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Förord 
 
 

Denna uppsats avslutar tre års berikande studier vid Blekinge Tekniska Högskola. Det har 

varit tre år med mycket arbete men nu i efterhand förstår vi hur mycket vi har utvecklats både 

som ekonomer och som personer. Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla de som på ett eller 

annat sätt har hjälpt oss under dessa tre år. 

 

Vi vill också tacka varandra för ett lyckat samarbete. Trots många långa dagars arbete har vi 

lyckats att hålla oss fokuserade. När vi nu sitter här med en färdig uppsats, många 

kaffekannor senare, kan vi se tillbaka på arbetet och konstatera att denna uppsats har givit 

oss en erfarenhet som vi inte hade tidigare. 

 

Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare för denna uppsats, Bengt Ferlenius. Vi tackar 

för ett gott samarbete och för den konstruktiva kritik som lett oss fram till målet. 

 

Sophie & Sanja 
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Sammanfattning 
 
 

Titel Motstånd eller Medhåll – en studie om förändringsprocesser 
 
 
Författare Sophie Carlsson och Sanja Simunovic  
 
 
Handledare Bengt Ferlenius  
 
 
Institution Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap 
 
 
Kurs Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
 
 
Syfte Utveckla en modell som skall visa på önskvärda förutsättningar för ett 

framgångsrikt införande av en ny IT-baserad arbetsrutin i en traditionsbunden 
organisation. 

 
Metod Vårt empiriska material har vi samlat in från Karlskrona Kommuns 

projektförslag och genom intervjuer med några av de berörda lärarna. 
Intervjuerna har vi sedan kopplat till och jämfört med vår teoretiska 
referensram. På så sätt har vi kunnat utveckla de metoder som kan hjälpa till 
att minska det motstånd som kan uppstå vid en förändring av detta slag. 

 
 
Slutsats Det finns ingen perfekt mall som ska användas vid förändringar. Detta gäller 

i synnerhet förändringar som handlar om införande av en ny IT baserad 
arbetsrutin i en traditionsbunden organisation. Reaktioner på en förändring 
och på införande av ny teknik är olika från person till person, från 
organisation till organisation. Vi har genom denna uppsats kommit fram till 
att det finns ett antal nyckelord som borde tas i beaktande samt tillämpas om 
en förändring ska accepteras av personalen. 

• Information 
• Kommunikation 
• Väcka intresse och motivation 
• Uppföljning av arbetets gång 
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Abstract 
 
 

Titel Motstånd eller Medhåll – en studie om förändringsprocesser 
 
 
Authors Sophie Carlsson and Sanja Simunovic 
 
 
Supervisor Bengt Ferlenius 
 
 
Department Department of Business Administration and Social Science 
 
 
Course Bachelor thesis in Business Administration, 10 credits 
 
 
Purpose To develop a model that will show desirable prerequisites of a successful 

introduce of a new IT based work experience in a traditional organization.  
  

 
Method We have collected our empirical material from Karlskrona Municipality’s 

project proposal and by interviewing some of the involved teachers. These 
interviews we have then connected to and compared with our theoretical 
frame of reference. By doing that we have been able to develop the methods 
that can help to reduce the resistance that can arise with a change of this sort.  

 
 
Result There is no perfect way to manage with an organizational change. It shows 

even more when the change is a question of new IT based work experience 
in a traditional organization. Every person and every organization react 
different when it comes to changes. While our work with this essay we have 
found that there are some important keywords to think of when you work 
with changes. By thinking of these you can increase the acceptation of the 
staff. These keywords are: 

• Information 
• Communication 
• Interest and motivation  
• Follow up the change  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Folkskolan infördes i Sverige för mer än 150 år sedan och sedan dess har det inte saknats 

initiativ för att förändra den. Det har gjorts upprepade försök att ändra skolans organisation 

och undervisningsmetoder genom läroplansreformer. Arbetssättet och skolans organisation 

har motstått de försök som gjorts och ytterst lite har hänt i praktiken. Madsén m fl (1994) 

visar att skolan som system verkar vara mycket motståndskraftigt mot förändringar och att 

reformer inte har lyckats ändra de rutiner som styr lärarnas arbete. Reformerna tycks inte 

heller ha lyckats ändra lärarnas syn på undervisningen och lärandet.1  

 

Alla som leder en organisation eller ett projekt vet hur svårt det kan vara att genomföra 

förändringar. I en traditionsbunden organisation finns det normer och värderingar som under 

en lång tid har inarbetats och blivit som organisationens lagar. Problem uppstår när dessa 

normer och värderingar påverkas av en förändring.2 

 

På Chapmangymnasiet i Karlskrona pågår just nu en förändring i organisationen vilket väckte 

vårt intresse för detta ämne. Detta projekt innebär att man ska byta ut det gamla 

frånvarorapporteringssystemet mot ett nytt som är IT baserat. Redan med testklassens lärare 

har det uppkommit problem vid presentationen av den nya arbetsrutinen. Lärarna har inte 

visat något intresse och orsakerna kan vara många. En av orsakerna kan vara att beslutet om 

införandet av en ny arbetsrutin togs utan konsultation med de berörda. Det är lärarna som 

slutligen kommer att använda den nya arbetsrutinen och de har inte fått säga sitt i 

beslutsstadiet. Förmodligen finns det även andra orsaker som har bidragit till lärarnas 

beteende. Det är viktigt att ta reda på vad som har gjorts fel nu, för att det inte ska upprepas 

igen när den nya arbetsrutinen ska presenteras för övriga lärare på af Chapman. 

 

1 Pär Larsson 1998, http://www.skolliv.nu/05/05_07/PDF/Hurarbet.pdf  
2 Jacobsen & Thorsvik (1998) 
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1.2 Problemdiskussion 

Organisation står för stabilitet och förutsägbarhet. De är uppbyggda av normer, värderingar 

och är strukturerade och formaliserade. Dessa egenskaper skapar stora hinder för förändringar 

i organisationer. Förändring innebär att stabilitet och förutsägbarhet försvinner och ersätts av 

ovisshet och otrygghet inför det okända. Ovissheten och otryggheten skapar motstånd mot 

förändring hos dem som berörs av den.3  

 

En förändring, som införandet av ny IT-baserad teknik, innebär att de anställdas arbetsrutiner 

kommer att påverkas. Hur ska man göra för att de anställda ska uppfatta förändringen som 

något positivt som de kan acceptera?  Finns det över huvudtaget ett ”rätt sätt” och vad är 

egentligen rätt? 

 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka åtgärder behöver vidtas för att införandet av en ny IT baserad arbetsrutin i en 

traditionsbunden organisation ska kunna genomföras och accepteras? Vad kan göras för att 

minska det motstånd som kan uppstå mot en förändring av detta slag? 

 

1.4 Syfte 

Utveckla en modell som skall visa på önskvärda förutsättningar för ett framgångsrikt införande 

av en ny IT-baserad arbetsrutin i en traditionsbunden organisation. 

 

 
 
 

3 Jacobsen & Thorsvik 1998, s.382f 
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2 Metod 

Alla människor har en föreställningsram som har utformats av bl.a. deras uppfostran, 

erfarenheter och utbildning. Denna föreställningsram är uppbyggd av system av antaganden 

som bestämmer vad personen i fråga anser är viktigt respektive oviktigt, bra eller dåligt och 

vad som är rätt och fel. Föreställningsramen begränsar en persons handlingssätt, tankesätt och 

sätter gränser för vad man ser.4  

 

Valet av metoder vi använt för denna uppsats kan diskuteras och det finns alltid fördelar och 

nackdelar vilka val man än gör. Med detta i åtanke är vi medvetna om att de val vi gjort 

kanske inte är de bästa för vårt resultats generaliserbarhet varför vi har försökt att behålla en 

distans till vårt material och undvika att dra för långtgående slutsatser. 

 

Denna uppsats har skapats genom ett deduktivt5 angreppssätt. Vi har använt litteraturen för att 

ge oss uppslag till varför olika problem kan uppstå vid en förändring i en organisation. Den 

har även gett oss uppslag kring vilka åtgärder som bör vidtas för att motstånd ska undvikas 

eller för att det ska minskas. Undersökningarna har varit kvalitativa och de har redovisats 

genom att citat och andra utsagor har presenterats i analysen för att hjälpa oss att dra slutsatser 

som ska besvara vår forskningsfråga och syftet med vår uppsats.  

 

2.1 Tillvägagångssätt för insamling av data 

Kvalitativa underökningar avser studier som syftar till att skapa resultat och slutsatser utifrån 

kvalitativ analys och kvalitativa data. Studieobjekten för de kvalitativa undersökningarna är 

individer, grupper av individer och deras livsvärld. Syftet är att med utgångspunkt från dessa 

studieobjekt beskriva, analysera och förstå deras beteende. Undersökaren försöker förstå hur 

människor upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och det sammanhang de ingår i.6  

 

4 Lundahl & Skärvad 1999, s.60 
5 Ibid, s.40 
6 Ibid, s.101 
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Syftet med vår uppsats hade säkerligen kunnat uppnås genom att tillämpa vissa andra metoder 

än de vi har valt. Genom att intervjua personer som har lett förändringsprocesser i 

traditionsbundna organisationer skulle värdefull information om olika typer av motstånd som 

uppstått kunna upptäckas. Vidare skulle även orsaken till att motstånd föddes lokaliseras. Med 

hjälp av denna information skulle sedan en åtgärdsplan kunna byggas. Denna skulle sedan 

kunna testas på en grupp personer i en traditionsbunden organisation som då skulle utvärdera 

den. Därigenom skulle vi kunna ta till vara på deras synpunkter och på det sättet framta en 

åtgärdsplan som båda sidorna har varit med och utvecklat.  

 

Vår empiriska undersökning utgörs av intervjuer och samtal med de lärare som är i dagsläget 

berörda av en förändring som innebär ett införande av en ny IT baserad arbetsrutin och med 

den förändringsansvariga för ett liknande projekt på Verköskolan. Vi valde den kvalitativa 

metoden med semistandardiserade intervjuer för att få fram alla åsikter om 

förändringsprocessers fallgropar som yttrar sig i de inblandades reaktioner hittills. 

