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Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och 

analysera hur ledarna för Katedralskolan i Växjö 

arbetar med att motivera medarbetarna vid 

införandet av en intraprenad. Fokus i denna 

uppsats är i första hand information och 

kommunikation ur ett ledarperspektiv men även 

till viss del utifrån ett medarbetarperspektiv. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte används 

primärkällor där tio semistrukturerade intervjuer 

utgör grunden för studiens kvalitativa metod.

     

Resultat: Studiens resultat visar på att ledarskapet har 

betydelse för att motivera medarbetare vid 

intraprenad. Information och kommunikation 

har oerhört stor betydelse. Ledarskap och 

kommunikation är ofta sammankopplade. 
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Abstract 
 

Title: ”Intraprenad” – The importance of leadership 

for employees during an organizational change 

 

Course: 2FE74E Business Administration III - 

organization, thesis, 15 credits, Spring 2013 

 

Author: Caroline Eriksson 

 

Advisor: Siw Lundqvist 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe and 

analyze how the leaders of Katedralskolan in 

Växjö are working to motivate employees when 

introducing an ”intraprenad”. The focus of this 

study is primarily information and 

communication from the management but also 

to some extent from an employee perspective. 

 

Method: To answer the purpose of the study primary 

sources are used where ten semistructured 

interviews provides the basis for the study’s 

qualitative approach. 

 

Conclusions: The conclusion and the results demonstrate that 

leadership is important to motivate employees 

when ”intraprenad” is introduced. Information 

and communication are of great importance. 

Leadership and communication are often linked. 
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1 Inledning 
I uppsatsens inledande del introduceras val av ämne. En beskrivning av bakgrunden 

till ämnet presenteras som mynnar ut i en problemdiskussion. Det leder i sin tur fram 

till studiens problemformulering. Avslutningsvis ges en redogörelse för uppsatsens 

syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  
I takt med samhällets utveckling och strävan efter att effektivisera olika processer har 

omorganisationer blivit mer vanligt förekommande och en naturlig del av arbetslivet. 

Det innebär att ordet organisationsförändring förekommer allt mer frekvent inom 

företag och organisationer idag. Framgångsrika sätt att leda organisationsförändringar 

är viktigt eftersom en förändring i en organisation ofta kostar en hel del pengar, är 

tidskrävande samt påverkar både medarbetare och deras ledare på olika sätt. Många 

gånger är det känslor och funderingar hos medarbetare vid förändringar som skapar 

oro över att deras arbetsförhållande ska förändras till det sämre och att de inte får vara 

delaktiga i vägen till beslut.  

 

Det ska genomföras en organisationsförändring i form av en intraprenad på 

Katedralskolan i Växjö. För att skapa engagemang hos berörda medarbetare, som kan 

öka motivationen till organisationsförändringen, är jag av den uppfattningen att 

information och kommunikation är viktigt. Men hur betydelsefull roll har dessa delar? 

Och vilket tillvägagångssätt hos ledare är att föredra när det handlar om att motivera 

medarbetare till en organisationsförändring med intraprenad, där ingen egentligen vet 

exakt hur resultatet kommer att bli? Jag tror att brist på delaktighet många gånger kan 

förklaras av brist på information och kommunikation vilket påverkar medarbetarnas 

motivation till en organisationsförändring. Det är där ledaren, och de egenskaper som 

han eller hon besitter, spelar en central roll för hur genomförandet av förändringen 

utvecklar sig. Människor, känslor och förändring. Komplexiteten är ett faktum. 

Frågan är vilka egenskaper hos ledaren som skapar mest motivation och vilken 

ledarstil som bör utövas för att det ska vara motiverande för alla parter.  
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1.1.1 Organisationsförändringar 
Inga organisationsförändringar är exakt identiska men många har gemensamt att det 

är mönster och inlärda rutiner som påverkas vilket innebär nya sätt att organisera sig 

på (Battilana & Casciaro, 2012). I de fall där medarbetaren kan identifiera sig med 

företaget eller organisationen är det lättare att ta till sig att det ska ske en förändring i 

organisationen. Om ledaren också väljer att utöva sin auktoritet genom rättvisa 

förfaranden kommer medarbetaren att uppfatta ledaren som mer legitim och 

kompetent vilket påverkar medarbetaren att se mer positivt på en 

organisationsförändring (Tyler & De Cremer, 2005). En professor i socialpsykologi, 

Albert Bandura, grundade teorin om ”self-efficacy” som handlar om att man som 

människa ska tro på sin förmåga. Man kan anta att en människas beteende ger ett 

resultat i form av ett förväntat utfall. Det blir en förväntad effekt när människan är 

övertygad om att det valda beteendet kommer vara tillräckligt framgångsrikt för att 

åstadkomma ett resultat. Beroende på vilket beteende som väljs ger det konsekvenser 

som har olika inflytande på människor i ens omgivning (Bandura, 1977). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns flera definitioner av ledarskap. ”Leadership is one of the most observed and 

least understood phenomena on earth” (James MacGregor Burns, 1978). En annan 

vanlig beskrivning av ledarskap är: ”Konsten att få människor att utföra saker och gå 

mot samma mål” (Önnevik, 2010, s. 21). Enligt Robert Michels (1962) är styrning 

och samordning viktigt för ledarskap i organisationer. I en organisation differentieras 

ständigt ledare från de som blir ledda. Han menar att ledarskap och organisation ska 

ses ur ett större perspektiv. Enligt Michels är ledarskap: ”ett nödvändigt fenomen i 

allt socialt liv” (Bruzelius & Skärvad, 1989, s. 15). Till sist en kortfattad, men bred 

definition, vilken innehåller de viktiga egenskaperna för ledarskap: ”Leadership is a 

process used by an individual to influence group members toward the achievement of 

group goals, where the group members view the influence as legitimate” (Howell & 

Costly, 2001, s. 4). 

 

Ledarskapet är omdiskuterat och berör alla människor på ett eller annat sätt. 

