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Abstrakt 
 

Titel: Implementering av förändring - En fallstudie om att hantera förändring i offentlig 

sektor 

Författare: Frida Andersson, Anna Johansson & Madeleine Palo.  

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan.  

Program: Human Resource Management.  

Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Kandidatuppsats.  

Handledare: Hans Wessblad  

Examinator: Mikael Lundgren  

Syfte: Syftet med vår studie är att göra en utredning av vilket tillvägagångssätt en offentlig 

organisation använder sig av vid implementering av förändring.  

Metod: En fallstudie som behandlar implementering av förändring ur ett 

organisationsperspektiv. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och en 

deduktiv metod. 

Slutsats: Resultatet av studien visar att implementeringen har skett ur ett strategi E-perspektiv 

med fokus på planering och förändring av strukturerna i organisationen. I vår undersökning 

framkommer det att lärarna inte fick vara med och påverka i förändringsarbetet. Ledarna 

påvisade också strategi E genom att de var styrda att agera enligt den förutbestämda planen.  

Nyckelord: Planerad förändring, strategi, medarbetare, ledarskap, organisationsförändring, 

motstånd, implementering av förändring. 
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Abstract  

  

Title: Implementation of change - A case study on change management in the public sector 

Authors: Frida Andersson, Anna Johansson & Madeleine Palo  

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics.  

Program: Human Resource Management. 

Course: Business Administration III – Organization, 

Supervisor: Hans Wessblad 

Examiner: Mikael Lundgren 

Purpose: The purpose of our study is to investigate which approach a public organization 

uses when implementing change. 

Methodology: A case study that addresses implementation of change from an organizational 

perspective. The study has been conducted with a qualitative research strategy and a 

deductive approach 

Conclusions: The result of our study shows that the implementation has taken place from an 

E-perspective strategy focusing on planning and changing the structures of the organization. 

In our survey it appears that the teachers were not allowed to influence the change process. 

The leaders also demonstrated strategy E because they were controlled to act according to the 

predetermined plan. 

Key words: Change process, strategy, employee, leadership, organizational change, 

resistance, implementation of change 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till varför vi finner organisationsutveckling inom 

offentlig sektor särskilt intressant. I problemdiskussionen får läsaren veta vad som forskats på 

i området och vilken forskning som saknas för att förstå fenomenet ännu bättre. I slutet av 

inledningen presenteras vår frågeställning och syftet med arbetet. Vi presenterar också en 

disposition för arbetet för att förenkla förståelsen för upplägget av rapporten. 

 

1.1 Bakgrund 

Världen förändras i en allt snabbare takt vilket ställer krav på organisationer världen över. Att 

som organisation ha förmåga att förändras har på så vis blivit synonymt med överlevnad. Den 

globala värld vi lever i påverkar idag organisationer i högre utsträckning än tidigare genom 

exempelvis politiska beslut. Organisationer agerar olika på existerande omgivning; en del 

organisationer skapar förändringar medan andra följer utvecklingstrender och imiterar andra. 

Hur organisationer uppfattar och bemöter omvärldens krav på förändringsbehov förhåller sig 

även till individers personliga intressen och utbildning samt rådande kultur och historia i 

existerande organisation. Forskning inom organisationsförändring har utvecklats och är något 

av ett allmänt intresse inom såväl forskningsvärlden som inom näringsliv och offentlig sektor. 

Trots det breda intresset och utveckling inom forskningen kvarstår konstaterandet att de allra 

flesta försök till organisationsförändringar resulterar i ett misslyckande (Sveningsson & 

Sörgärde, 2012). 

 

När vi vänder blicken från omvärlden och tittar på vårt eget land så har Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) påvisat vikten av att kommuner och landsting är förändringsbenägna och 

de har en vision om att kommunsektorn ska vara självständig och nyskapande. Vidare menar 

de att det finns för många exempel på statlig detaljstyrning som kan begränsa det 

handlingsutrymme som krävs för att förbättra och utveckla välfärden. Med hjälp av professor 

Mats Alvesson kommer SKL fram till att det existerar en rädsla över att göra fel i den 

offentliga sektorn. En rädsla som skapar försiktighet och avstannande av utveckling. 

Drivkraften blir då istället att undvika fel istället för att åstadkomma bra resultat (Sveriges 

kommuner och landsting, 2017). Politiker och kommuner runt om i landet påvisar viljan att 

vara innovativa och utvecklingsinriktade. Exempelvis Piteå kommun (Piteå kommun, u.å.) 

beskriver sig själva som en kommun i utveckling. Deras ledord för utvecklingsarbete är 

kreativt, delaktigt och hållbart. Ytterligare exempel är Eslöv kommun (Eslöv kommun, 2012) 
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vars vision är att utvecklas på ett framgångsrikt sätt och Växjö kommun (Indeed, 2018) vars 

platsannons om lediga jobb påvisar en önskan om att alla tillsammans arbetar för att bidra till 

en positiv utveckling. Gemensamt för alla exempel är att de verkar inom en politikerstyrd 

offentlig sektor. Vi spekulerar kring om kommunerna vill förmedla en bild av sig själva som 

utvecklingsorienterade för att skapa legitimitet, vilket gör oss nyfikna på om den interna 

organisationen återspeglar bilden som visas utåt?  

 

Vi finner den kommunala skolsektorn särskilt intressant då lärarprofessionens ställning har 

varit föremål för uppmärksammade reformer av olika slag de senaste åren. Den så kallade 

Förstelärarreformen infördes 2013 och Lärarlönelyftet 2015 (Lärarnas Tidning, 2017) har fått 

stor uppmärksamhet och har påverkat lärarprofessionen. Tidningen Skolvärlden (2018) 

diskuterar om utvecklingen i skolsektorn gynnat lärarprofessionens ställning och hur 

omständigheter kring organisationsförändringar påverkat läraryrket. Att ta upp ett problem 

och få till en förändring i en kommunal skola kan vara svårt då rektorerna ofta är bundna av 

beslut som redan är fattade på förvaltningsnivå eller liknande (Skolvärlden, 2018). 

 

Lärarförbundets avdelningar vittnar om hur reformen om LLL har bidragit till osämja på 

skolor runt om i landet. Media har på olika håll rapporterat om lärare som sagt upp sig eller 

sjukskrivits efter att de inte har fått ta del av pengarna. Helene Hellmark Knutsson, minister 

för högre utbildning och Gustav Fridolin, utbildningsminister, menar att missnöjet beror på 

brister i det lokala lönesättningsarbetet. Fridolin säger att kritiken kommer när det blir otydligt 

och man inte riktigt vet vad man kommit överens om (Svenska dagbladet, 2017). 

Implementeringen av LLL bland svenska lärare har gjort oss intresserade av hur offentliga 

organisationer hanterar planerad förändring, vilket leder oss vidare i en diskussion kring vad 

som forskats på i ämnet och vad vi ämnar fördjupa oss i. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tanken om ett bästa sätt att organisera och en uppmärksamhet mot en universell form har 

präglat den klassiska teorin gällande organisationers utformning. Den byråkratiska 

organisationsmodellen utgör ett grundmönster som har kritiserats och analyserats som ett 

hinder för utveckling inom arbetslivet på grund av dess stelbenta uppbyggnad (Bakka, et, al., 

2014). Weber (1947) var en av de mest inflytelserika teoretikerna med sitt resonemang 

gällande byråkratin som idealtyp för organisering, han intresserade sig för samhällets 
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maktförhållanden och i en känd avhandling formulerar han en teori om byråkratins 

grundläggande egenskaper. Mintzberg (1979) lyfter fram att byråkratiska organisationer har 

svårigheter i att hantera förändringar. Burns och Stalkers (1961) beskriver två typologier av 

organisationer. Mekaniska organisationer beskrivs som styva och hierarkiska och anpassade 

till stabila förhållanden. Organiska organisationer ses mer som en flytande uppsättning 

arrangemang anpassade till förutsättningar av snabb förändring och innovation (Burns och 

Stalkers, 1961). Maktavstånd utifrån nationella kulturer speglar i vilken grad en kultur 

accepterar maktutövning från en central elit. Länder som USA och Sydeuropa har ett stort 

maktavstånd medan Skandinavien har ett betydligt mindre. Toppstyrda strategier verkar ha 

betydligt lättare att accepteras i länder med stort maktavstånd. I kulturer med kortare avstånd 

och således mindre acceptans för ovanstående kan förändringar genom en sådan strategi bli 

betydligt svårare att driva igenom (Hofstede et al., 2011).  

 

Utifrån Webers teori (1947) tolkar vi den offentliga sektorn som en typiskt byråkratisk 

organisation. Den offentliga sektorn kan ses som mekanisk, alltså väl fungerande under 

stabila förhållanden (Burns och Stalkers, 1961). Utifrån Hofstedes (2011) resonemang lever vi 

i Sverige i en kultur där maktavståndet är mindre och där toppstyrda strategier således blir 

svårare att genomföra. Vi blev utifrån ovanstående intresserade av att studera om offentlig 

sektor har ett byråkratiskt tillvägagångssätt vid implementering av förändring.  

 

När världen förändras i allt snabbare takt påverkar detta alla typer av organisationer i Sverige. 

Men offentliga verksamheter, till skillnad från näringslivet, har att hantera en särskild 

komplexitet då det ställs krav på dem att vara både förändringsbenägna och samtidigt hantera 

statlig detaljstyrning. De flesta offentliga organisationer upplever kaos när interna och externa 

förändringar ska ske då komplexiteten och osäkerheten kan vara svår att hantera (Karp och 

Helg⊘ 2008).  

 

Planerad organisationsförändring har dominerat teori och metoder kring förändringshantering 

under de senaste 50 åren och bygger huvudsakligen på Kurt Lewins arbete. Det planerade 

tillvägagångssättet grundas kring antaganden om att organisationer arbetar under stabila 

förhållanden där de på ett planerat sätt kan förändras från ett tillstånd till ett annat (Bamford 

och Forrester, 2003). En planerad förändringsprocess kan beskriva hur ett initiativ till 

förändring skapas och drivs fram av en förändringsaktör. Det grundar sig i en önskan om att 

förändra och förbättra någonting i organisationen. Genom att skapa förståelse för en 
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förändringsprocess är det möjligt att därigenom kunna skapa en uppfattning kring varför ett 

resultat inte alltid stämmer överens med det ursprungliga syftet (Jacobsen, 2013).  

 

Processperspektivet beskriver hur förändring sker i en organisation. Det organisatoriska 

sammanhanget är särskilt betydande och det är ett fokus kring faktorer som påverkar 

förändringsprocessen i sig. Planering, beslutsfattande, kommunikation och det motstånd som 

uppstår i organisationen är betydelsefullt varav ledarskapet besitter en nyckelroll i 

förändringsarbetet (Barnett och Carroll, 1995). Enligt Kuipers, et al., (2014) har litteratur 

inom offentlig sektor ägnat mycket uppmärksamhet kring varför förändring sker och vilka 

förändringar som genomförs. Det har däremot ägnats mindre uppmärksamhet kring hur 

förändring hanteras inom enskilda organisationer. Higgs och Rowland (2005) lyfter fram att 

forskare bör ta lärdom av de som arbetar i organisationen när det gäller 

organisationsförändringar. Idag finns ett avstånd mellan praktiker och forskare där ett närmare 

samarbete och studier av processen på detaljnivå kan generera värdefulla insikter (Higgs och 

Rowland 2005). 

 

En organisations förändringsprocess ser olika ut beroende av vilken strategi som tillämpas. 

Vår uppsats kommer att belysa två strategiska tillvägagångssätt: Top down respektive bottom 

up (Jacobsen, 2013). Top down utgår från att en organisation kan förändras på ett planerat sätt 

(Eldrod och Tippett, 2002). Samtidigt påvisas hur den nuvarande snabbt föränderliga miljön 

försvagar denna teori. Istället förespråkas det att organisationsförändring bör ses mer som en 

öppen och kontinuerlig process, det vill säga bottom up (Burnes, 1996). Enligt Moran och 

Brightman (2001) behöver dock organisationsförändringar vara både top down och bottom 

up. Förändring måste vara top down för att skapa en vision och ge struktur. Förändringar 

måste även vara bottom up för att uppmuntra deltagande och generera stöd. Det handlar om 

att skapa förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande av alla i en organisation, från 

ledare till medarbetare. Hela organisationen anses behöva arbeta i samma riktning för att 

uppnå uppsatta förändringsmål (Moran och Brightman, 2001).  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående diskussion konstaterar vi att tidigare forskning inom 

organisationsutveckling i offentlig sektor har koncentrerat sig på varför förändring sker och 

vilka förändringar som genomförs. Däremot anses det existera bristfällig kunskap kring hur 
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förändringsprocessen hanteras inom enskilda organisationer. Det leder oss fram till vår 

problemformulering: 

 

• Vilket tillvägagångssätt har en offentlig organisation vid implementering av en 

förändring? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att göra en utredning av vilket tillvägagångssätt en offentlig organisation använder 

sig av vid implementering av förändring. 

 

1.5 Avgränsningar – studiens räckvidd 

Vår studie genomförs i en skolförvaltning i en kommun i södra Sverige. 

 

1.6 Disposition 

 

 

➢ 1. Uppsatsens första kapitel är ett inledningskapitel som ger en bakgrund till fenomenet 

organisationsförändring i offentlig sektor. Problemet preciseras sedan och leder ner till 

uppsatsens problemformulering och syfte.  

➢ 2. Inledningskapitlet följs av ett metodkapitel där vi presenterar våra metodologiska val och 

redogör för tillvägagångssättet av vår studie.  

➢ 3. Kapitel tre är ett introduktionskapitel. Läsaren får här förförståelse för vad planerad 

förändring är.  

1. Inledning 

2. Metod

3. Planerad förändring – en introduktion till vårt teoretiska fält

4. Strategi → Teori - empiri - analys 

5. Medarbetarskap → Teori - empiri - analys

6. Ledarskap → Teori - empiri - analys

7. Slutsatser 
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➢ 4–6. Kapitel 4–6 beskriver våra respektive huvudkategorier strategi, ledarskap och 

medarbetarskap. I varje enskilt kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till 

grund för våra frågeställningar. Vidare följer den aktuella empirin under respektive kategori 

som mynnar ut i analyser.  

➢ 7. Uppsatsens sjunde och sista kapitel består av våra slutsatser. Kapitlet avslutas sedan med 

förslag till framtida studier.   
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2 Metod 

Följande kapitel beskriver metoden vi arbetat med i denna fallstudie. Vår ansats är deduktiv 

och vi har gjort kvalitativa intervjuer med ett antal respondenter. Kapitlet presenterar hur vi 

gjort både teoretiskt- och empiriskt urval samt hur generaliserbar vår rapport är. 

 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Vår uppsats tar avstamp i forskningsområdet organisationsutveckling. Vi började med att 

fördjupa oss inom fältet vilket ledde oss fram till en avgränsning gällande implementering av 

organisationsförändringar i offentlig sektor. Utifrån ämnet styrdes sedan vår forskning vidare 

mot teorier rörande strategiska tillvägagångssätt, ledarskapsteorier och teorier om 

medarbetarskap. Nämnda teorier har sedan lett oss fram till en avgränsning gällande relevant 

data som samlats in. Det empiriska materialet har sedan analyserats med stöd i vår insamlade 

teori. Uppsatsen har därmed en deduktiv ansats där utgånspunkten har varit teorier inom det 

aktuella forskningsområdet (Yin, 2013).  

 

En deduktiv ansats kan bespara forskaren mycket osäkerhet under fältarbetet då 

utgångspunkten är relevanta begrepp förankrade i teorin. En risk med tillvägagångssättet är att 

som forskare gå miste om nya insikter om de händelser i det verkliga livet som studeras 

genom att ha smalnat av genom befintlig teori (Yin, 2013). Vi har uppnått en medvetenhet 

gällande för- och nackdelar genom studerandet av metodlitteratur. Oavsett val av ansats för 

det med sig vissa styrkor och svagheter, vikten ligger vid vad som formulerats i syftet för 

studien. Vår uppsats vill undersöka vilket tillvägagångssätt som har tillämpats vid en 

organisationsförändring. För att uppnå syftet anser vi att en begränsning utifrån befintlig teori 

är det bästa tillvägagångssättet varvid den deduktiva ansatsen anses vara mest lämplig. 

 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Vår avsikt med den här forskningen är att göra en utredning gällande vilket tillvägagångssätt 

en offentlig organisation använder sig av vid implementering av en förändring. Vi vill uppnå 

det syftet genom att utgå från de människor som lever och verkar i förändringen. 

Tyngdpunkten är respondenternas faktiska upplevelser av det sammanhang de befinner sig i. 

Vi utgår från vedertagna teoretiska resonemang gällande implementering av förändring. 

Intervjumaterialet formuleras sedan utifrån det teoretiska resonemanget i syfte att undersöka 
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om det stämmer överens empiriskt. Genom insamlad empiri har vi använt den teoretiska 

referensramen för att tolka och analysera det som framkommit (Bryman och Bell, 2017, Yin, 

2013). Vid en kvalitativ forskningsmetod läggs stor vikt vid att det görs ett noggrant urval på 

vem eller vilka som ska agera respondenter (Bryman och Bell, 2017). Vi har valt ut 

respondenter som representerar olika led i organisationen för att få en så nyanserad bild som 

möjligt av den studerade implementeringen utifrån vårt teoretiska resonemang.  

 

Val av metod grundar sig i vilka ambitioner forskaren har och vill få sagt med sin studie 

(Alvehus, 2013). Vi har genom vår insamling av teori fått kännedom om att lite forskning har 

gjorts gällande hur förändring hanteras inom offentliga organisationer (Kuipers, et al., 2014). 

Vår avsikt med studien är därmed att bidra till den generella förståelsen för vilket 

tillvägagångssätt en offentlig organisation använder sig av vid implementering av förändring.  

 

2.3 Undersökningsdesign - fallstudie 

Vår forskning är en fallstudie där implementeringen av lärarlönelyftet är det fall vi studerar. 

Vi har studerat det genom att samla in data från ett antal skolor och andra aktörer berörda av 

den utvalda förändringsprocessen. Den här reformen är särskilt intressant då den är både 

omdiskuterad och kontroversiell. Valet av fallstudie grundar sig i vår strävan att få ett 

helhetsgrepp om situationen utifrån de begränsningar i tid vår forskning har tillgänglig. 

Generellt sett är fallstudier den metod som föredras när fokus ligger på aktuella skeenden i ett 

konkret socialt sammanhang. Forskare som anammar metoden har en önskan att förstå 

komplicerade sociala företeelser. Metoden möjliggör att behålla helheten och 

meningsfullheten i verkliga händelser (Yin, 2007). Ett alternativ hade varit att studera flera 

förändringsprocesser. Där gjorde vi ett aktivt val att avgränsa oss till ett fall i syfte att få en 

djupare förståelse för en process och en helhetsbild av hanteringen av valda implementering. 

 

Kritik som framförts gällande fallstudie som strategi är den brist på stringens som metoden 

uppvisar. Bristen på stringens kan möjligtvis förklaras med att inte lika många metodologiska 

läroböcker med specifika tillvägagångssätt skrivits om metoden. Ett annat vanligt problem är 

att det är svårare att på ett vetenskapligt sätt generalisera utifrån fallstudier (Yin, 2007). Vi är 

medvetna om kritiken men ser fallstudie som den bäst tillämpbara forsningsdesign utifrån 

syftet att ta reda på vilket tillvägagångssätt en offentlig organisation använder sig av vid 

implementering av förändring. 
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2.4 Intervju som insamlingsmetod 

Vår studie avser att ta reda på vilket tillvägagångssätt en offentlig organisation använder sig 

av vid implementering av förändring. Vi ansåg att frågeställningen kräver utredning av mer 

djupgående karaktär varpå intervju som metod ansågs mest passande. 