Undersökningens resultat har vi fått bekräftade i vår teoretiska referensram och har utifrån 

den utvecklat ett antal egna teorier och metoder för hur man bör gå till väga för att undvika 

eller minska motstånd mot en förändring i en traditionsbunden organisation.  

 

2.2 Undersökningens reliabilitet och validitet  

God reliabilitet i en undersökning kännetecknas av att mätningen i sig inte påverkas av vem 

som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. Med reliabilitet avses 

frånvaron av slumpmässiga mätfel. Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för validiteten 

i en undersökning. Validiteten i en mätning avser frånvaron av systematiska mätfel. Validitet 

föreligger när det mätinstrument man använder, intervju eller frågeformulär, mäter vad det 

avser att mäta. I detta fall råder det hög grad av överensstämmelse mellan den teoretiska och 

den operationella definitionen.7  

Insamlingen av undersöknings materialet har vi gjort genom personliga möten med våra 

intervjupersoner då vi registrerade svaren via en bandspelare för att senare kunna citera dem i 

7 Lundahl & Skärvad 1999, s.150ff 
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vårt analysavsnitt. Intervjupersonerna fick välja själva var de skulle intervjuas och samtliga 

valde sina egna lärarrum som intervjuplats. En av intervjupersonerna hade dock inte möjlighet 

att träffa oss för en intervju varför vi då fick göra intervjun via telefon.  

 

Intervjupersonerna för vår undersökning är sedan ett par månader tillbaka insatta i denna 

förändringsprocess och kan därför vara partiska i den. Pålitligheten till resultat som vi har fått 

utifrån deras svar kan därför inte vara total och vi har varit medvetna om detta under arbetets 

gång. Reliabiliteten av resultaten kan ha påverkats i och med att tillvägagångssättet för en av 

intervjuerna inte har varit likadan som för de övriga varför även validiteten för resultaten 

också kan ha påverkats något.  

 

2.3  Frågeformuläret  

Det frågeformulär vi sammanställt för lärarna skulle bringa mer förståelse för vad som kan ha 

orsakat det stora ointresset från lärarnas sida. Det skulle även ge oss upplysning om vad som 

ytterligare borde göras och det som borde göras istället för att undvika dessa fallgropar i 

liknande förändringsprocesser.   

 

Lärarnas frågeformulär har vi sammanställt utifrån vår teoretiska referensram för att ta reda på 

hur olika bitarna under förändringsprocessen har skötts och för att få fram de berörda har 

reagerat på detta. Deras reaktioner ska fungera som en vägvisare för vad som har gjort fel från 

de ansvarigas sida och vi vill därigenom kunna presentera ett antal åtgärder som bör vidtas 

när man vill införa en förändring. Teorier som vi har funnit lämpliga och presenterat i vår 

teoretiska referensram är blandade eftersom de gäller både organisationer och företag i stort 

och förändringsprocesser i just skolväsendet. Detta ansåg vi vara nödvändigt för vår uppsats 

och våra resultats generaliserbarhet.  

 

Frågeformuläret som vi utformade för den förändringsansvariga på Verköskolan skulle visa 

oss hur hon arbetade för att motverka motstånd och vad hon gjorde för att motivera lärarna för 

den förändring som deras skola genomgick.    
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Alla svar från intervjuerna finns dock inte representerade i analysen eftersom en del 

intervjupersoner inte hade svar på alla frågor och en del svar blev inte relevanta i denna 

uppsats syfte. 

 

2.4 Komplikationer och bortfall av intervjupersoner 

I början av vårt uppsatsskrivande visste vi att testklassen hade tio lärare som skulle beröras av 

denna nya arbetsrutin. Vi började med att skicka ett e-mail till alla dessa lärare för att 

presentera oss, berätta om vad vi gör och för att meddela dem att vi skulle vilja intervjua dem 

angående denna nya arbetsrutin. När några dagar hade passerat och vi inte hade fått några svar 

på vårt e-mail gjorde vi ett besök på af Chapman för att försöka få kontakt med lärarna. Det 

rådde en strejk bland de kommunalanställda på skolan vilket innebar att lektionerna var 

inställda eftersom klassrummen var alltför smutsiga vilket i sin tur innebar att vissa av lärarna 

inte var på skolan. Vi uppsökte skolassistenten och bad om att få telefonnummer till lärarnas 

arbetsrum för att försöka få tag på dem den vägen. Detta lyckades till viss del eftersom vi 

mycket riktigt fick tag i några av lärarna och stämde möte med dem. De övriga som inte 

svarade bestämde vi oss för att leta själva upp på skolan eftersom tiden började rinna iväg. 

Efter några ytterligare dagar av besök på skolan lyckades vi dock få tag i alla lärarna för den 

utsedda testklassen. 

 

En del av lärarna kände till projektet men förstod inte varför vi skulle intervjua dem eftersom 

de inte hade varit insatta i projektet på något sätt. Efter att ha pratat lite med dessa lärare kom 

det fram att de inte trodde att detta berörde dem så mycket eftersom de bara hade en eller två 

elever från testklassen. Vi insåg att detta skulle orsaka ett stort bortfall av information vilket i 

sin tur har, tyvärr, minskat reliabiliteten för våra resultat. Samtalen, med dessa lärare som 

själva har valt att inte vara inblandade i projektet, gav oss mycket information som vi senare 

såg bekräftas av vissa teorier vi har presenterat i vår teoretiska referensram. Denna 

information har vi använt i analysavsnittet eftersom vi ansåg att den förtydligade vissa orsaker 

till varför dessa lärare hade tagit ett avstånd från projektet. 
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2.5 Källkritik 

Vår litteratur har bestått av både forskningsrapporter och böcker som har berört ämnena 

förändring och organisationer. I de flesta böcker har det handlat om generella förändringar 

men det har ändå funnits avsnitt som har varit av stort värde. På Internet har vi besökt 

hemsidor som behandlat ämnet för vår uppsats med inriktning på förändring i skolan.  

 

Arbetslivsinstitutet har på hemsidan med forskningstemat skolans arbetsliv, SKOLliv, 

publicerat forskningsrapporter som har behandlat ämnena förändringar inom och angående 

skolor. Genom att parallellt läsa böcker och dessa rapporter har vi försökt hitta teorier som 

passar in i förändringsarbete i traditionsbundna organisationer. Att teorierna passade i vår 

uppsats bekräftades efter det att vi intervjuat lärare som tagit upp ämnen som fanns 

presenterade i vår teoretiska referensram.  

 

Härmed försökte vi skapa en utgångspunkt för uppsatsen som skulle ge den en grad av 

generaliserbarhet och validitet för förändringar av denna sort i både traditionsbundna 

organisationer och vissa övriga organisationer. 

 

2.6 Avgränsning 

Denna uppsats behandlar ett brett ämne som upplevs olika beroende på var förändringen 

genomförs. Uppsatsen kommer att behandla ämnet förändring vid införandet av en ny IT 

baserad arbetsrutin i en traditionsbunden organisation och vi vill härmed göra nödvändiga 

begränsningar.  

 

Organisationen som kommer att genomgå denna förändring är en gymnasieskola i Karlskrona. 

Denna skola är traditionsbunden vilket vi har fått bekräftat av de inblandade på 

Utbildningsförvaltningen, de har gått så långt som att kalla det för en stark kultur. I nuläget 

berör denna förändring endast en testklass och dess lärare.  
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Vi vill avgränsa oss och våra metoder som vi kommer att utveckla i denna uppsats. Metoderna 

är baserade på vår teoretiska referensram vilket dock inte är en säkerhet för att de kan fungera 

i varje traditionsbunden organisation. 

  

Eftersom antalet lärare, som är involverade i projektet, är väldigt begränsat var det självklart 

att vi ställde oss frågan om vår fältundersökning kunde ses som vetenskapligt korrekt. Skulle 

resultatet bli generaliserbart till andra som i framtiden kan påverkas av denna förändring? I 

och med att vi även intervjuade en förändringsansvarig för en annan skola, som genomgått en 

liknande förändring, såg vi att det fanns likheter mellan skolornas reaktioner och därmed blev 

uppsatsen mer generaliserbar inom denna typ av förändring. Det bästa för våra resultats 

reliabilitet och generaliserbarhet hade varit om vi hade haft möjlighet att kontakta fler skolor 

som genomgått den här sortens förändring men pga. av den begränsade tiden fanns det inte 

möjlighet till detta.  

 

I syftet har vi även nämnt införandet av en ny IT baserad arbetsrutin. Uppsatsen kommer dock 

inte att behandla ämnet informationsteknik och hur arbetsrutiner som är baserade på denna 

påverkar en organisation. Vi vill istället koncentrera oss på själva förändringsprocessen och 

på det som orsakar det motstånd som kan uppstå vid en förändring. Utifrån detta vill vi 

presentera ett antal åtgärder som kan bidra till minskning och avvärjning av motståndet bland 

de berörda. Det är näst intill omöjligt att göra ett facit eftersom varje organisation är unik men 

de slutsatser som vi kommer fram till kan användas som underlag när en förändring av 

liknande slag ska genomföras. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Förändring 

Den generella definitionen på förändring är att något förändras från ett tillstånd till ett annat.8 

I en organisation kan en förändring innebära olika saker, det kan vara förändring av 

arbetstider, arbetsrutiner, nedläggning av en avdelning osv.9  

 

3.1.1 Förändringsarbetets faser10 

Ulf Blossing, forskare på Karlstad universitet, har tillsammans med Kerstin Lindvall granskat 

skolors arbetsorganisation ur ett historiskt perspektiv. De menar att centrala redskap i denna 

process är dokumentation och kommunikation. Baserat på detta har han utvecklat ett antal 

faser i förändringsarbetet vilka i sin tur har hjälpt oss i denna uppsats. 

 

1. Initiering - är den första fasen i vilken man bekantar sig med förändringen. Idéer tas 

hem till skolan och det finns olika strategier att satsa på: 

• Lägesbedömning - en person gör en lägesanalys genom intervjuer och 

sammanställer materialet för att påvisa vilka problem/förändringsönskemål 

skolan ställs inför. 