Begreppet är ett fenomen som används olika beroende på individ och situation. Vid 

en organisationsförändring kan ledarskapet sättas på prov lite extra. Ledare och 
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medarbetare skapar emellertid många gånger själva hur arbetsmiljön blir. Om det är 

avsiktligt eller oavsiktligt är inte alltid självklart. Däremot kan ledaren få mer eller 

mindre utmaning i att utföra sitt ledarskap beroende på den psykosociala miljön. 

 

Intraprenad är ett begrepp som innebär större befogenheter att styra en verksamhet 

och att ha större ansvar för resultatet i verksamheten. Verksamheten är fortfarande 

kommunal men blir mer företagsliknande och självständig genom intraprenad, vilket 

kan öka engagemang hos medarbetarna. Det finns inte många intraprenader i Sverige 

inom skolområdet i Katedralskolans storlek. Det är osäkert om det finns någon alls. 

Med den utgångspunkten blir det ännu mer intressant att studera denna typ av 

organisationsförändring. 

 

Mot bakgrund av att det inte finns något att direkt jämföra med är det möjligt att 

personalen på Katedralskolan anser att det är osäkert att införa intraprenad, även de 

som har ställt sig bakom i röstningen. Ökat inflytande, större delaktighet och insyn i 

frågor som handlar om den enskilda individens arbetsplats är ofta sådant som bidrar 

till att motivera medarbetare. Men hur gör ledarna för att motivera så att alla arbetar åt 

samma håll. Hur sker kommunikation och hur läggs information fram på bästa sätt för 

att få med sig medarbetarna. 

 

När det handlar om människor är det många gånger komplext och en utmaning att 

försöka styra människor åt ett bestämt håll, även om majoriteten redan har visat att de 

ställer sig bakom förslaget. Första steget var att rösta om det skulle införas 

intraprenad. Andra steget handlar om att genomföra förändringen där kommunikation 

och information kan vara viktigt för att motivera. 

 

1.3 Problemformulering 

• Vilken betydelse har ledarskapet för att motivera medarbetare vid intraprenad? 
•  Vilken betydelse har information från ledare och kommunikation med ledare 

och medarbetare vid intraprenad? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ledarna för Katedralskolan i 

Växjö arbetar med att motivera en organisationsförändring i form av en intraprenad. 

Fokus i denna uppsats är i första hand information och kommunikation ur ett 

ledarperspektiv men även till viss del utifrån ett medarbetarperspektiv genom ett antal 

personer som har deltagit i arbetsgruppen för intraprenaden. 

 

Det finns anledningar till att den här studien kan anses vara motiverad: 

• Organisationsförändringen innebär att den interna processen på skolan skapar 

mer delaktighet för personalen.  

• Organisationsförändringen innebär offentlig kommunikation utåt och är en 

process som väcker allmänhetens intresse eftersom det krävs ett politiskt 

beslut för att kunna genomföras. 

 

1.5 Avgränsning 
I studien väljer jag att avgränsa mig genom att fokusera på ledarperspektivet och inte 

elevernas perspektiv. Till viss del fångar jag upp medarbetarnas perspektiv utifrån 

fem personer som tillsammans med ledarna medverkar i den arbetsgrupp som planerar 

inför intraprenaden. Avgränsningen kan förklaras utifrån att det blir ett för stort 

område att studera om alla elever och samtliga av medarbetarnas tankar och 

funderingar ska analyseras. Det är därför mer motiverat att koncentrera studien på ett 

perspektiv, ledarperspektivet, där jag kan fördjupa mig mer.  Studien avgränsar till att 

behandla intraprenad och inte andra typer av organisationsförändringar. 

 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 

I uppsatsens inledande del introduceras val av ämne.  

 

Kapitel 2 – Katedralskolan och intraprenaden  

I det här kapitlet beskrivs Katedralskolan och intraprenaden. Informationen utgör en 

grund för empirifynden som presenteras i kapitel 5. 
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Kapitel 3 - Metod 

I detta kapitel redovisas det metodologiska angreppssätt som har använts för att 

genomföra studien och ge svar på uppsatsens syfte.  

 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram 

I kapitlet teoretisk referensram presenteras teorier som bygger på forskningsresultat 

från utvald litteratur och artiklar.  

 

Kapitel 5 - Empirianalys 

Detta kapitel innehåller resultatredovisning och en analys av resultatet.  

 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsats 

Utifrån empirianalysens resultat diskuteras i detta kapitel studiens slutsatser avseende 

forskningsfrågorna.  

 

Referenser 

I detta avsnitt redovisas alla referenser som har bidragit till framställandet av 

uppsatsen.  
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2 Katedralskolan och intraprenaden 
I det här kapitlet beskrivs Katedralskolan och intraprenaden. Informationen utgör en 

grund för empirifynden som presenteras i kapitel 5. 
 
 

Katedralskolan är en kommunal gymnasieskola i Växjö med ungefär 124 anställda 

och 1230 elever. Skolledningen består av en chefsrektor och fyra rektorer som har 

ansvar för de olika utbildningarna som skolan erbjuder. 

	  
Figur 1 Katedralskolan, Växjö (Chefsrektor, Katedralskolan Växjö, 2013) 

	  
”Katedralskolan ska erbjuda högskoleförberedande utbildningar av hög kvalitet. 

Verksamheten ska vara trygg, stimulerande och utvecklande såväl för elever som för 

personal”. 

 

Under hösten 2011 fick förvaltningschefen på gymnasieförvaltningen ett uppdrag från 

gymnasienämnden att genomföra en organisationsöversyn över Växjös kommunala 

gymnasieskolor. Det fanns inga krav på bestämda riktlinjer att följa. I sin karaktär var 

uppdraget öppet och det fanns utrymme för tankar och idéer. Översynen skulle 

emellertid beröra ledningsstrukturer, programplacering och elevhälsa. 

Förvaltningschefen tog fram ett förslag som han arbetade med under våren 2012. 