 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer i vår forskning. Kvalitativa intervjuer fokuserar på 

upplevelsen från personens sida och inte bara de faktiska sakförhållandena. För att lyckas med 

detta måste forskarna få informanterna att berätta om sina upplevelser och erfarenheter vilket 

förutsätter kännedom om vilka områden som är viktiga att koncentrera sig på under intervjun. 

Det är därmed av stor vikt att vara insatt i ämnet inför intervjun (Dalen, 2008, Yin, 2013). Vi 

valde att ägna de första veckorna till att djupdyka och sätta oss in i ämnet för att sedan kunna 

formulera relevanta frågeställningar innan vi träffade våra respondenter. Det var av stor vikt 

för oss att vara väl insatta i respektive kategori så att vi kunde ställa relevanta följdfrågor när 

så var lämpligt, allt efter vad respondenterna svarade. Det här gav oss förutsättningar till mer 

djupgående material när vi i förväg hade ökat vår egen förförståelse. Syftet har varit att ha de 

bästa av förutsättningar till att kunna göra en utredning över tillvägagångssättet vid 

implementering av en förändring. 

 

Vid en  deduktiv ansats med en kvalitativ metod formuleras intervjufrågor utifrån de 

teoretiska begreppen vilka ska möjliggöra för respondenten att med egna ord svara på en fråga 

(Patel och Davidson, 2011). Vi har identifierat och överfört teoretiska begrepp 

till  intervjufrågor. I vår teoretiska referensram har vi identifierat ett antal kategorier vilka är 

av vikt vid hantering av organisationsförändringar. I studien har vi sökt svar på hur dessa 

kategorier, utifrån olika professioner, har bedömts hanteras i den organisation vi har studerat. 

Kategorierna har legat till grund för vår intervjuguide (Bilaga 1). 

 

Våra intervjuer genomfördes från mitten av april till mitten av maj 2018. Det är en period på 

året där lärare är inne i en intensiv fas av prov och bedömningar vilket har påverkat 

möjligheten att få till intervjuer med den professionen. Trots det har vi ändå lyckats få till de 

intervjuer vi hade planerat med representanter från olika organisatoriska nivåer. De 

respondenter vi har träffat har alla varit tillmötesgående och intresserade av att delta i vår 

studie. 
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Alla intervjuer har genomförts utifrån de datum där respondenterna fanns tillgängliga. 

Intervjuerna är genomförda ute på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna har, med 

respondenternas tillåtelse, spelats in och har varit mellan 45 min och 1,5 timme långa. Vi hade 

för avsikt att vara två av oss vid varje intervjutillfälle. Vid sju av de nio genomförda 

intervjuerna har två av oss deltagit. Två intervjuer genomfördes med en av oss på grund av 

ändringar av intervjutider i sista stund. Vi bedömer att dessa två intervjuer är tillförlitligt 

genomförda. Dels för att de båda inträffade mot slutet och vi därav hade hunnit genomföra 

intervjuer ett par gånger. Dels för att allt material är inspelat så att vi i efterhand har haft 

möjlighet att gå igenom det tillsammans. Alla intervjuer har sedan transkriberats där vi delade 

upp arbetet och transkriberade tre intervjuer var. 

 

2.5 Analys av data 

Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver en metod som utgår från att analys innefattar tre 

handlingar; sortera, reducera och argumentera. Att sortera empirin innebär att på ett 

välgrundat sätt skapa en ordning inför analysen genom de teorier och begrepp som ligger till 

grund för studien (Ibid.). Vår studie och följande analys utgår från kategorierna strategi vid 

förändringsarbete, medarbetarskap samt ledarskap. Genom att följa den strukturen har vi fått 

en tydlighet i vårt empiriska material. Vi har använt oss av vår intervjumall som utgångspunkt 

vid analys av den insamlade datan. Vi delade upp de tre kategorierna strategi, medarbetarskap 

och ledarskap oss emellan. Vi har sedan tagit våra transkriberingar och plockat ut de 

frågeställningar och svar som berört respektive kategori och sammanställt var för sig. Sedan 

har vi analyserat våra inkomna svar i relation till den sammanställda teoretiska referensramen. 

 

Reducering av den insamlade empirin innebär att skala bort det som inte ska uppmärksammas 

i forskningen. Eftersom det empiriska materialet är omfattande är det varken möjligt eller 

önskvärt att presentera det i sin helhet. Däremot måste materialets komplexitet bevaras vilket 

är en utmaning för forskarna (Rennstam & Wästerfors, 2015). När vi sorterade det empiriska 

materialet i första steget upptäckte vi att flera respondenter gav oss liknande svar vilket gjorde 

att dessa delar gick att reducera utan att förlora någon viktig innebörd. Under analyserandets 

gång har vi uppmärksammat att vi har fått välja bort empiri som har varit intressant men som 

inte har varit relevant för vår specifika frågeställning. Vi är medvetna om att 

tillvägagångssättet därigenom kan ha lett till att vi gått miste om vissa aspekter. Å andra sidan 
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är vår forskning avgränsad till tre teoretiska kategorier vilka alla respondenter har kunnat 

relatera till. Därav upplever vi att det finns en relevans i att avgränsningen är gjord på valda 

sätt. 

 

Den avslutande delen vid analys av data handlar om att forskaren ska kunna använda det 

empiriska materialet för att argumentera utifrån sin problemformulering där argumentationen 

förhoppningsvis kommer med ett bidrag till tidigare material (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Vår forskning har velat göra en utredning gällande vilket tillvägagångssätt som en offentlig 

organisation använder sig av vid implementering av en förändring. Här upplever vi att den 

insamlade empirin har hjälpt oss att uppfylla det syftet. Tidigare forskning har konstaterat att 

det är brist på studier gällande hur förändring hanteras i offentlig sektor (Kuipers, et al., 

2014), vilket vår forskning är ett bidrag till. 

 

2.6 Empiriskt urval  

Eftersom vår studie ämnar undersöka hantering av förändring i den offentliga sektorn har en 

skolförvaltning valts som studieobjekt. Vi fick genom en kontakt på personalavdelningen i 

den undersökta organisationen förslag på olika respondenter som arbetat med 

organisationsförändringen vi undersöker. Vårt urval har varit målstyrt vilket innebär att 

respondenterna valts på ett strategiskt sätt genom att de är relevanta för forskningsfrågan. 

Urvalet fastställdes tidigt under forskningsprocessen och det har inte tillkommit något längs 

vägen (Bryman & Bell, 2017). Det var av vikt för oss att respondenterna hade olika positioner 

i organisationen, men att alla berördes av organisationsförändringen på något sätt. Intervjuer 

har genomförts med olika personer med olika befattningar i organisationen för att få en bild 

av hur processen uppfattas beroende av var i organisationen de arbetar. Storleken på urvalet 

grundar sig i möjligheten att genomföra kvalitativa intervjuer med respondenterna i 

förhållande till den tidsram vi har att förhålla oss till. Vi anser att nio kvalitativa intervjuer 

med respondenter från sex olika typer av befattningar utgör ett tillräckligt urval. De 

befattningar vi har träffat är lärare, rektorer, kommunpolitiker, personalvetare, facklig 

förtroendeman samt områdeschefer.  

 

I vår studie uppskattar vi att antalet respondenter motsvarar de begränsade jämförelser mellan 

grupperna som vi genomför. Enligt Bryman och Bell (2017) är det en utmaning vid kvalitativa 

studier att avgöra när man uppnått det ultimata antalet respondenter. Vi anser att de kategorier 
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som vi undersöker har blivit väl besvarade, då vi fått liknande svar från olika respondenter. 

Skillnaderna i svaren har berott på vilken position man haft i hierarkin och därmed olika insikt 

i processens delar. Det som skilt svaren åt är personliga åsikter, men själva strategin och 

genomförandet råder det samstämmighet kring.  

 

2.7 Teoretiskt urval  

För att undersöka den aktuella forskningen inom vårt forskningsområde sökte vi på 

vetenskapliga artiklar på Linnéuniversitetets databas OneSearch. Vi använde sökord som: 

process, organisationsutveckling (change management), offentlig sektor (public sector), 

förändringsbenägenhet, ledarskap, medarbetarskap och top down/bottom up. Vårt teoretiska 

urval har hjälpt oss att upptäcka variationer mellan begrepp och samtidigt förtäta våra 

kategorier. Vi lade ner mycket tid på den teoretiska bearbetningen i början vilket vi upplever 

att vi har fått igen i slutänden. Det grundliga förarbetet ledde till att vi har kunnat motivera de 

val som gjorts vid den empiriska underökningen och vi har kunnat dra slutsatser genom att 

analysera empirin utifrån vår teori (Watt Boolsen, 2007).  

 

I de artiklar vi refererat till har vi alltid sökt upp originalkällan. Vi har refererat till några 

andrahandskällor när litteratur från universitetsstudier använts då de anses vara pålitliga 

källor. Eftersom vår ansats är deduktiv lade vi ner mycket arbete på just teoriinsamlingen då 

vi ville skapa en bred och fördjupad förståelse för fenomenet implementering av 

organisationsförändring. En litteraturöversikt av Kuipers et al. (2014) gav en bra förståelse för 

området varav inriktningen process förtydligades och vi kunde göra en mer preciserad 

inriktning av rapporten. Kuipers litteraturöversikt hjälpte även till att hitta relevant litteratur 

vilket sedan blev starten vid fördjupning av det teoretiska ramverket. 

 

2.8 Generaliseringsanspråk/giltighet  

För att kunna generalisera rent statistiskt måste den population som undersöks representera 

hela populationen (Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom vi inte kan påstå att de respondenter 

vi valt att intervjua kan representera hela populationen är inte vår forskning generaliserbar 

utanför den undersökta organisationen. Vi har intervjuat nio respondenter som gett oss en 

tydlig bild av hur organisationsförändringen gick till väga lokalt. Resultatet kan ses som ett 

perspektiv snarare än sanningen (Ibid.). Därav kan resultatet av vår forskning möjligen 

användas som en arbetshypotes lokalt, men med försiktighet utanför organisationen. 
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2.9 Kvalitet på forskning 

Vi är medvetna om att, om vår studie genomförs på nytt, kommer inte exakt samma resultat 

att genereras. Anledningen är att den sociala miljön som uppstår mellan oss som forskare och 

våra respondenter påverkar utfallet. Den empiriska datan är insamlad genom kvalitativa 

intervjuer varpå exakt samma studie blir svår att genomföra igen med ett förväntat liknande 

resultat då varje respondent är unik. Bryman och Bell (2017) förespråkar att man inom 

kvalitativ forskning istället för validitet och reliabilitet ska använda sig av begreppen äkthet 

och tillförlitlighet. Vi anser att vår uppsats bör bedömas utifrån just begreppen äkthet och 

tillförlitlighet istället.  

 

För att uppnå tillförlitlighet i en kvalitativ studie krävs det att forskningsprocesserna görs 

transparenta och offentligt tillgängliga. Detta uppnås genom att forskningsmetoderna beskrivs 

så att andra kan förstå och bedöma dem. Tanken är att andra därigenom ska kunna pröva det 

utförda arbetet för att kunna stödja slutsatserna (Yin, 2013). Vi har valt att så metodiskt som 

möjligt beskriva valda tillvägagångssätt och lagt till med eventuella kritiska resonemang där 

så varit lämpligt. Genom en detaljerad vägledning av vår metod upplever vi att det erbjuds 

möjlighet att pröva vår genomförda studie. Därmed har också tillförlitligheten ökat. 

    

Äkthet handlar om huruvida studien ger en rättvis bild av respondenternas olika uppfattningar 

och åsikter (Bryman och Bell, 2017). Vår forskning har valt att fokusera på tre olika 

kategorier. Vid sammanställningen av det empiriska materialet har vi haft i åtanke att alla 

kategorier ska framkomma. Vi har dessutom varit noga med att våra egna preferenser inte ska 

framträda. Allt i syfte att få fram en rättvis bild av den genomförda studien. Därigenom 

upplever vi att vi har uppnått en äkthet i vår genomföra studie. 

 

2.10 Forskningsetik 

Etiska aspekter är av vikt att ta i beaktning när forskning bedrivs. En person som ingår i en 

undersökning har rätt att få veta vilka upplysningar som kommer att användas, hur de ska 

användas och vilka som kommer att få ta del av dem (Holme och Solvang, 1997). 

Inledningsvis under våra intervjuer har vi förklarat för respondenterna hur det insamlade 

materialet kommer hanteras. Vi har förklarat att forskningen är inom ramen för en c-uppsats 

och vilka kanaler materialet kommer att finnas tillgängligt i. 



  
 

14 

 

Det är också av vikt att beskriva syftet med studien för respondenterna så de förstår vad 

studien ämnar leda till (Bryman och Bell, 2017). Vid genomförda intervjuer har vi varit noga 

med att informera respondenterna om avsikten och syftet med vår studie. Vi har presenterat 

oss och vilken utbildning vi läser samt mer specifikt det aktuella ämnet för vår studie. Vi har 

erbjudit respondenterna att ta kontakt med oss i efterhand om vidare frågor uppstår. 
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3 Planerad förändring – en introduktion till vår studie 

Kapitel 3 är en introduktion till det teoretiska fältet samt det fall vi ämnar att studera. Syftet 

med kapitlet är att skapa en förförståelse för vad en planerad förändring är och de kategorier 

vi fördjupat oss i.   

 

En planerad förändring kan beskrivas ur ett analytiskt och rationellt perspektiv. Det innebär 

att organisationen uppfattar ett behov av förändring. Det görs en analys över vilka problem 

som ska lösas och hur problemen ska lösas. Därefter skapas det en strategi för genomförande 

av förändring. Avslutningsvis görs det en utvärdering kring om förändringen löste problemet 

eller inte (Simon, 1997; Hayes, 2014). Jacobsen (2013) beskriver det planerade 

tillvägagångssättet genom en modell (Jacobsen hänvisar till att det är en syntes av Cummings 

& Worley 2001:28 och Nadler 1987:361). Modellen beskriver 4 faser i genomförandet varav 

vår uppsats ämnar fokusera på fas tre: genomförande av planerade åtgärder.  (Se nedan).  

 

 

Modell 1. Centrala faser i en planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2013:36) 

 

I fas tre skapas en plan för genomförande vilket inkluderar tidsplan och plan över aktiviteter. 

Här beskrivs också vilka personer som besitter ansvar och har en central ställning i de olika 

aktiviteterna (Jacobsen, 2013). 

 

3.1 Planerad förändring utifrån tre kategorier 

I vår teoretiska referensram har vi identifierat tre interna kategorier vilka är av vikt vid 

hantering av organisationsförändringar. Kategorierna sammanfattas i figuren nedan. I studien 

har vi sökt svar på hur dessa kategorier, utifrån olika professioner, har bedömts hanteras i den 

organisation vi har studerat. Kategorierna har legat till grund för vår intervjumall (Bilaga 1). I 

följande tre kapitel presenteras teori, empiri och analys utifrån respektive kategori. 

 

FAS 1: DIAGNOS FAS 2: LÖSNING

FAS 3: 
GENOMFÖRANDE 

AV PLANERADE 
ÅTGÄRDER

FAS 4: 
UTVÄRDERING



  
 

16 

 

Modell 2. Hantering av förändring utifrån tre kategorier. (Egen modell 2018) 

 

Kategori 1, strategi:  

Det existerar ingen entydig strategi över hur planerad förändring ska eller bör genomföras. Vi 

har i vår studie valt att utgå från två grundläggande och övergripande strategier vid hantering 

av förändring, strategi E, där ”E” står för economic, och strategi O, där ”O” står för 

organization. Genom de studier vi har tagit del av är vår tolkning att strategi E likställs med 

ett top down-perspektiv (Leavitt, 2005, Jacobsen, 2013) och strategi O likställs med ett 

bottom up-perspektiv (Beer och Nohria, 2000, Jacobsen, 2013). 

 

I strategi E är målet att skapa ökat ekonomiskt värde. Fokus ligger på att förändra formella 

strukturer vilket drivs fram av ledningen med betydande hjälp av externa konsulter. 

Finansiella incitament är vanligt och förändringen är planerad och programmatisk. 

Utgångspunkten för strategi E är att en liten grupp människor, vanligtvis ledningen, bedömer 

att det behövs en förändring. Därefter utarbetar gruppen lösningar på de problem 

organisationen står inför som sedan implementeras. Förändringen drivs därmed fram av 

ledningen. En rationell process som utgår från analys, målsättning, problemlösning, 

implementering och utvärdering. Tyngdpunkten ligger vid att aktiviteterna analys, målsättning 

och problemformulering alltid äger rum före implementeringen (Jacobsen, 2013).    

 

I strategi O är målet är att utveckla organisationens mänskliga resurser så att de kan tillämpa 

strategin och lära sig av erfarenheter från förändringsåtgärder. Fokus ligger på att utveckla 

kulturen för att skapa större engagemang. Verktygen ligger i att låta de anställda delta så 

Hantera förändring

Medarbetarskap

Ledarskap

Strategi



  
 

17 

mycket som möjligt. Utifrån strategi O talar man snarare om utveckling än förändring. 

Förändring ses inte som något som inträffar en gång utan snarare som en ständig och 

interaktiv process. Förändringen ses inte som lineär utan mer cirkulär. Här utförs ingen 

fullständig analys med efterföljande tänkbara lösningar, istället betonas experimenterande och 

kontinuerliga lärprocesser (Jacobsen, 2013). Förändring är något som sker successivt (Beer 

och Nohria, 2000). Jacobsen (2013) beskriver E och O som idealtyper där syftet är att få fram 

dess centrala kännetecken. Det innebär att det inte är säkert att en renodlad form av den ena 

eller andra strategin återfinns i ett studerat fall, utan de kan i första hand ses som 

analysverktyg (Jacobsen, 2013). Det är som analytiskt underlag vi valt att applicera dessa två 

strategier gentemot vår undersökning. 

 

Kategori 2, medarbetarskap: 

Motstånd mot förändring är fortfarande en viktig fråga när det gäller organisationers förmåga 

att genomföra förändringar. Dessvärre verkar det inte förekomma någon vidare enighet bland 

teoretikerna kring vad som orsakar motstånd eller hur det kan övervinnas. Medarbetare 

betraktas i den föränderliga offentliga organisationen som en aktör i förändringsprocessen 

med fokus på det motstånd som uppstår gentemot förändring (Kuipers et al., 2014). För att få 

förståelse för hur medarbetare reagerar på organisationsförändringar är det viktigt att förstå 

hur förändringar påverkar människor. För en organisation består av just människor. 

Människor som enskilda individer och människor i olika gruppkonstellationer. För de flesta 

organisationer som genomgår en förändring är reaktioner från medarbetare utmanande 

(Jacobsen, 2013).  

 

Kategori 3, ledarskap: 

När man fördjupar sig i teorier kring förändringsprocesser i organisationer är det oundvikligt 

att lyfta ledarskapets inverkan på det som sker. På så vis är olika aspekter av ledarskap särskilt 

viktiga vid organisationsförändringar. Det finns en tanke om att ledarskapet är en nyckelaktör 

när organisationer implementerar förändringar (Kotter 1996). Exempelvis lyfter Murphy et.al. 

