användning gjorde vi en utvärdering efter vår första intervju. Vi gick igenom intervjufrågorna 
och känslorna som uppstod under intervjuerna. Vi gjorde även anteckningar om stämningen 
och om det varit något som stuckit ut under intervjun. Efter diskussion kom vi fram till att vi 
upplevde att våra frågor och sättet vi utfört intervjuerna var väl grundande för att få svar på vår 
forskningsfråga.  
 
Fyra av intervjuerna genomfördes under ett tidsspann på två veckor. De två sista intervjuerna 
gjordes en månad senare vilket kan ha haft en inverkan på reliabiliteten. Personerna upplevdes 
som mer positiva än de tidigare respondenterna och vår reflektion är att de har kommit längre i 
förändringsprocessen.  

3.7 Forskningsetiska frågor 
Individerna som intervjuas har rätt till sin integritet och värdighet under hela processen - från 
datainsamling till förvaring av material (Trost, 2010 s 123). Vid samtliga intervjuer informerade 
vi deltagarna om att tystnadsplikt råder, att personen inte behöver svara på frågor och att hen 
har rätt till att avbryta intervjuerna när som helst. Att ha i åtanke här är att så fort intervjun 
påbörjats har förhållandena förändrats något, då kan det anses oartigt att svara på en fråga. 
Denna känsla av plikt bör nedtonas så mycket som möjligt (Trost, 2010 s 124). Därför försökte 
vi under intervjun att skapa en avslappnad stämning, personen fick själv välja vart intervjun 
skulle genomföras och vi ställde följdfrågor för att visa förståelse för vad respondenten 
berättade. På så vis hoppas vi ha minskat känslan av att personen måste svara på våra frågor.  
 
Vidare måste personen som ska intervjuas ge sitt samtycke till intervjun, ska intervjun spelas 
in krävs det även att personen ger samtycke till inspelningen (Trost, 2010 s 124). Samtycket 
kan ges skriftligt eller muntligt, i vårt fall inledde vi intervjun med att informera om syftet med 
undersökningen, tystnadsplikt, konfidentialitet, rätten till att avbryta eller inte svara på frågorna 
samt ljudinspelningen och hantering av materialet. Efter detta fick respondenten ge sitt 
samtycke muntligt och intervjun kunde börja. Konfidentialitet uppnås genom att endast den 
information som behövs för analys och förståelse redovisas, det respondenten uppger under 
intervjun ska inte kunna gå att spåra tillbaka till just denna person (Trost, 2010 s 127).  I det 
flesta fall kan de räcka med ungefärlig ålder och yrke på respondenten, förutsatt att det inte är 
ett extremt ovanligt yrke. Vi har valt att inte citera respondenterna i analysen på grund av att 
vissa uttryck kan vara utmärkande för personen (Trost, 2010 s 129). I vår studie har vi valt att 
benämna svaren från intervjuerna i analysen som, “vid intervjun framkom…” eller “en 
respondent”, detta för att säkerställa att identiteten inte röjs. 
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Slutligen får den information som samlas in endast användas i studiens sammanhang, ej utlånas, 
användas för kommersiellt bruk eller syften som är icke-vetenskapliga, i enlighet med 
nyttjandekravet (Vetenskapliga rådet, 2018). Vi har redogjort för respondenterna att materialet 
som samlats in endast kommer att användas för vår uppsats. Vi har även förklarat att 
informationen som samlas inte kommer att spridas vidare utan enbart behandlas av oss som är 
ansvarig för uppsatsen och eventuellt handledaren. Vi har meddelat att alla som deltagit 
kommer få slutprodukten skickade till sig.   
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4. Analys och resultat 
Syftet med studien är att genom ett målstyrt urval kartlägga hur personer som är föremål för en 
förändring de själva inte fått välja upplever förändringen inledningsvis. Våra frågeställningar 
var följande: 
 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för att acceptera förändringen?  
• Vilka problem framträder i planeringen? 
• Vilka faktorer är betydelsefulla i planeringen av förändringsprocessen? 

 
I analysen och resultatet kommer övergripande mönster som är väsentliga för att besvara 
frågeställningarna beröras. Nedan kommer faktorer som varit betydelsefulla för att acceptera 
flytten från Hallongården till Krusmynta beskrivas, följt av betydande faktorer i planeringen av 
förändringsprocessen. Slutligen beskrivs de problem som framträtt i samband med beslutet om 
flytt. 

Att förstå nödvändigheten av en förändring (och konsten att förmedla det) 
Under intervjun framkom det att de anställda förstod varför det var nödvändig att genomföra 
förändringen inom skolan. När en förändring är påtvingad resulterar det ofta i negativa 
reaktioner (Angelöw, 2010 s 18). Trots att flytten i denna studie är ett politiskt beslut, taget över 
personalens huvud, så är både lärare och fritidspedagoger ense om att skolans lokaler idag inte 
kan tillgodose barnens behov och att förändringen, även om den är påtvingad, är nödvändig. 
Fritidspedagogerna menar att om barnen inte är ute och leker finns det inte plats för dem. Deras 
upplevelse var att de inte har något utrymme att bedriva sin verksamhet på. Även lärarna 
beskrev under intervjuerna att klassrummen behövs behovsanpassas till barnens individuella 
behov. Som exempel beskrev lärarna att en del barn behöver en reträttplats som idag saknas. 
Den framträdande bilden var att samtliga lärare var införstådda över att något behövde ske. Att 
inse nödvändigheten av en förändring är enligt Lewin (1947) centralt i förändringens första fas, 
det vill säga upptiningsfasen, då det bidrar till att se positivt på förändringen. I upptiningsfasen 
behöver personerna förstå vad som ligger bakom beslutet och hur de kan dra nytta av 
förändringen (Lewin, 1947 s 150).  
 