Förslaget innebar en ny organisation som gick ut på att samtliga tre kommunala 

gymnasieskolor i Växjö tillsammans skulle bilda en utbildningsenhet med en 

gemensam chef. Rektorerna skulle enligt förslaget bli chefer över sina skolenheter 
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som kan vara ett eller flera program. Resultatet skulle innebära att skolorna fanns kvar 

som byggnader men inte som organisatoriska enheter. 

 

I juni 2012 öppnade förvaltningschefen upp möjligheten om intraprenad som ett 

alternativ för varje skolenhet. I augusti hölls ett möte där förvaltningschefen och 

Katedralskolan medverkade och vid mötet diskuterades förslaget med intraprenad 

som alternativ driftsform. 

 

Det fanns riktlinjer i frågan om införande av intraprenad:  

1. Initiativet måste komma från personalen. 

2. Minst 75 % av personalen måste ställa sig bakom denna 

organisationsförändring. 

 

En diskussion påbörjades i skolledningen som sedan förde samtal med de fackliga 

organisationerna. Det gjordes undersökningar hur det såg ut i andra kommuner där det 

drevs intraprenad och i samband med det kontaktades SKL (Sveriges kommuner och 

landsting). 

 

Tidigt på hösten 2012 tog det fart. I början handlade det mycket om att informera 

personalen vid Katedralskolan betydelsen av intraprenad, förklarar chefsrektorn i en 

intervju. Frågeställningar om vad intraprenad är och vad det innebär att driva 

intraprenad behövdes tydliggöras. Eftersom det var en del missförstånd hos 

personalen med begreppet intraprenad som förväxlades med entreprenad hölls det 

information om begreppet vid upprepade tillfällen. Intraprenad innebär fortfarande en 

kommunal driftsform för Katedralskolan och därmed ingen privatisering, vilket inte 

alla var införstådda med från början.  

 

Det tillsattes en särskild arbetsgrupp på skolan som arbetade fram ett förslag till 

intraprenad. Gruppen bestod av fem rektorer och fem personer från personalen som 

representerade varje enskild arbetsplats. Förslaget behandlade måluppfyllelse, 

ekonomi, organisationens utseende och vad det skulle innebära att arbeta i en 

intraprenad.  

 



	   	   8 (55) 
	  	  

Uppdraget som kommer med intraprenad är mer långsiktigt formulerat. Det sträcker 

sig 3 år och innebär en större självständighet i organisationen. Möjligheterna att 

lyckas genomföra de mål som är formulerade i uppdraget förbättras. Detta ansåg 

skolledningen vara spännande och skisser togs fram för hur uppfattningen om 

intraprenad på Katedralskolan kunde se ut. Skolledningen bestämde sig för att arbeta 

för det nya förslaget med intraprenad. De fackliga organisationerna kontaktades och 

flera frågemöten ägde rum för att informera Katedralskolans personal. 

 

Den 18 december var det omröstning för personalen i intraprenad-frågan. 

Omröstningen var formell med slutna valsedlar, valbås, kontrollanter och offentlig 

rösträkning. Antalet röstberättigade var 124 personer. Resultatet blev 110 personer 

som röstade ja och 14 personer som röstade nej. Det krävdes 75 % av rösterna för att 

få igenom förslaget och eftersom det var 89 % som ställde sig bakom blev det ett klart 

ja till införande av intraprenad från hösten 2013.   

 

Efter omröstningen satte skolledningen igång med att förbereda ansökan om att driva 

en intraprenad. Den 25 februari 2013 skulle ansökan om att bilda en intraprenad 

lämnas in till gymnasieförvaltningen och den 6 mars skulle frågan upp på 

gymnasienämndens arbetsutskott för ställningstagande. Gymnasienämnden skulle den 

20 mars godkänna om det kommer att kunna bli en intraprenad på Katedralskolan. 

Genom mötet mellan Katedralskolan och gymnasienämnden skulle ett beslut fattas 

och Katedralskolan få i uppdrag att teckna en överenskommelse. Överenskommelsen 

är mellan gymnasieförvaltningen och skolan, vilken senare skulle komma att 

godkännas politiskt av gymnasienämnden den 24 april år 2013. 

 

Under pågående process, fram till omröstning, har skolledningen avböjt från att ställa 

upp i intervjuer med tidningar för att det inte ska påverka det interna arbetet. 

Chefsrektorn framhöll att medverkan i intervjuer med tidningar inte var aktuellt förrän 

det politiska förslaget var klart. Internt har all information varit öppen för personalen. 

Vid varje möte med intraprenadarbetsgruppen har det förts protokoll som funnits 

tillgängligt för alla anställda. Det är viktigt att känna till att det inte fanns som 

alternativ att hålla kvar organisationen enligt hur den sett ut tidigare. En förändring i 

organisationen skulle det bli oavsett. Intraprenaden blev ett alternativ till den annars 

nya organisationen som skulle ha skapats tillsammans med de andra två kommunala 
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gymnasieskolorna i Växjö. Omröstningen gällande intraprenad som hölls den 18 

december 2012 visade ett övervägande resultat åt ett håll. Majoriteten av de anställda 

på skolan, 89 %, ville att Katedralskolan skulle drivas som intraprenad fr.o.m. hösten 

2013. I och med det beslutet valdes alternativet med ”den nya organisationen” bort. 

 

	  
Figur 2 Ledningsstruktur före organisationsförändringen (Chefsrektor, Katedralskolan Växjö, 

2013) 

	  

	  
 

Figur 3 Ny ledningsstruktur - Katedralskolan som intraprenad (Chefsrektor, Katedralskolan Växjö, 
2013) 
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3 Metod  
I detta kapitel redovisas det metodologiska angreppssätt som har använts för att 

genomföra studien och ge svar på uppsatsens syfte. Sökmetod, datainsamling, 

källkritik och egen metodkritik diskuteras. Metodkapitlet behandlar tillvägagångssätt 

och belyser frågan om tillförlitlighet av information vilket är viktiga delar i 

forskningen som leder fram till uppsatsens resultat. 