(2017) utmaningen för ledare i offentliga organisationer som traditionellt styrs formellt att 

inkludera informella, framväxande, adaptiva funktioner. Forskningen har fokuserat på att 

ledarskapet är en uppgift för den högsta ledningen vid förändringar (se exempelvis Van Wart 

2003, Chustz och Larson 2006) och det har ägnats mindre uppmärksamhet åt olika typer av 

ledarskap i organisationsförändringsprocesser i den offentliga sektorn (Jackson et al., 2011). 
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3.2 Lärarlönelyftet – föremålet för vår fallstudie 

 

Lärarlönelyftet (LLL) är en statligt finansierad reform som infördes 2015 och omfattar runt 60 

000 lärare i Sverige. Reformen rekvirerar i genomsnitt 3 000 kr i månaden. Staten har vissa 

kriterier som ska vara uppfyllda för att lärare ska få ta del av LLL, men visst utrymme har 

också getts till Sveriges kommuner att lokalt utforma kriterier som man finner särskilt viktiga 

(Regeringen, 2016). Målsättningen med LLL var att utöka lärarkåren med fler kompetenta 

och behöriga lärare och att fler ska vilja bli och förbli lärare i Sverige. Tanken med LLL är 

också att reformen ska öka möjligheterna till löneutveckling för kompetenta lärare. Syftet med 

reformen är också att bidra till ökad kvalitet och förbättrade resultat i skolan. Det lokala 

genomförandet på en del håll har bidragit till kritik från lärare och skolledare. Det har ofta 

hängt samman med att det känts oklart hur processen för lönehöjningen sett ut. 

Undersökningar pekar på att kritiken främst uppstått där processerna varit mer otydliga, med 

sämre insyn. Samtidigt ser man att där det funnits processer med tydlighet och transparens, 

där har också LLL fallit väl ut och tagits emot positivt (Regeringen, 2017). 
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4 Strategier vid förändringsarbete 

I kapitlet som följer belyses strategier vid förändringsarbete och vad som särpräglar strategi 

E och strategi O. Kapitlet behandlar målsättning, hur planeringen gått tillväga samt 

användning av konsulter i förändringen. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan 

strategierna. 

 

4.1 Strategisk målsättning vid förändringsarbete 

Målsättning genom strategi E handlar om synliga resultat. I vinstdrivande företag handlar det 

helt enkelt om högre avkastning på det egna kapitalet. Inom offentliga organisationer kan det 

vara betydligt svårare att bedöma då dessa organisationers mål är nyttomaximering för sina 

ägare, alltså folket. En offentlig organisation kan ha svårigheter att definiera kostnader och 

intäkter men däremot inte sagt att de inte kan fokusera på synliga resultat. Här kan det istället 

hänvisas till synliga förändringar av formella strukturer. Utgångspunkten för strategi O är att 

organisationer ses som levande organismer i ständig utveckling. Målet är att organisationer 

ska företa sig ständiga förändringar för att anpassa sig till den kontinuerligt föränderliga 

omgivningen. Strategi O har också fokus på resultat, men betoningen ligger på de processer 

som måstes skapas för att kunna uppnå resultaten. Betoning ligger på lärande och för att en 

organisation ska utvecklas till en lärande organisation behöver människorna i den besitta såväl 

förmåga som vilja att lära. Det krävs också att organisationen skapar ett klimat av tillit och 

trygghet där individen inte behöver känna rädsla för att bli angripen eller kritiserad när saker 

diskuteras. Lyckas organisationen skapa ett öppet klimat finns förutsättningar för att invanda 

beteenden och mönster ständigt prövas och konflikter kan omvandlas till något konstruktivt 

(Jacobsen, 2013). För att kunna få fram målsättningen för implementeringen ställde vi 

detaljerade frågor om tillvägagångsättet vid implementeringen. Frågan ställdes i syfte att få 

fram de bakomliggande drivkrafterna till det valda tillvägagångssättet. 

 

Det som framkommer under intervjuerna är en tydlig planering. En rektor berättar att det var 

gedigna samtal på lednings- och rektorsgruppsnivå. Diskussionerna handlade om hur de 

skulle göra det här för att det skulle bli så bra, rättvist och rättssäkert som möjligt. 

 

En rektor betonar att stor vikt lades vid att förutsäga och minimera de eventuella risker som 

kunde dyka upp längs vägen. En områdeschef berättar om ett deltagande i projekt med flera 

kommuner vilket ledde till en vetskap om att det var fler som gjorde likadant. Därigenom blev 
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det en likvärdig bedömning eftersom alla använde samma redskap – för att alla ska tänka 

likadant.  Respondenten från personalenheten berättar också om hur de sedan tidigare har en 

väl utarbetad process gällande lön och att det här arbetet blev liknande den befintliga 

löneprocessen. 

 

I offentliga organisationer hänvisas målsättning ofta till antingen synliga förändringar av 

formella strukturer eller ett tydligt fokus på lärande processer genom ett öppet klimat 

(Jaobsen, 2013). Vår undersökning visar att det handlade mycket om att minimera riskerna. 

Vi uppfattar det som att drivkrafterna varit rättvisa genom likvärdiga bedömningar. En 

målsättning att dels göra som alla andra och dels göra det så likt tidigare processer som 

möjligt. 

 

Svar från respondenter som överensstämmer med målsättning utifrån strategi O har visat sig 

knapphändig i vår studie. Vi kan urskilja lärande inslag, men dessa har stannat på 

ledningsnivå. I vår studie framkommer det inte något lärande inslag för lärarna i 

implementeringen. 

  

4.2 Ledningens hantering av information 

I en toppstyrd organisation hamnar en stor del av den tillgängliga informationen hos de högst 

uppsatta cheferna vilket också gör att de besitter bäst insyn och förståelse för behovet av 

förändring. Tillgången till information gör att ledningen kan anta ett helhetsperspektiv. 

Längre ner i organisationen finns inte samma tillgång till information vilket resulterar i att 

dessa led inte erbjuds samma möjlighet till förståelse av behovet för förändring (Mintzberg, 

1980). I strategi E har ledningen därmed en central roll. I strategi O är ledningens roll att 

skapa engagemang hos medarbetarna. Ledningen formulerar visioner för förändringen och 

överlåter sedan till de anställda att utveckla lösningarna. De anställda känner på så vis att de 

äger förändringen och blir den centrala drivkraften bakom den. Genom dialog erbjuds 

möjlighet till en nyanserad bild av såväl problem som lösningar vilket därmed stärker 

rationaliteten i besluten (Jacobsen, 2013).  För att nå framgång är själva genomförandet av en 

organisationsförändring enligt Guiamares och Armstrong (1998) avgörande där 

kommunikation ses som en av de viktigaste faktorerna. Därav tyckte vi det var intressant att 

undersöka hur respektive led i organisationen fått tillgång till information om reformen. Vi 
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ställde frågan hur respondenterna först kom i kontakt med reformen och hur informationen 

har sett ut under processens gång.  

  

Hur respektive profession först kom i kontakt med reformen är relativt samstämmigt, såväl 

skolområdeschefer, politiker, fack som lärare nämner media och skolverket som 

informationskanaler. Men efter den första initiala informationen skiljer det sig sedan åt. 

Lärarna upplever att det blev tyst fram till det att beslut sedan var taget. Informationen 

uppfattades som luddig från kommunens håll. Lärarna vi pratar med upplever att de delgavs 

information om hur det skulle genomföras först efter att arbetet var gjort. De framarbetade 

kriterierna delgavs först när de var fastställda. 

 

”Nej jag tycker inte att det var så mycket information från kommunen. Det var precis 

i början och sen var det när det blev bestämt. Informationen har varit ganska dålig 

ifrån kommunen kan jag tycka”. (Lärare 1) 

 

De rektorer vi träffar lyfter fram en annan bild om ett gediget informationsarbete. Det 

beskrivs stora träffar som handlade om hur implementeringen skulle gå tillväga. Dessa träffar 

skedde på ledningsgruppsnivå men också på rektorsgruppsnivå i kommunen. En rektor 

berättar att det var noga med information ut till personalen kring den här strukturen. Det var 

noga med information som hen upplever det till de fackliga kring det här. Den fackliga 

förtroendemannen bekräftar den bilden och lyfter att facket fick kontinuerlig information 

under processens gång. 

 

Flera representanter från ledningen samt facket trycker på helhetsperspektivet, att 

genomförandet gynnar kommunen i stort och i ett långsiktigt perspektiv. “De yttre formerna 

kan jag vara oerhört kritisk till, hur styrt det blev och på fel sätt. Men reformen i sig har ett 

väldigt bra syfte.” (Områdeschef 1) 

 

Det framgår att de högst uppsatta cheferna har haft god tillgång till information. Likt 

Mintzberg (1980) påvisar har detta lett till att de har kunnat anta ett helhetsperspektiv och har 

fått en djupare förståelse för behovet av genomförandet av förändringen. Den här upplevelsen 

delas även av den fackliga förtroendemannen vilken har haft god tillgång till information. 

Däremot framgår det att de längst ner i organisationen inte har fått samma tillgång till 

information, och i sin tur inte heller samma möjlighet att förstå helheten. Guiamares och 
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Armstrong (1998) påvisar att kommunikation är en betydelsefull faktor vid 

organisationsförändringar. Att information inte framgår längst ned i organisationen visar på så 

vis brister vid implementeringen.  

 

4.3 Fokus på formella eller informella element 

Strategi E lägger sitt fokus på de formella elementen som handlar om teknologi, struktur och 

strategi. Strategin bortser inte från de informella elementen såsom kultur, men däremot menar 

den att de formella elementen är det som ska hanteras i första hand. Anledningen är 

möjligheten till kontroll då formella element är något ledningen har beslutsrätt att förändra. 

Dessutom existerar ett samband mellan strukturer och beteende i den utsträckning att nya 

strukturer forcerar fram en beteendeförändring. De anställda behöver anpassa sig efter de nya 

förhållandena i organisationen. Formella element har också en symbolisk effekt, såväl externt 

som internt. Externt förmedlar organisationen vilka de är genom förändringar i strukturer 

(Jacobsen, 2013). Strategi O fokuserar på människorna inom organisationen. Individers 

förändringsfärdigheter och önskemål är avgörande för om organisationen kommer att 

förändras. Strategin bygger på att utveckla individers förmåga att kommunicera med andra 

och gruppers förmåga att samverka. Organisationens medlemmar behöver utveckla 

gemensamma normer och värderingar. Utgångspunkten är att varaktig förändring måste 

komma inifrån. Strategi O bortser inte från strukturer, men den utgår ifrån att man först måste 

förändra individerna, sedan anpassar man strukturerna efter individernas ändrade beteende 

(Jacobsen, 2013). För att få svar på om det varit de formella eller informella elementen som 

organisationen arbetat med att förändra ställde vi fortsatta frågor om själva 

tillvägagångssättet. 

 

Under intervjuerna lyfter flera respondenter att mycket tid lades på planering och en tydlig 

struktur. En områdeschef och respondenten från personalenheten berättar om deras redan 

detaljerade system för lönesättning. De bekräftar att man ville ha en struktur som var så likt 

det arbetssättet som möjligt. 

 

När vi pratar om tillvägagångssättet kommer en av lärarna in på upplevelsen av orättvisa och 

att hen försökte driva den frågan. Läraren beskriver hur ifrågasättande om kriterierna 

bemöttes med att alternativet var att avstå från pengarna.  
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När vi pratar om implementeringen av reformen kommer alla respondenter in på och berättar 

om det lokala lärarlönelyftet (LLLL). LLLL blev en konsekvens av det statliga LLL, där 

kommunen gick in med pengar för att premiera fler lärare än de som fick möjlighet till LLL. 

 

Strategi E utgår från att förändra strukturer i första skedet och därigenom forcera fram en 

beteendeförändring (Jacobsen, 2013). I förändringen var fokus på att förändra lönestrukturen 

vilket är ett tydligt formellt element. Utifrån strategi O läggs fokus på samverkan och 

förändring av normer och värderingar för att sedan anpassa strukturen efter det förändrade 

beteendet (Jacobsen, 2013). Vår undersökning påvisar att det inte har lagts vikt vid att arbeta 

med normer och värderingar hos medarbetarna. De reaktioner som framkommit har bemötts 

med att det är den struktur som är satt som gäller. 

 

Formella element har också en symbolisk effekt, såväl externt som internt. Externt förmedlar 

organisationen vilka de är genom förändringar i strukturer (Jacobsen, 2013). Alla 

respondenter återkommer under intervjun till det lokala LLL, vilket vi konstaterar är ett starkt 

signalvärde såväl internt som externt för vad organisationen står för.  

 

4.4 Planeringens form 

Strategi E lägger stor vikt vid den formella planeringen. Ofta ses det som en rationell process 

vilket har en lineär planering med olika faser som följer varandra. Här är det av stor vikt att 

försöka kartlägga vilka eventuella hinder som kan dyka upp under implementeringen. 

Verkställandet delas upp i tydliga faser där det klargörs vad som ska göras vid olika 

tidpunkter. Strategi O utgår inte från en rad planerade aktiviteter som löper efter varandra i en 

bestämd tidsföljd. I stället ses planering som en serie sammanflätade delbeslut, som i sin tur 

hänger samman med andra beslut inom andra delar av organisationen. Förändring ses som 

inkrementell, alltså mer som en process än ett resultat. Tillvägagångssättet leder ofta till att 

motstånd minimeras då planerna inte är lika omfattande vilket kan skrämma individer. Istället 

sker små förändringar under längre tid vilka upplevs lättare att hantera. Strategin erbjuder 

också större möjligheter att experimentera (Jacobsen, 2013). Det ledde fram till våra 

frågeställningar kring planeringens utformning. Vi ställde detaljerade frågor kring hur 

planeringen såg ut. 
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Planering 

Först frågade vi om det fanns en planering för själva genomförandet. Under intervjuerna 

framkommer en tydlig planering av genomförandet. En rektor som vi träffar berättar att de 

hade noggranna planer och att det fanns en mycket tydlig struktur. Hen fortsätter att beskriva 

det som en gedigen plan som föranleddes av många möten på rektor och förskolechefsnivå 

tillsammans med områdescheferna och konsulterna. Mötena handlade om vad kriterierna står 

för, hur de ska tolkas.  

 

En områdeschef upplevde däremot inte en tydlig plan för själva genomförandet, förutom att 

de samlades och hade genomgångar och drog upp strategier. Men ingen gemensam plan för 

hur de skulle lansera det här utan det gjordes lite olika på olika områden. De hade 

informationsmöten med all personal och gick igenom ordentligt hur de tänkte. ”Vi startade 

tidigt och vi gjorde allt i turordning. Vi samlade alla rektorer och förskolechefer som var 

involverade och drog upp strategier tillsammans.” (Områdeschef 1). 

 

En rektor beskriver sin upplevelse av att de gjorde ett bra arbete. Det var en bra planering och 

sen så var det också en följande plan för hur de skulle kommunicera det. Så det fann verkligen 

steg för steg beskrivet. 

 

Det framkommer under intervjun att det fanns en beredskap på att det här skulle kunna 

innebära reaktioner hos personalen som de var tvungna att hantera på olika sätt. Det var något 

som tänktes till kring i planen och det tog fram en kommunikationsplan så att det skulle bli så 

bra som möjligt.  

 

“För det är klart att det här, vi insåg alla att det här är en process där det finns risker, 

det insåg alla. Så vi hade tankar kring, hur gör vi arbetet för att det ska bli så bra rent 

arbetsmiljömässigt som möjligt för att minimera riskerna. Det vet jag, det var ett 

tydligt tänk att på något sätt minimera riskerna med den här processen för vi såg att 

det fanns en del risker.” (Rektor 1). 

 

Tidsplan 

Därefter ställde vi en fråga om det fanns en tidsplan och huruvida den hölls. Alla 

respondenter, bortsett från lärarna som inte upplevde att de fick information om varken eller, 

upplevs samstämmiga om att det fanns en tydlig tidsplan och att den hölls. En lärare svarar att 
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det fanns väl en ganska luddig tidsplan som hen är tveksam till om den hölls. Respondenterna 

som inte är lärare poängterar gedigna och detaljerade tidsplaner över såväl arbetets gång som 

kommunikationen ut till lärarna. 

 

Respondenten från personalenheten berättar att de hade en väldigt tydlig tidsplan och att de 

har ett väldigt strukturerat ledarskap på lärande och kultur. När de gick in i projektet fick de 

matriser och material och de var väldigt tydliga från början med att den här tidsplanen är det 

från början när de satte den, och den hölls.  

 

 “Ja, det gjorde det. En tydlig tidsplan. För hur den skulle se ut och när också på 

detaljplan när vi skulle tala om det och när de skulle få brevet, och brevet skickades 

hem till dem, det skulle inte komma till arbetsplatsen. Så det var verkligen, nu 

skickar vi den, så att alla får samtidigt.” (Rektor 2). 

 

En områdeschef bekräftar bilden av en tydlig tidsplan och en kommunikationsplan. Det hade 

upprättats under projektets gång. Detaljerat hur de skulle göra och vilken typ av information 

som skulle gå ut vid vilka tillfällen och när det skulle vara färdigt.  

 

Genomförande 

Vidare frågade vi hur själva genomförandet gick till. Respondent från personalenheten 

berättar att de hade ganska mycket möten, man jobbade tätt ihop. Sen återrapporterade de till 

skolchefen, ledningsgrupp och till facken. Hen berättar att tillvägagångssättet stämde väl med 

hur de jobbar sedan innan utifrån en matris för löneöversyn där bedömningar görs utifrån en 

skala. Så de hade redan ett urval klart. “Sen gällde det att sila därifrån sen. I slutändan nästan 

lite som idol, vem ska in och vem ska ut.” (Respondent personalenheten). 

 

En rektor berättar att kriterierna var det som styrde hela processen. Kriterierna gjorde att de 

kanske blev lite begränsade i urvalet. Så det fanns både för och nackdelar med de här tydliga 

kriterierna för vissa lärare missgynnades av det. Hade man gjort en mer allmän skattning 

kring yrkesskicklighet då kanske en del andra lärare hade kunnat bli aktuella. En viss ökad 

flexibilitet hade önskats i enstaka fall. Och det framfördes också i den här processen. 

 

En områdeschef berättar att det var en projektgrupp där det strategiskt byggdes upp en modul 

för hur en bedömning av lärarna skulle gå till utifrån de kriterier som statsmakten har satt upp. 
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De var först en sorts arbetsgrupp, sen tog de hem det och resonerade på förvaltningsnivå i 

förvaltningsledningsgruppen. Sedan skapades det en poängbedömningsmatris. Hen fortsätter 

berätta att kommunen har en ganska stor utformad matris gällande den årliga lönerevisionen 

sedan ganska många år tillbaka. Och att den är ganska detaljerad. Områdeschefen lyfter fram 

att det var viktigt att kriterierna stämde överens med deras tidigare matris vilket gjorde det till 

ett ganska enkelt steg att göra bedömningen. 

 

När vi frågar en lärare om själva genomförandet får vi svaret att det delades in i olika 

kriterier, men att processen uppfattades som väldigt luddig. Den fackliga förtroendemannen 

berättar att hen kände sig delaktig. Hen bjöd in till träff om LLL där alla medlemmar hade 

möjlighet att komma utan att arbetsgivaren var med. Facket var väl insatt i den övergripande 

planen, det var ingenting som var hemligt på något sätt utan väldigt transparent. 