Intervjupersonerna uttrycker en förståelse för hur viktigt renoveringen av skolan är. Anställda 
menar att en tillfällig flytt är bättre en nedläggning av skolan, som tidigare varit på tapeten. En 
del i upptiningen är att förstå hur organisationen skadas om det inte sker en förändring (Lewin, 
1947 s 150). Skulle skolan inte renoveras och behovsanpassas hade konsekvensen kunnat bli 
nedläggning av skolan då dagens skick inte håller. De intervjuade uttryckte även hur bra det 
kommer att bli när de väl får flytta tillbaka in i den nya skolan. Vetskapen om att förändringen 
kommer leda till någonting bra, eller till och med bättre, verkar ha betydelse för huruvida 
personerna ställer sig till flytten. Respondenterna kan, som Lewin betonar är av vikt, se hur de 
kan dra nytta av förändringen. 
 
Av intervjuerna framgår det att ledningen har lyckats förmedla att flytten är viktig, riktig och 
bra, något som Jacobsen (2013) menar är en förutsättning för att förändringen ska kunna 
genomföras.  
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Faktorn “viktig” har förmedlats då respondenterna beskriver flytten som väsentlig och det är 
lättare att motivera personalen till en förändring om verksamhet är i kris (Jacobsen, 2013 s 210). 
Faktorn “riktig” har förmedlats då lärarna och fritidspedagogerna anser att renoveringen av 
skolan är en märkbar förbättring och därför är sambandet mellan förändring och resultat starkt. 
Den sista faktorn “bra” kan ha varit en utmaning för ledningen att förmedla men även detta har 
gjorts väl. Anställda beskriver att de har haft möjligheten att vara med och påverka resultatet 
till det bättre vilket har varit väldigt uppskattat. Respondenterna beskriver att de har fått vara 
med och skissa på hur de framtida klassrummen ska se ut och hur rummen kan komma att möta 
barnens olika behov. Exempelvis har fritidspedagogerna, som idag har lite utrymme att bedriva 
sin aktivitet på, fått ge önskemål om hur framtida skolan ska se ut.  
 
Utifrån de beskrivningar som framkommit i intervjuerna kan representanten från ledningen 
förklaras med ledarstil O som kännetecknas av att ledaren involverar anställda på en 
decentraliserad nivå (Jacobsen, 2013 s 234). Intervjuerna visar att både lärarna och 
fritidspedagogerna har känt sig delaktiga i processen då de har haft möjlighet att påverka. De 
upplever även att ingen information har undanhållits dem utan allt som ledningen vet, vet även 
personalen. Upplevelserna kan kopplas till ledarstil O som ser till den enskilde individen och 
inte gömmer sig i sitt kontor när förändringsprocessen drar igång, utan har direktkontakt med 
sina kollegor (Jacobsen 2013, s 232). En ledare med ledarstil O ser till att alla involveras i 
processen, vilket personalen på skolan har blivit (Jacobsen, 2013 s 233). Respondenterna 
upplever även att det finns en öppen dialog där personalen vågar ställa raka frågor och få raka 
svar vilket minskar oron under processens gång (Jacobsen, 2013 s 237).  

Kommunikationens betydelse 
Vid intervjuerna framkom det en del synpunkter kring planeringen och flödet av information. 
Lärare och pedagoger delger att informationen har varit otydlig och när intervjuerna 
genomfördes upplevde respondenterna att kommunikationen stod stilla. Informationen har 
kommit sporadiskt och representanten från ledningen hade till viss del samma uppfattning. Hen 
kände att informationsflödet har gått upp och ned. I stunder kommer det mycket information 
och i andra är det helt tyst. Frasen “ingen vet” har varit återkommande i intervjuerna och är 
talande för hur informationsflödet upplevts av personalen.  
 
Om informationen är dålig är den ett hinder i förändringsarbetet (Granberg, 2010 s 500). En bra 
kommunikation kan skapa en trygghet och innebära att medarbetarna känner sig delaktiga om 
vad som händer i organisationen (Johansson & Heide 2005 s 151ff). Kommunikation och 
delaktighet går hand i hand och har en förmåga att tillsammans skapa engagemang samtidigt 
som det hindrar ryktesspridningar (Ströh & Jaatinen 2001, Schweiger & Densi 1991). Under 
intervjuerna framkom det att de anställda har ett engagemang för flytten och att det upplever att 
de har haft möjlighet till kommunikation och att vara delaktiga, eller frivilligt avstått från att 
engagera sig. Respondenterna menar att förändringen är fördelaktig för organisationen. Dock 
har några av respondenterna uttryckt att det har funnits spekulationer och diskussioner kring 
vilka som ska följa med i flytten och inte, vilket upplevts som rörigt för personalen. 
Spekulationerna kan tala emot att en god kommunikation har funnits då ledningen inte lyckats 
undan komma ryktesspridningar och spekulationer.  
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Vid intervjuerna framkom det att det vore bra att ha en tidsplan för kommunikationen. Som 
exempelvis; när i tiden ska personalen få reda på när besiktningen ska göras, när ska förslagen 
för nya skolan lämnas in, när containrarna kommer på plats och så vidare. En konkret tidsplan 
kan skapa tydlighet och minska på känslan av att det är rörigt och stökigt. Å andra sidan 
framkom det från andra respondenter att det inte har funnits många frågetecken sedan beslutet 
om sammanslagningen togs. Det kan såklart bero på individuella skillnader, vissa vill veta mer 
än andra. Om personalen har undrat över något har de vänt sig till rektorn på skolan men vissa 
frågor är mer lämpade för exempelvis de som äger fastigheten, och även detta önskade flera av 
respondenterna hade varit mer tydligt - vem man bör vända sig till beroende på frågans karaktär. 
 