 

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Det finns flera olika metodinriktningar inom forskningsmetodiken där kvalitativ 

metod och kvantitativ metod utgör de två grundläggande. Inom företagsekonomisk 

forskning är de här begreppen vanligt förekommande eftersom de möjliggör en 

klassificering av tillvägagångssätt i metodiken. Syftet med de olika angreppssätten 

inom företagsekonomisk forskning är att öka förståelsen av vårt samhälle och studera 

hur individer, grupper och organisationer interagerar med varandra. Bryman och Bell 

menar att skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ metod är faktiska och växer 

sig starkare. Genom att dela in olika tillvägagångssätt inom företagsekonomisk 

forskning i olika klasser kan en distinktion göras mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod (Bryman & Bell, 2005). 

 

3.1.1 Kvalitativ metod  
Bryman och Bell beskriver skillnader i forskningsstrategierna. Den kvalitativa 

forskningen har en strategi att fokusera mer på ord än på insamling och mätning av 

numerisk data som är strategin i den kvantitativa forskningen. Författarna förklarar att 

den kvalitativa forskningen har ett induktivt synsätt när det handlar om relationen 

mellan teori och praktisk forskning med fokus på generering av teorier. Den 

kvalitativa forskningen distanserar sig från den naturvetenskapliga modellens 

tillvägagångssätt, framförallt positivismen, som förespråkas i kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

En grund för kvalitativ forskning är att den kunskapsteoretiska inriktningen ofta har 

ett tolkande synsätt. Det finns även en ontologisk inriktning med ontologiska 

ställningstaganden som kallas konstruktionism. Sociala händelser och interaktion 
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mellan människor är ständigt föränderligt enligt den ontologiska ståndpunkten 

(Bryman & Bell, 2005). Det existerar ingen objektiv sanning eftersom den kvalitativa 

forskningen inte är oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2008). 

 

Strategin i kvalitativ forskning bygger på hur individer reflekterar över sin sociala 

verklighet. Den sociala verkligheten är alltid i förändring vilket möjliggör nyskapande 

och kreativa färdigheter hos individer (Bryman & Bell, 2005). 

 

3.1.2 Val av metod 
Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar är tydlig när det 

handlar om strategi och inriktning. Bryman och Bell grundar den slutsatsen utifrån 

teoriernas betydelse, vilken lärdom som kan urskiljas där samt vilka 

ställningstaganden när det handlar om egenskaper som innefattas. Distinktionen 

mellan kvantitativt och kvalitativt är emellertid inte obevekligt. Författarna förklarar 

att det ibland kan identifieras drag som hör till en inriktning även i den andra 

inriktningen. Flera forskare och författare är av den åsikten att möjligheten finns att 

kombinera riktningarna i en undersökning (Bryman & Bell, 2005). 

 

Uppsatsen bygger på intervjuer med ett antal personer som är med i den grupp på 

Katedralskolan som leder, kommunicerar och informerar övriga medarbetare om 

organisationsförändringen. Jag anser att det är mest lämpligt att använda kvalitativ 

metod med anledning av mitt fokusområde där jag främst ur ledningens perspektiv 

inriktar mig på information, kommunikation och motivation av en 

organisationsförändring.  

 

En kvantitativ metod i form av exempelvis en enkätundersökning hade varit att 

föredra om min inriktning hade varit ur elevernas eller medarbetarnas perspektiv där 

jag hade varit intresserad av mätbarhet med mera, istället för fördjupade 

frågeställningar.  

 

Den avgränsning jag har valt går ut på att undersöka hur ledarna arbetar med att 

motivera en organisationsförändring och betydelsen av information och 

kommunikation ur ett ledarperspektiv. Jag kan fokusera och fördjupa mig på ett 
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fördelaktigt sätt med det valda angreppssättet och närma mig ledarperspektivet bättre. 

De intervjuer som genomförts har också inkluderat intervjuer med några medarbetare 

i intraprenadarbetsgruppen. Det har bidragit till en värdefull inblick ur perspektivet 

med tankar och uppfattningar som finns hos medarbetarna. 

 

Forskningen är av tvärsnittsdesign, vilket också kallas surveyundersökning. Den 

typiska formen som den här metoden innebär är kvalitativa innehållsanalyser av flera 

källor/dokument under en viss period. Intervjuerna är semistrukturerade med en 

intervjuguide som en strukturerad grund med specifika frågeställningar. Möjligheten 

till flexibilitet finns inom ämnet för intervjun vilket bidrar till kvalitativa intervjuer 

(Bryman, 2008).  

 

Bryman tar upp longitudinell forskningsdesign. Det är ett perspektiv som innebär 

forskning under olika tidsperioder vilket leder till en mer omfattande undersökning 

med bland annat fler intervjuer. Den här formen av strategi skulle inte bli hanterbar i 

denna studie och jag ser den organisationsförändring som jag kommer att studera som 

att den pågår under en tidsperiod vilken gör att surveyundersökning är att föredra 

(Bryman, 2008).  

 

3.2 Sökmetod samt primär- och sekundärdata 
Insamling av källor och information till teorin består av litteratur, vetenskapliga 

artiklar samt webbsidor. Med den metod som används för att söka i elektroniska 

databaser efter akademiska artiklar formuleras passande sökord för att få relevanta 

sökresultat. Databaserna som används är främst OneSearch, Business Source Premier 

och Google Scholar. Söktermer som används är: leadership, organizational change, 

motivation leader, leader organization communication information. I de artiklar där 

originalkällor omnämns har primärkällan eftersökts för att öka trovärdigheten. 

 

Primärdata och sekundärdata är två begrepp som förklarar vilken sorts källor det 

handlar om. Den nya informationen som samlas in utgör primärdata och data som 

andra har samlat in utgör sekundärdata. En begränsning som sekundäranalysen 

innebär är bristen på kunskap om materialet som samlats in och om det eventuellt har 

kodats av någon annan. Ytterligare begränsningar kan vara att det saknas 
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nyckelvariabler, datamängden är komplex samt att det inte går att påverka kvalitén på 

datamängden. Det finns fördelar med sekundäranalyser där tid och pengar kan sparas 

om någon annan gör studien samt möjligheten att komma över data av god kvalitet 

(Bryman, 2008).  