Kommunpolitikern vi träffar poängterar att de inte blev särskilt involverade eftersom det är en 

arbetsgivarfråga. Däremot blev de kontinuerligt informerade under processens gång.  

 

“För det första ska man ju ha på det klara att vi som sitter i nämnd vi är ju inte 

pedagoger, det är ju inte vår sak. Vi är ganska noga här i kommunen, vi talar om vad 

vi vill ha och sen är det tjänstemännen som ser till hur vi gör det. Sen att vi 

kontrollerar att dem gör det vi har sagt men inte i detalj hur det ska gå till. Jag tycker 

det är jätteviktigt att man har tydliga roller. Förvaltningen ska veta vad som förväntas 

och vi ska veta vad som förväntas av dem och tvärtom, det tycker jag är absolut det 

viktigaste.” (Kommunpolitiker). 

 

Ansvar 

Vi ställde frågan om vem eller vilka som haft ansvaret vid olika aktiviteter. Den fackliga 

förtroendemannen svarar att huvudmannen utsåg en områdeschef till huvudansvarig. Den 

personen hade sedan kontakten med de fackliga och det var den personen som också skickade 

ut informationen till samtliga chefer.   

 

En lärare svarar att hen tror att det säkert var rektorer och uppe i förvaltningen. Det hade inte 

varit med någon från lärarna i alla fall. Hen lyfter att facket kanske var med också. En 

områdeschef svarar att det nog var skolområdescheferna som tillsammans med 

förvaltningschefen fick ha ansvar. Sen gjordes det olika på deras respektive områden. En av 

områdescheferna var med i projektgruppen och rapporterade till övriga hur det gick. 



  
 

27 

 

Strategi E lägger stor vikt vid den formella planeringen (Jacobsen, 2013). Själva 

genomförande har utifrån respondenterna delats upp i tydliga faser där det klargörs vad som 

ska göras vid olika tidpunkter gällande såväl själva genomförandet som kommunikationen. 

 

Organisationen speglar en gedigen planering där allt är planerat in i minsta detalj. Det framgår 

ett tydligt ansvar längst upp i organisationen, däremot ingen involvering av medarbetarna. 

Mycket möten och tydlig struktur. En tydlig tidsplanering framkommer ha funnits med vad 

som ska göras vid vilken tidpunkt. Planeringen följer därmed mallen för strategi E (Jacobsen, 

2013). Ledningen har en samstämmig bild av tydlighet och transparens vilken inte delas av 

medarbetarna som lyfter fram luddiga processer och bristande information. Det framkommer 

också att det lades stor vikt vid att kartlägga eventuella risker och strategier för hanteringen av 

det vilket bekräftas av teorin gällande strategi E (Jacobsen, 2013). 

 

4.5 Motivation genom finansiella incitament eller deltagande 

Finansiella belöningar utgör en central drivkraft vid strategi E. Grundtanken är att dessa 

belöningar kanaliserar önskvärda beteenden. En förutsättning är att förändringens målsättning 

är formulerad i ekonomiska termer samt att det finns en balans mellan individuella, 

grupprelaterade och organisatoriska belöningar. Belöningarna måste också uppfattas som 

möjliga att uppnå, är kraven för högt ställda riskeras motivationen för förändringen att sjunka. 

Det behöver skapas en överensstämmelse om att det som är bra för organisationen är bra för 

individen i form av finansiella belöningar (Kotter, 1996). Strategi O motsätter sig finansiella 

incitament. Finansiella belöningar är dessutom en känslig fråga för de flesta individer då de 

jämför sig med sig själva och vad andra får i organisationen i kronor och ören. Upplevs 

fördelningen orättvis kan det snabbt sprida negativ stämning. Är belöningsskillnaderna 

dessutom kopplade till en förändring kan skepsis och motstånd mot förändringen stärkas 

ytterligare. Dessutom blir de utan belöning svåra att motivera i förändringsarbetet (Jacobsen, 

2013). 

  

Den enskilde behöver själv känna motivation till förändring. Deltagande är en stark drivkraft 

för motivation. Förändringsprocessen behöver utformas på ett sådant vis att den enskilde får 

möjlighet att påverka förändringens riktning. Deltagande bidrar till individens upplevelse att 

råda över situationen. Deltagande har också en viktig symbolisk effekt vilken handlar om 
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inkludering, att uppleva sig själv och sin kompetens behövd av organisationen. Deltagandet 

skapar även förutsättningar för en ökad förståelse för förändringsarbetets komplexa art vilket 

underlättar implementeringen hos medarbetarna (Jacobsen, 2013). För att få reda på 

motivationen till förändringen ställde vi frågor om själva reformens innehåll som källa till 

motivation samt om möjlighet till deltagande. 

 

Vid frågan om själva reformens innehåll framkom det mycket reaktioner från medarbetarna. 

Kriterierna upplevs som otydliga och reformen har påverkat sammanhållningen mellan 

kollegor. Både rektor och lärare berättar om kommentarer som handlat om att de som fått 

högre lön kan lika gärna dra det tyngre lasset.  

 

”Det har blivit en splittring på arbetsplatserna. Det har varit en orättvisa. Varför fick 

den och den, men inte den. Det tycker jag med facit i hand, jag vet inte hur man 

skulle gjort, men man skulle gjort det annorlunda. Du är bra, men inte du.” (Lärare 

1). 

 

En lärare berättar att facket har försökt att lyfta det positiva med att totallönerna kommer att 

öka i längden då det årliga lönepåslaget blir högre. En rektor nämner också det, men hen 

betonar att det har varit en klen tröst för de som inte tilldelades LLL. 

 

Vid frågan gällande deltagande upplevde alla respondenter bortsett från lärarna möjlighet till 

någon form av deltagande och påverkansmöjlighet. Det beskrivs hur lärarna inte har kunnat 

påverka, utan snarare hölls informerade. 

 

“Ganska tidigt så fanns det ett förslag på nåt sätt som man diskuterade utifrån. Och 

jag som enskild rektor kanske inte hade valt den vägen men på nåt sätt får man ändå 

förhålla sig när arbetsgrupper arbetat fram ett förslag. Så att när vi väl hade kommit 

så långt så ja, definitivt fick man vara delaktig på ett bra vis det tycker jag.” (Rektor 

1). 

 

Kotter (1996) betonar att belöningar måste uppfattas som möjliga att uppnå. Det framkommer 

i vår undersökning att det inte fanns en tydlighet gällande vilka kriterier som gäller, varpå det 

är svårt att förstå om man var behörig eller ej. Vidare behöver individen en förståelse för att 

det som är bra för organisationen är bra för individen i form av finansiella belöningar (Kotter, 



  
 

29 

1996). Undersökningen visar att det gjordes försök att betona hur reformen gynnar alla i 

längden med högre procentuell pott vid nästa års lönerevision. 

 

Strategi O menar på att finansiella belöningar är en känslig fråga för de flesta individer då de 

jämför sig med andra i organisationen. Är belöningsskillnaderna dessutom kopplade till en 

förändring kan skepsis och motstånd mot förändringen stärkas ytterligare. Dessutom blir de 

utan belöning svåra att motivera i förändringsarbetet (Jacobsen, 2013). Här bekräftar vår 

undersökning att det blev tydliga jämförelser medarbetare emellan och att motivationen till 

det bakomliggande syfte för reformen, att stärka utvecklingen i skolan, försämrades för de 

som blev utan belöning. De utan belöning blir svåra att motivera i förändringsarbetet 

(Jacobsen, 2013). 

  

Deltagande är en stark drivkraft för motivation. Deltagandet skapar även förutsättningar för en 

ökad förståelse för förändringsarbetets komplexa art vilket underlättar implementeringen hos 

medarbetarna (Jacobsen, 2013). Möjlighet till deltagande fanns på högre nivåer. 

Områdeschefer hade ett stort deltagande, rektorer upplevde också en möjlighet att påverka. 

De som inte upplevde något deltagande var medarbetarna. 

 

4.6 Användning av konsulter vid organisationsförändringar 

Flertalet planerade förändringar tar användning av externa konsulter. Enligt strategi E är det 

vanligtvis en tät koppling mellan den formella ledningen och konsulterna. Konsulterna 

förhåller sig till de mest centrala beslutsfattarna, inte till hela organisationen. Konsulternas 

roll blir att diagnostisera organisationen och ta fram ett recept som organisationen sedan kan 

förhålla sig till (Jacobsen, 2013). Specialisters roll tonas ner inom strategi O. Däremot ser 

man positivt på användandet av konsulter med andra uppdrag i processen. Konsulternas 

uppgifter kan bli att designa ramarna för hur själva processen ska läggas upp på ett 

systematiskt sätt, däremot går de inte in på själva innehållet av förändringen. Konsulter kan 

också ta en vägledande roll där de förmedlar information till problemlösningen som 

medlemmarna i organisationen sedan själva kan reflektera över. Ytterligare en konsultroll kan 

vara att stödja för att förebygga eventuella konflikter eller mer handfast hjälpa till att lösa 

konflikter när de uppstått. Poängen är att konsultrollen vid strategi O inte är att leverera 

lösningar utan istället hjälpa organisationen att själva komma fram till lösningar (Jacobsen, 
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2013). Vi frågade vilka som har haft ansvar i processen och då berättade respondenterna om 

konsulterna.  

 

De flesta respondenter oavsett profession nämner samarbetet med konsultfirman, konsulternas 

centrala roll betonas. Respondenten från personalenheten berättar om att de blev erbjudna att 

gå in i ett projekt via ett företag som jobbar med lönekartläggning. De var 10-20 huvudmän i 

landet som deltog i projektet. Det ledde framme till ett verktyg och en dialog med övriga 

kommuner. Hen säger att konsulterna, vilka är specialister på lönekartläggning, jobbade fram 

ett sätt att hantera det hela som gjorde att det blev väldigt tydligt och greppbart. 

 

En rektor förklarar att konsulternas roll var att de gjorde en matris där de kunde lägga in sina 

anställda och de hjälpte till att bena ut vad lärarlönelyftet står för. För det är inte så enkelt. Så 

det var en form av utbildning, som var bra. 

 

En områdeschef berättar hur kommunen skickade iväg representanter till regionträffar. 

Konsultbolaget kom för att hjälpa till med strukturen. De fick tillgång till ett datorprogram för 

att räkna ut och fördela pengarna. Det fanns väldigt tydliga kriterier knutna till detta.  Hen 

lyfter fram att tack vare att de var med där, så visste de att det var fler kommuner som hade 

samma redskap. Så det blev en likvärdig bedömning, samma redskap – för att alla ska tänka 

likadant. 

 

En områdeschef berättar att det är tack vare konsulterna och projektet som det fanns en tydlig 

plan. Konsulterna skapade ett system, som kommunen fick vara med och påverka innehållet i, 

vilka kriterier det skulle vara, hur kriterierna skulle utformas rent textmässigt.  

 

Jacobsen (2013) tar upp att det vanligtvis är en tät koppling mellan den formella ledningen 

och konsulterna vid strategi E. Det framgår tydligt i vår undersökning att konsulterna har haft 

en central roll vid den här implementeringen och att de i enighet med strategi E har haft en tät 

koppling till ledningen. Vidare har konsulterna tagit fram en lösning åt organisationen som 

sedan har anammats och följts vilket överensstämmer med teori kring strategi E (Jacobsen, 

2013).  

 



  
 

31 

4.7 En kombinerad strategi 

Vi funderar över om en kombination av strategi E och strategi O är genomförbar. Om så är 

fallet, är den önskvärd? Är de två strategierna varandras motsatser och står således i konflikt 

med varandra? Förändringar är av komplex karaktär under påverkan av otaliga faktorer varpå 

ingen förändring är den andra lik. Jacobsen (2013) menar på att val av strategi i så hög grad 

som möjligt bör anpassas efter förändringens innehåll och omfattning, förändringsprocessen, 

förändringens kontext och förändringens drivkrafter. Således vore det otänkbart att det finns 

ett bästa sätt att strukturera förändring på som är applicerbart i alla sammanhang. 

 

Kotter (1996) visar exempel på en kombination av strategi E och Strategi O genom sin åtta 

stegs-modell där det första steget handlar om att påbörja arbetet med att skapa en stark känsla 

av att det är av vikt att förändring sker. Vidare utformas sedan en tydlig vision men där 

strategin för att nå dit är flexibel. När vision och strategi är fastställd bör den kommuniceras 

högt och lågt i organisationen. Därefter satsas resurser på utbildning och träning för de 

anställda i syfte att avlägsna strukturella hinder. Vidare bör de små framgångarna som sker 

längs vägen lyftas upp och bygga vidare på dessa. Sedan bör de nya normer och värderingar 

som har uppstått förankras (Kotter, 1996). Kotters modell kan tolkas som att den inleds 

utifrån strategi E med att skapa en stark känsla för behovet av förändring och förankring av 

tydliga visioner i organisationen. Därefter fortsätter modellen ur ett strategi O-perspektiv 

genom att kommunikationen sker på ett tydligt sätt i alla led. Medarbetarperspektivet hamnar 

i fokus där resurser läggs på att utbilda personalen i syfte att förändra inställningar och 

attityder. 

 

Tidigare har teoretiker inom organisationsförändring gjort ett aktivt ställningstagande mellan 

den planerade och radikala förändringsprocessen som kännetecknas av strategi E och den mer 

framväxande och mjukare varianten av förändring som kännetecknas av strategi O (Beer och 

Nohria, 2000). Precis som Moran och Brightman (2001) hävdar dock Beer och Nohria (2000) 

hur organisationer har och behöver ha en mix av båda strategierna. Vidare anser Beer och 

Nohria (2000) att problematiken är att organisationer försöker tillämpa strategierna samtidigt 

utan att ta hänsyn till de inneboende spänningar som existerar mellan dem. Eftersom 

tillvägagångssätten är så olika är det svårt att hantera dem samtidigt. Chefer som växlar 

mellan att uppmuntra för att sedan hämma specifika beteende skapar misstro bland 

medarbetarna (Beer och Nohria, 2000). Tillvägagångssättet kan leda till missnöje mot själva 
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genomförandet av förändringen då det upplevs som hyckleri när ledningen går från 

exempelvis en hård till en sedan mjukare framtoning (Jacobsen, 2013). 

 

Förändringar inom den offentliga sektorn innebär att många organisationer försöker hantera 

turbulenta miljöer. Enligt White (2000) fungerar inte en top-down styrning eftersom det leder 

till för mycket motstånd bland medarbetare. Istället anses organisationsförändringar behöva 

ske under mer adaptiva processförhållanden (White, 2000). Leavitt (2005) tar upp det faktum 

att slutet för top-down hierarkier har förutspåtts i decennier, men han menar på att dessa 

hierarkier kommer att bestå. I stället för att försöka bekämpa hierarkier bör vi hitta bättre sätt 

att göra dem mer effektiva och humana (Leavitt, 2005). Zavattaro (2014) argumenterar för hur 

inkluderande processer, vilka handlar om att samförstånd är bästa sättet att uppnå rätt beslut, 

kan liknas med en vägledande myt i den offentliga sektorn. Enligt Zavattaro (2014) är 

inkluderande processer inte alltid positivt eftersom det kan framkalla maktrelationer och 

begränsa diskussionen. 

 

Avslutande analys utifrån strategi 

Som vi nämnde tidigare har vi likt Jacobsen (2013) beskrivit använt de två strategierna som 

analysverktyg gentemot vår undersökning. I vårt studerade fall är det ledningen som har varit 

en drivande kraft i implementeringen av LLL. Tillvägagångssättet har, likt Jacobsen (2013) 

beskriver, bestått i en rationell process med tydliga och väl planerade steg. Planeringen har 

varit gedigen och tagit lång tid där alla dessa aktiviteter ägt rum före själva implementeringen. 

Vår analys är att förändringen till största del skett enligt strategi E. Jacobsen (2013) beskriver 

hur förändring går till enligt strategi O där processen är interaktiv och experimenterande. 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att det finns vissa inslag av lärande processer, där 

områdeschefer och rektorer lyfter fram möjligheter att påverka. Däremot når det inte längre än 

så i organisationen. De lärande inslagen har inte nått ner till medarbetarna som är lärare. 

Rektorerna har uttryckt sig på sätt som kan tolkas som önskemål om ett tillvägagångssätt där 

kulturen tagits mer i beaktande. Ett önskemål som inte verkar ha funnits förutsättningar till 

vid implementeringen. 

 

Vi funderar över om Kotters modell (1996) kunde vara ett alternativ för en offentlig 

organisation att anamma. En modell där ledningen fortsatt har uppdraget att utarbeta visioner 

men där större tonvikt läggs på tydlig kommunikation till alla led och där personalen 

engageras och utbildas i syfte att skapa förståelse och engagemang. Utifrån vår undersökning 
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är det just kommunikationen, delaktigheten och förståelsen som verkar ha brustit. Jacobsen 

(2013) lyfter också att val av strategi bör anpassas efter den faktiska förändringen. Då 

implementeringen av LLL har framkommit vara en känslig process på grund av dess innehåll 

kanske implementeringen borde ha anpassats därefter. Ett gediget arbete gjordes för att 

kartlägga riskerna, men kanske hade man kunnat arbeta mer för att hantera riskerna och inte 

bara konstatera dem? 
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5 Förändring ur ett medarbetarperspektiv 

I kapitlet som följer belyses medarbetarperspektivet och hur reaktioner och agerande har 

påverkat implementeringen. Fokus är på medarbetarnas upplevelser och deltagande, men 

även hur organisationskulturen inverkar på förändringsarbetet. 

 

5.1 Medarbetares reaktioner på organisationsförändringar 

Den kanske vanligaste inställningen till organisationsförändringar är att den kommer 

innehålla och bemötas av motstånd från medarbetare, vilket inte behöver vara fallet. Vid 

organisationsförändringar värderar medarbetare förändringar olika vilket resulterar i olika 

beteenden. En positiv inställning innebär att medarbetare välkomnar förändringen. En 

medarbetare som är negativt inställd resulterar istället i ett motstånd till förändringen. En 

uppfattning kring att förändringen leder till något välgörande gör att medarbetare kan agera 

med ett aktivt och konstruktivt beteende (Angelöw, 1991). Reaktioner från medarbetare bör 

dock uppfattas som flerdimensionella attityder eftersom det hos medarbetare kan existera 

motstridiga känslor kring en organisationsförändring (Piderit, 2000). För att undersöka hur 

medarbetare, i olika professioner, i organisationen reagerade på reformen lärarlönelyftet valde 

vi att under intervjun fråga om respondenterna var positivt eller negativt inställda till 

förändringen. 

 

Den facklige förtroendemannen beskrev hur den fackliga organisationen är nöjda. De vill ha 

en lönespridning och det är viktigt att få upp lönerna. Det är brist på lärare och det behöver 

finnas incitament.  Även lärarna i studien tyckte att LLL var positivt. Det beskrevs ha varit en 

bra löneutveckling de senaste åren och att LLL nog är en stor del av det. Vidare ansågs det 

vara positivt att det premieras när en lärare gör något bra, och att inte alla har lika mycket i 

lön. Att det ska löna sig att göra det lilla extra. En lärare förde fram hur ambitionen och 

intentionen med förändringen är positiv men att genomförandet var kontraproduktivt. Faktorer 

som lyftes fram var problematik med lönespridning och att förutsättningarna ansågs vara 

begränsade. Rektorerna förde fram synpunkter kring att det var en förmån att kunna särskilja 

vissa för att premiera dem som presterar bra. Majoriteten av respondenterna oavsett 

profession i organisationen beskrev hur reformen är positiv utifrån läraryrket och det 

kollektiva perspektivet. 
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”Som företrädare för skolan tänker jag att äntligen så pratar man om skolan, äntligen 

så satsar man. Äntligen är vi i fokus som institution. För 20 år sedan var det skällsord 

att jobba i skolan, men den här reformen medverkar till att man pratar och sätter 

fokus på skolan. Allt det här som har hänt har höjt statusen” (Områdeschef 1). 