De anställda beskriver att de har fått ta del av information genom gemensamma möten och att 
de har vänt sig till ledningen, när någon funnits på plats, med frågor. Som ledare i ett 
förändringsarbete är det betydelsefullt att synas och kommunicera ansikte mot ansikte 
(Jacobsen, 2013 s 216). Genom att vara på plats kan småprat och ryktesspridning förhindras 
vilket i den här studien verkar delvis ha förhindrats. Jacobsen (2013) menar även att 
informationen ständigt måste uppdateras och förmedlas över tid och utifrån intervjuerna har 
skolans rektor lyckats med detta. Rektorn har informerat personalen även när det inte finns 
något nytt att berätta och det leder till ett ökat lugn bland personalen. Kommunikationen från 
rektorn har varit direkt vilket kan bidra till positiva attityder till förändringen (Angelöw, 2010 
s 21). Dock gäller detta inte ledningen och många önskar mer kontinuerlig information från 
politiker och kommun.  
 
Konsekvensen av att inte ha tillgång till all information om flytten har blivit att personalen på 
skolan i sin tur inte kunnat förmedla tillräcklig information till föräldrarna. Respondenterna 
upplever att föräldrarna visat motstånd till flytten, även efter det blev bestämt att skolan inte 
skulle läggas ned utan att flytten endast var tillfällig. Under intervjuerna framkom det att de 
anställda tror att bristen på information kan ha varit en anledning till reaktionerna. Föräldrarna 
verkade inte förstå vilket omfattande arbete som behövs för att skolan ska leva upp till de krav 
som ställs på skolor idag. Då personalen har kunnat föra en dialog med föräldrarna i några 
månader verkar det som att föräldrarna till sist har landat i att den tillfälliga flytten är det enda 
alternativet och att resultatet kommer bli bra. Flytten har dock skapat viss uppståndelse i media 
genom artiklar och insändare. 

Betydelsen av att få vara delaktig 
Deltagarna upplevde att de förstod syftet med förändringen och att de upplevt sig delaktiga i 
processen då rektorn har funnits på plats och lyssnat samt tagit in deras åsikter. Samtliga 
respondenter har uttryckt betydelsen att få vara delaktiga och beskriver att det har funnits 
möjlighet att göra sin röst hörd. Precis som Angelöw (2010) säger så är delaktighet en fördel i 
förändringsprocessen och avsaknad delaktighet kan leda till en negativ inställning och ett lågt 
engagemang. Å andra sidan kan lågt engagemang bero på andra orsaker, som lågt intresse, 
skapa utrymme för andras åsikter eller att individen upplever att de enbart behöver få en 
förståelse för förändringen. En respondent beskriver att hon valt att vara mindre delaktig och 
givit sina arbetskamrater en större roll i förändringsprocessen då hon nöjt sig med att förstå 
innebörden av förändringen.  



26 
 

Deltagandet har således varit passivt (Angelöw, 2010 s 19). Varje individ har olika behov att 
vara delaktiga för att acceptera en förändring. En del individer nöjer sig med att få en förståelse 
av förändringen medan andra har ett behov av en aktiv roll och i detta fall har möjligheten till 
att vara delaktig funnits för samtliga respondenter. Ett framträdande mönster som framträder är 
att respondenterna har velat ha en aktiv roll i förändringen och att upplevelsen av förändringen 
har ändrats under vägens gång. 
 
Vid en intervju framkommer det att rektorn har varit intresserad av vad personalen har att säga 
och varit mån om att samtliga ska få en möjlighet att vara delaktiga. Att medarbetarna har fått 
chansen att höja sin röst har skapat ett driv och en vilja att förändras bland dem. En person 
beskriver hur upplevelsen av flytten har förändrats under processens gång. I intervjun säger 
personen att hon tycker att flytten har känts kul tillslut, nu när hon får vara med och påverka. 
Tidigare i intervjun berättade samma person att hennes första reaktion på flytten var negativ 
och personen försökte hitta alternativ för att slippa sammanslagningen. Efter att fått vara 
delaktig i arbetsgruppen och processen fortgått så menade hon att flytten började kännas kul 
vilket är en indikation på att delaktigheten har spelat in i upplevelsen av förändringsprocessen.  
Genom att be om personalens kompetens och erfarenhet så kan förändringsprocessen 
effektiviseras och en positiv förändringsattityd genereras (Angelöw, 2010 s 20). Delaktigheten 
i arbetsgruppen kan ses som en upplevd delaktighet och leder även till att motståndet minskar 
och motivationen till att genomgå förändringen ökar (Miller & Monge 1986, Angelöw 2010). 
 
Det framkom under intervjuerna att behovet om delaktighet kan kopplas till vilken roll lärarna 
har i verksamheten och hur länge de arbetat på skolan. En del personer upplever ett extra behov 
att vara delaktiga då de infinner en rädsla att deras avdelning ska bli bortglömda och ser 
förändringen som en möjlighet att påverka och göra framtiden bättre. En respondent berättar att 
lokalerna idag inte är anpassade för att bedriva en lyckad fritidsverksamhet. Det saknas yta för 
att bus, bakning och pyssel. Idag finns det endast ett rum, som rymmer en tredjedel av eleverna, 
för fritidsverksamhet vilket gör att fritids är beroende av andra lärare och deras klassrum. 
Upplevelsen att inte veta exakt vart man kan vara och bedriva fritidsverksamheten leder till 
stress för pedagogerna. Därför upplever dessa respondenter ett extra ansvar och vill att vara 
med och påverka för att se till att det finns utrymme för att bedriva en god fritidsverksamhet. 
 
