
 

 

 

 

 

 

Förändringsarbete i förskola- 

En kvalitativ studie av kommunala verksamheter 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:   Anna Nilsson 

Handledare: Marie Gunnarsson 

Examinator: Kyriaki Doumas 

Termin: HT17 

Kurskod: 2PE50E 

Examensarbete 15 hp 



  



ABSTRAKT 
Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Pedagogik med inriktning Arbetslivspedagogik 

Examensarbete 15hp 

 

Titel Förändringsarbete i förskola – en kvalitativ studie av 

kommunala verksamheter 

Engelsk titel Workplace alteration in preschool - a qualitative study 

of municipal organizations  

Författare  Anna Nilsson  

Handledare  Marie Gunnarsson 

Datum  Januari 2018 

Antal sidor  24 

Nyckelord organisationsutveckling, förändringsarbete, delaktighet, 

motstånd, organisation development, organizational 

change, resistance, alteration, workplace change, 

lifelong learning, transformation 

 

Denna studie handlar om ledarens erfarenhet av förändringsarbete i 

förskolan. Undersökningen tar reda på förskolechefens syn på 

medarbetarnas delaktighet i förändringen samt vilka faktorer som 

påverkar genomförandet med anknytning till medarbetarnas lärande 

och utveckling. En kvalitativ metod har använts där sex stycken 

förskolechefer i intervju har berättat om sina erfarenheter. Resultatet 

visar att medarbetarna behöver förstå och se meningen med 

förändringen, dess syfte och mål för att kunna verkställa själva 

genomförandeprocessen. Faktorer som påverkar medarbetarnas 

engagemang i förändringsprocessen är kommunikation, känsla av 

delaktighet och samarbete. Det framkommer att ledaren har en 

betydande roll i förändringsarbete. Förskolechefen behöver skapa 

förutsättningar både ekonomiska och organisatoriska för att 

medarbetarna ska kunna fullfölja förändringen. 
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INTRODUKTION 
I detta avsnitt ges en introduktion till studien och begreppet förändringsarbete 

presenteras. Här följer även en beskrivning av hur förändringsarbete i denna studie 

uppfattas som en pedagogisk fråga. 

Organisationer behöver anpassa sig till en föränderlig värld, företaget behöver vara flex-

ibelt och aktivt medvetet om bland annat konkurrensfaktorer annars riskerar det motgång. 

I dagens samhälle pratas det om organisationsförändring som något ständigt pågående, 

utan början eller slut. En organisations förändringsprocess har ingen spikrak väg för att 

nå sitt mål. Långt ifrån alla förändringsprocesser lyckas att genomföras, men det går att 

påverka processen genom planering och förberedelse (Ahrenfelt, 2013). Idag möts arbets-

tagare av ständiga förändringar i arbetslivet. Vi lever i en tid av turbulens och stora för-

ändringar på arbetsmarknaden (Alvesson & Sveningson, 2008). Krav på flexibilitet och 

förmåga till anpassning är egenskaper som många arbetsgivare uppfattar vara viktigt hos 

sina medarbetare. Förändring och utveckling sker i alla organisationer och företag. Det 

kan exempelvis innebära globalisering, utveckling av tekniska system, omorganiseringar 

och strukturförändringar. Det kan även vara neddragningar eller nya arbetssätt och rutiner 

som ställer krav på de anställda att kompetensutveckla sig eller anpassa sig till nya direk-

tiv, lära om eller lära nytt (Ahrenfelt, 2013; Alvesson, Sveningson, 2008; Kotter 1996). 

Vid förändringsprocesser i organisationer påverkas även de strukturer och rutiner som 

finns på arbetsplatsen, det kan till exempel vara att ett företag uppdaterar ett program till 

en maskin i en tillverkningsindustri, som gör att medarbetarna behöver lära sig den ma-

nualen, men det kan också vara en förändring av hela verksamheten som företagets in-

riktning, vision, kundbemötande och marknadsföring. Dessa två olika typer av föränd-

ringar kallar Ahrenfelt (2013) för förändring av första respektive andra ordningen. Den 

första ordningen beskriver mindre förändringar, som påverkar några få medarbetare och 

den andra ordningen består av större organisatoriska processer som genomsyrar hela 

verksamheten och berör alla individer på företaget (Ahrenfelt, 2013). 

Förändringsarbete kan uppfattas som en pedagogisk fråga då det handlar om att individer 

behöver lära sig hantera nya direktiv eller utveckla nya arbetssätt. Wallo, Nilsson, 

Rönnqvist & Davidsson (2011) beskriver att förändring är att gå från ett stabilt tillstånd 

till ett annat stabilt tillstånd och perioden däremellan finns möjlighet för lärande.  

Det talas sällan om känslor och meningsskapande hos personalen som medverkar i en 

förändringsprocess, trots att det är medarbetarna som ska genomföra, skapa och forma 

processen (Alvesson & Sveningsson, 2008). Vid genomförandet av en förändringsprocess 

behöver det säkerställas att det är några medarbetare som fungerar som nyckelpersoner i 

förändringen. Nyckelpersonerna bör ha en vilja att driva och påverka förändringen. Dessa 

medarbetare har som uppdrag att skapa fler engagerade och motiverade medarbetare samt 

att genomföra förändringsprocessen. (Alvesson & Sveningsson, 2008). 

Vad som gör ämnet intressant är att förändringsprocesser är beroende av hur de 

genomförs och resultaten av dem återspeglas på företagets och de anställdas välmående. 

Förändringsprocessen kan också vara krävande, både vad det gäller att det tar tid och att 

det krävs ett engagemang för implementering. När förutsättningar förändras skapas nya 

arbetsrutiner som kräver energi. Det sker en utveckling, transformation. Företagets väl 

och utveckling kan mätas i form av konkurrenskraft eller konkurrensutsatthet som 

förknippas med ekonomiska värden (Melén Fäldt, 2010). 
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Det som studeras i denna uppsats är förändringsarbete inom kommunal förskola, och 

vilka är faktorerna som påverkar processen. De utvalda respondenterna är förskolechefer, 

deras erfarenheter av förändringsarbete är intressant att studera eftersom de i sin yrkesroll 

påverkas av olika intressegrupper till exempel: barn, vårdnadshavare, personal, 

skolledning i kommunen och politiska beslut. Verksamheten regleras av styrdokument 

(Skolverket, 2017), förordningar, lagar samt påverkas av kommunala visioner. 

Förordningen som gäller förskolans verksamhet heter SKOLFS 1998:16, det är 

förskolans läroplan och den beskriver mål och riktlinjer samt förskolans värdegrund och 

uppdrag. Skolverket redogör: läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, 

barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna (Skolverket, 2017). 

Förskolan består av en lärandemiljö för målgruppen barn 1–6 år, personalen arbetar dag-

ligen med pedagogiska frågor. Förskolan är en miljö där det ofta förekommer olika för-

ändringsarbeten både ekonomiska och organisatoriska, stora som små. Det kan vara allt 

från en förändring av ekonomiskt slag som nedskärning av personal, till organisations-

förändring som omstrukturering av arbetslag eller fokus och utveckling inom specifika 

ämnesområden. I dagsläget är det många barn som står i kö i många kommuner, vilket 

innebär att det framöver kommer byggas ut och bygga till flera nuvarande förskolor för 

att möta upp behovet. 

Bakgrund 

Lärande och förändring  

Förändringar innebär nya situationer, utmaningar och arbetssätt, därför är lärande en 

ofrånkomlig följd av utvecklings- och förändringsarbete (Ellström, 2004). Ett villkor för 

lärande i arbetet menar Ellström (2004) är verksamhetens klart och tydligt formulerade 

mål, dessa avgör gruppen och individens initiativ till genomförande. Vidare förklarar 

Ellström (2004) att det är i själva handlandet emot de formulerade målen som det sker ett 

lärande. När målen är oklara påverkar det både gruppen samt individens handlade och 

kan istället resultera i ett hinder för utveckling (Ellström, 2004). Är målen otydliga 

försvårar det förändringsprocessen då medarbetarna upplever det som förväntas, oklart 

(Ahrenfelt, 2013). 

Vid förändring sker ett lärande. Ellström (2004) skriver om att lärande sker dagligen i 

arbetet med en förklaring av två perspektiv för lärande i arbetslivet. Det ena är 

anpassningsperspektivet och det andra är utvecklingsperspektivet. Det 

anpassningsinriktade perspektivet påvisar hur medarbetare är problemlösande och tar till 

sig kunskaper vid en given arbetsuppgift där förutsättningen är givna begrepp, regler och 

metoder som ska användas. Det utvecklingsinriktade lärandet är ett ifrågasättande, 

experimenterande och en utveckling av till exempel kunskaper, verksamheter eller 

materiella förutsättningar. I det utvecklingsinriktade lärandet sker en utveckling både för 

individen och organisationen. Inför ett utvecklingsinriktat lärande behövs goda villkor 

som planering, organisering och pedagogiska insatser som kan främja lärandet (Ellström 

& Hultman, 2004). Författarna menar, för att lyckas med nytänkande och förnyelse som 

exempelvis i en förändringsprocess, krävs det utvecklingsinriktade lärandet (Ellström & 

Hultman, 2004).  
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Ellström och Hultman (2004) förklarar att lärande är en utveckling av kunskap, 

kompetens och andra mänskliga resurser som främjar individens och verksamhetens 

utveckling. De presenterar tre lärandedimensioner. Den första som kallas subjektiv 

dimension innehåller kunskap, färdigheter, vanor, förhållningssätt och värderingar. Den 

andra som kallas utförandedimension som innefattar att man förbättrar arbetssätt, 

utvecklar och prövar nya möjligheter för att lösa problem. Den tredje och sista 

dimensionen avser hur individen förändrar sin materiella och/eller sociala kontext. Som i 

sin tur ger nytt lärande bestående av kunskap, begrepp eller modeller (Ellström & 

Hultman, 2004). Vid förändringsprocesser kan lärandet bestå av en eller flera av dessa 

dimensioner beroende på hur omfattande förändringen är. Alvesson och Sveningson 

(2008) visar en plan som de menar är vanligt förekommande vid 

organisationsförändringar. Det första är att utvärdera situationen och fastställa målen, 

sedan utformas de tilltänkta alternativet, där man undersöker och jämför det man har i 

dagsläget med vad man vill uppnå. Där formuleras en plan som sedan genomförs för att 

avsluta med en utvärdering av förändringen. Denna plan påminner mycket om 

lärandeprocessen som beskrivs närmare i teoridelen. 