 

Att lönerna ökat beskrevs också som nödvändigt. Ökade löner på marknaden ger ökade 

möjligheter gällande rekrytering. Det drogs paralleller till möjligheten att fler människor 

söker till lärarutbildning men även att locka människor med en annan utbildningsbakgrund till 

att byta karriär. Det beskrevs hur det kunde ses från två perspektiv. Å ena sidan ur ett positivt 

arbetsgivarperspektiv. Å andra sidan ur ett arbetstagarperspektiv där medarbetare påverkats 

negativt. Det framkom från flertalet respondenter i alla professioner negativa aspekter 

gentemot att endast premiera en del av lärarkåren. Att lärare som inte fick ta del av LLL 

upplevde det som om de inte ansågs vara skickliga lärare. Både rektor och områdeschef ansåg 

sig se flertalet negativa konsekvenser och hade velat göra annorlunda. 

 

”På ett sätt en väldigt positiv reform, men som innehåller tydliga risker. … om någon 

skulle komma och säga att nu gör vi LLL igen, näe. Inte på det sättet. Jag ser gärna 

att pengar tillförs så, men då skulle jag vilja använda en modell som innebär färre 

risker…” (Rektor1). 

  

Vår upplevelse är att respondenterna inte är antingen positiva till förändringen eller negativa 

till förändringen utan att det precis som Piderit (2000) påvisar existerar flerdimensionella 

attityder till förändringen. Vi uppfattar också att respondenterna är konstruktiva i deras sätt att 

resonera vilket stämmer överens med Angelöws (1991) teori om att medarbetare är 

konstruktiva om de uppfattar att förändringen leder till något positivt. 

 

Medarbetares beteende vid accepterande av förändring 

Coetsee (1999) förklarar genom Judsons (1991) acceptance phase hur medarbetares beteende 

ser olika ut vid accepterande av en organisationsförändring. Medarbetare beskrivs påvisa 

antingen en svag acceptans eller en stark acceptans mot en förändring. En svag acceptans 

innebär att medarbetare är positivt inställda och visar stöd för föreslagen förändring. Att 

stödja avser i detta sammanhang dock inte att medarbetare agerar aktivt för att främja 

förändringsarbetet. En starkare acceptans innebär istället att medarbetare deltar i 

förändringen och visar engagemang (Coetsee, 1999). 



  
 

36 

 

Medarbetares beteende vid motstånd mot förändring 

Coetsee (1999) beskriver hur motstånd mot förändring består av fyra olika faser. Vidare ökar 

motståndskraften från fas till fas. Första fasen beskrivs vara vanligt förekommande och en 

mildare variant av motstånd.  Medarbetare är i första fasen likgiltiga och har ett bristande 

intresse för förändringen. Vilket påvisar ett neutralt ställningstagande. Fasen är vanlig när 

förändringsförslag kommer hastigt från ledningen och det finns en förväntan av en snabb 

förändring. Fas två beskrivs som passivt motstånd. I denna fas är motståndet mer synligt och 

förekommande men fortfarande av en mildare eller en svagare variant av motstånd. Det kan 

handla om att negativa uppfattningar och attityder som uttrycks. Individer uttrycker motsatta 

åsikter har ett mer vikande eller tillbakagående beteende. Hot om uppsägning är exempelvis 

vanligt i denna fas. Fas tre innefattar ett aktivt motstånd. Individer i fas tre uppvisar ett starkt 

men konstruktivt beteende. Förändring hindras genom att individer uttrycker starka och 

motsatta åsikter och attityder gentemot förändringen. Beteendet ligger vanligen till grund för 

att individen upplever tvivel kring att gemensam dialog och förhandlingar är tillräckliga. 

Individer in denna fas kan försöka påverka, styra och/eller sakta ned aktiviteter i 

verksamheten. Det kan förekomma protester och personligt utträde ur organisationen. 

Fredliga och fackliga strejker beskrivs symbolisera en form av övergång från aktivt till 

aggressivt motstånd. För i fas 4 förekommer istället för fredligt motstånd ett aggressivt 

motstånd som resulterar i ett destruktivt beteende. Ett destruktivt beteende kan exempelvis 

handla om att avsiktligen begå misstag. Att sabotera, förstöra, terrorisera och försvaga 

organisationsförändringen (Coetsee, 1999). För att undersöka hur medarbetare påvisade 

motstånd och/eller accepterande av förändring ställde vi frågor om hur medarbetare reagerade 

och agerade gentemot organisationsförändringen. 

 

En lärare beskrev vid intervjutillfället hur hen inte försökt ta ställning ute i bland kollegor på 

arbetsplatsen men att hen är positiv till förändringen. Hen beskrev även hur facket varit 

sakliga men framförallt positiva och uppmuntrande: 

 

”Vi får pengar, se det positiva! Facket pratade också om att totallönen blir högre och 

utifrån det blir lönepåslaget högre. Så i slutändan gynnas ju alla. Så de har försökt att 

peppa oss på det sättet.” (Lärare 1). 
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Lärarnas reaktioner är det som beskrevs mest under intervjuerna. Majoriteten av 

respondenterna påvisar hur LLL väckte många känslor varav lärare var öppet kritiska eller 

reagerade med ilska. Vissa lärare beskrevs ha kommit in på kontoret gråtandes av besvikelse. 

Diskussioner ute i verksamheterna beskrevs överlag tagit mycket kraft och energi. Följande 

citat beskriver hur en rektor uppfattar reaktioner på förändringen ute i verksamheterna: ”Det 

var stora reaktioner på alla enheter tror jag och en vanlig reaktion var ju att personer valde att 

säga upp sig helt enkelt.” (Rektor 1). 

  

En lärare beskrev själv hur hen varit väldigt frustrerad och tänkt tankar kring att byta yrke, 

men att det senare inte känts aktuellt. Att det finns ett annat värde i yrket i sig. Samtidigt 

beskriver områdeschefer hur de överlag uppfattar mer accepterande än motstånd bland 

medarbetare och rektorer, även om rektorerna upplevdes känna en viss vånda för 

implementeringen. Studien visade också hur ledningen tillsammans med den fackliga 

organisationen påvisade motstånd mot förändringen genom att det i samband med 

inledningsfasen uttrycktes negativa uppfattningar. Det beskrevs även för hur de sedan aktivt 

agerade för att mildra de risker LLL och lönespridningen medförde. Dels valde organisationen 

att fördela bidraget till så många lärare som möjligt utifrån de förutsättningar som gavs. Dels 

valde organisationen att tillsätta ett lokalt lärarlönelyft för att förmildra effekterna och 

lönespridningen ytterligare. 

  

Vi har uppfattningen att medarbetare i organisationen påvisar både faser av motstånd och 

faser av accepterande av förändring. Exempelvis säger en lärare att hen är positiv men inte 

försökt ta någon ställning vilket kan förklaras som svag acceptans enligt Coetsee (1999). 

Lärare beskrevs dock överlag påvisa mest motstånd. Vi tycker oss se att medarbetare agerar 

enligt de tidigare faserna av motstånd genom att de exempelvis uttrycker sig kritisk gentemot 

förändringen. Vi tycker oss även se att medarbetare agerar enligt de högre faserna av 

motstånd. Det eftersom det förekommit uppsägningar eller hot om uppsägningar vilket vi 

anser går att dra paralleller till Coetsees (1999) fas två och fas tre av motstånd. Fackliga 

representanter beskrevs uppvisa både motstånd och stark acceptans varav den senare varianten 

påvisades i större utsträckning bland respondenterna. Vi finner det intressant att även ledning 

tillsammans med fackliga organisationen påvisar motstånd. De argumenterar för risker med 

förändringens innehåll varav de agerar för att förmildra förändringens effekter vilket 

resulterade i att LLLL implementerades. Vår uppfattning är att det förefaller sig vara 

motstånd och accepterande i alla leden. 
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5.2 Upplevelsen kring att behandlas rättvist 

Medarbetare som känner att de behandlas rättvist och med respekt kan hantera beslut som de 

inte stödjer på ett bättre sätt. Rättvisa och tillit är viktigt. Om medarbetare har upplevelser av 

att ha blivit orättvist behandlade gällande lön kan det resultera i en ogynnsam effekt på moral, 

engagemang och prestation. (Hayes, 2014). Medarbetare som upplever att de har fått lite stöd 

och behandlats orättvist är på så vis benägna till dysfunktionellt agerande (Adams, 1963). 

Medarbetare som reagerar på upplevelser av orättvis lönesättning hanterar däremot negativ 

information på ett bättre sätt när beslut förklaras rättvist utan partiskhet (Greenberg, 1990). 

Rättvisa och ömsesidighet är centrala begrepp inom det psykologiska kontraktet (Hayes, 

2014). Ett psykologiskt kontrakt kan förklaras uppstå mellan en medarbetare och en 

organisation och innebär de underförstådda skyldigheter som existerar mellan parterna i 

anställningsförfarandet (Rousseau, 1995). När en organisation bryter mot det psykologiska 

kontraktet kan det leda att medarbetare anstränger sig mindre än tidigare i deras arbete och är 

mindre förändringsbenägna, både utifrån eget initiativtagande och från andra. Det 

psykologiska kontraktet handlar om att medarbetare är lojala, arbetar hårt samt gör sitt bästa 

för organisationen. I gengäld förväntar sig medarbetare att få en rättvis ersättning, behandlas 

rättvist och med värdighet (Hayes, 2014). För att undersöka upplevelser kring rättvisa ställde 

vi frågor om implementeringen upplevdes vara rättvis.  

 

Majoriteten av respondenterna beskrev under intervjuerna hur medarbetare upplevde 

implementeringen av LLL som orättvist. Det beskrevs hur implementeringen av förändringen 

skapade en splittring på arbetsplatserna. Att det var svårt när endast en del av lärarna tilldelas 

löneökning. Såväl lärare som facklig förtroendeman, rektorer och områdeschefer reflekterar 

under intervjuerna om LLL möjligen inte kunde ha implementerats på ett bättre och mer 

tillfredsställande sätt. En lärare beskrev hur hen saknat en större tydlighet. Att de kunde ha 

förtydligat vilka kriterier som vägde tungt för att få ta del av LLL. 

  

”…jag skulle vilja veta, om han satt upp en powerpoint eller nåt, att de här 

kriterierna har vägt tungt, man behöver inte säga några namn överhuvudtaget. Men 

just att kriterierna visades väldigt, väldig tydligt. Nej det blev ju aldrig tydligt vilka 

kriterier som gällde. Vad dom som fick hade för kriterier.” (Lärare 1). 

  



  
 

39 

Områdescheferna beskrev hur det försökte motverka känslan av orättvisa genom att 

implementera LLLL. En av områdescheferna beskrev hur den stora utmaningen var att 

förklara för medarbetarna så att de fick förståelse för förändringen. Det påvisades dock av 

områdeschefer och rektorer att implementeringen ansågs rättvis utifrån att alla har gjort den så 

likvärdigt som möjligt. Inte bara vad gällde instrument och formuleringar utan även med 

förhållningssättet inkluderat. Den facklige förtroendemannen påvisade komplexiteten då det 

är en stor grupp det handlade om. Vidare beskrev den facklige respondenten att det inte 

existerade några konstigheter. Att ett hundratal kommuner låg bakom de kriterierna som togs 

fram, vilket skapar legitimitet. Samtidigt påpekade hen att det hade blivit mer rättvist om det 

statliga LLL hade kombinerats ihop med det lokala LLL. Att det hade kompenserat och 

minskat upplevelsen av orättvisa bland lärare som inte fick ta del av LLL. 

  

Det påtalades av såväl lärare som facklig förtroendeman och rektorer hur medarbetare tappade 

energi. Att ett tidigare självklart samarbete mellan lärarna har minskat i verksamheterna. Att 

passionen eller att ta på sig att driva extra projekt har dämpats. ”Är det då en extra uppgift 

som kommer som vi ska fördela, då förstår jag att man tycker att det kan du göra, för dina 5 

000. Och, det är ju inte bra.” (Lärare 2). 

  

En rektor beskrev hur implementeringen upplevdes som rättvis på det viset att det var tydliga 

kriterier. Däremot fanns det medarbetare i organisationen som missgynnades av skrivningarna 

och att det inte hade känts bra att vissa medarbetare inte tilldelats LLL. Det belystes att det 

var en svår urvalsprocess. 

 

Hayes (2014) beskriver hur rättvisa är ett centralt begrepp inom det psykologiska kontrakt 

som uppstår mellan en medarbetare och en organisation. Vår uppfattning är att flertalet av 

lärarna upplever orättvisa i och med implementeringen av LLL. På så vis uppfattar vi att det 

psykologiska kontraktet mellan lärare och organisationen kan ha brutits vid 

organisationsförändringen. Vidare påvisar Hayes (2014) hur medarbetare är benägna till 

dysfunktionellt agerande när en organisation bryter mot det psykologiska kontraktet vilket 

också undersökningen visar.  

 

Hayes (2014) påvisar hur viktigt det är att medarbetare känner att de behandlas rättvist och 

med respekt och att de då kan hantera beslut som de inte stödjer på ett bättre sätt. Vi uppfattar 

att ledningen försökt uppnå detta genom att arbetat hårt för att implementeringen ska vara 
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transparent, tydlig och likvärdig för alla medarbetare. Dock förefaller det som så att inte alla 

lärare uppfattat den informationen på det sätt ledningen försökt förmedla den. Sen är det svårt 

att sia om hur detta tillvägagångssätt har skapat mer eller mindre stöd bland lärarna i 

organisationen. 

 

5.3 Mottagande av medarbetares kritik 

En organisation kan tolka medarbetares motstånd som personliga påhopp. En organisation kan 

också beakta medarbetares motstånd som en förutsägbar, legitim och mänsklig rätt att 

försvara sig mot förändringen. Försvaret fyller flera funktioner och jämföras med en 

människas överlevnadsinstinkt. Det är normalt för människor att kräva en viss försiktighet när 

man hamnar i en ny situation. Vidare bör inte kritik beaktas som tagen ur luften. Oftast 

bygger kritik på att medarbetare har en delvis rationell och kreativ grund byggd på många års 

kunskapsutveckling och erfarenhet kring den verksamheten som ska förändras. Därmed är 

kritiken informativ och bör beaktas som kunskapsöverföring. Den bör ses som en källa till och 

en viktig del av att kartlägga fallgropar och kommande problem. Som sådan är kritiken 

värdefull. På så vis kan motståndet skapa energi som gör förändringen möjlig (Ahrenfelt, 

2013). För att i undersökningen få ta del hur organisationen beaktat kritik har vi ställt frågor 

kring om det har varit okej att vara kritisk samt hur kritiken har mottagits och agerats på. 

 

Alla respondenter påvisade hur det i organisationen hade varit okej att vara kritisk mot 

förändringen. Respondenten från personalavdelningen hade uppfattningen att det inte hade 

förekommit så mycket kritik. Framförallt hade facket påvisat kritik inledningsvis, vilket dock 

stöddes utav ledningen, varvid det politiska beslutet om LLLL tillkom.  Men överlag beskrevs 

det hur lokala förhandlingen med fackliga organisationen inte innehöll någon större kritik. 

Den facklige förtroendemannen bekräftar det genom följande citat:  

 

”Vi hade inte så mycket att säga utifrån dem förutsättningar som fanns. Det var 

kriterierna vi hade lite diskussioner kring. Hur man skulle tolka dem.” (Facklig 

förtroendeman). 

  

Det beskrevs hur områdeschefer höll i informationssamlingar för rektorerna. Upplevelsen 

bland områdescheferna var att rektorerna upplevde en viss vånda men att dialogen mest hade 

handlat om hur de skulle förhålla sig till olika frågor som de får. En rektor beskrev dock i 
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sammanhanget hur det ganska tidigt förekom ett förslag som det sedan diskuterades utifrån. 

Att hen som enskild rektor inte hade valt den vägen men att man på ett sätt får förhålla sig till 

det som arbetsgrupper hade arbetade fram som förslag. Det påvisades dock en självklarhet att 

man fick uttrycka sina synpunkter. 

  

Gällande kritik från medarbetare uppgavs det mest förekomma diskussioner på exempelvis 

arbetsplatsträffar, i fikarummet eller genom samtal med rektorn. Enskilda medarbetare fick 

möjlighet till samtal och kunde framföra synpunkter eller få en argumentation kring varför de 

fick ta del av LLL eller inte. Det påvisades även av en rektor hur viktigt det är att kritiska 

röster får komma till tals. Att medarbetare får möjlighet till att ventilera deras oro. En lärare 

påvisar hur hens upplevelse var att framförd kritik inte har gett någon effekt. Att det inte har 

handlat om att omvärdera något utan istället handlat om att bearbeta. Vidare beskrevs det hur 

det var korta svar vid ifrågasättande samt att det inte funnits någon dialog. 

 

”Men om vi ifrågasätter dem här, är det verkligen det bästa sättet att följa dem här 

kriterierna, näe passar det inte då så avstår kommunen helt. Där dog ju den 

diskussionen.” (Lärare 2). 

  

Samtidigt påvisade en annan lärare att det varit för mycket diskussioner: 

  

”Det har varit ett sånt ältande. Det har varit lite för mycket. Någonstans borde vi sagt 

att nu räcker det.” (Lärare 1). 

  

Rektor 1 beskrev hur det som rektor var ett väldigt svårt läge. Flertalet medarbetare sökte 

kontakt varav rektorerna fick förklara och motivera varför denne medarbetare inte fick. Men 

det ansågs inte har varit tyst kring frågan utan att det fördes fram synpunkter och frågor. 

Huvudsakliga svar beskrevs har varit att återge medarbetare svar av formell karaktär. 

Kommunpolitikern redogjorde för att det någorlunda självklart existerar kritik i 

sammanhanget. Men hens upplevelse var att den fackliga organisationen tog sitt ansvar. Att 

de var en bra part i det här. Facklige förtroendemannen berättade om hur det bjudits in till 

träffar genom den fackliga organisationen, men att det hade varit dålig uppslutning av 

medlemmarna. 
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Vår uppfattning är att organisationen precis som Ahrenfelt (2013) skriver beaktar 

medarbetares motstånd eller kritik som en förutsägbar, legitim och mänsklig rätt. Vi tycker 

däremot oss inte se att lärarnas kritik har varit eller beaktats som en kunskapskälla. Ahrenfelt 

(2013) beskriver hur kritik är informativ och bör beaktas som kunskapsöverföring. Att den 

bör ses som en källa till och en viktig del av att kartlägga fallgropar och kommande problem. 

På så vis anser vi att det vid implementeringen av förändringen kunde ha tagits vara på 

medarbetares synpunkter och kritik i större utsträckning och därigenom undkommit en del 

problematik. Rektorerna och den fackliga organisationens synpunkter och kritik uppfattar vi 

istället har setts som en kunskapskälla. Den kritik som de har framfört verkar dessutom har 

hjälpt organisationen i implementeringen vilket bekräftar teorin. En uppfattning bland 

respondenter om att det inte förekom så mycket kritik anser vi också möjligen kunna påvisa 

att man inte har visat intresse för kritiken och därmed inte sett den som informativ. 