Även om möjligheter till att vara delaktig har funnits, framträder en viss maktlöshet över 
situationen. Respondenterna uttrycker en skepticism och undran över hur deras tankar och idéer 
egentligen kommer att användas. En av respondenterna berättar att de har haft möjlighet att 
lämna önskningar och synpunkter på förändringen men att i slutändan vet hon inte om 
önskningarna och energin som de lägger ner på förändringen kommer att vara till någon nytta 
till slut. Osäkerheten har lett till att respondenterna har upplevt en viss maktlöshet i 
förändringsprocessen. 
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Medarbetarskapets inverkan 
Under intervjuerna framkom det att de intervjuade upplevde en hög grad av gemenskap och 
trivsel på sin arbetsplats vilket kan vara en bidragande orsak till att medarbetarna väljer att flytta 
med vid flytten. Medarbetarskap, som Tengblad (2009) beskriver, är anställdas relationer till 
arbetet, arbetsplats och arbetskamrater vilket kan ha en stor betydelse till hur de ställer sig till 
en förändring. Ett exempel i studien som förstärker vikten av trivsel på arbetet är när en anställd 
berättar att hon till en början upplevde en viss tveksamhet till att följa med på förändringen men 
när hennes arbetskamrater en efter en berättade att de skulle följa med blev valet självklart för 
henne att också följa med. Respondenterna i denna studie värdesätter och litar på sina 
arbetskamraters kunskaper och uppfattningar. Borell & Johansson (1996) menar genom 
sammanhållningshypotesen att personer som ständigt har ett samspel mellan varandra så 
småningom kommer dela värderingar och tankar. Respondenterna i studien har en respekt för 
varandra och litar på varandras omdöme och kan därför bedöma förändringen på ett liknande 
sätt.  
 
Teorier kring medarbetarskap visar att oavsett hur bra ledare en grupp har, finns det 
medarbetare som skapar ett större engagemang och som har en stor påverkan på arbetsplatsen 
(Tengblad, 2009). Enligt Tengblad (2009) har personer som utövar ett gränsöverskridande 
medarbetarskap en stor påverkningsförmåga på de andra medarbetarna och det kan vara 
fördelaktigt att inkludera dessa i planeringsfasen av en förändringsprocess. I intervjuerna 
framkom det att medarbetarna upplever ett stort förtroende till sina arbetskamrater och 
värdesätter deras åsikter. Ett flertal respondenter ingår i en arbetsgrupp där de har tagit extra 
ansvar för förändringen och ser till att samtliga får ta del av informationen.  

När motståndet visar sig  
Vid intervjuerna framkom att föräldrarna till eleverna på skolan under en längre tid har 
visat motstånd. Först var det tal om att skolan skulle läggas ned och barnen skulle behöva flytta 
till närliggande skolor. Detta följdes av namninsamlingar och medial uppmärksamhet samt 
stark riktad kritik mot beslutsfattarna. Som Wänström (2015) beskriver kan skolor bli föremål 
för folkomröstningar då förändringar inom skolan berör deras familjer. Efter ett nytt beslut om 
att skolan skulle få vara kvar men elever, lärare och fritidspedagoger behövde flytta på sig under 
renoveringsarbetet så blev föräldrarna, enligt respondenterna, återigen upprörda. Radikala 
förändringar möter ofta motstånd och kräver till viss del ett skickligt ledarskap för att skapa 
acceptans bland de berörda individerna (Reardon, 1998 s 134). Personalen på skolan upplever 
att rektorn har varit närvarande, inlyssnande och hanterat beslutet om flytten på bästa sätt. De 
beskriver att ingen information har undanhållits dem, rektorn vet lika mycket som personalen 
och det har skapat förtroende för rektorn. Enligt Angelöw (2010) är förtroendet mellan 
personalen och ledningen av största vikt då bristande förtroende leder till motstånd. Det är en 
utmaning att leda genom en förändring som både är radikal och påtvingad eftersom det ofta 
genererar negativa reaktioner bland medarbetarna (Angelöw, 2010 s 18). 
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Respondenterna beskriver hur den tillfälliga flytten till Krusmynta och den ytterligare flytt som 
förändringen innebär när Hallongården ska återgå till sina lokaler skapat skepticism och kritik. 
Jan Ch Karlsson (2008) skriver hur det är innehållet i förändringen som kan leda till motstånd 
och inte förändringen i sig, vilket denna studie är ett exempel på. Det eventuella missnöjet som 
visats från lärarna beror inte på själva förändringen, utan på förändringens innehåll. En 
respondent upplever förändringen som negativ just för att den är tillfällig. Hon menar att 
sammanföra barnen från skolorna är en stor omställning och flytten kan upplevas som ett lyft 
för både lärare och elever då skolan blir större. Sedan ska detta tas ifrån dem, när rutiner kanske 
har börjat sätta sig och barnen lärt känna varandra. Respondenten hade hellre sett en större 
skolenhet än flera små. 
 