• Probleminventering - samtal av involverad personal där man synliggör 

problem/önskemål. 

• Skolideologiska samtal - skapa skolans version. Olika problemställningar som 

skall lösas förs fram.  

• Materialstyrd skolutveckling - litteratur läses. 

• Studiebesök - andra skolor besöks för att se hur de genomfört förändringar 

eller hur de arbetar. 

• Konsulter – skolan/projektbeställaren tar hjälp av människor utanför den egna 

skolan för att få en objektiv syn på genomförandet. 

8 Angelöw 1991, s.109 
9 Jacobsen & Thorsvik 1998 
10 Hämtat från http://www.su-he.stat.no/persika/ie5D885.htm, presenterades vid en föreläsning 
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2. Implementering – det är dags att sätta den planerade förändringen i verket.  

 Detta är ofta en konfliktfylld fas då motståndet vaknar till på allvar, politiska 

undertoner kan bli kännbara och oväntade svårigheter uppstår.  

 

Entusiasm kan lätt övergå i trötthet och besvikelse. Det kan också vara så att det sedan 

länge rådande mönstret ses som det nya. Antingen förstår inte de anställda vad det nya 

innebär eller så får de en bekräftelse på att de gör rätt saker. 

Om skolan medverkar i ett projekt är det lätt att falla tillbaka i det invanda när 

projekttiden är slut. Detta stärker inte yrkesintegriteten och de anställda kanske känner 

sig glada och positiva under tiden och ”spelar med”, men engagerar sig inte särskilt 

mycket eftersom de vet att det snart kommer något nytt. 

 

3. Institutionalisering  

 Vid institutionaliseringen börjar allt fler omfattas av förändringsarbetet och det nya är 

inte nytt längre. Kännetecken kan vara att det har blivit en vana, skolan har fått 

organisatoriskt utrymme såsom lokaler, pengar, tid och arbete och uppfinnaren och 

förändringsagenten behövs inte längre. Skolan behöver vara tränad eftersom 

förändringsarbetet är som ett långdistanslopp. Från initieringen tar det cirka 5-8 år 

innan förändringen är institutionaliserad. Det gäller också under tiden att granska och 

stämma av målen, det gäller att hålla igång och inte sätta sig vid vägkanten. 

 

4. Spridning 

Kunskaper och erfarenheter som har genererats sprids till resten av organisationen. 

 

3.2 Motstånd till förändring 

I många fall beror motståndet till förändringar på att personalen vill försvara det välkända, det 

som känns tryggt. En annan anledning till motstånd kan vara att det krävs extra arbete av de 

anställda eftersom det gamla sättet att arbeta på måste fortsätta samtidigt som det nya sättet 
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ska implementeras. Är arbetssituationen redan pressad vill de anställda inte ha fler 

arbetsuppgifter.11 

 

Förändringsarbete tar tid och resurser från de ordinarie arbetsuppgifterna vilket gör att det lätt 

uppstår problem. Genom att ha en tydlig projektplan med en tidsplan ökar de anställdas 

förståelse för förändringsarbetet. Informera också de anställda om varför förändringen ska 

genomföras, vilka problem den ska åtgärda samt om hur det kommer att bli i framtiden när 

förändringen är genomförd. Om projektet får negativ respons från början är det svårt att ändra 

de anställdas uppfattning, därför är det viktigt att noga tänka igenom allt innan de anställda 

informeras.12  

 

När en organisation förändras kan det innebära att de anställda ställs inför krav på ny kunskap 

och kompetens. Anställda som har varit på en viss arbetsplats en längre tid har skaffat sig en 

speciell kompetens som behövs inom det arbetsområdet. Om arbetsuppgiften ändras eller 

sättet att utföra den på är den införskaffade kompetensen till mindre nytta. Motståndet till 

förändringen blir större ju mer specifik denna kompetens är.13 

 

Enligt Mats Ekholm finns en spärr mot förändringar inom skolan. Lärarnas uppgift är att 

undervisa eleverna och det tar all deras tid. När en förändring ska genomföras innebär det att 

lärarna måste tillbringa tid med andra vuxna och dessutom skjuta undan tankarna på 

undervisningen och koncentrera sig på förändringsarbetet.14 

  

Bristen på motivation är ett stort problem vid förändringsprocesser. Personalen kanske känner 

att en förändring är onödig vilket är omotiverande för dem vilket i sin tur hotar 

förändringsprocessen. 15  

 

11 Jacobsen & Thorsvik 1998, s.357ff 
12 Lewander 1997, s.16 
13 Jacobsen & Thorsvik 1998, s.358 
14 Granström, Ekholm & Stiwne 
15 Angelöw 1991, s.24 
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Toppstyrda förändringar kan leda till att de anställda gör motstånd.16 En toppstyrd förändring 

innebär att organisationsledningen själva lokaliserar problemet och försöker finna en lösning 

utan att de som berörs av förändringen har fått vara delaktiga. Detta leder till att de anställda 

inte har någon motivation till förändring.17  

 

När en förändring ska genomföras är det viktigt att man har personalen med sig i processen så 

att de anställda använder sin energi på ”rätt sätt”. Om de anställda upplever förändringen som 

hotfull eller obekväm kommer de att satsa all sin energi på att göra motstånd. Denna energi 

kan istället användas för att aktivt stödja förändringsarbetet. 18  

 

Många organisationer drabbas av förändringströtthet. Förändringströtthet uppstår när flera 

förändringar genomförs efter varandra utan några längre uppehåll emellan.  De anställda 

behöver ett andningshål mellan förändringarna för att skapa nya rutiner och vänja sig vid det 

nya.19 

 

Det är helt naturligt att förändringar skapar konflikter och dessa konflikter fungerar som en 

motor som driver förändringsarbetet framåt. Anledningen till att det uppstår konflikter är ofta 

att det nya arbetssättet inte passar in i organisationens normala rutiner, men det är just därför 

det är en förändring. Om konflikter inte uppstår är det bara en förändring till namnet och den 

så kallade förändringen innebär förmodligen bara lite nya namn och nya förpackningar. 

Genom konflikter skapas nya idéer och på så sätt kan konflikter ses som motorer i 

förändringsarbete. 20 

 

16 Angelöw 1991, s.19 
17 Ibid, s.93 
18 Ibid., s.20 
19 Ibid., s.24f  
20 Lewander 1997, s.39 
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3.3 Det goda förändringsarbetet 

3.3.1 Korrekt och direkt information 

Bristfällig och förvanskad information är ett hinder för det goda förändringsarbetet. 

Ryktesspridning kan förhindras genom att personalen får riktig och direkt information.21 ”Det 

har gått så många rykten om hur det ska bli”22, är en vanlig kommentar från anställda i 

samband med förändringsarbete. Vid alla förändringsprocesser är det vanligt med 

ryktesspridning och det förekommer inom de flesta organisationer. I organisationer handlar 

rykten om skapandet och spridningen av information som varken har bekräftats eller 

dementerats av ledningen. Om ledningen ger de anställda för lite information om 

förändringen är risken stor att de anställda skapar en slags motmakt. Denna motmakt står 

ibland i motsats till och löper parallellt med den officiella informationen.23  

  

Man kan jämföra uppkomsten av rykten med ett pussel. Ju fler bitar det är som saknas desto 

mer information måste de anställda själva fylla ut luckorna med. Dessa luckor tolkas och 

gruppens okunskap om förändringen bidrar till ryktesbildning. Ju färre luckor pusslet har, ju 

färre feltolkningar görs och detta leder till att ryktesspridningen minimeras.24  

 

För att vara säker på att rätt information når ut till de anställda är det bra att sätta sig ner och 

gå igenom vilka som behöver få information och hur de ska få den. De som kommer att 

påverkas i sitt dagliga arbete behöver få muntlig information medan de som berörs ytterst lite 

av förändringen kan få skriftlig information.25 

 

I många organisationer är det långa informations- och beslutskedjor som informationen ska 

passera. För varje led i informationsspridningen ökar risken för att informationen förvanskas 

21Angelöw 1991, s.109 
22 Ibid., s.109  
23 Ibid, s.109 
24 Ibid., s.110 
25 Lewander 1997, s.29 
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och omtolkas. Detta betyder att det bästa för att motverka ryktesspridningar och feltolkningar 

vore att en och samma person ger information till alla berörda samtidigt. 26 

 

Människor har stor förmåga att hantera besvärliga budskap, om dessa är tydliga och framförs 

med respekt. Däremot är vår förmåga att leva i osäkerhet liten. När ledningen undanhåller 

personalen information för att minska oro och ryktesspridning innebär det att de nedvärderar 

personalen. Denna undanhållning bottnar ofta i att ledningen inte vill ha kritik eller att de är 

rädda för frågor som känns obekväma.27 

 

3.3.2 Intresse och motivation 

För att en förändring ska uppfattas som bra av de anställda är det viktigt att förändringen 

förbättrar den enskildes situation. Rent generellt välkomnas förändringsarbete som bygger på 

trygghet, delaktighet, riktig och korrekt information. 28 

 

För att kunna genomföra en lyckad förändring är det viktigt med kunskap och förståelse för 

förändringsarbete. Den som arbetar med att genomföra en förändring bör också vara 

medveten om hinder, förutsättningar, vanligt förekommande reaktioner samt hur processen 

vid en förändring brukar se ut. Vidare underlättar det om arbetsledaren får någon form av 

utbildning om förändringsarbete. För att maximera nyttan av en förändring är det viktigt att 

även personalens ”tysta” kunskap tas tillvara. Den tysta kunskapen innefattar erfarenheter och 

kunskaper som den anställde har erhållit genom sitt arbete. Om den ”tysta” kunskapen 

struktureras upp och används på ett konstruktivt sätt kan denna bli en viktig drivmotor i 

förändringsprocessen. 29  

 

För att underlätta förändringen är det bra om någon av de som är ansvariga för densamma 

samlar all berörd personal och informerar alla samtidigt om vad förändringen kommer att 

innebära. Efter den här informationen är det viktigt med enskilda samtal där de anställda kan 

26Angelöw 1991, s.111 
27 Ljungström 1996, s.18 
28 Ibid., s.19 
29 Angelöw 1991, s. 116 
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ställa frågor som berör deras egen situation. Genom att respektera de anställda är det lättare 

att få dem positiva till förändringen. Om information undanhålls från de anställda bara för att 

man tror att det minskar motståndet till förändring är det ett sätt att nedvärdera människor.30 

 

För att de anställda bättre ska förstå anledningen till förändringen kan det vara bra att ge dem 

en verklig bild av organisationen vad det gäller dess uppbyggnad och situation.31 

 

3.4 Tillvägagångssätt i praktiken 

För att återspegla hur en förändringsprocess går till i praktiken kommer vi här att redogöra för 

hur tre olika konsultföretag, Ki Consulting, Right Sinova och Solving Bohlin & Strömberg, 

går till väga och hur de tycker att en förändring bör bemötas.  