Medarbetarens delaktighet och ledarens påverkan i en 
förändringsprocess 

Medarbetarnas delaktighet vid förändring visar sig ha en stor betydelse för 

genomförandet och det slutgiltiga resultatet. Vid organisationsutveckling är det inte bara 

organisationen som grupp som behöver utvecklas utan även varje medarbetare som 

individ (Wallo et al, 2011). Ahrenfelt (2013) beskriver motstånd som frigjord mental 

energi uttryckt i ett äkta engagemang mot en bestämd process (Ahrenfelt, 2013:26). 

Författaren menar att motstånd inte behöver vara negativt utan att ledaren kan dra nytta 

av motståndet då det är ett bevis på engagemang och delaktighet. Att en individ inte har 

motivationen och viljan att medverka i en förändringsprocess kan bero på flera saker: 

medarbetaren kanske inte har samma uppfattning med organisationen om 

förändringsbehovet eller att individen upplever att de beslut som ledningen tagit påverkar 

arbetssituationen negativt. Det kan vara nya arbetsuppgifter eller arbetsvillkor som gör 

att kraven på kompetens för yrkesrollen ändras (Ahrenfelt, 2013). På vilket sätt individen 

blir påverkad i sin arbetssituation har betydelse för hur medarbetarna förhåller sig till 

förändringen och hur de uppfattar sina egna professionella intressen i relation till 

förändringen (Alvesson & Sveningson, 2008). Individen kan gå från att känna sig trygg i 

sin yrkesroll till otrygg då det tolkas som oklart vad förändringen kräver av medarbetare. 

I förändringsprocesser är det vanligt att individen söker efter sin egen personliga mening 

i förändringen för att finna motivation till att genomföra processen (Wallo et al, 2011). 

Flera olika faktorer spelar roll för att uppmuntra medarbetarnas medverkan och delaktig-

het. Begreppet KASAM, (Känsla Av SAMmanhang) används för att tydliggöra vikten av 

varför och meningen med, det som i detta fallet är förändringsarbete (Antonovsky, 2005). 

För att kunna genomföra en förändringsprocess behöver medarbetarna vissa verktyg för 

att finna drivkraften och motivationen att vilja delta och genomföra förändringen: 

• Begriplighet- att ha ordning och reda och en viss struktur. Att individen kan tolka 

processen på ett realistiskt och begripligt sätt, se problem och möjligheter. 

• Hanterbarhet- att individen anser sig ha möjlighet att hantera situationen. Att in-

dividen har resurser både egna och andras för att få hjälp och stöd. 
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• Meningsfullhet- att individen ser mening med och förstår varför det är värt att 

lägga ner mycket tid, energi och engagemang (Antonovsky, 2005). 

Många forskare som undersökt förändringsarbete och ledarens inflytande över proces-

sen hänvisar till Kotter (1996) som beskriver åtta punkter på misslyckanden vid genom-

förandet av förändringsprocessen: 

1. Att inte få medarbetare att förstå varför det behövs en förändring och mening med 

förändringen.  

2. Att vid förändring endast engagera en grupp med människor. Det är av stor vikt att alla 

nivåer i företaget sitter representerade i en förändringsgrupp. 

3. Att inte företaget har tydlig vision, målbild. Det skapar en otydlighet som i sin tur kan 

skapa problem. 

4. Att inte ha en trovärdig förmedling av visionen och vikten av kommunikation både i 

ord och i handling. 

5. Att inte ta tag i hinder som man möter på vägen. Att blunda för problem gör inte att de 

försvinner. 

6. Att missbedöma tiden det tar för att genomföra en förändring. Ha en realistisk plan för 

hur lång tid det kan ta. 

7. Att ta ut segern i förskott, vilket kan göra att förändringen stagnerar innan mål är upp-

nått. När segern tas ut i förskott stagnerar drivkraften för förändring. 

8. Att misstolka vikten av en djup i förankring i företagets värderingar och kultur. 

Som en sammanfattning av dessa punkter kan vi se att en ledare genom sitt agerande ökar 

chanserna till ett lyckat förändringsarbete genom att medvetet arbeta för att medarbetarna 

ska känna sig delaktiga i processen. Med punkterna som bakgrund är det av största vikt 

att de medarbetare som påverkas av förändringen är informerade, förberedda och enga-

gerade i vad förändringen kan komma att innebära (Kotter, 1996).  
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Tidigare forskning 

Organisationen i förändring 

Även tidigare forskning har undersökt misslyckande i förändringsprocessen. Där fram-

kommer att organisationsförändring är en situation som avbryter ett normaliserat tillstånd 

och att så mycket som 70% av alla förändringar fallerar (Choi & Ruona, 2011; Beer & 

Nohria, 2001; Burke, 2011). Orsaken till att många förändringsarbeten inte når sitt mål är 

misslyckande i själva genomförandefasen på grund av att det bland annat finns för många 

initiativ på lösningar vilket resulterar i bristande fokus och nederlag (Choi & Ruona, 

2011; Beer & Nohria, 2001). 

Idag befinner sig många organisationer enligt Choi och Ruona (2011) i något som skulle 

kunna kallas en kontinuerlig förändringsprocess. Som medarbetare i en organisation som 

står inför en förändring behöver individen vara förberedd. Choi & Ruona (2011) nämner 

begreppet unfreezing som innebär att desto mer förberedd medarbetaren är, desto högre 

är chansen att lyckas med förändringen. Medarbetare som har egenskaper som flexibel, 

läraktig, initiativrik, kreativ och självständig är betydelsefulla när det handlar om att 

genomföra ett förändringsarbete (Melén Fäldt, 2010). Vid beskrivning av 

organisationsförändring framhåller många forskare bland annat Melén Fäldt (2010) två 

olika strategier, ekonomisk eller organisatoriskstrategi. Det ekonomiska, ”hårda” 

perspektivet handlar om att sänka kostnader, nedskärningar av personal, 

omstruktureringar, öka resultatet och omsättning eller ge bättre avkastning. Det ”mjuka”, 

organisatoriska perspektivet handlar om värden som företagskultur, engagemang, 

attityder, psykologiska kontrakt, förtroende och kommunikation i företaget. Det så 

kallade psykologiska kontraktet nämns i flertalet artiklar i tidigare forskning gällande 

organisationsförändring med fokusering på organisationsstrategi. Det förklaras av Melén 

Fäldt (2010) som organisationens förväntningar på individen och individens 

förväntningar på sin organisation. I Beer och Nohrias (2001) artikel studerades något som 

få har lyckats med och det är att genomföra både en ekonomisk och en organisatorisk 

förändring. De ekonomiska värdena påverkades genom att företaget började med att ta 

bort vissa chefstjänster samtidigt som de frös de anställdas löner. Medarbetarna 

uppmuntrades till att engagera sig för att driva förändringsprocessen framåt och som 

belöning fick de anställda en rörlig lön som påverkades av företagets utveckling. 

Organisatoriskt skapade de team över alla yrkesgrupper, där de tillsammans förde 

dialoger och gemensamt kom de fram till strategier som strävade mot samma mål.  

Beer och Nohria (2001) menar att dagens företag måste klara att hantera förändringar 

eller så kommer de att bli utkonkurrerade av företag som klarar av utveckling bättre. Vid 

förändringar av både Ekonomisk och Organisatorisk-strategi kan de två strategiernas mot-

sättningar missbedömas. Författarna menar att svårigheten att genomföra båda föränd-

ringarna samtidigt underskattas. Företag som däremot lyckas att skapa en blandning av 

hårda och mjuka strategier för förändring kan förvänta sig lönsamhet och produktivitet 

samt stora konkurrensfördelar, menar Beer och Nohria (2001). Burke (2011) hävdar att 

vid organisationsförändring ska man se på förändring som en kontinuerlig process snarare 

än kort och tillfällig. Burke betonar att det bör finnas plats för ett improvisatoriskt hand-

lande i en förändringsprocess mer än planerade initiativ. Han tar även upp att om attityden 

hos medarbetare och ledare är mer tillmötesgående och öppen blir förändringen lättare att 

genomföra (Burke, 2011). 
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Delaktighet, beredskap och motstånd i förändringsarbete 

Det är genom delaktighet som de bästa resultaten av förändring blir till. Genom 

kommunikation som skapar förståelse, acceptans, och engagemang förstår medarbetaren 

meningen med förändringen. Medarbetarens inställning till och medverkan samt 

delaktighet är av stor betydelse för hela förändringsarbetet. Detta eftersom det är 

medarbetaren som ska verkställa förändringen. Det innebär att individen spelar en viktig 

roll när det gäller att genomföra själva förändringen (Melén Fäldt, 2010; Choi & Ruona, 

2011; Cabrera & Hernández, 2014). Det är medarbetarnas engagemang, samarbete och 

inställning som påverkar om förändringsarbetet blir framgångsrikt eller inte. 

Organisationer förändras, tack vare sina medarbetare genom att de förändrar sitt beteende 

i genomförandeprocessen. Ofta underskattas medarbetarnas centrala roll i processen av 

arbetsgivaren (Choi & Ruona, 2011). För att skapa goda förutsättningar för individen 

inför förändring är beredskap för organisationsförändring avgörande. De individer som 

visat sig ha högre beredskap inför förändring var också mer benägna att ändra sitt 

beteende för att stödja förändringsprocessen (Melén Fäldt, 2010). När individer uppfattar 

förbättringsmöjligheter, kommer de att utveckla positiva tankar om förändringen, vilket 

reducerar motståndet. Medarbetaren kan känna sig både entusiastisk eller motvillig över 

förändringen, samma person kan ha båda känslorna. Men, om en anställd uppfattar att 

han eller hon kommer att uppnå bättre social integration och stöttande relationer, kommer 

de känslor som består av stress att minska (Cabrera & Hernández, 2014). Melén Fäldt 

(2010) beskriver förändringskompetens och syftar då på individens förmåga att hantera 

en förändring. De individer som har förändringskompetens bär ofta med sig en positiv 

upplevelse från tidigare av förändringsprocesser och upplever att de har goda 

förutsättningar att klara förändringen.  