Under intervjuerna framkom det att den tillfälliga flytten kommer innebära en period som blir 
lite rörigare och alla elever, och därmed föräldrar får inte skörda frukten av arbetet då de efter 
en viss årskurs byter skola naturligt. Enligt respondenterna har föräldrarna inte velat att skolan 
ska flytta utan önskat att renoveringen och undervisningen ska ske samtidigt, på samma plats 
vilket inte varit möjligt på grund av säkerhetsriskerna. En person sa i intervjun att hon inte vill 
ha ansvar för barn som leker på en byggarbetsplats, riskerna är för stora. I intervjuerna framkom 
det att i och med flytten sker det en krock mellan landsbygdspolitik och skolpolitik då det är 
viktigt för bygden att ha kvar skolan medan skolan fokuserar de inre behoven. För tillfället 
tillgodoser inte lokalerna elevernas behov enligt de intervjuade lärarna. En respondent menar 
att föräldrarna är mer intresserade av vart skolan ligger än arbetet som sker innanför väggarna. 
Som Jacobsen (2013) beskriver genomgår personerna i förändringsprocessen olika faser av 
motstånd. I detta fall kan föräldrarnas agerande förklaras med att de har kommit långt i 
processen där missnöjet kring en förändring tar uttryck genom utspel i TV och tidningar. Dom 
framkommer det under intervjuerna att föräldrarna inte förstod i början hur mycket som 
behövde göras i skolans lokaler och längre in i processen har föräldrarna visat acceptans för 
förändringen. En annan respondent menar att sedan beslutet om tillfällig flytt togs har lärarna 
hunnit ha två utvecklingssamtal med elever och föräldrar där det funnits möjlighet att lugna 
föräldrarna och förstå riskerna med att ha en byggarbetsplats i närheten av barnen. Det har även 
kommit kritik från andra skolor som känner sig bortprioriterade. En lärare från Hallongården 
berättar hur personal på andra skolor sagt att i och med sammanslagningen av Hallongården 
och Krusmynta så finns det inte pengar att förbättra andra närliggande skolors lokaler. Denna 
typ av reaktion kan uppstå i den andra fasen av motstånd där förändringen ifrågasätts högt och 
kritik lyfts fram (Jacobsen 2013, s 145). Lärarna på skolan för studien menar att de har under 
en längre tid varit för en sammanslagning av två mindre skolor då det finns pedagogiska 
fördelar med större skolenheter. Kritiken från andra skolenheter känns därför orättvis och 
felriktad.  
 
Vidare upplever respondenterna att lärarna på Krusmynta visar tecken på motstånd. Efter att 
beslutet som sammanslagningen har en femtedel av Krusmyntas personal valt att stanna kvar 
till hösten. Detta kan kopplas till fas två av motstånd då hot om uppsägning kan förekomma, 
och i detta fall även genomförts (Jacobsen, 2013 s 146). De intervjuade lärarna upplever även 
att vid samarbeten med Krusmynta, exempelvis vid studiebesök, möts de av sura miner och 
ovilja till att samarbeta.  
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En respondent tror att irritationen mellan vuxna kan bero på att skolorna har olika kulturer och 
båda sidorna måste inse att det inte går att tvinga på sin kultur på den andra enheten utan 
skolorna måste anpassa sig till varandra. Den uppstådda irritationen upplever hon som tröttsam 
och önskar även att ledningen ser till dessa friktioner och inte bara det praktiska kring själva 
flytten. 
 
Under intervjuerna framkom det att personers familjer påverkas av förändringen. Vissa 
respondenter har egna barn på den skola som de tillfälligt kommer att flytta till, vilket har 
inneburit att dessa personer övervägt att inte följa med. Faktumet att barnen går på skolan som 
de ska flytta till kan ses som unikt och vara en följd av att skolan ligger i ett litet samhälle. På 
en annan plats i Sverige, i en storstad, är sannolikheten inte lika stor att flytten har en påtaglig 
påverkan på familjelivet men i detta fall sker flytten till en närliggande skola vilket påverkar 
lärarnas familjer. Respondenterna är skeptiska till att hamna i en situation där de undervisar 
sina egna barn.  
 
Det framkom även att respondenterna upplevde förändringsprocessen som långsam. Efter att 
beslutet om flytten tagits anser respondenterna att det inte har hänt mycket. Representanten från 
ledningen uttryckte att man vill att det ska se ut som att flytten i alla fall är påbörjad. Personal 
och föräldrar har behövt en bekräftelse på att flytten verkligen blir av då beslut om eventuell 
flytt har varit på tapeten många gånger tidigare och då har det inte hänt. Respondenten menar 
att när det finns något konkret som visar att förändringen kommer att bli av avtar påtryckningar 
från omgivningen något.  
 
Slutligen framkom det att en del personer varit med om en nedläggning av skolor tidigare, vilket 
inte är exakt samma omständighet som flytten i denna studie, men det kan beskrivas som en 
drastisk förändring. Erfarenheten kan påverka hur individerna ställer sig till flytten. Antingen 
känner man trötthet eller andra negativa känslor då man kanske inte vill gå igenom en stor 
förändring igen eller så ställer man sig positiv då erfarenheten blir en trygghet då man vet att 
det går. Personerna som varit med om nedläggning av skolor tidigare upplevs som positiva till 
förändringen. En av dem är nyligen anställd på skolan vilket är en förändring i sig och upplevs 
som positiv till flytten. Personen förklarar att hon hamnat i ett bra arbetslag och vill fortsätta ha 
dem som kollegor. På grund av att hon är ny känner hon sig inte heller redo att byta jobb igen 
och få nya kollegor och elever.   

Att se möjligheter och inte problem 
Under intervjuerna framkom det att respondenterna har upplevt vägen genom planeringsstadiet 
av förändringen som svår. Tre av sex faser i förändringsprocessen utspelar sig innan själva 
förändringen och ofta blir individerna som berörs av förändringen oroliga och rädda (Angelöw, 
2010 s 11). För att skapa förutsättningar för en lyckad förändring krävs planering av 
information, kommunikation och delaktighet (Angelöw, 2010 s 11). I denna studie har det 
funnits frågetecken, osäkerhet och förvirring över vad som kommer att hända men genom bra 
kommunikation, möjlighet till att vara delaktig och ett gott ledarskap har frågetecken lösts upp 
och individerna accepterat förändringen.  
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En respondent berättar att hon äntligen börjar se slutet av tunneln och att hon är förväntansfull 
inför det som ska komma. Vidare har det framträtt andra saker som varit avgörande för om 
medarbetarna valt att följa med eller inte på förändringen. Vid intervjuerna framkom det att 
personalen på skolan påverkades av människor runt omkring dem, som föräldrar och elever. 
Respondenterna lyfter att de känner ett ansvar och vilja att skapa trygghet omkring sig, för såväl 
eleverna som deras föräldrar. En anställd berättar hur viktigt det är för barnen att uppleva 
trygghet och ha en personal som de känner. Hon beskriver att för många förändringar på samma 
gång kan skapa oro och därför vill hon följa med sina elever och kollegor. Viljan att skapa 
trygghet i klassen genom att följa med till den nya skolan kan ses som ett sätt att behålla den 
trygghet som finns idag vilket ger tillfredsställelse i en omställning (Granberg, 2011 s 754). Det 
kan även ses som att respondenterna upplever sig vara uppskattade och behövda av eleverna 
vilket inverkar på attityden till förändringen (Granberg, 2011 s 754).   
 