 

5.4 Medarbetares möjlighet till deltagande 

Medarbetare vill ha information innan beslut ska implementeras. De vill ha möjlighet till att 

dela sina åsikter och vara delaktiga i beslutsprocessen (Hayes, 2014). Att medarbetare 

upplever förtroende är av betydelse. När kunskaper och erfarenheter efterfrågas hos 

medarbetare leder det till en positiv inställning likaså när möjligheter till deltagande i 

utformning av organisationsförändringen ges. En medarbetare som inte kan påverka en 

organisationsförändring eller inte får möjlighet till deltagande kan bli negativt inställd till en 

organisationsförändring (Angelöw, 1991). Det är viktigt att vid organisationsförändringar ha 

en förståelse för underliggande personaldynamik. Att chefer inkluderar medarbetare i 

problemlösning och beslutsfattande utan restriktioner kring hur saker ska genomföras. 

(Dunsing och Matejka, 1994). Om man däremot accepterar att det finns skilda uppfattningar 

och att det existerar en öppen och kritisk debatt kan motstånd plötsligt resultera i en positiv 

inställning. Motstånd kan öka rationaliteten i beslutsfattandet genom att olika alternativ och 

konsekvenser bedöms innan man ger sig i kast med själva förändringen. Förändringar bör ses 

som att flera grupper önskar en förändring men är oense om lösningen (Jacobsen, 2013 

hänvisar till Jacobsen, 1992). För att undersöka vilka medarbetare som har fått medverka i 

implementeringen av förändringen har vi ställt frågor kring om respondenten har varit 

deltagande i implementeringsprocessen samt vilka professioner som fått möjlighet till 

deltagande. 
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Studien visar att det i uppstartsfasen främst var en personalsamordnare samt en områdeschef 

som deltagit via ett projekt. Det arbetades fram förslag som sedan fack, ledningsgrupp och 

rektorer fått tycka till om. En rektor beskrev att hen kände sig lyssnad på och fick vara med 

och tycka till men att det fanns mindre utrymme för alternativt genomförande. Att det tidigt 

fanns förslag som det diskuterades utifrån.  

 

Både rektor och områdeschef beskrev hur det fångades upp feedback som involverade 

områdeschef tog vara på. Det beskrevs som ett slags remissförfarande. Det kunde exempelvis 

handla om hur textformuleringar skulle kunna mottas ute på enheterna. Det existerade även 

informationsmöten med all personal på respektive område där områdescheferna gick igenom 

hur organisationen tänkte gällande implementeringen av LLL. Det fanns mål om att vara så 

transparenta som möjligt. En områdeschef beskrev lärarnas delaktighet på följande vis:   

”Sen beror det på vad man menar med delaktig. För lärarna, de var inte direkt delaktiga, de 

hölls informerade.” (Områdeschef 1). 

 

Den facklige förtroendemannen uppgav hur hen fått ta del av information löpande samt 

möjlighet till att dela sina åsikter. Flertalet respondenter påvisar även hur fackets åsikter 

påverkat till implementeringen av LLLL. Det poängteras dock att den facklige 

förtroendemannen inte har varit delaktig vad gäller utformningen: 

 

”Vi var inte med när konsultfirman kom hit var vi inte. Det är huvudmannen som 

utser det här. Det är viktigt att skilja på det så inte jag blir inblandad på sätt där folk 

tror att jag sätter någon annans lön. Det kan ju bli katastrof liksom.” (Facklig 

förtroendeman). 

 

Facket var i processen genom att få information om den fortlöpande. Det handlade om hur 

arbetet gick. Information som tänkte förmedlas ut till alla medarbetare fick facket tycka till 

om. Den information som godkändes av facket höll sedan den områdeschefen som satt med i 

projektgruppen tillsammans med samordnaren från personalenheten. Informationen gick ut till 

samtliga rektorer som diskuterade det här på arbetsplatsträffar med alla personal. 

 

Lärarna bekräftade bilden av att de hölls informerade. En lärare uppgav att hen inte varit 

deltagande i genomförandet av förändringen och att hen trodde väldigt få lärare hade varit det. 

En lärare förklarade att följande professioner uppfattades vara deltagande: ”Det är våra chefer 
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och facket som har samverkat. Jag vet inte vilket gehör och hur facket har påverkat men jag 

vet att dem har varit där och kunnat säga vad dom tycker.” (Lärare 2). 

 

Vår uppfattning är att det främst är personalsamordnare och en områdeschef som har fått 

möjlighet till deltagande. Även rektorer och fackförbund verkar fått deltaga och påverka om 

än till en viss del. Enligt Angelöw (1991) påverkas medarbetarnas inställning till förändringen 

om kunskaper och erfarenheter efterfrågas och när möjligheter till deltagande i utformning av 

organisationsförändringen ges. Vi tycker oss göra uppfattningen om att facklig förtroendeman 

och rektorer har varit mer delaktiga och även påvisar ett mer konstruktivt och positivt 

förhållningstagande till förändringen vilket då möjligen kan härledas till att de har fått vara 

mer delaktiga. Vidare påvisar Angelöw (1991) hur medarbetare som inte kan påverka en 

organisationsförändring eller inte får möjlighet till deltagande kan bli negativt inställd vilket 

till viss del kan förklara en del lärares negativa inställningar. Vi har även uppfattningen om att 

olika alternativ och konsekvenser inte har tagit i beaktning från medarbetare innan man 

påbörjade själva förändringsarbetet vilket Jacobsen (Jacobsen 2013 hänvisar till Jacobsen 

1992) påvisar ökar rationaliteten i beslutsfattandet. Även Dunsing och Matejka (1994) påvisar 

vikten av att chefer inkluderar medarbetare i problemlösning och beslutsfattande utan 

restriktioner kring hur saker ska genomföras, vilket vi inte tycker att organisationen gör. På så 

vis kan ett mer inkluderande av medarbetare har skapat bättre förutsättningar för 

organisationsförändringar och ett effektivare beslutsfattande.  

 

5.5 När organisationsförändringar påverkar rådande organisationskultur 

När förändringar bryter mot befintlig organisationskultur kan det uppfattas som ett angrepp 

mot den kollektiva tillhörigheten. Desto starkare kultur det existerar i en organisation desto 

mindre positiva brukar medarbetare vara till alternativa synpunkter (Janis, 1982). I en 

förändringsprocess är det viktigt att kartlägga existerande kultur i organisationen och förstå 

vilka befintliga värden och normer som finns. En ny kultur existerar först när människor inom 

organisationen har tagit till sig den nya kulturen och ser den som given (Chin och Benne, 

2005). Medarbetare har värden och normer som styr uppfattningen om hur en organisation bör 

se ut och fungera och de kan vara mer eller mindre föränderliga och beständiga. Dock anses 

det vara lättare att förändra vaga värderingar vilket också kan ske relativt snabbt. Det är dem 

starka och beständiga värderingarna som tar lång tid att förändra. Det är av betydelse att förstå 

hur formella och informella element hänger samman. Förändringar av strukturell karaktär kan 
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uppfattas som förändring av centrala värden i organisationen. Det gör att strukturella 

organisationsförändringar inte alltid kan förändras så snabbt. För att skapa uppslutning till en 

förändring är tidsaspekten betydelsefull. En för snabb implementering kan leda till 

uppgivenhet och apati bland medarbetare. En för lång tidsprocess kan istället skapa en känsla 

av att förändringen inte är nödvändig (Jacobsen, 2013). För att undersöka organisationens 

kultur har vi ställt frågor kring syftet med förändringen. Vilka värderingar den kan antas stå 

för och huruvida dessa värderingar stämmer överens med den rådande kultur respondenten 

upplever att organisationen har. 

 

Respondenten på personalenheten upplevde att majoriteten av organisationen står för dem 

värderingar som reformen syftar till, det vill säga differentierad lönesättning. Å andra sidan 

påpekade både kommunpolitikern och den facklige förtroendemannen att lärarna inte är så 

vana vid att ha differentierad lönesättning och att lönespridningen har ökat ganska rejält. En 

lärare påvisade under intervjun att lönespridningen minskade i och med att LLLL 

implementerats vilket ansågs bra. Men kulturen ansågs ändå har påverkats i organisationen. 

Att lärare tidigare var kvar på samma arbetsplats i större utsträckning. Det redogjordes för hur 

lönespridningen gjort att fler lärare byter arbetsplats oftare för att få upp sina löner. 

 

”Då kommer man hit och så jobbar man 9 månader och har man inte jobbat ett år så 

har man bara 1 månads uppsägning, och så hoppar man tillbaka. Det har hänt flera 

gånger.” (Lärare 2). 

 

Vidare beskrev flera respondenter för hur samverkan är en viktig del i arbetet. Att skolan 

präglas av en samarbetskultur och att det fanns risker med att samarbetet påverkas. Det här 

när en grupp får belöning och inte den andra ansågs av en rektor bli en väldigt konstig signal. 

Hen ansåg också att förändringen var en krock med kulturen. En lärare redogjorde för hur 

viktigt det är att man arbetar tillsammans i samma riktning och att alla känner att de bidrar. 

Att lärare delar på arbetsbördan vilket inte ansåg gynnas i och med implementeringen av LLL. 

Hen beskrev hur förändringen påverkade samarbetet och hur känslan av att (tidigare?) tillhöra 

ett team stärkt prestationerna: ”Anledningen till att man sliter tyngre och klarar av det i vissa 

perioder är ju att man är ett gäng och vill kämpa tillsammans, som en lagidrott liksom.” 

(Lärare 2). 
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Även områdescheferna hade uppfattningen att det existerar en stark känsla för kollektivet 

inom skolan och att förändringen påverkade existerande kultur. Samtidigt redogjordes det för 

hur medarbetare är dubbla i deras argumentation. Att de flesta medarbetare är inställda på att 

det är individuell lönesättning. Samtidigt som de också har svårt att acceptera att det är inte är 

lika lön för lika arbete.  

 

Vår uppfattning är att det inte har gjorts någon kartläggning eller fundering i organisationen 

över hur implementeringen skulle påverka organisationskulturen. Chin och Benne (2005) 

påvisar vikten av att i en förändringsprocess kartlägga existerande kultur i organisationen för 

att förstå vilka befintliga värden och normer som finns. Därmed anser vi att en kartläggning 

möjligen kunde gjort implementeringen mer framgångsrik. Majoriteten av respondenterna 

kunde relatera förändringen till hur samarbetskulturen påverkades varvid vi anser oss kunna 

se hur de formella och informella elementen hänger samman. Janis (1982) påvisar också hur 

förändringar som bryter mot befintlig organisationskultur kan uppfattas som ett angrepp mot 

den kollektiva tillhörigheten vilket påverkar medarbetares inställning negativt. På så vis anse 

vi att det kan hänga ihop med hur starkt motståndet i organisationen har varit. Vi har även 

uppfattningar om att en längre tidsaspekt för implementeringen möjligen kunde påverkat 

implementeringen positivt eftersom Jacobsen (2013) påvisar att strukturella 

organisationsförändringar som påverkar centrala värden i organisationen inte alltid kan 

förändras så snabbt. 

 

5.5 Att skapa en känsla av sammanhang vid förändringsarbete 

Medarbetare reagerar olika på organisationsförändringar. Men vanligtvis funderar alla 

medarbetare kring hur en förändring påverkar dem själva. Blomquist och Röding (2010) 

påvisar hur det för medarbetare vid organisationsförändringar är viktigt att se sammanhanget i 

tillvaron. Trots påfrestande tillvaro kan medarbetare må förhållandevis bra om de upplever ett 

sammanhang i tillvaron. Med hjälp av Antonovskys (1991) begrepp KASAM menar 

Blomquist och Röding (2010) att medarbetare i en organisationsförändring behöver uppnå en 

känsla av sammanhang genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka alla tre är 

dimensioner i Antonovskys begrepp KASAM. Begriplighet innebär att medarbetare uppfattar 

det som sker och att det kan förklaras och går att förstå. Hanterbarhet innebär att medarbetare 

känner att de kan påverka situationen och inte känner sig som ett offer i situationen. När 

medarbetare upplever meningsfullhet känner de sig delaktiga i det som sker och är stimulerade 
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till ett deltagande. Enligt Antonovsky är dessa tre begrepp delar av en helhet men att det är 

meningsfullhet som är mer avgörande för att kunna hantera en situation än de andra två. 

Blomquist och Röding (2010) menar att det i en förändringsprocess är viktigt att medarbetare 

upplever en känsla av sammanhang och därmed besitter förmågan att hantera förändringen 

som sker. Inte minst gällande vikten av att må relativt väl under processens gång. Ett sätt att 

begripliggöra förändringen för medarbetarna kan vara att kommunicera ut syftet och 

bakomliggande orsaker till förändringen. Ett annat är att diskutera vad förändringen betyder 

för respektive medarbetares arbetsplats. Det är av betydelse att prata kring vad medarbetarna 

själva kan bidra med, hur viktig deras medverkan är och hjälpa dem finna engagemang och 

motivation. För att undersöka hur medarbetares upplevelser kring känsla av sammanhang var 

frågade vi om de kände till Antonovsky och begreppet KASAM. Vi frågade även hur de 

relaterade implementeringen av förändringen som begripligt, hanterbar och meningsfull. Samt 

om syftet. Vad respondenterna ansåg att syftet var men även om de ansåg syftet framgått till 

medarbetarna i organisationen. 

 

Kommunpolitikern som var delaktig i studien berättade för oss om hur förändringen var 

begriplig utifrån hens perspektiv. Att hen förstår syftet och konsekvenserna. Däremot trodde 

hen att det inte var begripligt för alla. Respondenten från personalenheten ansåg att 

implementeringen ändå blev begriplig, hanterbar och meningsfull. Hen tyckte att 

tillvägagångssättet stämmer väl ihop med tidigare löneprocesser, var informativ och 

välstrukturerad. Det var inte så att organisationen började omvärdera saker helt plötsligt. 

Följande citat påvisar hur respondenten från personalenheten upplever att förändringen 

gjordes begriplig: ”…Och det handlar om att, skolledarna, vi berömmer ofta dem för att föra 

processer väl. De är bra på att följa det som står i löneavtal, kollektivavtal, riktlinjer och 

processer.” (Respondent från personalenheten). 

 

Den facklige förtroendemannen relaterade KASAM till att något var tvunget att hända i 

skolan. Det behövs lärare varav organisationen väljer detta tillvägagångssätt. Att den facklige 

förtroendemannen själv förstår sammanhanget. Däremot när det gällde den enskilde läraren 

ställde hen sig osäker. Den facklige respondenten förde även fram funderingar på att 

organisationen möjligen hade kunnat göra det mer begripligt, vilket ansågs vara att man hade 

gett hela lärargruppen ett lönepåslag. Flertalet respondenter belyser hur lärare möjligtvis kan 

se sammanhanget såhär i efterhand. En av lärarna beskrev följande: 
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”I långa loppet är den här reformen meningsfull, när det gått några år. Vi kanske 

ändå lockar till oss fler lärare. I slutändan tror jag att det är bra. Jättebra.” (Lärare 1). 

 

Vidare påvisades det hur förändringen inte var så begriplig till en början och att det då inte 

heller blev så hanterbart. En annan lärare beskrev hur hen förstår syftet och meningen men 

inte upplevt sig själv vara med i sammanhanget. Följande citat påvisar meningsfullhet, 

betydelsen av att känna sig delaktig i det som sker: “Jag har ju inte varit berörd av det här utan 

jag har bara fått titta och det har ju påverkat mig negativt”. (Lärare 2). 

  

Även rektorerna beskrev uppfattningar om att den enskilde läraren inte såg förändringen som 

begriplig, hanterbar eller meningsfull. Däremot ansågs det vara ett viktigt beslut att 

genomföra reformen. Att hela lärarkåren gynnas av detta på sikt och att den på så vis är 

meningsfull. Samtidigt framfördes det förhoppningar från en av rektorerna om att hen 

hoppades att det var “någorlunda” begripligt ute bland medarbetarna med tanke på allt arbete 

som lades ned, all information och alla diskussioner som förekommit. Å andra sidan 

relaterade hen också till hur svårt det är att delge information så att alla förstår. En av 

rektorerna beskrev även hur förändringen var hanterbar för rektorerna. När det gällde 

medarbetarna ansågs det mer komplext eftersom det är så mycket känslor inblandade. 

 

När det gällde huruvida syftet framgått till medarbetarna beskrevs det olika. 

Kommunpolitikern och respondenten från personalenheten ansåg att syftet har varit tydligt. 

Den facklige förtroendemannen beskrev hur den fackliga organisationen haft en roll att 

försöka förklara syftet. Samtidigt framkom det att få medlemmar dykt upp på sammankallade 

medlemsmöten.  

 

En av områdescheferna berättade om att syftet som förmedlades ut i organisationen var att få 

upp lärarlönerna och skapa en attraktivitet för yrket. När vi diskuterade lönespridning 

beskrevs det inte ha informerats om det, inte via informationsplanen i alla fall. En av 

rektorerna redogjorde för hur syftet hade diskuterats varvid det dämpades i och med att LLLL 

implementerades i efterhand. Samtidigt skildrades bilden av att det inte var något argument 

lärarna som inte fick ta del av LLL ville höra. Att det inte gjorde det roligare att gå till jobbet 

utan tvärtom. En av lärarna upplever syftet som vagt. Att hen inte kunde se någon koherens 

mellan att det skulle innebära bättre kvalité i skolan. Karriärmöjligheter ansågs kunna vara 
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positivt men att tillvägagångssättet är för godtyckligt, att de saknas förklaringar och en 

tydlighet. 

 

Vår uppfattning är att organisationen försöker skapa ett sammanhang i tillvaron genom att 

delge information. Blomquist och Röding (2010) menar att en förändring blir begriplig när 

medarbetare uppfattar det som sker och att det kan förklaras och går att förstå. Vi uppfattar att 

lärarna inte anser förändringen som tydligt beskriven. För oss är det tydligt att ledningen, 

respondent från personalavdelningen och den facklige förtroendemannen upplever 

förändringen som begriplig. Det är också dem professionerna som varit mer delaktiga i 

implementeringen. Blomquist och Röding (2010) menar att medarbetare upplever 

meningsfullhet då de känner de sig delaktiga i det som sker, vilket lärarna inte gör. Vår 

uppfattning är också att det möjligen inte har funnit en transparens i vad syftet var. Att fokus 

har varit på att skapa en attraktivitet för yrket och att få upp lärarlönerna, varvid det av oss 

inte upplevs konstigt att vissa lärare undrade varför de var exkluderade. Blomquist och 

Röding (2010) beskriver hur ett sätt att begripliggöra förändringen för medarbetarna kan vara 

att kommunicera ut syftet vilket vi anser är bristande i organisationen. 
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6 Ledarskap vid planerad förändring 

I detta kapitlet bearbetas olika perspektiv av ledarskap som vi anser är av vikt vid 

organisationsförändringar, exempelvis belyser vi idealtyper av ledare och hur 

kommunikationen fungerar. 

 

6.1 Hur ledarskapet hanterar drivkrafter och motkrafter 

Kurt Lewins teori från 1951 gällande sociala kraftfält tydliggör den spänning som ofta uppstår 

vid organisationsförändringar då drivkrafter och motkrafter kämpar mot varandra och som 

ledningen har att hantera. De som är positivt inställda till förändringen fungerar som en 

drivkraft, medan de som eftersträvar stabilitet utgör en motkraft mot förändringen. Enligt 

Lewin är det ledningens uppgift att förstärka drivkrafterna och reducera motkrafterna för att 

skapa förutsättningar för den tänkta organisationsförändringen (Lewin, 1951/1997). Med 

Lewins teori i åtanke undersökte vi hur ledningen i den undersökta organisationen hanterade 

drivkrafter respektive motkrafter vid implementeringen av LLL.  