Med utgångspunkt i att förändringskompetens existerar i relationen mellan 

individ och omgivning, är det naturligt att tänka sig att det är där som 

förutsättningar för lärande av organisationsförändring formas. 

(Melén Fäldt, 2010:46) 

Medarbetarna kan vara emot själva förändringen. De kan anse att det är för 

energikrävande och ifrågasätter företagets förändringsbehov. Individen kan tycka att det 

fungerar bra på arbetsplatsen i dagsläget och att det inte finns anledning till förändring. 

Medarbetarna kan också uppleva en maktlöshet och har svårt att se förändringen till sin 

egen fördel. Att uppmuntra människor att prata om sina känslor av rädsla och motstånd 

kan vara till hjälp för att förstå vad som oroar eller vilka farhågor personen har (Melén 

Fäldt, 2010). Flera av artiklarna beskriver att om det finns en förväntan att möta motstånd 

kommer vi garanterat att göra det (Choi & Ruona, 2011; Cabrera & Hernández, 2014; 

Melén Fäldt, 2010). Burke (2011) menar att om man redan i början diskuterar 

medarbetarnas känslor och upplevelser av ett förändringsarbete, kan man genom dialog 

hantera orosmoment och istället skapa ett engagemang. Vid arbete inför förändring 

förklaras vikten av beredskap och som ledare bör de positiva intuitionerna framhävas med 

förändringen. Om medarbetarna är förberedda dämpas ängslan (Choi & Ruona, 2011). 

Många förknippar motstånd som något negativt, men Burke (2011) menar att motstånd 

är energi, och motståndarna visar att de bryr sig om förändringen. Detta kan bidra till att 

diskussionen går mot en problemlösande inriktning och medarbetaren kan gå från en 

ambivalens till en acceptans. Det kan göra att individens motstånd förändras till medhåll 

(Burke, 2011).  
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Teori om lärande vid förändring 

Lärande sker varje dag inte bara i skolmiljö, utan i alla sociala sammanhang. Precis som 

i förändring så startar allt lärande med en händelse eller utmaning där individen får pröva 

sina kunskaper genom att utforska och pröva sig fram till lösningen. När resultatet är 

synligt har individen lärt sig något nytt, vilket innebär att individen och gruppen 

utvecklas. Lärande är en pågående process där vi dagligen är delaktiga i situationer där 

vi behöver kommunicera, reflektera och agera, det genererar till erfarenheter och ny 

kunskap. I förändring är det lärandet som får oss att ge mening till, att försöka att förstå 

och söka svar. Lärande ger oss kunskap och färdigheter som påverkar oss som individer 

(Jarvis, 2010). 

Jarvis (2010) framhåller det livslånga lärandet, att lärande är naturligt och att man lär sig 

något nytt varje dag. Lärandet sker genom social gemenskap och upplevelser tillsammans 

med andra, där vi växer och utvecklas som människor. Varje arbetsplats har en kultur 

bestående av språk, kunskap, färdigheter, tro och värderingar som påverkar människans 

lärande i de sociala sammanhangen (Jarvis, 2010). Dessa faktorer och hur de samspelar 

påverkar en förändringsprocess. Jarvis (2010) menar att mänskligt lärande börjar med en 

disjuncture dvs ett oväntat problem som inte har någon självklar lösning. Disjuncture 

beskrivs som klyftan mellan vad vi förväntar oss att uppleva när vi har en erfarenhet av 

världen som en följd av vårt tidigare lärande och vad vi faktiskt konfronteras med (Jarvis, 

2010). 

Jarvis (2010) uppmärksammar tre typer av lärande: Ickelärande, Oreflekterat lärande och 

Reflekterat lärande. 

Ickelärande: Människor lär sig inte alltid av sina erfarenheter, det kan vara så att personen 

slår ifrån sig kunskap, är inte mottaglig eller tar inte till sig kunskap. Individen har ett 

motstånd, ett försvar mot lärande, en bortträngning. 

Oreflekterat lärande: Personen lär sig men reflekterar inte över lärandet utan kanske 

tänker på annat. De kan lyssna och iaktta i en undervisande situation men hoppar över 

steget att reflektera vilket gör att de inte lär sig fullt ut. Att endast memorera kunskap utan 

reflektion ger en viss kunskap utan att mottagaren riktigt förstår varför eller hur allting 

har ett samband.  

Reflekterat lärande: Ett resonerande, begrundande eller experimenterande lärande. Hur 

det kommer sig och vad beror det på. En slutsats uppnås och kunskapen utvecklas. 

I Jarvis (2010) lärandeteori uppmärksammas transformationen som en del av 

lärandeprocessen. Med transformation menas att mentala scheman skapas och utvecklas, 

nya perspektiv uppstår som gör att människan utvecklas och ändras (Jarvis, 2010). 

Sammanfattningsvis sker lärandet vid nya erfarenheter, som ställer nya krav på individens 

kunskap både kroppsligt och biologiskt. Individen söker tillsammans med andra 

lösningen på problemet och nya perspektiv träder fram. På sidan 8 beskrivs lärandet i en 

modell av Jarvis (2010). 
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Fig. 1: Jarvis (2010:81) bild av lärprocesser 

 

 

Här följer en beskrivning av ett av flertalet alternativ som finns beskrivna med pilar i 

modellen, där denna beskrivning är ett exempel på hur förändringsarbete kan gå till: 

Bilden beskriver att förändring och lärande börjar hos (1) en individ som är med om (2) 

en disjuncture eller händelse genom en socialkontext. (3) Personen jämför händelsen med 

sin tidigare erfarenhet. (6) Individen inser att detta är en ny erfarenhet och prövar olika 

lösningar, vilket ger ny kunskap (7) Personen utvecklar och blir mer erfaren, förfarandet 

memoreras vilket möjliggör att förändringsarbetet och individen utvecklas (Jarvis, 2010). 

I Jarvis modell (2010) beskrivs lärande och processer som sker på olika sätt. Därav är inte 

action (5) eller emotion (4) med i exemplet som beskrivs ovan. Lärande innefattar 

utveckling både i grupp och för individen. På samma sätt som lärande processen går till 

tolkas processen i förändringsarbete av Ellström och Hultman (2004) där gruppen eller 

individen får en uppgift som ska genomföras. I och med förändringen sker ett lärande hos 

de inblandade individerna. I processen prövas arbetssätt som utvecklas och utvärderas för 

att nå slutmålet (Ellström & Hultman, 2004).  
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Syfte och problemformulering 

Uppsatsen syfte är att beskriva förskolechefers erfarenhet som ledare av förändringsar-

bete. Studien kommer att undersöka ledarnas syn på medarbetarnas delaktighet samt 

motstånd och vad som påverkar förändringsprocesser med anknytning till lärande och 

utveckling. 

 

Utifrån syftet har följande en fråga formulerats:  

• Vad berättar förskolechefer om sina erfarenheter av förändringsarbete i försko-

lan? 
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METOD 
Metodavsnittet skildrar studiens utformning och börjar med de metodologiska 

utgångspunkterna för att sedan beskriva planering och genomförande samt analys, 

äkthet, tillförlitlighet, etiska principer för att slutligen ta upp studiens möjlighet till 

generalisering.  

Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie har genomförts med ett kvalitativt förhållningssätt för att ge insikt i försko-

lechefers erfarenhet kring förändringsarbete. För att få en ökad förståelse för individers 

upplevelser har ett hermeneutiskt synsätt nyttjats. Bryman (2008) beskriver hermeneuti-

ken som en ökad uppfattning för människors beteenden med ett tolkningsinriktat perspek-

tiv (Bryman, 2008). 

 

I uppsatsen har en kombination av en induktiv och en deduktiv ansats använts. Den de-

duktiva ansatsen inleds med att en teorisökning, här bestående av litteratur och tidigare 

forskning. Med utgång från teori prövas en frågeställning, hypotes. Data samlas in genom 

intervjuer för att undersöka området och resultatet analyseras. Hypotesen bekräftas eller 

förkastas (Bryman, 2008).  Den induktiva ansatsen innebär att författaren utgår från det 

insamlade empiriska materialet för att sedan hitta en passande teori. Induktion har varit 

ett arbetssätt när jag sökt i teorin för ämnen och frågor som kan ge inspiration till uppsat-

sen (Kvale, Brinkmann, 2014). Här har ansatserna pendlat mellan induktiv och deduktiv 

beroende på var någonstans i forskningsprocessen författaren har befunnit sig. Den de-

duktiva ansatsen använts i början av studien genom att studien inleddes med att börja läsa 

tidigare litteratur och forskning i förändringsarbete, för att kunna resonera kring, reflek-

tera och förstå datainsamlingen (Kvale, Brinkmann, 2014). I litteratur och tidigare forsk-

ning framkom faktorer gällande förändringsarbete. Dessa användes för att kategorisera 

intervjufrågorna, för att se ställa öppna frågor, och analysera svaren. Dessa svar har syn-

liggjorts genom respondenteranas egna berättelser om sina erfarenheter. Dessa berättelser 

skapar en mening och beskriver hur förskolecheferna uppfattar förändringsprocesser som 

genomförs tillsammans med sina medarbetare. 

I denna undersökning betraktas det empiriska materialet som berättelser, narrativ. Den 

narrativa traditionen fokuserar på texter och utsagors mening utifrån ett berättelseper-

spektiv. Materialet har alltså hanterats utifrån ett narrativt perspektiv, och jag har utgått 

från forskningsfrågorna vid analysarbetet. Valet av metod är för att ett intresse finns av 

att undersöka respondenternas upplevelser som beskrivs i ett berättande perspektiv. In-

tervjupersonerna har dock inte berättat sin livshistoria utan här presenteras berättelserna 

i kortare avsnitt gällande förändringsarbete på arbetsplatsen. Respondenternas berättelser 

har jämförts med teorin och tidigare forskning, kodats och gemensamheter har tydiggjort. 