En respondent berättar att beslutet om att följa med grundade sig på att hon vill följa sina elever 
under hela deras tid på skolan. Hon berättar att det är så hon är som lärare och vill inte bryta 
förtroendet och relationen som hon och hennes elever har byggt upp. Respondenterna är mycket 
engagerade i sina elever och enligt två-faktor-teorin är engagerande arbetsuppgifter är en 
motivationsfaktor (Granberg, 2011 s 752, CMI 2010). 
 
Ytterligare en motivationsfaktor som uppdagats i denna studie har varit tryggheten bland 
kollegorna. Respondenterna beskriver att de trivs i arbetsgruppen och har bra rutiner och genom 
att flytta med till Krusmynta kan tryggheten till kollegorna bevaras. Å andra sidan beskriver 
personerna en oro för hur framtiden kommer att bli när de rycks ur sina rutiner och arbetssätt. 
Granberg (2011) menar att om trygghet i arbetet saknas kan det leda till stress vilket har 
framkommit från respondenterna. 
  
Oron för framtiden går även att koppla till anställningstrygghet, som är en av Hertzbergs 
hygienfaktorer (CMI 2012). Vetskapen om att ha ett jobb och en lön har varit bidragande till 
att respondenterna valt att följa med i flytten. Hygienfaktorer är grundläggande för ett arbete 
men inte nödvändigtvis bidragande till motivation eller tillfredsställelse på jobbet (CMI 2012). 
Vid intervjuerna framkom att lärarna och pedagogerna fått möjlighet att skriva under ett avtal 
som garanterar dem en plats tillbaka på den nya skolan även om de inte följer med i flytten. Det 
har enligt respondenterna bidragit till en upplevd trygghet.  
 
Genom intervjuerna har det framkommit att respondenterna gillar förändringar överlag. En av 
respondenterna uttryckte att det är roligt med förändringar då att man lär sig nya saker om sig 
själv och att det även kan vara nödvändigt med saker som rör om. Som exempel lyfte hon ett 
par kollegor som tycker att flytta mellan olika klassrum är jobbigt och i deras fall kan flytten 
mellan klassrummen komma att kännas hur lätt som helst efter att ha genomgått en flytt till en 
annan skola. Samma person sa också att oftast vet man att det blir bra i slutändan vilket även 
de andra respondenterna uttryckte. Enligt två-faktor-teorin är personlig utveckling en 
motivationsfaktor vilket kan bidra till acceptans av flytten då förändringen kommer bidra till 
den personliga utvecklingen hos personalen (Granberg, 2011 s 752). 
 



31 
 

5. Sammanfattande diskussion 

5.1 Slutsats 
Syftet med studien var att kartlägga hur personer som berörs av en påtvingad förändring 
upplever förändringen inledningsvis, det vill säga efter den fas där beslutet tagits och man 
planerar för förändringen. Våra frågeställningar var följande:  
 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för att acceptera förändringen?  
• Vilka problem framträder i planeringen? 
• Vilka faktorer är betydelsefulla i planeringen av förändringsprocessen? 

 
Nedan följer svaren på våra frågeställningar. 
 
Vilka faktorer är betydelsefulla för att acceptera förändringen? 
Studien visar att Hallongårdens rektor har lyckats förmedla nödvändigheten av flytten och vad 
konsekvenserna blir om förändringen inte genomförs. Då skolans lokaler är i ett dåligt skick 
har personalen länge vetat att någonting måste hända om verksamheten ska kunna fortsätta. 
Vidare delger respondenterna att informationen från ledningen har varit otydlig och kommit 
sporadiskt. Konsekvensen av att inte besitta mycket information om flytten tidigt i planeringen 
har blivit att personalen på skolan i sin tur inte kunnat förmedla tillräcklig information till 
elevernas föräldrar. Ju mer personalen fått veta om förändringen desto bättre har de kunnat 
förklara nödvändigheten av flytten och varför barnen inte kan ha undervisning i lokalerna 
medan de renoveras. Att vara införstådd med varför flytten är nödvändig är tillsammans med 
tydlig och kontinuerlig information betydande för respondenternas acceptans av förändringen.  
Studien visar även att respondenterna påverkas av människor omkring dem. De beskriver 
relationen till kollegor och elever som goda och upplever även ett ansvar gentemot sina elever 
att följa med i flytten. Slutligen visar studien medarbetskapets inverkan på deltagarnas 
acceptans till förändringen. Respondenterna beskrev arbetslagets goda sammanhållning som 
betydelsefull och hur kollegornas beslut om att följa med i flytten i sin tur har påverkat 
respondenternas beslut. Gemenskap och tillit till sina kollegor har i denna studie varit en 
betydande faktor för personalens upplevelse av förändringen.   
 