3.4.1 Ki Consulting32 

Konsultföretaget Ki Consulting presenterar på sin hemsida deras arbetsmetod, ”Way of 

Working”33, när de arbetar med IT förändringar. Arbetsmetodens fyra stege är: 

• Definition – intervjuer med berörda anordnas för att ta reda på hur företagets nuläge 

ser ut samt för att ta reda vilka företagets arbetsmetoder är och för att formulera affärs- 

och IT-strategier.  

• Förstudie – ska ge en gemensam uppfattning till både kunden och Ki Consulting om 

vad som ska göras och vad förändringen ska leda till. Nulägesbeskrivningen utvecklas, 

framtidsmöjligheter analyseras och diverse krav värderas och prioriteras. 

• Implementering – processer finslipas, organisering av drift och förvaltning och vid 

behov utbildas berörd personal.  

• Utvärdering – ger förslag till nya möjligheter på att exploatera och hur 

förändringsarbetet ska drivas vidare. Man undersöker om projektet gav förväntade 

resultat. 

30 Ljungström 1996, s.18 
31 Angelöw 1991, s.116 
32 Information hämtad från http://www.kiconsulting.se  
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Arbetsmetoden Way of Working sätter fokus på områdena strategi, verksamhetsutveckling, 

processer, människor och teknik. Vid strategiarbetet bedöms förändringsprojektets omfattning 

och nyttovärdering. Arbetet med verksamhetsutvecklingen innebär att konsulterna ger förslag 

till förändring av roller och ansvar i verksamheten. I fasen som berör processer identifieras, 

kartläggs och analyseras företagets processer för att lokalisera eventuella problem, 

möjligheter, slutsatser och mål. Arbetet fortsätter med att försöka ta reda på hur 

förändringsledningen och ledarskapet i organisationen ser ut, hur förändringen förankras i 

organisationen samt hur ska delaktighet och engagemang kan skapas. Ett ytterligare steg är att 

se om det behövs någon kompetensutveckling eller utbildningsplan för berörd personal. När 

det gäller området teknik ses nuläget av IT-miljön och IT-systemen över. Konsulterna 

medverkar i designen och utvecklingen av den tekniska lösningen och medverkar även vid 

produktionssättningen samt överlämnandet till organisationens tekniska förvaltning. Genom 

sin arbetsmetod anser Ki Consulting att de belyser alla delar av värdekedjan och att 

förändringar blir enklare att kommunicera till organisationen.  

 

3.4.2 Right Sinova34 

Right Sinova hjälper organisationer och företag att hitta sin egen väg i förändringar genom 

t.ex. nyorientering, omorganisation, fusion, nedskärning eller bolagisering. De utgår från varje 

kunds egna personliga situation och arbetar så att kundens och konsulternas idéer, kunskaper 

och erfarenheter möts och skapar en katalyserande effekt. De utvecklar spetskompetens, 

arbetsmetoder och nya perspektiv inom ledarskaps- och organisationsutveckling.  

 

Vid organisationsutveckling erbjuder de sina kunder hjälp via tre strategier: 

• Analys och utvärdering – Dessa ger en grund för ett lämpligt förändrings- och 

utvecklingsarbete samt att möjligheten att se effekterna av genomfört 

utvecklingsarbete. För att verksamheten ska kunna förverkliga sina mål måste 

medarbetare och ledning känna till verksamhetens förutsättningar, interna såväl som 

34 Information hämtad från http://www.rightsinova.se/orgutv.asp  

  16     

                                                

http://www.rightsinova.se/orgutv.asp


Medhåll eller Motstånd 
- en studie om förändringsprocesser - 

 

   
 
 

externa. Förutsättningarna kan klargöras genom t.ex. branschanalys, 

organisationskartläggning, utvärdering och uppföljning.  

• Strategi och affärsutveckling – Resultat av genomförda analyser kan visa behov på att 

det behövs en förändring av befintliga visioner, mål och strategier. Organisationen kan 

behöva omprova sin verksamhetsinriktning och förändra organisationsstrukturen och 

styrsystemen.  

• Implementering och verksamhetsutveckling – Alla organisationer har återkommande 

behov av att utveckla sin verksamhet, antingen på grund av omvärldens förändringar 

eller på grund av förändrade interna förutsättningar. Right Sinova erbjuder i samband 

med detta hjälp med implementeringen av nya visioner och strategier, av nya 

organisatoriska arbetsformer samt med effektivisering etc.  

 

Kommunikationen under en förändringsprocess ses som ett verktyg för att skapa medhåll hos 

de berörda. ”Kommunikation om förändringar kan göras strategiskt för att få med sig berörda 

och få dem att vara delaktiga och bidra i förändringen”35. Right Sinova hjälper kunden med 

planeringen och utförandet av kommunikationen så att den bidrar till förändringen samt att 

detta görs med hänsyn till målgruppens behov och möjligheter.  

 

3.4.3 Solving Bohlin & Strömberg36 

Solving Bohlin & Strömberg arbetar med ledningsfrågor för företag och organisationer inom 

de flesta branscher och samhällssektorer. Många av deras uppdrag handlar om 

förändringsprocesser samt om utveckling av strategier och affärer i samband med ökade krav 

på effektivitet och lönsamhet. De arbetar med förändringar vid processer som 

sammanslagningar, omlokaliseringar, avvecklingar, neddragningar eller expansioner. 

I nära samarbete med sina uppdragsgivare gör de analyser, ser möjligheter, utvecklar 

strategier, sätter igång förändringsprocesser, förverkligar visioner och stärker 

marknadspositioner. De är inte i första hand branschspecialister utan förändrings- och 

35 Citerat från Right Sinovas hemsida: http://www.rightsinova.se/kommunikation.asp  
36 Hämtat från http://www.bs.se/uppdrag_forandringar.asp  
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utvecklingsspecialister. På basis av detta har de på sin hemsida publicerat sex steg för 

framgångsrika förändringar. 

• Förberedelse och planering – Här ingår en analys av tänkbara konsekvenser av de 

olika förändringar, som ska genomföras. Planeringen har det primära syftet att 

identifiera de avvikelser som med hundraprocentig säkerhet kommer att inträffa. 

Konsekvensanalysen är till för att bygga upp beredskap för att hantera effekterna av de 

händelser som kommer att utlösas av förändringsförslagen. 

• Snabbhet i genomförandet – Förändringsperioden innebär att fokus hos företagets 

medarbetare förskjuts från externa förhållanden (kunder, konkurrenter, leverantörer 

etc.) till intern uppmärksamhet. Lång tid i genomförandet skadar därför företagets 

konkurrensförmåga och utveckling. En utdragen process kan leda till att medarbetare 

söker sig till andra arbetsgivare för att beskedet om framtida arbetsuppgifter och 

ansvar dröjer. 

• Tydlighet i budskapen – Stora förändringar leder till att många delar av företaget blir 

”hörselskadat”. Bruset i verksamheten ökar. Förändringsledningens viktiga roll är att 

minska risken för feltolkningar, rykten och ”fria tolkningar”. 

• Kärntrupp i ledningen – Ingen kan genomföra större förändringar på egen hand. Det är 

viktigt att de kompletterande kompetenser, som den ansvarige behöver, utses med stor 

eftertanke. Kanske innefattar förändringen företagets ledningsgrupp, kanske är 

ledningsgruppen en del i det problem som ska lösas. Då är det inte möjligt att använda 

den gamla ledningsgruppen som kärntrupp. 

• Enighet och tydlighet – Många förändringar som ledningen vill genomföra möter mer 

eller mindre utspritt motstånd. Ledningen måste uppträda enigt utåt för att inte skapa 

utrymme för diskussioner som har sin utgångspunkt i en synlig spricka i 

ledningsgruppen. 

• Uthållighet och envishet – Framgångsrika förändringar bygger till 50 % på de 

ovanstående fem framgångsfaktorer. Resterande 50 % hänger på att den som ansvarar 

för förändringen är uthållig. 
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3.5 Åtgärder för att minska motståndet – en sammanfattning 

I teorierna, som vi har redovisat i detta kapitel, redovisas direkt eller indirekt vad som är 

viktigt att tänka på för att minska motståndet och för att öka entusiasmen och intresset.  

3.5.1 Korrekt och direkt information 

Det allra viktigaste är att informera de berörda i ett tidigt stadium om att det kommer att ske 

förändringar och att de är inblandade. De berörda ska ha möjlighet och tillfälle att ställa egna 

frågor och ventilera sina åsikter och uppfattningar med de ansvariga. På detta sätt känner de 

att de bidrar till diskussionen och de har inte heller någon anledning att känna sig utanför 

eftersom de får tillfälle att yttra sig. Riktig och direkt information är viktig för att så få 

missuppfattningar som möjligt ska uppstå. 

 

Redan från början måste de anställda inse att förändringen är där för att stanna. Om liknande 

försök har gjorts förut kan de anställda låtsas vara med på förändringen eftersom de vet att det 

inte är något varaktigt och att de snart kan återgå till sina invanda rutiner.  