 

Den empiriska delen i uppsatsen bygger mestadels på primärkällor genom surveydata 

från direkta intervjuer som analyseras. Information i form av underlag, planering, 

protokoll etc. som jag har tagit del av ifrån ledningsgruppen på Katedralskolan blir en 

sekundäranalys. Den centrala informationen om verksamheten och förändringen 

redovisas i kapitel 2 som handlar om Katedralskolan och intraprenaden. 

Intervjupersonernas svar utgör primärdata i empirianalysen när det handlar om empiri 

medan analysen utgörs mer av sekundärdata. 

 

3.3 Urval för datainsamling 
Problemdiskussionen och problemformuleringen bestämmer vilket urval för 

datainsamling som bör göras. Gruppen som arbetar med organisationsförändringen på 

Katedralskolan består av fem rektorer och fem personer från personalen. Det är tio 

personer som har relevant information för studien som därmed är adekvat i urvalet för 

datainsamling. 

 

3.4 Sammanställning av data 
Informationen som respondenterna delar med sig av vid de direkta intervjuerna 

granskas för att få en bild av om svaren från de olika personerna varierar mycket, 

stämmer helt överens eller delvis överensstämmer. Sammanställningen av data är 

viktig och görs noga. Intervjuerna spelas in och lyssnas av i samband med att de 

noggrant transkriberas. För att plocka ut det centrala i svaren markeras ord och 

meningar med olika färger för att lättare få översikt över den, för forskningen, 

intressanta informationen. Det möjliggör identifiering av mönster och skillnader i 

svaren där analysen av data utgör det betydelsefulla underlaget i studien. Personerna 

som intervjuas är anonyma inom gruppen. Innan slutlig inlämning av studien granskas 

informationen som handlar om enbart organisationsförändringen av chefsrektorn på 

Katedralskolan för att försäkra om att det är korrekt information som dokumenteras. 
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3.5 Källkritik och egen metodkritik 
Det är viktigt att svaren som ges vid de personliga intervjuerna antecknas så exakt 

som möjligt för att inte respondentens svar förvanskas. Intervjuaren ska inge 

förtroende men undvika att bli för bekant med respondenten och på så sätt minimera 

felkällor i svaren från respondenten (Bryman, 2008). Intervjuerna är primärkällor och 

bygger på tio personer och deras sociala verklighet. Deras information och bidrag till 

studien är subjektivt. Sekundärkällor används i form av litteratur och artiklar där 

primärkällan eftersöks. Tillsammans möjliggör primärkällor och sekundärkällor till att 

besvara forskningsfrågorna. Internetkällor undviks i största möjliga mån i teorikapitlet 

på grund av att de ofta är subjektiva.  

 

Målet har varit att inte låta min personliga uppfattning påverka undersökningen och 

resultatet av genomförandet. Det är emellertid svårt att säkerställa fullt ut. Den valda 

teorin grundar sig i min subjektiva bild av vad som, enligt min åsikt, är relevant för att 

analysera empirifynden. För att motverka detta, som kan ses som en svaghet, utökas 

antalet källor. Fler än de som ryms i denna uppsats har bidragit indirekt eftersom de 

ställts i relation till studien och inte ansetts vara betydelsefull för forskningen och 

därför valts bort. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet  
Termerna validitet och reliabilitet används som kriterier när kvalitén på en 

undersökning ska bedömas. Det grundläggande med de två begreppen är att 

kontrollera hur tillräckliga och noggranna mätningarna som görs är. Samtidigt som 

begreppen går att skilja åt är det svårt att utesluta något av dem eftersom mätningar 

görs bäst när båda termerna tas i beaktande. Bryman skriver vidare att en mätning 

som inte är reliabel i det fallet inte heller kan vara valid eftersom validitet förutsätter 

reliabilitet. Resultatet av en undersökning som visar på ett begrepp som är 

obalanserat, genom att det varierar, betyder att det inte är reliabelt vilket i sin tur 

påverkar validitetens mått för begreppet. Anledningen kan vara att det är varierande 

företeelser som mäts vid olika tidpunkter. Om det saknas reliabilitet saknas även 

validitet samtidigt som en hög reliabilitet inte nödvändigtvis innebär hög validitet 

(Bryman, 2008). 
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3.6.1 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär tillförlitlighet och är ett begrepp som kan användas för att svara på 

frågan om resultatet blir detsamma om en undersökning görs igen. Vanligtvis är 

reliabilitet intressant och mer applicerbar vid kvantitativ forskning när forskaren vill 

veta hur tillförlitligheten är på mätningarna för att undvika felvärden. Grunden för 

reliabilitet är att se till mätningars följdriktighet och pålitlighet (Bryman, 2008). 

 

Med tanke på att min studie är kvalitativ blir det en utmaning att uppnå reliabilitet. En 

undersökning med intervjuer som ska upprepas blir troligen inte helt tillförlitlig med 

tanke på hur de sociala förutsättningarna kontinuerligt förändras. Jag ser stora 

svårigheter i att hålla en social miljö helt likadan som tidigare för att genomföra 

ytterligare en omgång med intervjuer på samma sätt. Jag ifrågasätter om det skulle 

kunna bli en tillförlitlig jämförelse.  

 

Som forskare i den här studien upplever jag att kvalitén på de inspelade intervjuerna 

vid studien var god. Det berodde mycket på placeringen av inspelningen som 

stationerades nära intervjupersonen. Både förmågan att intervjua och transkribera 

intervjuer utvecklades och blev bättre för varje tillfälle, vilket kan grunda sig i den 

ökade tryggheten av att ställa samma frågor och blir mer insatt i 

organisationsförändringen för ny varje intervju. 

 

3.6.2 Validitet 
Validitet innebär giltighet och är viktigt vid bedömning av om en undersökning och 

dess slutsatser hänger ihop med det som studerats. Det handlar om att mäta data som 

består av det som verkligen ska mätas. Inom kvalitativ forskning handlar validitet 

mycket om hur man identifierar, observerar eller mäter det ändamål som ska mätas. 