Därefter har kategorier identifierats. Den narrativa metoden ger respondenten möjlighet 

att utveckla sin historia och intervjuaren kan följa upp med följdfrågor, för att uppmärk-

samma det viktigaste i innehållet av berättelsen. Till skillnad från en tematisk analys som 

koncentrerar på de teman och teoretiska uppfattningarna, mer strukturerad på förhand, 

om har mer fokus på ämnet mer än respondentens egna historia (Kvale, Brinkmann, 

2014). Ordet narrative kommer av latinets gnarus som betyder att veta, vara bekant med, 

expert på, eller kunnig i. Narrativ handlar dels om att skildra berättelse men även att det 

är en typ av kunskap som är underordnad av den vetenskapliga kunskapen (Johansson, 
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2005). Denna metod passar väl in i det kvalitativa förhållningssättet då det innebär att 

denna berättande form framhäver det meningsfulla i individens upplevelse (Johansson, 

2005). Det narrativa fokuserar på hur människor skapar mening i det som hände. Narrativ 

analys kan användas vid livsberättelse men även i andra berättelser där man vill skapa en 

personlig berättelse. Det bygger på respondentens perspektiv snarare än objektiva fakta 

(Bryman, 2008). Johansson (2005) menar att även när man använder ett narrativ metod 

kan en intervjuguide vara tematisk, semistrukturerad eller ostrukturerad.  En förhoppning 

med att använda det narrativa sättet är att få en djupare förståelse och inblick i respon-

dentens berättelser och erfarenheter (Johansson, 2005). 

Planering och genomförande 

Urval och genomförande 

Urvalet i denna kvalitativa studie är yrkesgruppen förskolechefer från förskolor i kom-

munal regi då dessa ansågs på förhand kunna svara på de aktuella forskningsfrågorna dvs 

ändamålsenligt urval (Bryman, 2008). Av praktiska skäl togs kontakt med förskolechefer 

i två närliggande kommuner. De två kommunerna bestod av totalt 10 förskolechefer, 

varav alla kontaktades. Av de tio var det sex stycken som valde att tacka ja och tid för 

intervju bestämdes. Respondenterna representeras av förskolechefer som har personal och 

driftansvar för respektive förskola.  

Etiskt ställningstagande 

Under hela processen har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna, 

Vetenskapsrådet (2002) med informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Rent praktiskt innebar det att innan intervjuerna skedde, 

skickades ett missiv som beskrev de etiska principerna. Väl på plats på förskolan för 

intervjutillfället informerades respondenterna om de forskningsetiska principerna: att det 

var frivilligt att medverka, att de när som helst kan avbryta eller undvika att svara på en 

fråga. Att materialet läses och nyttjas endast av författaren och att underlaget 

avidentifieras. Det förtydligades även vid intervjutillfället att vilken person som sagt vad 

eller vilken förskola den intervjuade arbetar på inte framgår i uppsatsen enligt 

Vetenskapsrådet (2002).  Respondenterna blev tillfrågade om det var okej att spela in 

intervjun för att materialet skulle kunna transkriberas. 

Insamling, analys och instrument 

Tidigare forskning samlades in via databaser som Google Scholar och ERIC samt Pro-

quest. De sökord som användes var ”organizational development”, ”resistance” och ”life-

long learning”. Artiklarna som valdes ut var peer-reviewed från år 2001 beroende på deras 

relevans. Artiklarna som valdes var fyra presenterade i tidskrift och en doktorsavhand-

ling. De utgjorde grunden till den sammanfattning som presenteras under rubriken tidi-

gare forskning. Artiklarna har lästs igenom ett antal gånger. Först började jag läsa ab-

strakt, sedan rubriker och undersökningsmetod. För att sedan besluta om materialet var 

tillräckligt intressant för att gå vidare och läsa artikeln i sin helhet.   

För att kunna analysera och skapa ett underlag som svarade på forskningsfrågorna valdes 

en kvalitativ intervju med en narrativ prägel som insamlingsmetod. Valet av kvalitativ 

intervju berodde på att svaren gärna skulle vara så berättande och öppna som möjligt för 
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att kunna ge en bild av förskolechefers erfarenheter av förändringsarbete på förskolan. 

Intervjuguiden utformades efter vissa kategoriseringar som inledande frågor om försko-

lechefens roll, förändringsarbete, medarbetarnas delaktighet och motstånd samt faktorer 

som påverkar förändringsarbete. Kategorierna växte fram under perioden för teori sök-

ning, då dessa ämnen är återkommande i artiklar och litteratur. Under dessa katergorier 

ställdes totalt sju planerade frågor, tillsammans med ett antal följdfrågor. Utformningen 

av intervjuguiden var noga genomarbetad för att frågorna inte skulle vara varken värde-

rande eller stängda, utan öppna för respondenternas berättelser. Innan intervjuguiden an-

vändes skickades den ut på en pilotstudie där en tidigare förskolechef läste igenom frå-

gorna och kom med förslag om förbättringar. Justeringar gjordes med målet att få svar 

som var berättande av respondenterna. Intervjuguiden var semi-strukturerad så att det 

skulle finnas möjlighet till att ställa följdfrågor (Bryman, 2008). Plats för intervjuerna 

valdes av respondenterna och i varje fall föredrog de att jag kom till deras arbetsplats och 

gjorde intervjun. Intervjuerna tog mellan 35-60 minuter och det användes ett tekniskt in-

strument bestående av en mobiltelefon med inspelningsfunktion för transkribering.  

Insamlingen av data gjordes under två veckor då intervjuer var bokade samt transkribe-

ringen utfördes parallellt under den tiden. I intervjuerna begränsas inte respondenterna att 

endast tala om organisatorisk eller ekonomisk förändringen utan de lämnas att beskriva 

fritt vad de har för erfarenhet kring förändringsarbete. Respondenterna är avidentifierade 

och benämns som förskolechef A, B, C, D, E och F i transkribering och i resultatdel. 

Transkribering gjordes samma dag eller dagen efter intervjun. Då en narrativ metod an-

vänds har respondenterna berättat på ett fritt sätt, med återkoppling till de få intervjufrå-

gorna. Det gör att det inspelade materialet har brett innehåll. Allt inspelat material är inte 

relevant för studien därav har de delar som har betydelse för studien och ämnet transkri-

berats. Den transkribering som gjorts har antecknats i skriftspråk för att göra det lättare 

att läsa. Då transkribering var gjord skapades ett nytt dokument där underlaget sorterades 

under kategorier som förändringsarbete, medarbetarnas delaktighet och motstånd och på-

verkansfaktorer i förändringsarbete. Detta material sammanställdes som kortare berät-

telse och presenteras i uppsatsen under rubriken resultat.  

Eftersom målet var att få beskrivande och berättande svar var det inte aktuellt med en 

enkät, eftersom enkäter kan begränsa individens möjlighet till svar. Av samma orsak var 

det inte aktuellt att göra observation eller andra studier, då det i detta fallet anses som 

bästa valet av insamling utifrån hur materialet skulle användas (Bryman, 2008).  

Tillförlitlighet, äkthet och generalisering 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i mätningen och handlar om hur vi mäter. För att 

stärka reliabiliteten i de kvalitativa intervjuerna har transkribering utförts. Validitet eller 

tillförlitlighet består enligt Bryman (2008) av fyra delkriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten 

innebär att man säkerställer att forskning är utfärdad enligt regler och att resultaten 

rapporteras till de personer som tagit del i forskningen. Vetenskapsrådets 

forskningsprinciper (2002) löper som en röd tråd genom hela arbetet. De repondenter som 

önskar ta del av uppsatsen kommer att få den färdiga upplagan skickat till sig. 

Överförbarheten har sina utmaningar i kvalitativt förhållningssätt där endast ett fåtal i 

denna studie har intervjuats. De kan knappas anses representera ett större antal eller 
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generaliseras. Då materialet grundar sig på ett fåtal respondenter bör underlaget vara av 

så tät och fyllig karaktär som möjligt. Pålitlighet med det menas att man skapar en 

fullständig och tillgänglig beskrivning av alla delar i studien. Detta för att skapa en 

tydlighet och transparens för tredje part att ta del av tillvägagångssätt och material. 

Beskrivning på tillvägagångssätt och insamlad dataunderlag finns i materialet för att ta 

del av. Möjlighet att styrka och konfirmera, det ska inte förkomma någon värdering eller 

påverkan i framtagandet av forskningsresultatet (Bryman, 2008). Under hela arbetet har 

författaren strävat efter ett objektivt förhållningssätt, utan värderingar eller andra 

påverkansfaktorer som på något sätt skulle påverka studien.  Validitet handlar om hur vi 

ställer de frågor vi vill ha svar på och hur väl vi mäter det vi vill ha svar på. Det handlar 

om att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten. Validering är mer än 

bekräftelse; den är en process genom vilken man söker utveckla mer välgrundade 

tolkningar av intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2014). Validiteten i denna 

undersökningen framkommer i sättet hur intervjuerna har skett, med öppna frågor. 

Responderna har beskrivit med egna ord vilket framkommer i resultatet.  

Resultatet skulle man eventuellt kunna överföra till liknande miljöer som andra förskolor 

i andra kommuner, men en generalisering är svår att göra då antalet intervjuade endast är 

sex stycken (Kvale & Brinkman, 2014). 

RESULTAT 

Förändringsarbete och organisatoriska förändringar 

Flera av förskolecheferna beskriver svårigheten att hantera balansen mellan politiska 

beslut och medarbetarnas arbetsmiljö. 