 

3.5.2 Intresse och motivation 

De ansvariga måste redogöra klart och tydligt vad förändringen innebär, hur den berör de 

anställda och varför den är viktig. De anställda måste även veta hur förändringen kommer att 

förbättra deras situation samt känna till målen som har satts upp. Detta bidrar till ökad 

motivation och entusiasm. Om de anställda själva upplevt att det finns ett problem i 

organisationen och får vara med och utforma ett förslag till förändring ökar oftast 

motivationen. 
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4 Empiri  

Forskningsplats – Af Chapmangymnasiet i Karlskrona 

Fram till 2001 har Chapmanskolan varit en stor gymnasieskola men delades sedan upp i fem 

mindre gymnasieskolor med egna rektorsområden. Detta har varit en stor förändring av 

skolans organisation och den märks av även idag eftersom omflyttningarna av de olika 

ämnesinstitutionerna inte är färdiga än.   

 

Processen för kontroll och uppföljning av elevers frånvaro fungerar inte tillräckligt bra på 

gymnasieskolan i Karlskrona. Skolan är ansvarig för uppföljning av frånvaro samt för att 

rapportera vidare till CSN, som betalar ut studiemedel. Skolan har som uppgift att även vidta 

nödvändiga åtgärder som ska leda till ett tillfredsställande studieresultat för den enskilde 

eleven.  

 

Karlskrona Kommun i samarbete med Utbildningsförvaltningen tror att ett nytt mer modernt 

frånvarorapporteringssystem ska underlätta och förbättra skolans arbete. Ett sådant system 

tror man kommer att förbättra uppföljningen av den enskilde eleven och skolpersonalens 

arbetssituation. Det viktigaste är dock att skolan tidigare kan upptäcka omotiverad frånvaro 

och vidta lämpliga åtgärder. 

 

4.1 Dagens frånvarorapporteringssystem 

Idag använder sig lärarna på af Chapman gymnasiet av ett ”lappsystem”. De antecknar 

frånvaron på klasslistor som sedan bör läggas i facket för den klassens mentor. De lärare som 

undervisar för grupper sammansatta av elever från flera olika klasser har flera papper att fylla 

i. Dessa frånvarorapporter bör alltså läggas i mentorernas postfack men pga. tidsbrist görs 

oftast inte detta. Vissa lärare lämnar dem i facken regelbundet, andra lämnar dem ibland, 

övriga för egna journaler och tar kontakter med mentorn när de anser att det behövs.  
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Mentorns uppgift är att vid för hög frånvaro kontakta eleven för att ta reda på orsaken till 

frånvaron. Beroende av orsaken till frånvaron går mentorn sedan vidare till att kontakta 

vårdnadshavaren och vid behov även skolsköterskan, kuratorn och rektorn.  

Om en elev ligger i riskzonen för att bli av med sitt studiestöd diskuteras detta på en 

elevvårdskonferens där man beslutar om studiestödet ska dras in eller inte. Vid denna närvarar 

föräldrarna, någon från skolhälsovården, kuratorn och mentorn. 

 

Mentorn har även rapporteringsskyldighet till skolassistenten som för in elevers uppgifter i 

ProCapita (elevregistreringsprogrammet). CSN skickar en lista med studiestöds berättigade 

elever som assistenten ska godkänna. Assistenten måste kontakta rektorn om någon elev 

riskerar att bli av med sitt studiestöd och det är rektorn som beslutar om detta kommer att 

ske.37  

 

4.2 Den nya IT baserade arbetsrutinen och motståndet mot denna 

Den nya arbetsrutinen ska förenkla lärarnas dagliga arbete. Lärarna ska, genom en handdator, 

på ett enkelt sätt kunna bokföra frånvaron och avrapportera den utan krångliga omvägar. 

Detta ska frigöra arbetstid som då ska kunna användas för mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

Tiden ska också kunna användas för uppföljning av elevernas frånvarostatistik för att 

snabbare kunna ingripa och lösa de problem som orsakar deras frånvaro.  

 

Det projekt som har startats av Utbildningsförvaltningen tillsammans med Karlskrona 

Kommun fick i ett tidigt stadium erfara lärarnas motstånd. Lärare för den testklass som utsågs 

av skolans schemaläggare skulle vara insatta i införandet av den nya arbetsrutinen. 

Informationen om projektet och den nya arbetsrutinen kom från fel personer i ett sent skede 

av förändringsprocessen och bortfallet av lärare var stort. För att reda ut detta problem 

sammankallade Utbildningsförvaltningen till konferens med testklassens lärare och den 

visade sig vara ett misslyckande. Av de tio lärarna kom endast tre till konferensen, tre hade 

giltig orsak till frånvaro och frånvaron för de övriga fyra ifrågasattes aldrig.  

37 Sekundärdata från tidigare intervjuer 

  21     

                                                



Medhåll eller Motstånd 
- en studie om förändringsprocesser - 

 

   
 
 

Bakgrunden till motståndet mot den nya arbetsrutinen kan bero på flera faktorer. Det har 

tidigare gjorts liknande försök till förändring av frånvarorapporteringen som har misslyckats. 

Även den arbetsrutinen var IT baserad men misslyckades eftersom tekniken runt den inte 

fungerade. Frånvarorapporteringen tog längre tid den vägen än vad den hade gjort via det 

handskrivna system som de hade förut. Resultatet blev att lärarna återgick till sitt gamla 

system och lämnade den nya arbetsrutinen.  

 

Bristen på tillförlitlig information kan ha skapat missnöje hos en del av lärarna. Alla beslut 

som berör lärarnas arbetssituation fattas på högre instanser och lärarna själva blir aldrig 

tillfrågade.  

 

Skolans e-post server är regelbundet ur funktion vilket gör att lärarna inte alltid kan komma åt 

den information de får den vägen. Detta är de numera vana vid och tycker inte att det är något 

konstigt. Som ni säkert förstår är förutsättningarna för den nya arbetsrutinen inte de bästa.  

 

 

4.2.1 Nackdelar med dagens system38 

• Uppföljning av elevers frånvaro sker i värsta fall enbart en gång per halvår och först 

då kan man se om en elev har oroväckande hög frånvaro. 

• Frånvaro skrivs inte in i ProCapita. 

• Det finns ingen naturlig koppling mellan ämneslärare och mentorer beträffande 

frånvarorapportering efter varje lektion.  

• Det finns inget bra sätt för mentorn att följa sina elevers frånvaro och eventuellt finna 

ett mönster. 

• I dagens system är skoldatanätet helt frånskilt från det administrativa nätet. Mentorer 

och ämneslärare har datorer på lärarrummen men dessa är bara anslutna till 

skoldatanätet. De kan alltså inte se t.ex. information som finns i ProCapita. 

38 Hämtat från Karlskrona Kommun och Utbildningsförvaltningens projektförslag 
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• I dagens system finns det ingen koppling mellan det schemaläggningsverktyg som 

används och databasen som innehåller uppgifter om t.ex. elever.  De två systemen kan 

ej kommunicera direkt med varandra eftersom de är konstruerade av två olika 

tillverkare. 

 

4.3 Den nya rutinen 

I detta avsnitt kommer vi att presentera ett preliminärt förslag om hur det nya 

frånvarorapporteringssystemet kommer att fungera.  

 

Alla lärare kommer att utrustas med en pocket PC (handdator) för att rapportera frånvaron 

från sina lektioner. Vid varje lektion ska läraren logga in sig på en hemsida där han/hon 

automatiskt kommer att få upp den elevlista som gäller för den aktuella lektionen. Efter att 

frånvaron är rapporterad ska läraren logga ut och fortsätta med sin lektion. Om läraren skulle 

råka glömma att rapportera in frånvaron kommer han att bli påmind om detta genom ett SMS 

till antingen sin pocket PC eller till sin mobiltelefon.  

 

Frånvaron skickas till ProCapita som är skolans databas där informationen om alla elever 

finns. Informationen består bland annat av vilka kurser eleven läser, vilken klass han går i, 

adress etc. Lärarna kommer via en hemsida ha tillgång till frånvarostatistik till de klasser de är 

mentorer för och för de grupper de undervisar för. Många av ämneslärarna undervisar för 

grupper som består av elever från olika klasser. I detta fall kommer de endast att ha tillgång 

till frånvarostatistik till den gruppen, inte till varje klass som gruppen består av. 

 

4.3.1 Det tänkta framtida scenariot 

Det nya frånvarorapporteringssystemet väntas ge följande resultat: 

• Automatisering av arbete som idag tar mycket tid då det måste göras manuellt. Detta 

leder till att tid frigörs för mer kvalificerade uppgifter för personalen.  
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• Mentorerna får betydligt bättre verktyg att följa sina elever och på så sätt få bättre 

möjligheter att följa upp frånvarostatistiken. Detta leder till kvalitetshöjning för den 

enskilde eleven. 

• Lättare och snabbare att upptäcka mönster i elevers frånvaro. 

• Förbättrade förutsättningar för mentorer att kommunicera och ha en bra relation med 

sin klass. 

• Förbättrade möjligheter för elever att få snabb information om lokaländringar m.m. 

från lärare.  

 

4.4 Tidigare försök 

Hur ska införandet av en arbetsrutin fungera om de berörda inte vet att de är en del av 

projektet? Redan här visades tecken på att något inte fungerade. Vad kan göras för att undvika 

att samma misstag upprepas när den nya arbetsrutinen ska introduceras på hela skolan? 
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5 Analys 

I detta avsnitt avser vi att presentera, analysera och tolka resultaten av vår fältundersökning 

samt finna kopplingar till vår teoretiska referensram. Vi har tolkat en del svar direkt i texten 

och en del andra har vi citerat eftersom vi tycker att de åskådliggör de befintliga problemen på 

ett tydligare sätt.  

 

5.1 Korrekt och direkt information 

Information är väldigt viktig vid förändringsarbete och under våra intervjuer visade det sig att 

de flesta lärare tycker att de hade fått bristfällig information och att den kom från fel personer. 

Första kontakten med projektet blev genom de studenter från Blekinge Tekniska Högskola 

som var ansvariga för det nya arbetsverktygets layout39 och för den organisatoriska 

undersökningen. En av lärarna har reagerat på detta: 

”Jag tycker att vi har fått för lite information och jag tycker att det är konstigt att det var 

studenter som gav oss informationen.”40 

”Det är konstigt att ingen information har kommit uppifrån”41 

”Samla information och ge det till alla inblandade samtidigt och i god tid, innan något börjar 

hända.” 