Den interna validiteten kan anses utgöra en styrka i kvalitativ forskning vid tillfällen 

när det kan identifieras en samstämmighet hos forskaren med dennes observationer 

som i sin tur utvecklas till teoretiska idéer. Vanligen spelar kausalitet en central roll 

för den interna validiteten då den identifierade kausala relationen granskas för att 

undersöka dess trovärdighet. Den externa validiteten kan inrikta sig på om det går att 

generalisera de resultat som erhållits. Visar det sig att studien har extern validitet är 
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det möjligt med en generalisering som kan göras av resultaten och som ofta knyter an 

till andra sociala omgivningar (Bryman, 2008). 

 

I den här studien är de kvalitativa intervjuerna baserade på en intervjuguide med 

frågor som ställs till alla, med undantag för ett urval av frågor om ledarskap som 

enbart ställs till ledarna. För att skapa validitet sker intervjuerna på samma, eller 

mycket liknande, sätt och svaren jämförs. Fokus är mer på ordval hos 

intervjupersonerna snarare än på mätning av numerisk data. Fynden är giltiga 

eftersom de noggrant har strukturerats. Det är viktigt att vara försiktig med att 

generalisera även om resultatet av studien pekar åt ett visst håll. 

 

3.7 Forskningsetiska aspekter 
Det finns etiska principer i svensk forskning att gå efter, framförallt med hänsyn till 

deltagarnas integritet. Anonymitet är en aspekt som är viktig att tänka på som 

forskare. Det är även angeläget att informera de personer som ingår i undersökningen 

om syftet och hur processen är tänkt. Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet är ytterligare tre grundläggande etiska principer att observera 

(Bryman, 2008).  

 

Innan intervjuerna börjar blir respondenterna informerade om fallstudien och syftet. 

Intervjuerna sker i samtycke och informationen som samlas in kommer enbart att 

användas i denna studie, vilket informeras. Utifrån de möjligheter och önskemål som 

finns kommer uppgifter om respondenter, som vill vara anonyma, att vara 

konfidentiella. Det är inte möjligt att anonymisera fullt eftersom personerna är 

offentliga. Några personuppgifter kommer däremot inte att finnas med i 

dokumentationen här.  
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4 Teoretisk referensram 
I kapitlet teoretisk referensram presenteras teorier som bygger på forskningsresultat 

från utvald litteratur och artiklar. Syftet med detta kapitel är presentera material 

hämtat från litteratur som hör till ämnet organisation och ledarskap samt att beskriva 

olika teorier som senare utgör grunden i analysen för empirin. 

 

4.1 Hur ledarskapsbegreppet definieras och framställs  
Definitionen av ledarskap har under åren presenterats i många olika termer. 

Ledarskap kan beskrivas som egenskaper, inflytande, beteende, roller, relationer, 

interaktionsmönster och mycket mer. Oftast bygger definitionerna på hypotesen att 

ledarskap är en process där en eller flera personer medvetet påverkar andra genom 

försök att strukturera, leda och förbättra relationer i en grupp eller en organisation. 

Det är vanligt att rationella och kognitiva processer är centrala när det handlar om 

definitioner av ledarskap och fler teorier nuförtiden fokuserar mer på känslomässiga 

aspekter än vad som tidigare gjorts. Förnuftsmässiga aspekter i samspel med de 

känslomässiga utgör tillsammans viktiga processer för ledarskapsbegreppet och inget 

av dem borde uteslutas (Yukl & Kaulio, 2012).  

 

Att försöka ge en fullständig bild av forskningen kring ledarskap är inte möjligt. Här 

läggs det fram mer kortfattat. Hur ledarskapsbegreppet framställs beror mycket på 

forskaren och dennes intresse och syfte med sin undersökning. Någon forskare 

fokuserar på ledarens betydelse, en annan på karaktären hos en ledare och en tredje 

kanske inriktar sig på ledarens uppgifter samt effektivitet. Av den anledningen är det 

svårt att generalisera med enbart en definition av ledarskap som fungerar för att 

beskriva begreppet i alla lägen. Yukl och Kaulio (2012, s. 11) använder följande 

definition i sin bok:  

”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara 

överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är 

också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot 

delade mål.”  

Denna definition är inte enbart ett stöd för gruppen och medarbetarna just nu utan 

även viktig inför de utmaningar som framtiden har att erbjuda (Yukl & Kaulio, 2012). 
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4.2 Information och kommunikation  
Jackson och Carter (2007, s. 34) beskriver sin kunskap om information och 

kommunikation på följande sätt: ”it can never be assumed that the receiver of a 

message understands it in the same way that the sender does. Moreover, there is no 

way of ensuring that the two understandings can be made to coincide.” Betydelsen är 

att det aldrig går att anta att mottagaren tolkar budskapet på samma sätt som sändaren. 

Det går inte att garantera att de två når en överenskommelse. När information ska 

kommuniceras till mottagare har sändaren ett syfte gällande det som informeras. Det 

finns alltid en risk för feltolkning vid den verbala kommunikationen beroende på hur 

kodningen av meddelandet utförs (Jackson & Carter, 2007). 

 

Kommunikation är viktigt när det handlar om att en ledare ska kommunicera ut ett 

budskap till sina medarbetare. Det är flera viktiga saker som ledaren ska tänka på när 

det handlar om kommunikation. Exempelvis ska ledaren sträva efter en bra och tydlig 

relation mellan sig själv och medarbetaren. Det går att koppla kommunikation till 

olika ledarstilar (se vidare kapitel 4.4). En ledare som använder ett direktstyrt 

ledarskap genererar till största delen envägskommunikation. Om en ledare istället 

använder en övertygande, samrådande eller självstyrande stil uppnås med större 

sannolikhet en tvåvägskommunikation.  Den direktstyrda stilen, som inte öppnar upp 

för diskussion och kommunikation, är relativt koncentrerad och det är ledaren som ger 

order. Diskussion och argumentation förekommer mer i det övertygande ledarskapet 

och likaså i det samrådande ledarskapet. Den bäst utvecklade dialogen kan 

identifieras när ledaren antar den självstyrande ledarstilen (se figur 4). Då har ledaren 

och medarbetaren en förståelse dem emellan som gör att arbetet fungerar bra vid 

tillfället när medarbetaren är självständig och ledaren är handledare vid behov. 