Vilka problem framträder i planeringen? 
Studien visar att föräldrarna till Hallongårdens elever har visat motstånd efter att beslutet om 
den tillfälliga flytten togs. Respondenterna beskrev hur föräldrarna inte velat att deras barn ska 
behöva flytta utan önskat att renoveringen och undervisningen ska ske samtidigt i 
Hallongårdens lokaler. Personalen har upplevt att föräldrarna är mer intresserade av skolans 
geografiska plats än det inre arbetet och kvalitén på undervisningen. Respondenterna har även 
mottagit kritik från andra skolor i närområdet som menar att i och med sammanslagningen av 
Hallongården och Krusmynta finns det inte resurser till att förbättra övriga skolors lokaler. 
Hallongårdens personal upplever att de möts av sura miner och ovilja att samarbeta från lärarna 
på Krusmynta när de två skolorna har gemensamma aktiviteter. Vidare har fyra femtedelar av 
Krusmyntas personal slutat efter att beslutet om sammanslagningen togs.  
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Studien visar även att informationen från ledningen har varit otydlig och kommit sporadiskt. 
Respondenterna upplever att det saknades en tydlig tidsplan att förhålla sig till. Vidare upplevde 
respondenterna förändringsprocessen som långsam. De beskrev hur både personal och föräldrar 
behövt något konkret som visar att flytten kommer bli av då det inte var första gången 
politikerna diskuterat en omorganisering av skolan. Slutligen har förändringen inneburit att 
familjerna till personalen på Hallongården påverkats. Lärare från Hallongården har egna barn 
på Krusmynta och har därför varit skeptiska till att följa med i flytten och undervisa sina egna 
barn.  
 
Vilka faktorer är betydelsefulla i planeringen av förändringsprocessen? 
Studien visar att respondenterna upplevt sig delaktiga i processen. De har haft möjlighet att 
diskutera flytten, lyfta idéer, ställa frågor och uttrycka sina åsikter vilket har varit uppskattat 
bland personalen på skolan. Respondenterna beskriver att rektorn varit intresserad av vad de 
har att säga och det har funnits möjlighet att göra sin röst hörd. Det har även uppkommit att 
personalen har vissa hjärtefrågor som motiverar dem att flytta med skolan till den nya miljön. 
Respondenterna känner ett ansvar gentemot sina elever och vill inte bryta förtroendet genom 
att avstå från möjligheten att flytta med. Personerna beskriver betydelsen av att skapa trygghet 
för Hallongårdens elever som viktigt. Det är därför betydande att i planeringen av 
förändringsprocessen, identifiera vilka frågor som är centrala för medarbetarna samt bjuda in 
till samtal med de personer som är föremål för förändringen. 
 
En sammanfattning av de faktorer som varit betydelsefulla för att acceptera och planera 
förändringen presenterats med hjälp av en sammanfattande modell, figur 1 på sida 32. 
 

 
Figur 1. Väsentliga faktorer i en förändringsprocess initiala fas, egen utformad bild. 
 
Utifrån intervjuerna har vi identifierat sex faktorer som ansetts betydande i 
förändringsprocessens initiala fas; förmedling av förändringens nödvändighet, ingen 
information är också information, se till medarbetarskapet, identifiering av hjärtefrågor, se till 
den enskilde individen och bjud in till samtal som illustreras i figur 1 på sida 32. 
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Om dessa faktorer finns i åtanke vid planeringen av en förändring ökar graden av acceptans. 
Då personalen på skolan upplevde att dagens lokaler gav en ohållbar situation, är förståelsen 
för förändringen hög från början. Att rektorn uppdaterat personalen med information 
kontinuerligt har varit uppskattat och ingen anställd på skolan har ifrågasatt beslutet. Samtidigt 
är respondenterna överens om att informationen från ledningen kunde ha varit bättre och det är 
därför viktigt att planera kommunikationen inför en förändring och även informera när det inte 
finns något nytt att informera om. Medarbetarskapet bland kollegor upplevde personalen var 
betydelsefullt vid beslutet om att följa med flytten eller inte. De beskrev ett arbetslag som kom 
väl överens och som de ville fortsätta vara en del av. Respondenterna hade även personliga 
hjärtefrågor som hade inverkan på inställningen till förändringen, för vissa var relationen till 
eleverna betydelsefullt och för vissa var möjligheten till att påverka verksamhetens framtid 
avgörande. Inför en förändring bör personalens hjärtefrågor identifieras, och i den mån det går, 
ta hänsyn till.  
 
Genom att se till den enskilde individen, dess behov och motiverande faktorer, skapas 
möjligheter för ökad acceptans och minskat motstånd. Behoven och motivationsfaktorerna kan 
identifieras genom en öppen dialog under förändringens gång som även kan skapa känsla av 
delaktighet och sammanhållning. Genom att ta hänsyn till varje faktor ökar chanserna för en 
acceptans av förändringen och minskat motstånd. En lyckad förändring planeras genom att 
förmedla nödvändigheten av förändringen, kontinuerligt förmedla information (även om det 
inte finns något nytt att informera om), främja gemenskapen på arbetsplatsen, identifiera 
personalens hjärtefrågor och ta hänsyn till dem, se till varje enskild individ och dess behov samt 
öppen föra en dialog under processens gång. 

5.2 Diskussion 
Vi kan i denna studie konstatera att möjligheten att få bidra i förändringsprocessen med tankar 
och idéer har hjälpt individerna till att acceptera förändringen och är därför viktigt att ha i åtanke 
under planeringsstadiet av förändringen. Det har funnits en samstämmighet kring att 
kommunikationen från ledningen inte varit god. Trots detta ställde sig personerna positiva till 
förändringen vilket lyfter frågan om kommunikation är så viktigt som man kan tro. Med tanke 
på känslorna som väcks när respondenterna beskrivit informationsflödet från kommun och 
politiker, har kommunikation betydelse för dem som berörs av en förändring. I samband med 
bilden av en bristande kommunikation från ledningen, har positiva beskrivningar av rektorns 
kommunikation framkommit och kan bidragit till en acceptans av förändringen trots brist på 
kontinuerlig information. Vid intervjuerna framkom det faktorer som vi inte förväntat skulle ha 
spelat en roll i förändringsprocessen. Återkommande i intervjuerna har varit betydelsen av 
medarbetarskap. Relationen till sin arbetsplats, kollegor och elever är väldigt god på skolan, “vi 
har det bra här och då är det inte bara att byta” som en av respondenterna uttryckte det. Även 
åsikter från föräldrar, elever och andra skolor har respondenterna reflekterat över. 
 