 

Den bristfälliga informationen har resulterat i att några av testklassens lärare har valt att 

åsidosätta projektet eftersom de inte anser sig vara berörda av det. Bristen på information kan 

ha gjort att personalen inte tar förändringen på allvar utan tror att den är något tillfälligt som 

kommer att glömmas bort. De kallelser till möten som de har fått har de kastat: 

”Jag har bara en elev från den klassen så det är inte så viktigt för min del.”42 

”Jag hade så många andra projekt samtidigt…jag hade inte tid.”43 

39 Utseendet på mjukvaran, så som den kommer att visas på handdatorns skärm, ska användas av lärarna har 
utformats efter deras önskemål. Detta gjordes för att lärarna ska ha lättare för att använda den.   
40 Svar på fråga 21 i frågeformuläret till lärarna 
41 a.a. 
42 Information vi fick vid ett samtal med en av de ”oinsatta” lärarna angående varför hon inte har satt in sig i 
projektet. 
43 Information vi fick vid ett samtal med en av de ”oinsatta” lärarna angående varför hon inte har satt in sig i 
projektet. 
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Testklassens lärare har haft möjlighet att träffa de ansvariga för att få ytterligare information 

och för att ställa egna frågor. Det fanns två tillfällen till detta men intresset var svagt. På det 

första mötet närvarade tre lärare och på det andra närvarade endast en av dessa tre. Orsakerna 

till att de uteblev var många: 

”Vi har tusen saker vi ska göra. Dels ska vi undervisa i våra ämnen i ett antal klasser, sen ska 

vi vara klassföreståndare i någon klass, delta i olika arbetsgrupper. Det gör att sådana här 

saker tenderar att komma långt ner på prioriteringslistan.” 

 

En av lärarna kom med ett förslag om hur informationen skulle ha gått ut istället:  

”Rätt sätt vore om rektorn hade gått ut och informerat oss innan projektet inleddes och 

berättat att det skulle genomföras ett projekt.”44 

 

Sen information som kommer från fel personer kan göra att förändringen inte tas på allvar. De 

som genomför förändringen och de som är ansvariga för förändringen har därför en 

skyldighet att informera de berörda om arbetets framskridande.  

 

För att informationen ska uppfattas mer positivt är det viktigt med dialoger dvs. 

kommunikation. Kommunikationen är viktig för att de anställda ska känna delaktighet samt 

för att de ska kunna komma med egna idéer och förslag. Genom kommunikation med de 

ansvariga får de anställda möjlighet att veta mer om förändringen, hur den kommer att 

påverka dem och varför den bör genomföras. Det är viktigt att de anställda ges möjlighet att 

ställa frågor och ventilera sina tankar vid en sådan här förändring. Genom att vara aktiv på 

detta sätt ökar delaktigheten och informationen blir mer korrekt till skillnad från den 

andrahandsinformation som annars kan spridas bland personalen. Motsvarande får de 

ansvariga mer information från dem som kommer att använda den nya arbetsrutinen. Genom 

ömsesidig kommunikation får båda parterna ut mer av varandra och risken för motstånd till 

förändringen kan eventuellt minska. Kommunikationen mellan de båda parterna är en 

ömsesidig vinst i information. De ansvariga får veta vad det är som bekymrar eller oroar den 

berörda personalen och kan då ta till vara på dessa åsikter och därmed kan de arbeta för att 

44 Vidareutveckling av svaret på fråga 9 i frågeformuläret till lärarna 
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undvika de problem som uppstått dittills.  Likaså får de som ska använda den nya 

arbetsrutinen veta mer om varför det är viktigt att införa den nya arbetsrutinen samt på vilket 

sätt den kommer att påverka deras arbete.  

 

Under vår intervju med den person som var ansvarig för förändringen på Verköskolan 

framkom det att de inte hade haft några formella informationsmöten. Där visades det nya 

systemet upp för lärarna i informell och avslappnad miljö. Under denna uppvisning kunde 

spontana frågor ställas och lärarna kunde komma med synpunkter. Förändringen mötte inget 

motstånd trots att det inte fanns några informationsmöten i den bemärkelsen. Anledningen till 

att det gick bra ändå kan vara att Verköskolan är en relativt liten skola och lärarna har en nära 

och bra kontakt med varandra. Ytterligare en orsak till att inget motstånd uppkom kan vara att 

förslaget om det nya systemet kom från en av föräldrarna som även erbjöd sig att vara med 

och hjälpa till i utvecklingen av systemet. Både lärarna och föräldrarna hade insett behovet av 

en förändring. 

 

5.1.1 Jämförelse med befintliga teorier om korrekt och direkt information 

I teorierna nämns det att bristfällig information kan bidra till ryktesspridning. Vi har inte 

upptäckt någon ryktesspridning men det kan bero på att förändringen, än så länge, endast 

berör en testklass. Detta är ändå något som kanske uppstår senare när den nya arbetsrutinen 

presenteras för hela skolan och som kan undvikas genom förmedling av korrekt information 

från rätt personer.  

 

Svaren visar också att boven i dramat är den bristfälliga informationen och lärarna har själva 

medgett att mer noggrann information hade uppskattats redan från början. Lärarna har också 

uttryckt sin förundran över vilka det var som kom med informationen till dem. Att det inte var 

de som är ansvariga för projektet fick det hela att se oseriöst ut. Detta kan också ha bidragit 

till det ointresse som lärarna har visat. För att undvika de problem som uppstått pga. 

bristfällig information kunde de ansvariga för förändringen ha satt sig ner och tänkt igenom 

vilken information det är som ska nå ut och till vem den är avsedd. Detta framgår också i de 

teorier vi har presenterat i det föregående kapitlet.  
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5.2 Intresse och motivation 

För att intresset och motivationen ska väckas är det viktigt att fördelarna med den nya 

arbetsrutinen nämns tidigt i förändringsprocessen. Eftersom informationsspridningen har varit 

britsfällig känner inte lärarna till målet med själva projektet. Av den information de har fått 

hittills är de medvetna om att projektets utfall, den nya arbetsrutinen, skulle kunna underlätta 

deras framtida arbetssituation. Detta har bidragit till att de känner motivation inför 

förändringen:  

”Ja, eftersom det blir en förbättring.”45 

”Ja, det blir ordning.”46 

En annan bidragande faktor till att lärarna är motiverade är för att de själva känner att det 

behövs en förändring i frånvarorapporteringen.  

 

I utvecklingsstadiet av den nya arbetsrutinen har de lärare som har närvarat på det första mötet 

blivit inbjudna till ett möte där utformningen av handdatorns utseende skulle diskuteras. De 

övriga lärare vi pratat med har inte visat någon vilja till att delta i denna utformning. Steget att 

låta lärarna vara med på detta sätt, trots att uppslutningen blev dålig, togs för att det i 

slutändan är lärarna som ska använda sig av den nya arbetsrutinen. Genom att låta dem 

utforma sitt nya arbetsverktyg ville man få dem mer positiva till det. De fick en chans att 

påverka slutresultatet men de flesta fick inte informationen i rätt tid och kände därmed inte till 

vikten av sin medverkan. Efter att vi hade pratat med de lärare som inte varit med och 

påverkat layouten fick vi veta att vissa av dem inte ville blanda sig in i det. De förlitade sig 

helt på sina kollegors insatser och de ville inte heller delta i utvecklingen av systemet på något 

annat sätt. De lärare som har varit med och påverkat layouten har varit mycket positiva, de 

tyckte att de gjorde något för sitt eget bästa.   

”Jag tycker att det är viktigt att vi har fått vara med. Vi hade inte kunnat vara med mer 

eftersom vi inte kan det rent tekniska men vi kan ju säga vad som ska vara med och hur det 

ska vara och det har vi fått göra.”47 

 

45 Svar på fråga 17 i frågeformuläret till lärarna 
46 a.a 
47 Svar på fråga 16 i frågeformuläret till lärarna 
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Under intervjuns gång fick vi reda på att ett annat, liknande, projekt hade utförts för ett par år 

sedan på af Chapman. Skolan provade att införa en ny arbetsrutin med frånvarorapportering 

som inte fungerade pga. den dåliga tekniken och supporten kring systemet. Detta anser vi kan 

vara en bidragande faktor till risken att lärarna återgår till sina gamla arbetsrutiner som blivit 

något av en tradition eftersom det alltid har fungerat. Det är i synnerhet kring system baserade 

på användning av datorer för frånvaroregistrering som pessimismen väcks: 

”Sånt här har kommit tidigare men det har inte fungerat och det kommer inte detta heller att 

göra. Det är overkligt och omöjligt. Det är bara fantasier.”48 

  

På Verköskolan gick det lätt att genomföra förändringen eftersom alla inblandade parter såg 

behovet av en förändring. Detta gjorde att motivationen var hög. Idén till förändringen kom 

ifrån en förälder till en elev på skolan. Efter det att han gett förslag på vad som kunde göras 

började lärarna prata ihop sig om vad det nya systemet borde innehålla samt vilka funktioner 

som behövs. Lärarna på Verköskolan var med i utvecklingen av layouten och den ansvariga 

för förändringen var mycket nöjd med deras insats.  

 

5.2.1 Jämförelse med befintliga teorier om intresse och motivation 

För att motivationen ska vara hög krävs insatser från de förändringsansvariga.  Om 

information undanhålls kan de anställda känna sig utanför och då avtar motivationen.   