(Önnevik, 2010). 

 

	  
Figur 4 Kommunikation (återskapad utifrån Önnevik, 2010, s. 238) 

 

Kommunikation Order %%%Diskussion/%Argumentation Dialog
Envägskommunikation Tvåvägskommunikation
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Beroende på hur väl ledaren har utvecklat sin förmåga genom kommunikativa 

färdigheter kan ledaren lyckas få människor att stå bakom honom eller henne. Genom 

att kunna lägga fram en intresseväckande vision och göra behovet av förändring mer 

tydligt kan ledaren få medarbetarna med sig. Den effektiva ledaren är flexibel och 

även skicklig på att skapa en balans i oroliga situationer (Yukl & Kaulio, 2012). 

 

4.3 Motivation 
Det finns ett antal kända motivations-/behovsteorier. Den amerikanska psykologen 

Abraham H. Maslow presenterade i sin artikel ”A theory of human motivation” 

(Maslow, 1943) fem steg som förklarar människans grundläggande behov, dessa 

omarbetades i början på 1950-talet. Utgångspunkten är längst ner i behovshierarkin 

med de mest grundläggande behoven. För varje uppfyllt behov motiveras människan 

att förflyttas ett steg högre i behovstrappan och aktiveras av nya behov, eftersom 

redan uppfyllda behov inte längre utgör en motivationsfaktor. Människan motiveras 

av lusten att uppnå eller tillgodose behov för att på så sätt känna sig nöjd och 

utvecklas mer intellektuellt. Uppfattningen om behoven varierar eftersom ideal och 

känslor skiljer sig åt mellan olika människor. De grundläggande målen som ska 

uppfyllas i Maslows behovstrappa består av behov som är relaterade till varandra. I 

sin helhet står denna hierarkiska pyramid för övermäktighet (se figur 5). De fem 

behoven som Maslow beskriver är:  

1. The physiological needs – Fysiologiska behov är de grundläggande behoven i 

motivationsteorin. Det är behov som måste uppfyllas för att människan ska känna sig 

tillfreds och kunna överleva. Exempel på fysiologiska behov är sömn, hunger, törst, 

sex och värme. 

2. The safety needs – Trygghetsbehov aktualiseras när de fysiologiska behoven är 

relativt uppfyllda. Som trygghetsbehov talar Maslow om säkerhet, trygghet, fred och 

struktur. 

3. The love needs – Sociala behov utgör det tredje steget i Maslows behovstrappa. 

Exempel på sociala behov är känsla av tillhörighet, kärlek, nära relationer och 

förståelse. 

4. The esteem needs – Behov av uppskattning är viktigt för de allra flesta människor 

och innefattar självkänsla, självrespekt och att bli respekterad av andra. Steget kan 

delas in i två dimensioner. Den ena handlar om styrka, frihet och självförtroende att 
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möta världen. Den andra dimensionen handlar om respekt, uppmärksamhet och att 

vara betydelsefull.  

5. The need for self-actualization – Behov av självförverkligande är det högsta steget i 

pyramiden. För alla är inte detta livsnödvändigt men för många är det viktigt att 

utvecklas och förverkliga det som är deras passion och mål. Till exempel en musiker 

som vill göra musik eller en konstnär som vill måla tavlor. Varje människa har 

individuella ideal och där kan bland annat kreativitet vara ett viktigt sätt att få 

möjlighet att uttrycka sig på (Maslow, 1943, 1954). 

	  
Figur 5 Maslows behovstrappa (egen figur) 

	  
Frederick Herzberg publicerade 1959 en bok där han utvecklade Maslows grundidé 

till att utforma motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Olika aktiviteter i och kring 

arbetssituationen påverkar attityder hos människor och hur de uppfattar arbetet. 

Herzberg skapade hygienfaktorer som är oerhört viktigt för människan och består 

exempelvis av den fysiska arbetsmiljön och lönen. Hygienfaktorernas primära uppgift 

är att förhindra missnöjda medarbetarna där miljön spelar en betydelsefull roll. 

Motivationsfaktorerna har ett samband med det arbete som ska utföras där motivation 

och trivsel med arbetsuppgifterna är avgörande för hur tillfredsställd människan är 

med arbetssituationen. Det handlar om den psykologiska utvecklingen hos människan 

vid motivationsfaktorer, vilket inte är fallet med hygienfaktorer. Sällan kan en 

motivationsfaktor identifieras hos en missnöjd medarbetare och sällan reflekteras det 

över hygienfaktorer hos en medarbetare som trivs (Herzberg, 1965). Herzberg 

förklarade att det är två frågor som medarbetaren alltid reflekterar kring när det 

handlar om hela arbetssituationen. Frågorna är: ”behandlas jag väl?” (hygienfaktorer) 

och ”används jag väl?” (motivationsfaktorer). En koppling till Maslows 
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behovspyramid kan göras eftersom Herzberg menar att de tre nedersta i pyramiden är 

hygienfaktorer och de två översta är motivationsfaktorer (Bruzelius & Skärvad, 

1989). 

 

Hur man får en tillfredsställd medarbetare som trivs och inte är missnöjd är en 

utmaning som många har forskat kring. Enligt Herzberg är det när det saknas 

hygienfaktorer, som exempelvis en bra relation med arbetsledningen eller goda 

arbetsvillkor, som medarbetaren kan känna sig missnöjd. Om hygienfaktorerna 

uppfylls innebär det inte att medarbetaren därmed är nöjd och arbetar bättre. 