För två år sedan fick vi göra förtätningar i barngruppen, plötsligt får man 

då frångå värdena som vi tidigare haft med si och så många barn per pe-

dagog. Det är ju så många barn helt plötsligt och vi måste ta in de här 

barnen. Samtidigt är det jättesvårt, då man vet att medarbetarna redan har 

det tufft. De ska känna att jag både ser och lyssnar på dem, att vi går igenom 

det tillsammans (förskolechef A) 

Förskolechef A beskriver svårigheten i att försöka stötta medarbetarna samtidigt som de 

ska verkställa de politiska beslut som tagits. Förskolechefen intygar att det har varit svårt 

men genom att finnas där och arbeta tillsammans med medarbetarna för att hitta lösningar, 

tänka om och tänka nytt, så går det. 

När jag började som förskolechef frågade jag mig, hur jag ska ta mig an 

arbetet som förskolechef. Mitt första uppdrag var att få förskolans alla av-

delningar och personal att arbeta tillsammans, att se förskolan som en en-

het där alla är delaktiga i alla avdelningar samtidigt som man arbetar för 

verksamhetens bästa. Tidigare var det som att avdelningarna var som öar. 

Jag introducerade ett projekt som hela förskolan skulle arbeta med för att 

få ihop hela personalstyrkan och stärka vi-känslan (förskolechef B) 

Det omedelbara förändringsarbetet som förskolechef (B) fick verkställa i sin nya befatt-

ning var att arbeta ihop förskolans olika avdelningar och medarbetare till en enhet. Ett 
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mål var att skapa bättre och närmare samarbeten för den gemensamma enhetens bästa. 

Intervjupersonen berättar att i genomförandeprocessen diskuterade arbetsgruppen arbets-

miljön, att budgeten är allas och att all personal bör ha en överblick över hela verksam-

hetens personalbehov vid sjukdom (förskolechef B). 

Vi jobbar med normer och värden, bemötande, delaktighet genom att dis-

kutera det. Ett nytt projekt startar vi upp med två kompetensutvecklingsda-

gar, vi har köpt in litteratur och skapar dialoggrupper runt dessa frågor. Vi 

ger gott om tid för detta. Man måste få med alla tåget och det måste få ta 

tid (förskolechef C) 

Förskolechefen beskriver olika förändringsarbeten och gemensamt för dem alla är att det 

är viktigt att alla medarbetarna är förberedda, engagerade, och ser meningen i och sin del 

i förändringsarbetet. Respondenten berättar också att många gånger i förändringsproces-

ser har vi bråttom med att vilja se resultat. Det behövs tålamod och en insikt i att projekt 

tar tid (förskolechef C) 

Mattelyftet var spännande, det kom som ett erbjudande från skolverket att 

delta i. Jag blev engagerad som handledare att utveckla fortbildningskul-

turen. Det resulterade bland annat i att vi numer har inplanerad utveckl-

ingstid varje vecka. Vid det mötena har personal möjlighet att träffas dis-

kutera och i fallet med mattelyftet att arbeta efter olika moduler. För ett 

kunna genomföra förändringsarbete måste det finnas tid för personerna att 

träffas för att utveckla idéer och tankar. Detta gjordes i en arbetsgrupp, 

sedan gick personalen tillbaka till sin avdelning och återkopplade till sina 

kollegor (förskolechef D) 

Förskolechefen (D) har tidigare erfarenhet av skola och beskriver förändringsarbetet i 

Matematiklyftet. Det var ett utvecklingsprojekt som skolverket erbjöd. För att genomföra 

Matematiklyftet skapade skolverket förutsättningar för lärarna att få tid att träffas och 

genomföra förändringsarbetet. Detta gjordes genom regelbundna möten en längre tid, 

detta var ett av de få projekten som hade tydliga mallar och moduler att arbeta efter.  

2010 kom den nya läroplanen som innebar att förskolelärarna fick mer an-

svar och behövde mer planeringstid. Det blev en facklig förhandling med 

personal både barnskötare och förskolelärare, verksamhetschef och perso-

nalavdelning där vi träffades i ca 1 ½ år innan den skulle börja gälla. Vi 

träffades och diskuterade, vad innebär detta alla tankar lyftes upp, svårig-

heter, dilemman, farhågor. Vi ville att all arbetstid skulle ske på sin arbets-

plats. Vissa fattade väldigt snabbt, det var tydligt och strukturellt förberett, 

medan andra hade en massa argument hela tiden. Vi får hålla ut, vi får inte 

ge oss. Förändringsarbete tar tid (förskolechef E) 

Här kan vi se att förändringsarbetet med läroplanen som förskolechef (E) beskriver var 

en omfattande process som tog lång tid och förberedelsen inför den nya läroplanen. Nu 

är det ungefär 6 år sedan den genomfördes och nu upplever personalen läroplanen som 

självklar, menar respondenten. I och med den nya läroplanen finns det ramar och tydlig 
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information om vad är vems ansvar på förskolan samtidigt som varje yrkesroll har fått en 

beskrivning på hur mycket utvecklings och planeringstid de har varje vecka.  

När läroplanen för förskolan kom specificerade den förskolelärarnas ar-

bete och ansvar på ett helt annat sätt än innan. Det innebar att Barnskö-

tarna fick mindre planeringstid, de reagerade och kände sig ifrågasatta. Vi 

la upp en plan och träffades regelbundet där vi diskuterade varje detalj. 

Men alla är inte med från början. Man får inte med alla på tåget, man får 

se små framsteg och ge det tid. Nu har det landat, nu är alla med och det är 

6 år sedan (förskolechef F) 

Förskolechef (F) berättar om den nya läroplanen som ett exempel på förändringsarbete. 

Läroplanen var ett politiskt beslut, som innebar nya rutiner och arbetssätt. Arbetsrollerna 

förskolelärare och barnskötare klargjordes med tydlig beskrivning om vem som ska göra 

vad. Det blev nya direktiv gällande arbetsuppgifter samt en uppstyrning av respektive 

yrkesrolls utvecklings och- planeringstid. 

Medarbetarnas delaktighet 

Här följer beskrivning av hur förskolecheferna uppfattar medarbetarnas delaktighet i 

beslut och processer i förändringsarbeten. 

När vi gör förändringar i personalgruppen är de delaktiga i diskussioner 

om vad vi kan ändra och hur. Ibland märker man att vissa har svårt att ta 

ett relationellt ledarskap, det är inte så att jag behöver ta alla besluten, utan 

förnuftiga beslut kan vi ta tillsammans i arbetslaget. Vissa har svårt med 

att ta egna beslut och kommer och frågar mycket. Men, jag vill att de ska 

kunna ta ansvar och inte behöva fråga mig om allt (förskolechef A) 

Förskolechefen (A) vill gärna ge medarbetarna mer ansvar att kunna ta vissa beslut utan 

att behöva fråga om lov. En självständighet där beslut vilar på sin yrkesbakgrund och de 

ramar förskolan arbetar efter. Det är inte alla medarbetare som uppskattar detta egna 

ansvar utan vill hellre bli informerad från chefen hur ett ärende ska hanteras, än att lita på 

sin egen förmåga och ta ett eget beslut. 

Det togs ett beslut att vår förskola skulle läggas ner. Det var så klart 

ingenting vi ville. Det var mycket känslor, någon var jätteledsen, andra 

hade inställningen att det löser sig. De personerna som hade inställningen 

att det löser sig nog såg en mening och hanterbarhet av situationen, en 

känsla av sammanhang (förskolechef B)  

Detta beslut var redan taget på politisk nivå. Beslutet var ingenting personalen kunde vara 

delaktiga i eller på något sätt påverka. Det var bara att acceptera och försöka jobba framåt. 

De flesta av de som arbetade på förskolan som skulle läggas ner, fick erbjudande om 

arbete på andra förskolor (förskolechef B). 

På våra arbetsplatser har vi grupper som är utvalda för att ta beslut i till 

exempel inköp. Vi har även olika arbetsgrupper och representanter för 

olika ämnen som exempel arbetsmiljö. Vi kan ta beslut inom ramen för 

budget, annars får vi gå vidare till samverkansgruppen. Större beslut tas av 

förvaltningsgruppen, sen är det politikerna på högsta nivå (förskolechef C) 
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Förskolechefen (C) framhäver den delaktighet som de anser medarbetarna har exempelvis 

vid inköp. På förskolans finns olika arbetsgrupper för att diskutera och ta beslut gällande 

den direkta arbetsmiljön eller omstruktureringar i barn eller personalgrupper. 

Som ledare behöver man organisera för att de kan träffas och att de 

tillsammans får möjlighet att utbyta idéer och tankar. För att sedan 

återkoppla till sina kollegor. För att kunna skapa delaktighet behöver 

ledaren skapa förutsättningar för de som vill medverka (förskolechef D) 

För att medarbetarna ska kunna mötas och tillsammans diskutera och utvecklas 

tillsammans, påtalar förskolechefen att det är ledarens roll att uppmuntra till delaktighet 

genom att skapa förutsättningar för fysiska möten, förskolechefen (D).  

Medarbetarna är delaktiga i många beslut, men jag tror inte att de ser det 

så själva. Det sker en dialog mellan oss, vi har ett fritt arbete, med ett stort 

uppdrag. Vi ska arbeta efter att det är tryggt och säkert men som 

medarbetare tror jag inte att man reflekterar i vardagen hur mycket man 

kan vara med att påverka, utan ser det mer i större förändringar som sker 

(förskolechef E) 

Förskolechefen uppmärksammar att ledaren och medarbetarna ser olika på delaktigheten. 

Delaktigheten hos medarbetarna gäller framför allt ärenden som har med den dagliga 

driften att göra. Det kan som exempel vara att personalen vill arbeta med något speciellt 

intresseområde med barnen. Då är de fria att välja detta på egen hand. Ansvaret som 

pedagog ligger i att man ska vara klar över sitt mål och syfte när de besluten tas 

(förskolechef E) 

Medarbetarna kan påverka mycket av det som är organisatoriskt. 

Verksamheten har ju vissa ramar att utgå ifrån. Ramarna behöver vi inte 

lägga energi på utan de vet vi finns där och dem kan vi inte påverka. Men, 

inom ramarna kan vi påverka! (förskolechef F) 

Förskolechefen (F) berättar om politiken som styr verksamheten och att de gärna ser ett 

närmare samarbete med politiken för att se till att bra beslut tas för förskolan. Det är svårt 

som politiker att vara insatt i och se förskolans behov utan erfarenhet av 

förskoleverksamhet. 