 

För att de anställda ska känna sig motiverade bör de vara delaktiga i förändringsarbetet och 

för att kunna vara det på ett konstruktivt sätt bör de först få kunskap om vad förändringen 

kommer att innebära för dem. Vi har märkt att det bara är de mest engagerade lärarna som vill 

vara med och påverka medan de andra blundar för möjligheten. De lärare som från början 

varit ointresserade ser inte möjligheterna utan betraktar det hela mer som extra arbete under 

implementeringstiden och intresset svalnar ytterligare. Om de ansvariga för förändringen hade 

släppt in lärarna i projektet lite mer och varit ärliga om att det kan bli mer arbete under en 

period hade lärarna förmodligen accepterat detta bättre. I teoriavsnittet har vi nämnt att 

48 Inställning från en av lärarna i varje fråga som rörde den nya arbetsrutinen. 
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människor har en stor förmåga att hantera svåra situationer men en liten förmåga att leva i 

osäkerhet. Ju mer osäkerhet det finns desto mer pessimistiska och ointresserade blir de 

anställda. Känner man inte till fördelarna med en förändring har man inte heller något att 

glädjas åt. Ulf Blossing nämner att skolor som deltar i ett projekt av detta slag kan lätt falla 

tillbaka till det invanda när projektet väl har tagit slut. Vi ser dessa varningstecken även på 

vårt studieobjekt där vi själva har sett den inställningen till den nya arbetsrutinen från vissa av 

lärarna. 

 

De anställda på Chapmanskolan har genomgått ett antal större förändringar under de senaste 

åren. De har blivit uppdelade på flera rektorsområden och det har gjorts försök för att förenkla 

frånvarorapporteringen tidigare. På grund av detta råder en tveksamhet till fler förändringar. 

Förändringströtthet verkar ha drabbat skolan. För att lättare få de anställda att acceptera den 

nya förändringen hade det varit klokt att ge lärarna tid att anpassa sig till de redan genomförda 

förändringarna innan en ny förändring läggs på dem. Under intervjuerna visade det sig att de 

flesta tycker att denna förändring verkar vara bra eftersom det behövs något bättre för 

frånvarorapporteringen men anledningen till att intresset för den ändå är så lågt kan vara just 

förändringströtthet.  

 

5.3 Uppföljning 

Orsaken till vårt besök på af Chapman höjde en del ögonbryn.  

”Jaså, är det fortfarande på gång? Hur långt har ni kommit?” 

”När ni kom till mitt rum och började presentera er såg jag att det fortfarande var på G”  

Detta var reaktionen från två av lärarna som vi har intervjuat.  

 

Efter att vi hade upplevt de förvånade blickarna från lärarna och de undrande frågorna insåg 

vi hur viktigt det är med uppföljning. Genom uppföljning förlängs den delaktighet som man 

får genom kommunikationen. Även intresset och motivationen för förändringen behålls 

genom uppföljning eftersom de berörda blir underättade om arbetets gång. Uppföljningen får 

dock inte bli överdriven. De ansvariga borde utnyttja vissa personalmöten för att upplysa de 

berörda om förändringsprocessen. Vid dessa borde de berörda uppdateras om de punkter som 
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berör dem mest. Annan utförlig information om t.ex. vissa tekniska problem kan anses oviktig 

av de berörda om de inte är insatta i det. 

 

Lärarna har blivit kallade till ett möte då handdatorn skulle visas för dem och de skulle själva 

få prova på att använda den men vid det mötet var det endast en lärare som närvarade. Ingen 

av de övriga lärarna har nämnt detta möte under våra intervjuer varvid vi tror att de har missat 

eller ignorerat informationen. Detta var också den enda typen av uppföljning som har funnits.  

 

Brist på uppdaterad information om något som rör ens egen arbetssituation kan påverka en del 

av de berörda negativt. Personer som från början har varit aktiva och engagerade har vänt sig 

emot den nya arbetsrutinen och är pessimistiska till dess införande eftersom de inte längre 

känner sig delaktiga i förändringsprocessen. För att undvika fler avhopp borde alla berörda 

uppdateras regelbundet på hur arbetet fortskrider.  

 

En lärare som från början var väldigt positiv till förändringen sa under våra intervjuer att: 

”Jag är positiv till den nya arbetsrutinen men jag är väldigt pessimistisk till införandet. Det 

kommer inte att fungera” 

  

På Verköskolan testade man sitt nya system under en termin och sedan utvärderades det. 

Under utvecklingstiden hade den ansvariga regelbunden kontakt med den föräldern som 

föreslog systemet och uppdaterade sina arbetskamrater vid behov. Efter prövotiden visste 

lärarna hur systemet fungerade och om det fanns något som behövde förbättras.  

 

5.3.1 Jämförelse med befintliga teorier om uppföljning 

Uppföljning är viktigt för att uppehålla motivation och intresse. Även om det verkar som att 

förändringen framskrider som planerat är det viktigt att det finns en uppföljning. Det är just 

uppföljningen som skickar signalerna om att förändringen kommer att bli varaktig när 

projektet är slut. Det är även genom uppföljning som de ansvariga visar att de är insatta och 

att förändringen är viktig. Det måste finnas en envishet och målmedvetenhet hos de ansvariga 

för att driva projektet genom de svåraste prövningar. Vi har sett att lärarna har blivit 
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tveksamma till om det fortfarande pågår en förändring eller om allt har gått tillbaka till det 

normala. Med hjälp av en genomarbetad uppföljning kan de anställda få bekräftelse på att de 

gör rätt när de engagerar sig i utvecklingen och framtagningen av den nya arbetsrutinen.  

Ki Consulting, som vi har nämnt i vår teoretiska referensram, gör sin uppföljning genom att 

de går tillbaka till kunden och undersöker om förändringen gav förväntat resultat. Solving 

Bohlin & Strömberg tror att ett lyckat förändringsprojekt till femtio procent består av ledning 

med fast hand och att de övriga femtio procenten är beslutsamheten och envisheten för att 

driva igenom projektet.  
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6 Slutsatser 

Vi har nu studerat en påbörjad förändringsprocess i en traditionsbunden organisation. I detta 

kapitel kommer vi att sammanfatta vår studie samt presentera slutsatserna av vår empiriska 

undersökning.  

 

För att en förändring ska lyckas måste de anställda vara insatta i bakgrunden till förändringen 

och hur förändringen kommer att påverka deras arbetssituation. Genom att kontinuerligt 

informera om förändringsprocessen hålls motivationen hos de anställda uppe. Särskilt viktigt 

är detta när det gäller införandet av en ny IT-baserad arbetsrutin i en traditionsbunden 

organisation eftersom det ofta finns anställda som är tveksamma till att använda den nya 

tekniken. Metoderna som vi, genom den empirirska undersökningen, har kommit fram till bör 

skapa förutsättningar för en gynnsam förändring kommer vi presentera i följande avsnitt. 

 

6.1 Vår förändringsmodell 

Det finns ingen optimal modell som gör att en förändring lyckas och accepteras av de berörda. 

Det självklara är att de som faktiskt kommer att beröras blir väl informerade om vad det är 

som väntar eftersom det trots allt är de som utgör en organisation. Det är också dessa personer 

som har en del av makten som är avgörande för förändringsprocessens utgång.  

 

6.1.1 Viktiga åtgärder inför en förändring   

För att skapa goda förutsättningar för en lyckad förändring bör vissa nyckelord ständigt finnas 

i medvetandet hos dem som skall genomföra förändringen. I detta avsnitt kommer vi att 

presentera de nyckelord som vi anser är centrala inför en förändring. 

 

• Information – I den inledande fasen av en förändringsprocess är det viktigt att informera 

de som i slutändan kommer att använda den IT baserade arbetsrutinen om att en sådan ska 

införas. Finns det andra inom organisationen som skulle ha nytta av att få informationen 

ska naturligtvis även dessa informeras i ett tidigt skede. För att de anställda ska uppfatta 
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detta som något positivt och fördelaktigt måste de i ett tidigt stadium känna till målet med 

förändringen, i detta fall är målet att lärarnas arbetssituation kommer att förenklas. Detta 

ska fungera som en drivkraft vilket är viktigt för motivationen hos de anställda ska 

bibehållas så att den nya arbetsrutinen kan införas. När de anställda vet att förändringen 

kommer att innebära en förbättring i deras situation är de mer villiga att delta i 

förändringsprocessen och därmed bidra till införandet av den nya arbetsrutinen.  En 

kanske ännu viktigare del i informationsprocessen är att informationen kommer från rätt 

instans, det vill säga från dem som är ansvariga för förändringen. De anställda behöver 

veta varför beslutet om förändringen har tagits för att förstå behovet av förändringen. 

  

• Kommunikation – Kommunikationen mellan de ansvariga och de anställda måste 

existera för att de anställda ska kunna bidra med sin del i förändringsprocessen. Det är 

viktigt att alla åsikter och frågor kommer fram och reds ut för att undvika rykten och 

spridning av felaktig information. De anställda känner sig delaktiga i processen genom att 

vara med i diskussionen kring den nya arbetsrutinen. Genom kommunikation kan de 

komma med egna synpunkter och förslag som kan underlätta arbetet för de ansvariga 

kring utvecklingen av den IT baserade arbetsrutinen. Delaktighet genom kommunikation 

fungerar som motivation vilket båda parterna har fördel av.  

 

• Intresse och motivation – Inför införandet av den nya arbetsrutinen är det viktigt, som vi 

har nämnt innan, att de anställda ser fördelarna med förändringen. Det är av stor vikt för 

resultatets utfall att de anställda får veta hur förändringen kommer att påverka deras 

dagliga arbete. Fördelarna med den nya arbetsrutinen måste presenteras för de anställda 

eftersom de ökar chanserna för ett intresse för förändringen. Motivationen uppstår genom 

att de anställda ges en möjlighet att påverka utformningen av den nya arbetsrutinen som 

de i slutändan ska använda. Genom att den utformas efter de anställdas smak och 

preferenser minskar risken för att den ska uppfattas som komplicerad och avancerad.  
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6.1.2 Viktiga åtgärder under förändringen 

När förändringsarbetet har startat är det viktigt att de anställda är medvetna om den pågående 

förändringen. För att detta medvetande ska skapas hos de anställda är det viktigt att 

nyckelorden i förra avsnittet har funnits med under den förberedande fasen. I detta avsnitt 

kommer vi att presentera ytterligare ett viktigt nyckelord. 