 

Hur ledningen hanterade motkrafterna mot förändringen 

Med tanke på ovanstående resonemang frågade vi hur ledningen hanterat eventuellt motstånd 

och fick veta att motståndet uppkommit från de lärare som inte fick ta del av LLL. Alla 

respondenter var eniga om att ledarna mötte motståndet genom att förtydliga och gå igenom 

lönekriterierna. Även det konkreta syftet med LLL, det vill säga att öka attraktionskraften för 

lärarprofessionen och förbättra kvalitet, kunskap och utveckling, användes som argument för 

att förklara LLL och på så vis möta motståndet. Ledningen använde alltså lönekriterierna och 

det konkreta syftet med LLL som en förklaringsmodell och bjöd in till möten för att de som 

var missnöjda skulle få möjlighet att fråga och få en tydlig motivering till de olika kriterierna. 

 

Respondenterna som arbetar som lärare hade olika syn på hur ledningen hanterade 

motståndet. Dels fanns åsikten att ledningen gav för mycket uppmärksamhet åt motståndet, att 

det blev för mycket negativt ältande om LLL. Dels framkom det att lärare som inte fått LLL 

möttes av kommentarer som upplevdes som avvisande, att ledningen bemötte motståndet med 

argumentet att alternativet är att kommunen kunde avstå från reformen.   

 

Ett par respondenter i ledande position ansåg att LLL inte skilde sig så mycket från den 

vanliga årliga lönerevisionen:  
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”Om man har haft en god löneprocess under många år, en god argumentation och 

förklaring till hur löneprocessen ser ut, ska inte de här samtalen vara för svåra”, men 

samtidigt får vi veta att ” Men skillnaden är att det är så stor löneskillnad här. Vi 

pratar inte om 200-300 kronor utan om 2 500 kronor. Det är ganska mycket pengar.” 

(Områdeschef 2). 

 

För rektorerna, som är lönesättande för lärarna, har motståndet från lärarna varit svårt att 

hantera:  

 

”Det är ju det allra svåraste, de som reagerade starkast. Det var en svår process. Utan 

tvekan var det så. Man fick låta tiden gå. Man fick försöka se dem personerna lite 

mer, men det blev ju en viss distans, det tärde ju på relationskapitalet. Så det kändes 

inte bra för varken dem personerna eller för mig, men jag var ålagd att göra ett 

urval.” (Rektor 1). 

 

Hur ledningen hanterade drivkrafterna för förändringen 

När vi frågade om ledningen tagit tillvara på dem som var positivt inställda till förändringen 

får vi veta att det inte var någon lärare som ville kliva fram och visa sitt stöd för reformen. 

Lärarfacken verkar vara de enda som uttryckligen visat sitt stöd genom att framställa att 

reformen kommer gynna alla lärare i slutändan. Gällande att vara uttalat positivt inställd till 

LLL trodde inte den fackliga förtroendemannen att lärarna vågade det.  

 

En av lärarna berättar hur hen inte minns de positiva rösterna, att det var de negativa rösterna 

som blev mest uppmärksammade vid implementeringen av LLL. En av rektorerna anser att 

det är positivt att ingen klev fram och visade sitt stöd för reformen genom att säga enligt 

nedan:  ”Lärarna har gjort ett klokt val att hålla en låg profil genom hela den här processen på 

grund av den känsligheten som den här frågan innehöll. Man har på nåt sätt visat lite 

medkänsla med dem som inte fick.” (Rektor 1) 

 

Det var alltså svårt för lärarna att visa ett positivt förhållningssätt mot reformen, men det 

verkar också ha varit en utmaning för cheferna: ”Det är svårt att förklara att även om det här 

bara blir bättre för några så kommer det totalt sett bli bättre för alla.” (Områdeschef 1) 
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Enligt Lewin är ledningens uppgift att reducera motkrafterna (Lewin, 1951/1997). Ledningen 

i den undersökta organisationen bemötte motståndet genom att förklara innehållet och syftet 

med reformen, men det verkar inte ha reducerat motståndet. Faktum är att implementeringen 

var opåverkbar för lärarna, så även om de fick till sig lönekriterierna och syftet, och fick prata 

av sig, var kriterierna opåverkbara. 

 

Vi fick också till oss att en rektor tyckte att implementeringen av LLL tärde på 

relationskapitalet mellan hen och lärarna, vilket är en aspekt som får oss att tro att möjligheten 

att reducera motståndet blev svårt. Som vi ser det var rektorernas händer bakbundna, de var 

budbärare av en reform som redan var färdigformulerad, deras uppgift var att ”bara” förmedla 

budskapet. 

 

Enligt Lewin är också ledningens uppgift att förstärka drivkrafterna (Lewin, 1951/1997). Det 

visade sig att det var svårt att få draghjälp av de som var positivt inställda till LLL. Ingen som 

fick LLL klev fram och visade en positiv inställning till reformen, utan med respekt för sina 

kollegor som inte fått ta del av potten, hölls känslor såsom glädje och tacksamhet för sig själv. 

Vi gör reflektionen att den återhållna glädjen försvårade möjligheten att förstärka 

drivkrafterna. Även om reformen höjde lönerna för flera lärare, och på så vis kanske 

förbättrade löneläget för alla ur ett långsiktigt perspektiv, så var det ingen förutom lärarfacken 

som visade sitt stöd för reformen öppet. 

 

På grund av att ledningen inte fick så mycket stöd och hjälp med att förstärka drivkrafterna 

blev det en tung uppgift för rektorerna att hantera motståndet från missnöjda lärare som vi ser 

det. Det verkar inte som att planen att förklaringarna om innehållet och syftet med reformen 

varken reducerade motståndet eller förstärkte drivkrafterna.  

 

6.2 Idealtyper av ledare vid förändringsprocesser 

Vi har intresserat oss för två typer av förändringsledare som på olika sätt appellerar till olika 

drivkrafter hos människan. De kan betraktas som två idealtyper, som genom sina olika 

ledarstilar präglar förändringsprocesser i organisationer. De olika idealtyperna eller 

ledarstilarna kallas O (organisation) och E (ekonomi) (Jacobsen, 2013). 
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Kotter (1996) beskriver hur ledarstil E utövar sitt inflytande från formella maktpositioner. 

Ledarskapet kännetecknas inte så mycket av att reducera motstånd utan handlar mer om att 

bygga en plattform som kan möta motstånd. Detta kräver stark allians mellan makthavarna för 

att förändring ska lyckas. Ledningen beskriver situationen som ohållbar och motiverar på 

detta sätt att organisationsförändringen är brådskande och därför en tvingande nödvändighet. 

Människorna följer eftersom ledningen har all makt och kontroll över resurserna. Ledarstil E 

kan också ägna sig åt att sprida rädsla för vad som kan hända om man inte ändrar sig (Kotter, 

1996). 

 

För ledarstil O präglas relationerna av beundran, varma känslor eller vänskap. Människorna är 

entusiastiska över ledarens idéer och litar på att ledaren kommer förbättra situationen. Den 

formella ledningen spelar en underordnad roll, förändringen genomförs på ett decentraliserat 

sätt där alla involveras. Ledningens uppdrag är att föregå som gott exempel och formulera en 

vision. Ledarstil O betraktar organisationer som kulturer där det är viktigt med en gemensam 

syn på världen och gemensamma normer. Man vill alltså påverka kulturen snarare än 

handfasta strukturer och strategier. Kulturer är utmanande att påverka då regler inte kan 

dikteras uppifrån, utan utvecklas som en process som inkluderar alla i organisationen 

(Jacobsen, 2013 hänvisar till Schein, 1985). 

 

Kipnis & Schmidt (1985) benämner kommunikationen vid organisationsförändringar som 

hård eller mjuk och beskriver hur olika ledare kommunicerar på endera sättet. Den hårda 

ledaren bygger sitt ledarskap på rationella argument för att övertala sina ”undersåtar” om 

varför det är viktigt att genomföra en organisationsförändring. En mjuk ledare använder 

istället känslor för att inspirera och skapa entusiasm för framtiden, och kan därmed också 

utnyttja känslor som exempelvis lojalitet (Kipnis & Schmidt, 1985).  

 

För att utreda begreppen kring ledarstil O och E och mjuk och hård kommunikation frågade vi 

respondenterna vad ledningen fokuserat på i implementeringsprocessen av LLL. 

Respondenten från personalenheten beskrev ledningens fokus enligt nedan: “Tydlighet, 

transparens och inte att hitta på nåt nytt utan att använda det som redan finns. Vi hade 

stormöte där alla skolledarna var med och ritade på vita tavlan”. (Respondent från 

personalenheten). 
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Alla respondenter är eniga kring att ledarna hade fokus på utformandet av kriterierna i LLL, 

och informationen om reformen. Ledarna försökte också hantera motståndet som uppstod hos 

missnöjda lärare, och ledarna försökte peppa lärarkollegiet med att reformen var positiv 

eftersom den innebär mer pengar till professionen. Områdeschef 1 resonerade enligt följande 

gällande vad ledningen fokuserat på i implementeringen av reformen: “Ledningen har 

fokuserat både på kommunikation och strategi för hur vi genomför det här med att hitta en 

likvärdig och så rättvis bedömning som möjligt.” (Områdeschef 1). 

 

Kommunpolitikern beskrev ledningens fokus så här: 

 

“Jag tror att man har tittat på hur andra gör och tänkt efter innan, alltså riktigt tänkt 

efter. Vad får detta för konsekvenser, hur ska vi hantera detta. Det var genomtänkt.” 

(Kommunpolitiker). 

 

Förmedlingen av lönebeskedet 

En viktig uppgift i implementeringen av LLL var att informera om vilka som skulle få ta del 

av lönelyftet. Vi får veta att information om huruvida lärarna fick ta del av LLL eller ej kom i 

ett brev på posten. För lärarna som fick LLL väntade ett brev i brevlådan med information om 

lönetillägget, medan lärarna som blev utan LLL inte fick någon information alls. En 

förklaring till det beteendet lyder enligt följande:   

 

”Vi hade inga individuella samtal utan vi skickade hem beskedet, vi valde den 

varianten efter att ha bollat fram och tillbaka. Vi insåg att det är sannolikt att dem 

som inte fick LLL skulle söka upp oss. Vi var beredda på det och det skedde i många 

fall.” (Rektor 1). 

 

Jacobsen (2012) förklarar att ledartypen E inte kännetecknas så mycket av att reducera 

motstånd utan handlar mer om att bygga en plattform som kan möta motstånd. Vi gör 

kopplingen att den undersökta organisationen har ägnat sig åt att bygga upp kunskap och 

strategier kring hur implementeringen ska gå till så att inga frågetecken ska kvarstå efteråt. Vi 

gör också reflektionen att det är typiskt att ledartypen E tror att allt går att förklara med ord 

och strategier, men att det som eventuellt blir eftersatt är människors känslor. 
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Enligt Kipnis & Schmidt (1985) bygger det hårda ledarskapet på rationella argument för att 

övertala medarbetarna. Jacobsen (2013) beskriver också hur det typiska ledarskapet enligt 

teori E handlar om att skapa en stark allians mellan makthavarna för att förändringen ska 

lyckas. Vi ser ett samband mellan den hårda kommunikationen och ledarskapstypen E i den 

undersökta organisationen. Ledarna står enade och upprätthåller en fasad av att stå bakom 

besluten även om det verkar kännas både tungt och ensamt på toppen när budskapet ska 

förmedlas. 

 

De som fått LLL fick alltså ett brev i brevlådan med information om hur många kronor de 

fått, medan de som blev utan LLL inte fick något brev alls. Vi tycker att detta är ett tecken på 

ett typiskt E-beteende från ledningens sida och en hård kommunikation. Det är känslokallt 

och utsätter lärarna för stor vånda anser vi. Lärarna hade ingen makt över sin situation och 

hade inget annat val än att följa ledningen som besatt all makt och kontroll över resurserna. 

 

Resonemanget från rektor 1 ovan tyder på en önskan om att utöva en mer mjuk 

kommunikation, ett ledarskap som kan liknas mer vid O än E. Men handlingen att förmedla 

informationen per brev, istället för personligen, är ett sådant ställningstagande som visar att 

lärarnas känslor var sekundära. Man kan också se det som ett tecken på att ledarna inte ville 

förmedla budskapen personligen, det kanske var ett sätt att undvika konfrontationer. En annan 

fundering vi har är att ledningen kanske inte kunde stå för kriterierna fullt ut och därför 

undvek att förmedla LLL till lärarna personligen. 

 

6.3 Ledarnas roll vid organisationsförändringar 

Karp och Helg⊘ (2008) beskriver hur komplext offentlig sektor är vid förändringar. För att 

framgångsrikt hantera förändringar inom offentlig sektor bör därför större hänsyn tas till 

aspekter såsom oförutsägbarhet, osäkerhet, självstyrning och framväxt. För ledare är det 

nödvändigt att uppmärksamma hur människor bildar identiteter i organisationer och undviker 

ledningsinterventioner, liksom att kontrollera den ångest som orsakas av att inte ha full 

kontroll (Karp och Helg⊘, 2008). Murphy, et.al. (2017) beskriver också hur ledarskapet i 

offentliga organisationer är särskilt komplexa och kräver att ledare balanserar de 

administrativa uppgifterna att vara effektiv i hanteringen av rutinmässiga arbeten och den 

anpassning som krävs föra att svara på dynamiska omständigheter. Eftersom offentliga 

organisationer traditionellt styrs formellt, så är det informella, framväxande, adaptiva 
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funktionerna särskilt utmanande. Det kan uppstå spänningar om ledarskapet vill möjliggöra 

mer samarbete och arbeta mer gränsöverskridande. Risken finns att ledarskapets komplexitet 

och mångsidighet går förlorat när man bara beaktar dessa egenskaper. Ledarskap handlar 

också om individer, deras relationer, situationella sammanhang och komplexitet. 

Ledarskapsutövning kan också involvera fler aktörer än ledarna för att skapa aktiviteter som 

syftar till att lösa de rådande utmaningar som kollektivet står inför, samtidigt som man 

utforskar möjligheter att hjälpa varandra för att klara av rådande spänningar (Murphy, et.al. 

2017). Med utgångspunkt i teorierna att offentliga organisationer styrs mer formellt frågade vi 

respondenterna om vilken roll ledarskapet spelat i implementeringen av LLL. 

 

Ledarna stod enade och ensamma 

Alla respondenter som vi har intervjuat är överens om att ledarskapet spelade en avgörande 

roll i implementeringen. Vikten av att ledarna stod enade i implementeringen av LLL 

framkom särskilt i intervjuerna med respondenterna i ledande ställning, områdeschef 2 

uttrycker det så här: 

 

”För ledarskapet var det viktigt att informera om processen. Rektorerna gick ut på 

sina APT och informerade om LLL. De här kriterierna finns och de här 

bedömningskriterierna kommer vi använda oss av.” (Områdeschef 2). 

 

Ledarna berättar för oss om vikten av att de stöttade varandra vid implementeringen av LLL. 

De hade dialog med varandra angående kriterierna och hur de skulle användas. Ledarna 

hjälpte också varandra att tolka kriterierna och hur de på bästa sätt kunde appliceras på 

lärarna. Ett exempel på hur viktigt det var att ledarna stöttade varandra är följande: ”Vi gjorde 

det tillsammans, och vi skulle vara överens om hur vi tänkte, så att vi kan stå för det efteråt.” 

(Områdeschef 1). 

 

Men samtidigt som enigheten mellan ledarna var av stor vikt, så tonar det också fram en bild 

av att det kunde upplevas ensamt på toppen. Den fackliga förtroendemannen förmedlade 

följande bild av ledningens roll i implementeringen: 

 

”Cheferna har fått hantera situationen ensamma. Det har ju inte varit så att de haft 

någon uppbackning eller stöttning centralt ifrån. Inte på APT eller i de enskilda 

samtalen i alla fall. På vissa arbetsplatser har det här tagits emot på ett hyfsat bra sätt. 
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Och på andra har det tagits emot mindre bra. Det har varit väldigt tufft. Ganska 

ensamt längst upp. Men sen träffas ju de i ledningsgruppen och stöttar varandra.” 

(Facklig förtroendeman). 

 

Rektor 1 beskriver ledarskapets roll så här:  

 

”Man blir budbärare av ett budskap som redan är bestämt någon annanstans. Där 

man i och för sig har varit delaktig i planeringsprocesserna och i inledningsskedet 

men sen när det ska genomföras och man ska göra skattningen och graderingen, ja, 

då är det jag som står bakom det. Och där hade vi en modell för hur vi skulle 

kommunicera de här besluten.” (Rektor 1). 

 

Det framträder en bild av att ledarna har stått enade tillsammans men väldigt ensamma ut mot 

lärarna. Vi ställer oss frågande till varför ingen av våra respondenter gjort reflektionen att 

lärarna hade kunnat deltagit i utformandet av kriterierna. Förklaringen kanske finns i Karp 

och Helg⊘s (2008) beskrivning av att det är särskilt utmanande att i offentliga organisationer 

ge utrymme för självstyrning och framväxt av förändringar. Men att skapandet av sådana 

förutsättningar är viktigt eftersom det kan kontrollera den ångest som orsakas av att inte ha 

full kontroll. Murphy et al. (2017) är inne på liknande tankar när beskrivningen av ledarskap 

rekommenderas innehålla möjligheter att samverka för att klara rådande utmaningar som 

organisationer står inför, särskilt för att kunna hantera spänningar. Vi är förvånade över att 

ledarna inte inkluderade lärarna i utformandet av kriterierna. Om medarbetarna hade fått vara 

med hade de förmodligen känt sig delaktiga, mer insatta och därmed haft större förståelse för 

reformen.  

 

6.4 Ledarskapets kommunikation vid organisationsförändringar 

Karp och Helg⊘ (2008) beskriver hur de flesta offentliga organisationer upplever kaos när 

förändringar ska ske då komplexiteten och osäkerheten kan vara svår att hantera. Författarna 

föreslår i sin studie att ledare kan hantera situationen genom att påverka interaktionen mellan 

människorna. De föreslår att ledare borde fokusera på människorna, identitet och relationer 

genom att hjälpa människor med hur de pratar med varandra. Effektiviteten vid förändringar 

blir ofta låg eftersom ledare underskattar komplexiteten, fokuserar på verktyg, strategier och 
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strukturer istället för att uppmärksamma hur människorna relaterar och identifierar sig med 

förändringen (Karp och Helg⊘, 2008). 

 

För att förstå hur kommunikationen gått till vid implementeringen av reformen frågade vi 

respondenterna angående detta. Det framkom från ledningen att det varit viktigt att tänka 

igenom, och ha en plan för, hur kommunikationen skulle ske. Orden i informationen som gick 

ut till lärarna var genomtänkta och noggrant utvalda. Alla respondenter var eniga om att 

informationen var tydlig och skickades ut per mail. Ledningen informerades också om LLL 

på arbetsplatsträffar. Det råder däremot delade meningar om hur arbetsplatsträffarna gick till. 

Lärarna uppfattade arbetsplatsträffarna som monologer från ledningens sida medan ledningen 

och fackrepresentanten tyckte att arbetsplatsträffarna innehöll dialog där lärarna fick 

möjlighet att fråga och ifrågasätta. 