Motstånd i förändringsarbete 

I många förändringsprocesser stöter man på motstånd. Här beskrivs de motstånd som 

förskolechefen upplevt från medarbetarna i olika förändringssituationer.  

En del klarar en förändring fantastiskt bra medan andra skickar mail och 

ställer frågor varje dag; Hur tänker du nu, hur ska vi lösa det här, hur ser 

det ut nu? Det är inte alltid jag kan svara på det och jag kan förstå att man 

kan bli stressad och orolig, men ibland har inte heller jag alla svaren, 

ibland måste man vänta och se (förskolechef A) 

Förskolechefen (A) fortsätter med att prata om kommunikation och tydlighet.  Att man 

som ledare bör vara så tydlig som möjligt för att det inte ska uppstå missförstånd, men 

även informera att: nu händer detta. Både genom fysiska möten och det interna 

kommunikationsnätet. Att hinna prata med alla medarbetare, även om de är många till 

antalet. 
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Jag hade en medarbetare som kom in gråtandes som sa, nu måste du berätta 

för oss vad som händer…. Då upplevde jag att vi hade haft många 

diskussioner, men upptäckte att medarbetarna hade inställningen att vi 

väntar och ser vad som händer. Jag fick då besluta mig för att prata med 

dem en och en och sedan hela arbetslaget. Ett halvår senare skulle de nya 

arbetslagen träda i kraft och då var medarbetarna nöjda och förberedda. 

Men, så var det inte på våren innan (förskolechef B) 

Förskolechefen (B) berättar om reaktionen hos medarbetare där de nyligen fått 

information om att en förändring i arbetslagen skulle ske. Förändringen möttes med rädsla 

och oro, för att möta detta anordnas möten och diskussionsgrupper för att prata igenom 

förändringen och hur processen skulle genomföras. Medarbetarna blev medvetna om att 

de behövde vara delaktiga och engagerade i förändringen, som gjorde att när de ett halvår 

senare skulle genomföra var de med på noterna och väl insatta i förändringen. 

Förskolechef (B) forsätter berätta om medarbetarnas inställning.  

De personerna som har inställningen har KASAM dvs känsla av 

sammanhang, de ser meningsfullhet och hanterbarhet i sitt sinne. Det finns 

en historia om två stenläggare som skulle bygga en ny väg till slottet. Där 

den ena tänker: -Här jobbar jag och sliter om dagarna. Vad jobbigt det är. 

Den andra tänker: -Wow, jag håller på att lägga en viktig väg som går ända 

till slottet. Jag har en betydelsefull uppgift. 

Så tror jag människor fungerar. De som har en självtillit och en 

grundkänsla, klarar förändringar i många fall bättre. Men visst, de kan 

också tycka det är svårt emellanåt (förskolechef B) 

Förskolechefen (B) beskriver att olika individer hanterar förändring på olika sätt. Hen 

förklarar att denna inställningen handlar inte bara om medarbetarens sätt att klara av 

situationer på arbetet, utan det är personens totala inställning till livet både i privata och i 

jobb sammanhang. 

Ibland får man personal som är inlasad från någon annan enhet som man 

inte själv har valt denna arbetsplats och då får man försöka visa att såhär 

arbetar vi på bästa sätt. Vi har även mentorer som kan komma ut och stötta 

i verksamheten vid särskilda tillfällen, men det är långt ifrån alla som tar 

den möjligheten (förskolechef C) 

I kommunen så använder man sig av ett kösystem för tillgång av tjänster, där man får 

förtur om man arbetat ett visst antal timmar under en viss period. Det kallas i vardagstal 

att bli ”inlasad”. Vad som respondenten (förskolechef C) i detta fall beskriver är att en 

inlasning kan ske utan att medarbetaren själv vill arbeta på den arbetsplatsen som erbjuds, 

men det kan även innebära att inte heller förskolan hade valt att anställa denna personen 

om det inte var en inlasning. 

För att få med sig medarbetarna behöver man som ledare skapa en 

förståelse till varför förändringen behöver ske. Det handlar om att gruppen 

ska skapa en motivation till sina kollegor att visa varför man ska göra 

förändringen. Det gäller att hitta drivkraften att förstå förändringen 

(förskolechef D) 
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Respondenten (förskolechef D) påpekar vikten av ledarskap och medarbetarinflytande 

samt att ledaren behöver förtydliga meningen med förändringen. Detta för att 

genomförandet ska tillsammans mot samma mål. 

Motstånd är sunt. Det är så olika hur man reagerar. Men som medarbetare 

får man fundera på; vad är mitt uppdrag? Man kanske inte gillar alla 

beslut, men man har ett uppdrag som ska genomföras (förskolechef E) 

Förskolechefen (E) berättar att som medarbetare krävs ett engagemang för att utföra 

arbetet. Som ledare räknar man med att motstånd uppstår och när det sker delas 

personalen in i mindre grupper där man diskuterar farhågor. 

Man kan inte få med alla på tåget från början, det går inte. Det fungerar 

inte så. Man får börja med de som är drivna och delaktiga för att motivera 

de som inte är lika peppade. Man får uppmärksamma små steg och 

framgångar för att få med sig även de som är mindre intresserade 

(förskolechef F) 

För att få med alla vid start av ett nytt förändringsarbete diskuteras strategier och 

framgångar vid varje gemensamt möte. Det görs för att forma ett gemensamt engagemang 

och komma fram till tillsammans, hur man kan arbeta för att fortsätta utveckla arbete och 

ha en positiv inställning till förändringsarbetet. Förskolan använder sig av att 

uppmärksamma exempel på väl genomförda moment eller resultat för att få med sig de 

medarbetarna som är kritiska till förändringen (förskolechef F). 

Ledarskap i förändringsprocessen 

Alla förändringsarbeten är beroende av att planen fullföljs och utvecklas för att nå målet. 

För att genomföra förändringen har förskolecheferna här gett sin bild av vad de anser vara 

viktigt för att lyckas med själva implementeringen.  

Att hela tiden jobba tillsammans, hitta strategier och lösningar, lösa 

problem och diskutera tillsammans. Då är alla med i processen, man är 

med och påverkar (förskolechef A) 

Förskolechef (A) beskriver medarbetarnas delaktighet i beslutet och att driva själva 

förändringsarbetet. Respondenten berättar att det blir bättre kvalité om alla i personal 

arbetar tillsammans, även om många beslut inte tagits på förskolan utan på politisk nivå. 

Målet kan vara förutbestämt men, hur man tar sig dit är mycket upp till förskolan. 

Framgångsnyckeln har varit att vi chefer finns tillgängliga och att vi är på 

plats på förskolan, det skapar tillit. Att vi uppmärksammar framsteg i 

förändringsprocessen och sprider det vidare i verksamheten och utåt. Det 

är viktigt att personalen får tid för att träffas (förskolechef B 

Förskolechef (B) påtalar vikten om en närvarande chef. Och fortsätter att beskriva ett 

ansvar som medarbetaren har, och vikten av personalens engagemang och medverkan i 

förändringsarbetet. Förskolechefen menar att medarbetarna bör ta eget ansvar för att vara 

en del i utvecklingen. Samtidigt ska medarbetaren se helheten och sammanhanget av 

delarna som påverkar hela förändringsprocessen. 



 

19 

 

Att så ett frö, låta det gro, låta det ta tid. Vi måste få diskutera, återkoppla, 

köra en runda till. Alla får vara delaktiga, alla har en chans att tycka och 

påverka (förskolechef C) 

Förskolechef (C) berättar om att låta förändringsarbete ta tid. Att ha tålamod och låta 

processen ha sin gång. Dialog och kommunikation ses som verktyg för en aktiv 

medverkan och för att kunna genomföra processen.  

I ett förändringsarbete behöver man förhålla sig både här och nu men också 

framåt. Man behöver ta reda på vilka förutsättningar har vi och vilken är 

vår framtidsvision. Man får ställa sig frågan, hur ska vi driva processen för 

att nå målet (förskolechef D) 

Förskolechefen (D) återger att det handlar om tydliga mål. Att komma fram till en 

gemensam vision och informera alla berörda. Att tillsammans komma fram till strategier 

och vad som passar i detta sammanhanget och vilka förutsättningar man har tillhands. Det 

behöver klaffa både vad det gäller tid, ekonomi och de organisatoriska förutsättningarna. 

För framgång krävs det att man är förberedd, att det finns lokaler och en 

logistik för att kunna genomföra. Att alla ska förstå och är delaktiga. Att 

syfte och mål är tydliga. Vi går två steg framåt och ett steg tillbaks 

(förskolechef E). 

Det är inte alltid ett förändringsarbete går som på räls förklarar förskolechef (E). Ibland 

får man pausa projektet, för att sedan ta upp det igen. Det beror på att man inte har 

förankrat riktigt eller missat förarbetet som är A och O. Medarbetarna behöver veta vad 

ska detta leda till och det måste finnas en person som är ansvarig, någon som styr.  

Man måste börja i tid. Både att man som ledare informerar i tid men också 

att arbetslagen börjar i tid. Vi planerar just nu vad som kommer hända om 

ett halvår (förskolechef F) 

Förskolechef (F) berättar om när ett förändringsarbete inte fungerar. Det kan bero på att 

ledaren inte varit tillräckligt tydlig och eller att man inte börjat processen i tid. Genom 

planering och föreberedelse med tidig information. Där projektet beskrivs med tydlighet, 

där syfte och mål framkommer, skapar man bättre villkor för genomförandet. 

 

DISKUSSION 
Här presenteras först en metoddiskussion där tillvägångsättet beskrivs, detta följs av en 

resultatdiskussion där resultatet av intervjuer diskuteras i samband med den empiri som 

undersökts. 

Metoddiskussion 

Mitt val av metod är ett kvalitativt förhållningssätt ser jag som passande för mitt syfte. 