 

• Uppföljning – Under förändringsprocessens gång är det viktigt med regelbunden 

uppföljning så att de anställda hela tiden vet hur och att projektet framskrider. Även 

uppföljning kan fungera som ett motiverande medel eftersom det ger en sorts delaktighet i 

arbetets gång fastän de anställda inte är delaktiga rent praktiskt. Brist på uppdaterad 

information och brist på uppföljning kan istället skapa motsättningar mot förändringen. De 

anställda kan känna sig utanför om de inte regelbundet får uppdaterad information om en 

förändring som rör deras arbetssituation. Genom att uppdateras på hur arbetet framskrider 

minskar man risken för att förändringen ska uppfattas som något övergående, tillfälligt 

projekt. Målmedvetenhet och uthållighet från de ansvarigas sida är avgörande för 

förändringens utfall och acceptans hos de berörda.  

 

6.2 Förhållandet mellan vår metod och den befintliga teorin 

Ulf Blossing har utvecklat ett antal faser som bör följas i en förändringsprocess. I dessa har 

han beskrivit vad som kan hända i respektive fas och vad man bör tänka på inför det. Vår 

metod är utvecklad på inledningsfasen till en förändring, den fas som måste genomföras med 

stor noggrannhet om förändringen ska lyckas. Vi har utvecklat vår metod på det sätt eftersom 

vi endast har haft möjlighet att titta på denna fas och analysera den eftersom det projekt, som 

utgjorde en del av vår studie, fortfarande är i utvecklingsstadiet. Trots det har vi ändå funnit 

många likheter med de teorier som finns representerade i vår teoretiska referensram.  

 

Blossing poängterar i fasen ”Initiering” vikten av att låta de anställda komma med egna 

förslag och belysa de problem som de upplever. Detta upplever även vi vara en av de 

viktigaste punkterna när det gäller förändringsarbete. Genom att se de anställda som en resurs 
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i förändringsarbetet vinner båda parterna. Genom delaktighet ökar intresset och motivationen 

för förändringen och dess resultat.  

 

Faserna ”Implementering” och ”Institutionalisering” tar upp vikten av att motivera de 

anställda och faktiskt få dem medvetna om att förändringen inte kommer att försvinna när den 

väl har genomförts, det sista ska ske genom uppföljning. Vi kopplar vår egen metod till detta 

genom vikten av information och kommunikation. Som vi nämnde förut bidrar information 

och kommunikation mellan de ansvariga och de anställda till reducering och avverkning av 

missförstånd. Genom uppföljning anser även vi att de anställda blir medvetna om att denna 

förändring fortfarande finns och att den kommer att stanna kvar även när själva 

förändringsprocessen är över. 

 

I de övriga teorierna som vi har arbetat med finns stora likheter med vårt resultat. Vi har sett 

att det verkar finnas ett klart samband mellan teorierna och verkligheten genom vår empiriska 

undersökning. De punkter som har poängterats mest i vår teoretiska referensram är också det 

som våra intervjupersoner har sagt sig tycka är viktigast. Detta sammanträffande var inget vi 

kunde förutse innan den empiriska undersökningen var gjord utan det framkom när vi 

sammanställde analysen och slutsatserna. 

  

6.3 Några avslutande tankar med förslag till fortsatt forskning 

Förändring är ett väldigt intressant område att studera. Det finns väldigt många företeelser 

som är viktiga att tänka på och samtidigt ta hänsyn till. Det finns ingen perfekt mall som skall 

följas vid förändringar, vi hittade i alla fall, aldrig en sådan under vår litteraturanalys. Dock 

finns det en del grundläggande metoder som bör tillämpas för att en förändring ska kunna 

accepteras när den presenteras.  

 

I vår uppsats har vi tittat på förändringar i en traditionsbunden organisation men vi är helt 

övertygade om att det skulle vara intressant att titta på hur förändringar genomförs i andra 

former av organisationer. I utvecklingsfasen av vår uppsats ville vi först studera förändringar i 

starka kulturer vilket senare visade sig vara ett komplicerat område. Vi begränsade oss därför 
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till traditionsbaserade organisationer men vi tycker fortfarande att förändringar i starka 

kulturer är ett intressant ämne att studera om man har tillgång till ett bra studieobjekt. Vi tror 

också att det vore intressant att titta på förhållandet genus/teknik och ålder/teknik vid 

införande av IT baserade arbetsrutiner i organisationer eller företag. Vi har inte haft möjlighet 

till detta eftersom antalet av tillgängliga personer för våra intervjuer och samtal har varit 

begränsat. Vi tror dock att en del intressanta resultat skulle kunna genereras av en sådan 

studie. Det känns också som om en sådan studie ligger i tiden eftersom det är väldigt blandade 

åldrar ute i organisationer. Denna mix gör att vanan vid IT varierar stort i många fall. 

 

6.4 Diskussion 

Innan den nya IT baserade arbetsrutinen ens presenteras för de anställda, som så småningom 

kommer att använda denna, bör de ansvariga för förändringen ha en realistisk syn på 

förändringsprocessen. Det är olika från organisation till organisation för vad som anses 

lämpligt vid en förändring i avseende till den anställda populationen. En organisation med en 

medelålder bland de anställda på 55 år behöver kanske mer tid på sig vid införande av en ny 

IT baserad arbetsrutin. I den organisationen borde en del andra strategier utarbetas för 

tidpunkten då arbetsrutinen faktiskt ska implementeras i arbetsvardagen. En organisation med 

en medelålder, bland de anställda, på 35 år skiljer sig avsevärt från den föregående 

organisationen. I den ”yngre” organisationen behöver man förmodligen inte vidta så drastiska 

åtgärder när arbetsrutinen ska implementeras. Anledningen till att det verkar vara så här kan 

vara att den äldre generationen inte har vuxit upp med IT och därför är det mer främmande för 

dem.  Den realistiska synen ska även innehålla ett tankesätt där ingen människa är perfekt och 

att det därför tar olika tid för alla att ta till sig vissa saker. 
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7.1 Det tänkta framtida scenariot 
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7.2 Intervjufrågor till lärarna på af Chapman 
1) Hur länge har Du arbetat här? 
2) Vilka ämnen undervisar Du i? 
3) Hur fick Du veta att det pågick ett projekt? 
4) Har Du fått information om det nya frånvarorapporteringssystemet? (Dess innebörd 

och hur det kommer att påverka ditt arbete?) 
5) Hur har ni fått information om projektet? Av vem? Hur mycket? 
6) Vilken var Din första reaktion när du hörde talas om detta? Varför? 
7) Har Du fått träffa de ansvariga för att ställa egna frågor eller för att ge egna förslag 

eller synpunkter? 
8) Är detta något Du önskar att du kunde ha gjort? 
9) Är Du medveten om projektets mål? 
10) Tycker Du att Du har fått tillräckligt med information? 

(om inte, vad hade Du önskat att veta mer om?) 
11) Upplever Du att det finns ett behov av förändring vad det gäller 

frånvarorapporteringen? 
12) Hur ställer Du dig till införandet? (Varför?) 
13) Blev Du tillfrågad när beslutet togs? (om nej se nästa fråga) 
14) Hur ser Du på detta? (förbisedd? inget ovanligt?) 
15) Hur har Du varit med och påverkat hittills? 
16) Hade Du velat göra något mer? 
17) Känner Du dig motiverad inför förändringen? Vad tror Du detta beror på? 
18) Träffar Du de övriga lärarna som också är berörda av detta genom testklassen? Pratar 

Ni om den nya arbetsrutinen? 
19) Tror Du att det redan nu finns en generell uppfattning av den nya arbetsrutinen bland 

lärarna? (positiv/negativ?) 
20) Tar Du denna nya arbetsrutin på allvar?  
21) Vad tycker Du om sättet projektet har utförts hittills?  
22) Har det funnits någon sorts uppföljning på projektet så att ni är insatta i arbetets gång? 
23) Vad tror Du kan skapa problem? Vad bör de tänka på nästa gång? 

 
INFÖRANDET 
1) Vad känner du inför användandet av handdatorn?  
2) Känner Du att Du, utan större problem, kommer att kunna lära dig att använda 

handdatorn? 
3) Tror Du att det kan uppfattas som för tekniskt?  
4) Tycker Du själv att det är för avancerat/komplicerat?  
5) Tror Du att utförlig information om själva handdatorn skulle uppskattas av lärarna? 
6) Vad tror Du kan skapa ytterligare problem? 
7) Vad ska de som utför projektet tänka på? 
8) Tror du att införandet av det nya systemet kommer att gå smärtfritt? (varför/varför 

inte?) 
9) Vad tror du kan göras för att det ska gå så smärtfritt som möjligt? 
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7.3 Intervjufrågor till den förändringsansvariga på Verköskolan 
1) Vilken är Din tjänst här? 
2) Hur länge har Du arbetat här? 
3) Varför införde ni denna nya arbetsrutin? 
4) Hur togs beslutet? 
5) När fick lärarna veta att detta skulle införas? 
6) Hur fick de informationen om detta? 
7) Hur var mottagandet? 
8) Har lärarna varit aktiva i beslutsprocessen? 
9) Är detta viktigt för acceptansen av det nya tror du? 
10) Fanns det motstånd till den nya arbetsrutinen bland lärarna?  
11) Varför uppstod motståndet? 
12) Har ni gjort försök för att minska motståndet? (om ja se nere) 
13) Vad gjorde ni för att minska det? (mer information, kommunikation?) 
14) Var ni medvetna om att det skulle kunna bli motstånd? 
15) Tänkte ni på något speciellt för att minska motståndet bland lärarna redan innan de 

blev informerade om tjänsten? 
16) Vad är viktigt att tänka på vid sådana förändringar tror du? 

 
INFÖRANDET 

1) Hur fungerade införandet av det nya systemet? 
2) Uppstod det problem då? 
3) Vad för typer av problem uppstod? 
4) Hur löste ni dem? 
5) Vad ska man tänka på vid införandet av det nya systemet? 
6) Tror Du att det finns några typiska problem när man ska införa en ny arbetsrutin på en 

skola? (vilka?) 
7) Kan man ta hänsyn till dessa innan införandet av det nya systemet påbörjas för att 

minska motståndet? 
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