 

Vi kan konstatera att ledningens fokus vid kommunikationen var att nå ut med rätt formell 

information, vilket förstås är av vikt vid förändringar som LLL. Vi reagerar däremot på att 

respondenterna som arbetar som lärare anser att arbetsplatsträffarna, där information om 

reformen förmedlades, uppfattades som en monolog från ledningens sida. Samtidigt 

uppfattade ledningen att arbetsplatsträffarna byggde på dialog. Det betyder eventuellt att 

kommunikationen inte skedde så som Karp och Helg⊘ (2008) föreslår, att ledare borde 

fokusera på relationerna genom att skapa goda förutsättningar att prata med varandra. För oss 

framträder en bild av att ledningen tror att de haft dialog med lärarna genom 

implementeringen, kanske därför att de träffat lärarna mycket och varit tillgängliga för dem. 

Vi tycker att det verkar som att ledarna snarare kommunicerade kring innehållet i reformen 

och den plan de hade att förhålla sig till, än att verkligen lyssna till lärarnas situation och hur 

reformen påverkade dem. Vi tror att ledningen kan ha missat att sätta sig in i lärarnas situation 

och på så vis förstå hur de förhåller sig till implementeringen av LLL. Som Karp och Helg⊘ 

(2008) beskriver, underskattar ofta ledningen hur människor relaterar till förändringar. 

Ledningen i den undersökta organisationen fanns tillgängliga för lärarna om de ville samtala, 

men det är den strategiska planen för implementeringen som verkar ha varit vad 

kommunikationen handlat om. 
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6.5 Vikten av att ha en vision vid organisationsförändringar 

Hayes (2004) beskriver hur ledarens uppgift är att identifiera en vision som visar på en mer 

eftersträvansvärd situation än den rådande. Visionen ska förtydliga vad som måste göras för 

att närma sig det eftersträvansvärda målet. Genom att skapa en uppfattning om vilka hot och 

möjligheter den nya organisationsförändringen kommer att innebära finns möjligheten att 

formulera en vision som visar på en bättre situation än den rådande och vad som behöver 

göras för att nå dit. Hur formuleringen av visionen går till kan skilja sig åt, vissa ledare 

formulerar den genom att fördjupa sig i organisationsförändringens olika delar på egen hand, 

medan andra undersöker och utgår ifrån vad andra organisationsmedlemmar har för 

erfarenheter och åsikter i ämnet. Att skapa delaktighet i arbetet med att utforma en vision har 

visat sig ha positiv effekt på organisationsförändringar (Hayes. 2014). 

 

Regeringens vision om LLL var att skapa större attraktionskraft för läraryrket och att 

reformen ska skapa kvalitet, kunskap och utveckling i skolan (Regeringen, 2017). För att 

undersöka om ledningen förmedlat regeringens vision frågade vi respondenterna om reformen 

var kommunicerad som viktig och som ett sätt att skapa kvalitet, kunskap och utveckling i 

skolan. 

 

När vi pratar om regeringens vision med LLL gör några av respondenterna reflektionen att 

alternativet att tacka nej till LLL hade varit ett sämre alternativ än att tacka ja. Även om 

mottagandet inte blev odelat positivt så var det ändå bättre att tacka ja till statens pengar än 

om kommunen hade tackat nej för att undvika motståndet som uppstod.  

 

En av områdescheferna beskriver hur reformen har bidragit till att uppmärksamma lärare och 

den viktiga uppgift de har för välfärden i Sverige. En av rektorerna berättar att visionen med 

reformen framkom eftersom man la ner ett så gediget arbete på implementeringen. Den andra 

rektorn förmedlar istället att själva visionen med reformen hamnade i skuggan av motståndet:  

 

”Det fanns tydliga skrivningar från statligt håll att det handlar om att höja 

attraktionskraften. Så jag tycker att man kommunicerade att den var viktig. Sen 

under själva processen... nä det var liksom inte det som var i fokus då utan det var 

det energikrävande motståndet som var i fokus. Viktighetsgraden tonades ner, det var 
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liksom ingen som talade om den, hur viktig den var. Utan det handlade om att hjälpa 

till, stötta, försöka läka såren.” (Rektor 1). 

 

Den fackliga förtroendemannen förmedlar att tanken med LLL är viktig för läraryrkets 

fortlevnad, men att det inte var tydligt uttalat från ledningens sida vid implementeringen. Den 

fackliga förtroendemannen tycker inte heller att ledningen kommunicerade reformen som ett 

sätt att öka attraktionskraften för läraryrket, men att det lokala lärarlönelyftet däremot gjorde 

det. 

 

Lärarna anser att det var lärarfacken som förmedlade visionen med LLL, och en av våra 

lärarrespondenter anser att det är facket som har hjälpt till att mer pengar har tilldelats 

organisationen.  

 

När vi frågade om reformen kommunicerades som viktig och som ett medel för att skapa 

kvalitet, kunskap och utveckling i skolan får vi till svar av flera respondenter att alternativet, 

att tacka nej till de statliga LLL inte var något bättre alternativ. Områdeschef 2 påvisar också 

att motstånd hade uppstått oavsett om kommunen tackat ja eller nej till LLL. Hayes (2004) 

beskriver att ledarens uppgift är att identifiera en vision som visar på en mer eftersträvansvärd 

situation än den rådande. Kanske kan man likställa det med ledarnas försök att påvisa att 

alternativet att tacka nej till reformen är sämre än att implementera LLL. 

 

Det framkommer att LLL:s syfte var att höja attraktionskraften för läraryrket men att 

implementeringen till stor del kom att handla om motståndet som blev så uppmärksammat. 

Hayes (2004) beskriver vikten av att ledningen förtydligar vad som måste göras för att närma 

sig det eftersträvansvärda målet. Genom att skapa en uppfattning om vilka hot och 

möjligheter den nya organisationsförändringen kommer att innebära finns möjligheten att 

formulera en vision som visar på en bättre situation än den rådande och vad som behöver 

göras för att nå dit (Hayes, 2004). Vi gör reflektionen att implementeringen till stor del kom 

att handla om ”hotet” som vi anser att motståndet utgjorde. Men möjligheten, det vill säga att 

höja attraktionskraften för läraryrket och att skapa kvalitet, kunskap och utveckling i skolan, 

inte blev lika uppmärksammat. Anledningen till att ledningen undviker att förmedla den 

positiva visionen skulle kunna vara svårigheten att kommunicera om det på grund av att 

reformen rörde upp negativa känslor som ledningen tyckte var svåra att hantera. 
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Den fackliga förtroendemannen anser att ledningen inte förmedlat en tydlig vision gällande 

reformen, medan lärarrespondenterna tyckte att de fackliga representanterna var de som 

förmedlade visionen mest. För att använda Hayes (2014) ord skulle man kunna likna det vid 

att delaktighet i arbetet med att utforma en vision har visat sig ha positiv effekt på 

organisationsförändringar. Ledningen involverade fackliga representanter vid 

implementeringen och de är också dem som blir ledningens positiva budbärare i 

implementeringen. 
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7 Slutsatser 

Resultatet av studien visar att implementeringen har skett ur ett strategi E-perspektiv med 

fokus på planering och förändring av strukturerna i organisationen. I vår undersökning 

framkommer det att lärarna inte fick vara med och påverka i förändringsarbetet. Ledarna 

påvisade också strategi E genom att de var styrda att agera enligt den förutbestämda planen. 

 

Strategiska planer prioriteras framför medbestämmande 

Vi kan konstatera att implementeringen av LLL i organisationen har skett utifrån ett E-

perspektiv genom fokus på en tydlig struktur, kartläggning av risker och försök till en så 

rättvis och rättssäker process som möjligt. Mindre fokus har lagts på att hantera de människor 

som förändringen faktiskt berör. De som har lyft kritik har blivit lyssnade på men också 

hänvisade till att det här är det som gäller. Under intervjuerna återkommer ledande 

professioner till de tydliga planerna, den tydliga strukturen och målsättningen att 

implementeringen ska stämma överens med tidigare tillvägagångssätt. Vi gör reflektioner till 

Alvesons resonemang i inledningskapitlet om en inneboende rädsla för att göra fel. Vår studie 

visar att kommunen vid implementeringen har använt sig av en extern part som på så vis har 

haft stort inflytande över implementeringen av förändringen. Vi anser att ett tillvägagångssätt 

som hade möjliggjort ett större utrymme att tänka lite mer själva hade varit mer fördelaktigt. 

Exempelvis tror vi att de kriterier som utformats hade kunnat godtas på ett bättre sätt om 

lärarna själva hade fått vara med i processen, även om det i slutänden inte gynnat dem själva. 

Det kanske är dags för offentlig sektor att faktiskt våga testa nytt och göra annorlunda, att 

våga göra fel och lära sig av sina misstag. 

 

Tydlighet i ansvar är också återkommande under intervjuerna med de personer som befinner 

sig i någon form av ledande befattning. Vikten av ansvarsfördelning framkommer i studien, 

att alla vet vem som ska göra vad. Vi anser att det här inte ges något utrymme för att tänka 

nytt eller annorlunda, att låta någon som inte formellt står som ansvarig komma till tals i 

frågan. 

 

Vidare konstaterar vi att ledningen har en samstämmig bild av tydlighet och transparens 

vilken inte delas av medarbetarna som lyfter fram luddiga processer och bristande 

information. Ledningen anser sig ha lagt ned mycket tid och engagemang på att få till en bra 

kommunikation utåt i organisationen. En kommunikation som sedan inte medarbetarna 
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uppfattar som tydlig. Vår slutsats är att kommunikationen i organisationen har skett enligt 

strategi E. Hade organisationen valt att föra mer dialog än monolog kanske förståelsen kring 

förändringen hade ökat.  

 

Till följd av den bristande tillgången på information saknade medarbetarna insyn och 

förståelse för förändringen och fick därigenom svårigheter att anta ett helhetsperspektiv. Den 

fackliga förtroendemannen, som också arbetar som lärare, vittnade om en större tillgång till 

information än sina kollegor. Hen påvisade också bilden av ett helhetsperspektiv. Vi 

konstaterar att en bättre dialog hade skapat bättre förutsättningar. Ledningen anser att de har 

kommunicerat tydligt men lärarna uppfattar inte den tydliga bilden. 

 

Organisationsförändringen var inte begriplig för medarbetarna 

Vår uppfattning är att medarbetare är konstruktiva i deras sätt att resonera kring LLL vilket 

kan härledas till att de är positiva till förändringen. Vi kan även se att medarbetarnas beteende 

är olika. En del agerade positiv och en del med motstånd, vi ser också tendenser till att 

medarbetare agerar både och. Vår uppfattning är att det förekom motstånd och acceptans i alla 

leden. Vår undersökning visar att medarbetare i organisationen oavsett profession påvisade 

både positiva och negativa inställningar till förändringen.  

 

Undersökningen visar också att lärarna upplevde förändringen som orättvis varpå en del av 

lärarkåren agerade dysfunktionellt. Ledningen försökte i implementeringen göra det rättvist 

genom att vara transparent, tydlig och likvärdig i tillvägagångssättet. Medarbetarna mottog 

dock inte informationen som tydlig. Att medarbetare inte mottog informationen som tydlig 

tror vi kan bero på att de inte fick delta så mycket i utformningen av implementeringen. 

 

Vid implementeringen var det legitimt och en mänsklig rätt som medarbetare att få uttrycka 

sin åsikt och vara kritisk. Vi ser däremot inte att rektorernas eller främst lärarnas kritik har 

beaktats som en källa till kunskap och förbättringar. Vi kan konstatera att de professioner som 

har fått möjlighet till att påverka och delta i implementeringen påvisar ett mer positivt 

förhållningssätt. 

 

Organisationen funderade inte särskilt mycket över hur implementeringen skulle påverka 

organisationskulturen vilket vi tycker har kopplingar till det motstånd och agerande som 
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skedde. På så vis har vi uppfattningen att de skulle haft mer tid till förfogande för att 

inkludera medarbetare, vilket möjligen kunde påverkat implementeringen positivt. 

 

Det är tydligt hur organisationen försökte begripliggöra förändringen för medarbetarna och 

skapa ett sammanhang genom att delge information. Lärarna uppfattade dock inte 

förändringen som begriplig. Vår uppfattning är att en tydligare transparens kring vad syftet 

var kunde kommunicerats ut. Vi tycker oss se att organisationen brast i att kommunicera ut 

vad syftet med förändringen var, det vill säga att öka löneskillnader. 

 

Ledarna var begränsade av den förutbestämda strategin 

Vi tycker oss se ett samband i att ju högre upp i hierarkin en ledare befinner sig, ju större 

fallenhet för ledarskapstyp E. Områdescheferna hade en god tanke med LLL, men själva 

implementeringen av reformen visar brist på förståelse för lärarnas reaktioner. Vi noterar att 

ju närmare lärarna ledarna arbetar, desto större önskan om att vara mer O-orienterad. Detta 

visar sig när rektorerna beskriver hur tungt det var att hantera känslor från upprörda lärare, 

och att de var tvungna att agera enligt den förutbestämda planen. Vi konstaterar att 

områdescheferna är E-orienterade med fokus på strategi och plan, medan rektorerna påvisar 

en önskan om att vara O-orienterade med större förståelse för lärarnas reaktioner. Vi anser att 

det fanns begränsade förutsättningar för att vara O-orienterad i ledarskapet i den undersökta 

implementeringen eftersom strategier verkar vara det primära för att uppnå målsättningen.  

 

Syftet med LLL var bland annat att öka lönespridningen bland lärarna. Att öka 

lönespridningen väckte många känslor då det går emot en gammal kultur av mer 

tariffliknande löner bland lärare. På grund av det gamla sättet att lönesätta kan man se det som 

att delar av läraridentiteten förändras i och med reformen som vill öka lönespridningen. 

Reaktioner som att reformen bidrar till en splittring mellan lärare är ett tecken på det. Vi anser 

att kommunen borde ha reflekterat över att lärarnas identitet till viss del kom att ifrågasättas 

med reformen. Ledningen kunde ha kommunicerat lika mycket om den förändrade kulturen 

som reformen gav upphov till som om själva innehållet i LLL. 

 

7.1 Framtida forskning 

Vår fallstudie är inte generaliserbar utanför den undersökta kommunen därför rekommenderar 

vi vidare forskning på hur förändringsprocesser implementeras i offentliga organisationer för 



  
 

65 

att kunna bidra till en ökad förståelse. Vidare påvisar forskning att ett strategi O perspektiv 

behövs. Vi tror därmed att forskning behöver fokusera på de förutsättningar offentliga 

verksamheter besitter att anamma den strategin. Vi funderar på hur Regeringen gick tillväga 

när de utformade kriterierna för LLL. Det går utanför ramen för denna forskning, men är ett 

förslag på vidare forskning från vår sida. Vi finner det intressant för andra forskare att 

undersöka hur förankrad Regeringen är bland medarbetare vid utformandet och 

implementeringen av reformer. 
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Muntliga källor 

Intervju 1 Respondent från personalenheten, genomförd 2018-04-16 

Intervju 2 Facklig förtroendeman, genomförd 2018-04-16 

Intervju 3 Lärare 1, genomförd 2018-04-17 

Intervju 4 Lärare 2, genomförd 2018-04-18 

Intervju 5 Rektor 1, genomförd 2018-04-18 

Intervju 6 Kommunpolitiker, genomförd 2018-04-19 

Intervju 7 Områdeschef 1, genomförd 2018-04-20 

Intervju 8 Rektor 2, genomförd 2018-04-27 

Intervju 9 Områdeschef 2, genomförd 2018-05-03 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A – Intervjumall 

  

4 Strategier vid förändringsarbete: 
4.1 Strategisk målsättning  

Hur har tillvägagångssättet sett ut? Vad har det fokuserats på vid implementeringen?  

(bakomliggande drivkrafterna till det valda tillvägagångssättet) 

 

4.2 Ledningens hantering av information  

Vem informerade om reformen? 

Hur har information hanterats under processens gång? (tillvägagångssätt?) 

 

4.3 Fokus på formella eller informella element  

Hur har tillvägagångssättet sett ut? 

 

4.4 Planeringens form 

frågeställningar kring planeringens utformning. Vi ställde detaljerade frågor kring hur 

planeringen såg ut. 

 

Planering  

Fanns det en planering?  

Hur såg den ut? 

 

Tidsplan  

Fanns det en tidsplan  

Hölls den? 

 

Genomförande  

Tillvägagångssätt? 

 

Ansvar  

Vilka personer hade ansvaret i olika aktiviteter? På vilket sätt? 

 

4.5 Motivation genom finansiella incitament eller deltagande 

Hur har reformens innehåll påverkat implementeringen? 

Möjlighet till deltagande/påverkan vid implementeringen? 

 

4.6 Konsulters roll vid organisationsförändringar 

Vilka personer har haft ansvar i processen? 

 

4.7 En kombinerad strategi 

jmf svar med frågor ovan 

 

Medarbetarskap: 
5.1 Medarbetares reaktioner på organisationsförändringar 

Hur har implementeringen av reformen påverkat dig? Positivt eller negativt? 

Vilka känslor har den här reformen väckt? 

Hur har du agerat utifrån det? 



  
 

II 

Har du fått några reaktioner på ditt agerande? 

Är det någon som slutat i organisationen på grund av reformen? 

 

5.2  Upplevelsen kring att behandlas rättvist 

Upplever du implementeringen som rättvis? 

Är det den allmänna uppfattningen? (Vid nej vad/varför) 

Reaktioner på upplevda orättvisor? 

 

5.3 Mottagande av medarbetares kritik 

Har det varit okej att vara kritisk mot reformen? 

Hur mottogs kritiken? 

Hur agerades det på kritiken som framfördes? 

 

5.4 Deltagande 

Har du varit deltagande i implementeringen/genomförandet av reformen? 

Vilka har fått möjlighet till deltagande? 

  

5.5 När organisationsförändringar påverkar rådande organisationskultur 

Vad är syftet med reformen? 

Har löneskillnaderna ökat i och med reformen? Om ja, vad är dina tankar om det? 

Hur tänker du kring syftet med reformen. Stämmer det överens med organisationskulturen i 

skolan? 

 

5.6  KASAM – känsla av sammanhang 

Känner du till begreppet KASAM? 

Har implementeringen varit begriplig/hanterbar/meningsfull 

Vad var syftet med förändringen? (ställs tidigare under intervjun) 

Har syftet med reformen framgått hos medarbetarna? 

 

Ledarskap: 
6.1 Hur ledarskap hanterar drivkrafter och motkrafter vid organisationsförändringar 

Hur har eventuellt motstånd hanterats av ledare? 

De positivt inställda till förändringen, har man tagit till vara på dessa personer i 

förändringsarbetet?  

 

6.2 Idealtyper av ledare vid förändringsprocesser – O (organisation) och E (ekonomi) 

Vad har ledarskapet fokuserat på i reformen? 

 

6.3 Ledarnas roll vid organisationsförändringar 

Vilken roll har ledarskapet haft i implementeringen?  

 

6.4 Ledarskapets kommunikation vid organisationsförändringar 

Hur har kommunikation/dialog kring reformen skett? (informell/formell) 

 

6.5 Vikten av att ha en vision vid organisationsförändringar 

Har man förankrat/kommunicerat den här reformen som viktig?  

Är reformen förankrad/kommunicerad som en lösning på att skapa kvalitet, kunskap och 

utveckling?  

Har reformen förbättrat kvalitet, kunskap och utveckling? (Vad?) 
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