Eftersom målet var att få beskrivande och berättande svar var det inte aktuellt med en 

enkät, eftersom enkäter kan begränsa individens möjlighet till svar. Ett mål var att få 

rikare berättelser och en mer sammanhängande historia, som jag upplever att den 

narrativa metoden gav (Kvale & Brinkmann, 2014). Av samma orsak var det inte aktuellt 
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att göra observation eller andra studier, då det i detta fallet anses som bästa valet av 

insamling beroende på hur materialet skulle användas (Bryman, 2008). 

Det kvalitativa förhållningssättet gav mig en bredare och djupare förståelse för 

förskolechefernas erfarenheter kring förändringsarbete. I denna studie har tio personer 

blivit tillfrågade om att intervjuas varav sex personer valde att tacka ja. Intervjufrågorna 

kändes adekvata för ändamålet, och svaren berättades på ett öppet sätt där 

förskolecheferna var generösa med att dela med sig av sina erfarenheter. Då intervjuerna 

spelades in och transkriberades anser jag att undersökningen har behandlads med 

tillförlitlighet och är därmed valid. Respondenterna är avidentifierade, det var heller inte 

aktuellt att beskriva mina respondenter närmare, då det skulle kunna framkomma vem 

som sagt vad. I texten beskrives inte heller vilken förskola som de arbetar på och inte 

heller vilken kommun. I resultatet visas citaten från respondenterna, dessa citat är 

omvandlade från talspråk till skriftspråk då det blir lättare att läsa. Metoden som används 

är av narrativ berättande metod. Den narrativa metoden har använts för att jag önskar att 

personerna ska framträda mer och att det ska bli en mer personlig, sammanhängande 

berättelse. 

Vid intervjutillfällena har jag av respekt för deras tid och önskemål besökt respondenterna 

på sina arbetsplatser. Detta för att spara dem tid och för att de ska känna sig bekväma i 

en för dem vardaglig miljö. Eventuellt kan val av intervjuplats spela roll då det kan vara 

svårare att vara objektiv eller kritisk då respondenten befinner sig i sin fysiska 

arbetsmiljö. En kritisk ståndpunkt för den kvalitativa intervjun är att den är mycket svår 

att återskapa (replikera). Eftersom det är en individ som är intervjuad är underlaget 

baserat på deras personliga erfarenheter. Vad de berättar och svarar kan även bero på 

dagsform, minne och att de sorterar och väljer de material som vi kan få ta del av. I denna 

studie har sex personer intervjuats och de kan knappast representera hela sin yrkeskår, då 

alla besitter olika erfarenheter. 

Resultatdiskussion 

Förändringsarbete och utvecklingsinriktat lärande 

Förskolecheferna berättar om sin erfarenhet gällande förändringsarbete och förklarar att 

förändring och utveckling är ständigt pågående i förskolemiljön. De beskriver vikten av 

att medarbetarna får: information, förberedelsetid, föra dialog, arbeta tillsammans, 

utarbeta strategier hur arbetet ska föras framåt och tid för förändringsarbetet (Alvesson & 

Sveningson, 2008; Kotter 1996; Ellström & Hultman, 2004). Jarvis (2010) menar att till 

följd av att försöka förstå och ge mening till förändringen sker lärande (Wallo et al, 2011). 

Ellström (2004) menar att det är avgörande för gruppens och individens initiativ för 

genomförande att det finns klara och tydliga mål, brister det kan det påverka och utgöra 

ett hinder för processen. Förskolecheferna berättar vidare att det i arbetsgrupper 

diskuteras strategier, utveckling och arbetssätt. I förskolan är det vanligt med dialog eller 

arbets- och utvecklingsgrupper, där personalen träffas och diskuterar projektets innehåll 

syfte, mål samt styrkor och svagheter, delar tankar och idéer samt vad som behöver 

uppmärksammas extra i en genomförande process (Antonovsky, 2005). Detta tar Jarvis 

upp (2010) och redogör för att lärandet sker i sociala sammanhang där medarbetarna 

prövar sig fram och tillsammans utforskar och finner lösningen. Det är även genom 

upplevelser med andra som vi växer och utvecklas som individer (Jarvis, 2010). Några 
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av medarbetarna har ett drivande ansvar i projekten och ska både internt samt externt 

förmedla om hur det går, vilka framsteg som görs och vad som planeras. Ett mål som 

förskolecheferna lyfter fram är att alla medarbetare på förskolan (inte bara de som har en 

drivande position i förändringsarbetet) ska vara engagerade och samarbeta precis som 

Ahrenfelt (2013) och Choi och Ruona (2011), då de menar att det påverkar resultatet om 

förändringsarbetet blir lyckat eller inte.  

Förskolecheferna berättar att det sällan finns några färdiga arbetsmodeller eller strategier 

för implementeringsarbete, utan den utvalda arbetsgruppen gör upp en individuell strategi 

för varje projekt beroende på vilka lösningar de anser passar bäst för ändamålet. 

Förändringsarbeten i förskolan sker oftast utan givna ramar, det vill säga att de allra flesta 

förändringsarbeten är av utvecklingsinriktad lärande karaktär där medarbetarna 

experimenterar samt utvecklar sin och andras kunskap (Ellström, 2004). I det 

utvecklingsinriktade lärandet och i förändringsarbetet är planering, organisering och 

insatser som främjar lärandet, delar som ingår i genomförandet av ett nytt arbetssätt till 

exempel. Jarvis (2010) förklarar transformationen, som går hand i hand med det 

utvecklingsinriktade lärande (Ellström, 2004). I transformationen blir det mentala 

schemat mer omfattande, det ger individen nya perspektiv som gör att personen utvecklas 

(Jarvis, 2010). 

Förändringsarbeten tar tid och måste få ta tid. Förskolecheferna berättar om flera projekt 

som tagit mellan 1,5 år upp till 6 år från idé till att verksamheten rullar på. Många gånger 

tror man kanske att en förändring kan ske snabbt när företagsledningen väl har bestämt 

sig för ny utveckling eller nytt mål, men det exempel som Beer och Nohria (2001) tar upp 

visar att det tog 8 år innan de kunde se tydliga resultat av förändringen. Burke (2011) 

menar att förändringsprocessen bör ses som något ständigt pågående och inte som något 

tillfälligt. Något som förskolemiljön i denna studie visar tecken på. 

Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och förändringskompetens 

När förskolechefer berättar om medarbetarnas delaktighet används ordet tillsammans 

frekvent. Tillsammans genom medverkan, samarbete och delaktighet. Genom samarbete 

kan medarbetarna skapa nya perspektiv och utvecklas tillsammans (Jarvis, 2010). 

Förskolecheferna menar att det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga och medverkar 

i förändringen för att kunna genomföra och ha inflytande i själva förändringsprocessen, 

detta tar även Kotter (1996) upp i de åtta punkterna. Cabrera och Hernández (2014) 

skildrar att kommunikation och aktiv medverkan utgör hur medarbetarna hanterar 

förändringen. De menar om medarbetarna upplever att de får information och känner sig 

delaktiga hanterar de förändringen mer positivt. Det som Melén Fäldt (2010) beskriver 

som förändringskompetens, där medarbetarens upplevelse av förutsättningarna för att 

genomföra processen, spelar roll i hur man hanterar hela förändringen. En av de konkreta 

möjligheterna som medarbetarna har för att skapa delaktighet och inflytande i 

verksamheten är den planerings och utvecklingstid som är schemalagd varje vecka där all 

pedagogisk personal medverkar. Alvesson och Sveningson (2008) tar upp meningen och 

vikten av att ha en plan under organisationsförändringar för att utvärdera och fastställa 

målen. Genom medverkan i planering och utvecklingsprocesser sker ett lärande när 

medarbetarna kommunicerar, reflekterar och agerar vilket innebär ny erfarenhet och ny 

kunskap (Jarvis, 2010). Förskolecheferna menar också att förskolelärarna och 

barnskötarna själva kan styra och leda projekt som ligger i personalens intresse. Dessa 

initiativ är möjliga att genomföra så länge arbetsgruppen har ett tydligt pedagogiskt syfte 
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och mål. Cabrera och Hernández (2014) förklarar att delaktighet skapas genom dialog där 

medarbetarnas åsikter kommer fram och dialogen gör att de formas en enighet kring 

förändringsinnehållet. Det gör att medarbetarna påverkas, då medverkan framkallar en 

entusiasm och stolthet att vara uppmanad att delta i förändringsarbetet. I intervjuerna 

tydliggörs att det är framförallt vid organisatoriska förändringar (”mjuka” värden) som 

medarbetarna kan ha inflytande i beslut, exempelvis när arbetslag eller barngrupper ska 

omfördelas. I de besluten kan medarbetarnas personliga intressen påverka (Alvesson & 

Sveningson, 2008). Många, om inte de flesta av cheferna, pratar om att beslut tas 

tillsammans med medarbetarna, men samtidigt nämner flera av dem att medarbetarna 

själva nog inte upplever att de är så pass delaktiga i beslut som kanske förskolechefen ser 

det. Underlaget i förskolechefernas berättelser gav inget direkt svar på detta, men en av 

förklaringarna skulle kunna vara att verksamhetens ramar är utformade på ett sådant sätt 

att möjligheten att påverka upplevs som begränsad. Det är påtagligt att detta är en 

organisation där större beslut tas på politisk nivå. I förskolan är de anställdas inflytande i 

dessa beslut reducerat. En av de faktorer som påverkar förändringsprocessen är vikten av 

ledarskap och hur ledarskapet påverkar medarbetarna. En förskolechef pratar om det 

relationella ledarskapet och berättar om medarbetare som har svårt att hantera eget ansvar 

och ta egna beslut. Andra ledaregenskaper som förskolechefer tar upp är att lyssna på sin 

personal och deras behov, att vara intresserad att finnas där, att man lyssnar och stöttar 

vid behov och i förändringssammanhang att skapa förutsättningar, både ekonomiska och 

organisatoriska för personalen att lyckas genomföra processen. Melén Fäldt (2010) menar 

också att i samband med förändringar ökar personalens behov av stöd och att chefens roll 

i detta är att motivera och engagera samt förmedla en positiv inställning till förändringen 

och då minskar att eventuellt motstånd.  