Genom intervjuer med personal på skolan har vi funnit att fler faktorer än de vi valt att belysa 
inledningsvis spelar in upplevelsen av en förändring. Vi var inte beredda på hur stor inverkan 
flytten kommer att ha på vissa av respondenternas familjer, som påverkar upplevelsen av 
förändringens första faser.  
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I teorin lyfter vi medarbetarskap och sammanhållningshypotesen för att visa på att det kan 
finnas fler eller andra omständigheter som avgör acceptansen av en förändring. Därför var det 
intressant att upptäcka att för många av respondenterna var det just sammanhållningen med de 
andra kollegorna och betydelsen av huruvida kollegorna valt att göra som påverkade det egna 
beslutet. 
 
Överlag upplevde respondenterna förändringen som något positivt. Dock gjordes en intressant 
iakttagelse under kodningen där en majoritet av orden kunde kopplas till negativa uppfattningar 
om förändringen. I ett fall kunde mer än hälften av svaren från en respondent kopplas till 
negativa upplevelser. Vår reflektion är att personerna inte upplever själva omställningen som 
något positivt, men då resultatet förväntas bli bra för både lärare och elever så är den 
övergripande känslan av flytten positiv. 
 
Förändringar inom skolan väcker mycket känslor och det bör beaktas vid planering av 
förändringen. I detta fall, där kommunen är relativt liten, kan åsikter från personer utanför 
skolan påverka personalen på skolan. Slutligen verkar behovet av personlig utveckling bidragit 
till en större acceptans av förändringen då individerna säger sig tro att med varje utmaning 
kommer de även lära sig något och utvecklas, både i sin yrkesroll som personligt. 
 
Skrivprocessen 
Fördelar med vår studie var att skrivandeprocessen kom igång tidigt vilket minskade stressen 
för oss och för deltagarna i studien. Tack vare att vi kom igång tidigt har vi haft möjlighet att 
modifiera och skriva om olika avsnitt i lugn och ro. Vi har även haft möjlighet att ta oss tid att 
åka ut till skolan för att personligen presentera oss och berätta om syftet med vår studie, vilket 
vi tror skapade ett förtroende och vilja hos de anställda att delta. Något som vi har upplevt 
positivt var att vi spelade in intervjuerna. Tack vare inspelningarna har vi kunnat registrera 
respondenternas exakta svar, det har även givit oss möjlighet att spåra hur personerna betonar 
vissa uttryck. En nackdel har varit att svaren behövt transkriberas och skrivas ut vilket är 
tidskrävande Vi upplever att intervjuguiden har varit bra formulerad då alla har förstått våra 
frågor och kunnat svara på dem. Vidare har personerna varit inne på samma spår gällande 
upplevelsen av förändringen och vilka faktorer som varit viktiga för deras acceptans av 
förändringen. 
 
Antalet anställda på skolan har varit både till fördel och nackdel i vår studie. Med relativt få 
anställda på skolan har vi fått möjlighet att intervjua en majoritet av personalen. Dock är 
majoriteten av medarbetarna kvinnor och alla intervjuade lärare och pedagoger i vår studie är 
kvinnor. Denna faktor kan ha påverkat svaren och därmed validiteten. 
 
Fortsatt forskning 
En vidareutveckling på vår studie kan vara att följa genomförandet av sammanslagningen, då 
vi enbart har studerat faktorer som varit avgörande i förändringsprocessens initiala fas. Vidare 
kan en uppföljning av hur medarbetarna upplever delaktigheten, kommunikationen, 
medarbetarskapet samt ledarskapet under förändringsprocessens gång vara intressant att studera 
och jämföra dem med förändringsarbete inom andra områden.  
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En tanke som som dykt upp under studiens gång är att det hade varit intressant att intervjua 
personal från Krusmynta för att på så vis kunna jämföra deras upplevelser av förändringen med 
personalen från Hallongårdens upplevelser. Vi har även ställt oss frågan hur eleverna på 
Krusmynta, som kommer få nya lärare och klasskompisar, kommer reagera när Hallongården 
sedan flyttar tillbaka till sina lokaler. Vad är elevernas upplevelse av förändringen? Slutligen 
hade det även varit intressant att intervjua elevernas föräldrar då denna förändring har väckt 
mycket känslor i samhället och dessa personer även har en roll i förändringsprocessen. 
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Figurlista   
Figur 1. En egen utformad bild som utgör en sammanfattning av de faktorer som har spelat in 
i förändringsprocessens initiala fas. Modellen kan utläsas på sida 32.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Hur länge har du jobbat här? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Berätta hur du fick reda på att förändringen skulle ske? 
 
Kan du beskriva hur det kommer sig att denna förändring sker? 
 
Hur skulle du beskriva planeringen av förändringsprocessen? 
 
Vilken roll har du haft i planeringen av förändringen?   
 
Hur har just du involverats i förändringsplaneringen? 
 
Vad har du upplevt positivt i förändringen? 
 
Vad har du upplevt negativt i förändringen? 
 
Vad motiverar dig att följa med på förändringen? 
 
Beskriv kommunikationen från funktionen/ledningen? / Beskriv kommunikationen mellan dig 
och lärarna? 
 
Har du sett tecken på motstånd? 
 
Upplever du att det finns någon att vända sig till om du har frågor eller synpunkter idéer? 
 
 
 