Motstånd som engagemang 

Det finns få förändringar som går igenom en problemfri process (Choi & Ruona, 2011). 

Förskolechefer berättar att de stöter på motstånd när en medarbetare inte förstår mening 

med förändringen. Som Antonovsky (2005) påtalar, att individen behöver förstå för att 

kunna anse se sig hantera situationen. Vad som framkommer både av intervjuerna och i 

empirin (Melén Fäldt, 2010; Cabrera & Hernandez, 2014), är att vissa medarbetare klarar 

att hantera organisationsförändringar på ett bättre sätt än andra. Många av 

förskolecheferna ser motstånd som en självklar del i förändringsprocessen och de arbetar 

med att få alla delaktiga. Konkret innebär det att motståndet tas upp till ytan för 

diskussion. I arbetsgruppen förs en dialog om varför medarbetaren upplever det som svårt 

att genomföra samt tar upp goda exempel på de framgångar som förändringarna faktiskt 

inneburit eller kommer att innebära. Efter en period inser oftast personen som visat 

motstånd fördelarna med förändringar och börjar sakta men säkert arbeta framåt mot 

förändringen tillsammans med gruppen. Motstånd är sunt, menar en av förskolecheferna. 

Ahrenfelt (2013) framhäver att det faktiskt är ett bevis på engagemang och att det handlar 

en del om hur man ”paketerar” förändringen, om medarbetarna är för eller emot. Han 

beskriver motstånd som sund skepticism.  

Personer som visar motstånd kan uttrycka det genom att ifrågasätta, dra sig undan eller 

att låta bli att genomföra förändringen. De upplever att själva förändringen är svår att 

hantera, de kanske känner en oro och är osäkra på hur de ska hantera den nya situationen 

eller de nya arbetsuppgifterna. Medarbetarna kan även vara tveksamma till hur de ska få 

tiden att räcka till för att genomföra ytterligare en till arbetsuppgift. De kan även sakna 
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information och stöd från sin chef (Melén Fäldt, 2010). Melén Fäldt (2010) förklarar att 

de personer som känner att de inte är tillräckligt rustade för en förändring har det svårare 

att hantera dessa situationer. Burke (2011) menar att om man uppmuntrar människor att 

prata om sina rädslor och känslor som uppkommer vid motstånd kan man skapa en 

förståelse och därifrån ta steg för steg mot organisationens mål för förändring. Där finns 

likheter mellan motstånd i förändringsprocesser ett icke lärande som Jarvis (2010) 

förklarar. Han menar att det finns ett antal skäl till att lärande inte sker vid en ny 

erfarenhet, det kan vara att personen tar en händelse för given. Där sker ingen reflektion 

eller utforskande vad som skett eller varför, utan ett icke lärande är mer ett konstaterande 

av händelsen. Det kan också vara så att individen inser att denna händelsen är en ny 

erfarenhet men gör ingenting för att på något sätt hantera den. Medarbetaren kan även 

uppleva en förändring som hot och vara avvisande mot genomförandet. Hotet kan bestå 

av att personens arbetssituation påverkas negativt på något sätt och därav känner motstånd 

(Jarvis, 2010).  

En av förskolecheferna menar att de individer som klarar förändringar bättre är de 

personer som har en viss inre grundinställning till livet och till sitt arbete. En person som 

är trygg i sig själv och harmonisk, klarar förändringar bättre. De har ofta en inställning 

att det löser sig. Cabrera och Hernández (2014) återger att det finns en viss typ av 

människor som har lättare att se fördelarna med förändringar. Det är de personerna som 

ofta ser förändring som utvecklande och tar tillfället i akt att lära sig något nytt och höja 

sin kompetens. Samma personer ser sig som kompetenta och värdefulla för sin 

organisation. Melén Fäldt (2010) menar att de individer som har en positiv psykologisk 

kapacitet bestående av acceptans och engagemang har även ett positivt organisations-

förändringsbeteende.  

Ledaren skapar förutsättningar i förändringsprocessen 

Förskolecheferna beskriver att ledaren har en stor påverkan i hur processen utvecklas. De 

poängterar ett antal framgångsfaktorer som ger medarbetare rätt förutsättningar för att 

kunna genomföra processen. Det handlar om att som medarbetare se och förstå meningen, 

känsla av sammanhang, att som ledare planera i tid och från första början vara tydlig 

genom att informera och förbereda sin personal (Antonovsky, 2005) i förändringsarbetet. 

Att i ett tidigt skede få med sig personalen för att tillsammans hitta gemensamma sätt 

(Kotter, 1996) att utveckla arbetet samtidigt som ledaren lyssnar och driver på. Att som 

chef finnas tillgänglig på plats på enheten, för att stötta personalen vid behov. Ledaren 

behöver tillgodose behov som tid för att träffas och möjligheten att utveckla (Alvesson & 

Sveningson, 2008). Förskolecheferna menar att tillsammans, där alla medverkar skapas 

en delaktighet. Här hittar man strategier för olika lösningar och där blir även det 

gemensamma lärandet en realitet (Jarvis, 2010). Förskolecheferna berättar om vikten av 

att uppmärksamma framgångar, delmål och mål. Medarbetarna ska förstå helheten och se 

betydelsen av alla de mindre delarna, som man också är beroende av för att kunna bygga 

hela pusslet. Det behövs några medarbetare som är nyckelpersoner för att vara med och 

driva förändringsarbetet och en som är huvudansvarig som styr. Nummer ett innan start 

av förändringsarbete är att vara förberedd, ha ett klart syfte och mål (Ahrenfelt, 2013). 
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Slutsatser 

Förskolecheferna och förskolans personal har vana av att arbeta med förändringsarbete. 

Samtidigt är varje förändringsarbete är unikt i sitt slag och det finns sällan färdiga 

modeller för hur förändringen ska genomföras (trots att det i stort sett hela tiden finns 

pågående projekt). Vid varje förändringsarbete sker ett lärande. För att kunna verkställa 

och fullfölja en förändring prövas medarbetarnas nuvarande kunskaper mot ny erfarenhet, 

de får utforska och pröva sig fram till nya lösningar, vilket innebär ett lärande och en 

utveckling. Förskolan som arbetsplats består av en lärande miljö där de dagligen arbetar 

med pedagogik. Detta kan påverka genomförande och underlätta förändringsarbete då 

medarbetarna har erfarenhet av ett utvecklingsinriktat arbetssätt.  

Förskolan har skapat ett naturligt arbetssätt att planera, genomföra och följa upp, som 

upplevs som självklart. Medarbetarna på förskolan arbetar tillsammans i ett socialt 

sammanhang där de både internt och externt delger andra om hur arbetet fortlöper. Trots 

att förskolemiljön har en tradition av förändring och utveckling förekommer motstånd 

eller icke lärande. Främst när medarbetarna inte förstår eller ser meningen med 

förändringen. De medarbetarna som upplever en osäkerhet och rädsla hanterar 

förändringen sämre än de personer som anser sig kompetenta och värdefulla på 

arbetsplatsen.  

För att lyckas med förändringsarbete på förskolan är det några faktorer som 

förskolechefer framhäver. Det första är att börja med att förklara meningen med 

förändringen, dess syfte och mål. För att kunna genomföra arbetet behöver medarbetarna 

få rätt förutsättningar, både organisatoriskt och ekonomiskt. Där behöver finnas en 

person som är utsedd till ansvarig för att driva förändringsarbetet. Med målet att få med 

alla, är det viktigt att skapa ett engagemang och en delaktighet genom dialog, reflektion 

och kommunikation. Detta sammantaget ger medarbetarna ny kunskap och nya 

färdigheter samt skapar goda förutsättningar för att kunna genomföra förändringsarbete.  

Förslag till framtida forskning 

I denna studie har man utgått från förskolechefens syn på förändringsarbete utifrån deras 

roll som ledare och medarbetarnas delaktighet och påverkan. Men vad som även hade 

varit intressant är att undersöka medarbetarnas synvinkel. Hur de uppfattar deras 

förutsättningar för att driva förändringsarbete i förskolan och om deras uppfattning 

stämmer överens med förskolechefens.  
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Bilaga I 

1 

 

 

Missiv 
 

 

Information om intervjun 

 

Hej! 

 

Jag heter Anna Nilsson och studerar Arbetslivspedagogik nivå III på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under hösten 2017 skriver jag mitt examensarbete om Förändringsarbete. Syftet 

med uppsatsen är att ta reda på Förskolechefers erfarenhet kring förändringsarbete. Detta 

kommer ske genom intervjuer som sedan kommer att analyseras och slutligen presenteras 

i min C-uppsats. 

 

All medverkan i undersökningen är frivillig och du kan avbryta din medverkan när som 

helst. Dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt och detaljer kring vem som 

lämnat uppgifterna kommer inte att nämnas i rapporten, ej heller Förskolans namn.  

Det material som skapas vid intervjun kommer endast nyttjas av mig och underlaget 

kommer att avidentifieras. 

 

Intervjun beräknas att ta ca 30–45 minuter.  

Kontakta mig gärna vid eventuella frågor! 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Nilsson    

Tel. 070 957 6626 

Mail. annaenilsson@msn.com  

 

 

 

 





Bilaga II 

 

Intervjuguide 

 

 

Förskolechefens roll 

 

Berätta om din arbetserfarenhet? 

Berätta om förskolechefens roll, ansvar och arbetsuppgifter 

 

Förändringsarbete 

 

Vad har du för erfarenhet av förändringsarbete, vill du berätta hur det gick till? 

 

Medarbetarnas delaktighet 

 

Vilken typ av förändringsprocessbeslut kan medarbetarna vara delaktiga i? 

 

Motstånd 

 

Hur får man med sig medarbetarna i förändringsprocessen på bästa sätt? 

Hur hanteras motstånd i en förändringsprocess? 

 

Påverkansfaktorer i en förändringsprocess 

 

Vad är framgångsfaktorerna/ påverkar genomförandet i en förändringsprocess? 

 