Anledningen är att en motiverad medarbetare uppnås genom att få utvecklas i 

arbetsuppgifter som innebär mer ansvar. Det är vanligt att en motiverad medarbetare 

naturligt spenderar mer tid på arbetet snarare än färre. Herzberg menar att en 

motivationsfaktor har till skillnad från en hygienfaktor möjligheten att kunna påverka 

en medarbetares attityd under en längre tid. En hygienfaktor behöver underhållas mer 

hela tiden. Arbetsgivaren behöver fundera över vilka medarbetare som tillför något 

och som förbättrar företaget. En medarbetare ska bidra och det är viktigt att ta tillvara 

på arbetsresurser. Om medarbetaren inte kan tillföra något ska personen inte fortsätta 

på arbetsplatsen. Det är när medarbetaren inte kan bidra med något och inte sägas upp 

som det kan identifieras ett motivationsproblem (Herzberg, 1968). 

 

Med målet att få fram svar på vad som gör att medarbetare kan känna 

arbetstillfredsställelse skapade Herzberg indelningen av påverkansfaktorer där 

hygienfaktorer var de yttre faktorerna och motivationsfaktorer kunde benämnas som 

inre faktorer. Ledaren och organisationen har möjlighet att styra, och hur det görs blir 

avgörande för om medarbetaren upplever trivsel alternativt vantrivsel. Om de yttre 

faktorerna är tillfredsställda krävs dessutom att inre faktorer uppfylls för att 

medarbetaren ska vara motiverad. Däremot om de yttre faktorerna inte motsvarar vad 

medarbetaren anser vara tillfredsställande är det osäkert om medarbetaren kan ta till 

sig uppskattning och beröm från ledaren. Om det är ett fall där medarbetaren får 

beröm för att ha utfört krävande arbetsuppgifter. Om då samtidigt inte lönen anses 

vara på rätt nivå och motsvara arbetet som lagts ner är det en risk att skada 

trovärdigheten i förhållandet ledare/medarbetare (Önnevik, 2010). Se nedan figur (6) 

med uppdelningen hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Det går där att se vilka 

faktorer som skapar hög arbetstillfredsställelse och vilka faktorer som utgör låg 
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arbetstillfredsställelse om de uppfylls. En form av acceptabel nivå av 

arbetstillfredsställelse uppnås när samtliga hygienfaktorer är uppfyllda. 

 

	  
Figur 6 Herzbergs motivations- och hygienteori (återskapad utifrån Önnevik, 2010, s. 63. Källa: 

Herzberg, 1966) 

	  

4.4 Ledarskap 
Percy Barnevik är en ledare med nära 50 års erfarenhet av olika ledarroller. Han 

menar att förändringar i organisationer är nödvändigt. Det som kan utgöra hinder är 

människorna om de väljer att göra motstånd och inte tro att förändringen för något 

positivt med sig. Barnevik förklarar att förtroende är viktigt för ledarrollen. Det är 

ledarens beteende som skapar förtroende eller inget förtroende. Om ledaren är 

uppriktig, visar respekt och lever som han eller hon lär, finns det chanser att bygga ett 

förtroende med medarbetarna. Det är svårt att bygga upp ett förtroende som desto 

lättare kan gå förlorat menar Barnevik (Barnevik, 2013).  

 

Peter Koestenbaum utvecklade ledarskapsdiamanten som en filosofi för ledarskapet 

och belyser hur ledaren ska ta sig an sin roll. Det är fyra huvudstrategier som 

ledarskapsdiamanten grundar sig på: realism, visioner, etik och mod. Hörnen på 

diamanten utgör ledarskapsstrategier (se figur 7). För att uppnå storhet i sitt ledarskap 

måste ledaren skapa effektiva sätt att tänka som gör att de rätta besluten fattas. Genom 

att som ledare reflektera över de fyra strategierna kan ledaren bli mer medveten om 

sina starka sidor och sina svagare sidor. Ledaren kan även använda 
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ledarskapsdiamanten för att försöka få sina medarbetare att fundera på strategierna i 

den här filosofin (Koestenbaum, 1994). 

 

Ett realistiskt tankesätt betyder att ledaren ska beakta bland annat statistik, forskning 

och fakta för att på så sätt nå fram till ett beslut som både är logiskt och rationellt. 

Realism innebär att vara medveten om att saker snabbt kan förändras samt att inte ha 

några illusioner. Eftersom en realistisk ledare fokuserar med på att tänka än på att 

känna är objektivitet snarare än subjektivitet utmärkande för detta tankesätt 

(Koestenbaum, 1994). 

 

En ledare som tänker visionärt, tänker stort, har långsiktiga mål och ett innovativt sätt 

att tänka. Strategier kan identifieras hos den visionära ledaren som har förmågan att se 

logiska samband, trender och fokuserar på möjligheter istället för begränsningar. En 

ledare som tänker visionärt är förenad med det undermedvetna som bygger upp 

kreativiteten. Det är hur ledaren tänker och inte vad ledaren tänker som kännetecknar 

det visionära tankesättet (Koestenbaum, 1994). 

 

Det etiska tankesättet innebär att ledaren ser alla människor och medarbetare som 

värdefulla på sitt sätt utifrån de premisser som finns. Moral och integritet är två 

viktiga ståndpunkter när det handlar om etik. Ledaren ska ta tillvara på individens 

unika egenskaper och försöka få personen att växa i arbetet. För den etiska ledaren är 

vi-känslan betydelsefull för arbetsgruppen. Det är också viktigt med ett klart syfte 

som gör att arbetet känns meningsfullt och likaså att kunna känna medkänsla. Att som 

ledare kunna se ur andras perspektiv än sitt eget samt agera enligt ett moraliskt 

handlade är centralt i etiken (Koestenbaum, 1994). 

 

Den sista strategin i ledarskapsdiamanten handlar om att ledaren ska vara modig. 

Genom att tänka modigt och våga ta initiativ väntar inte ledaren för länge med att 

agera. Det finns en handlingskraft hos den modige ledaren och en personlig 

självständighet (Koestenbaum, 1994). På arbetsplatsen kan ledaren agera med mod 

genom att gå emot ett beslut som med all sannolikhet inte hade inneburit något bra för 

arbetsplatsen. Det är därmed en vilja att ta risker genom att agera självständigt. 

Samtidigt som valen som alla människor har, förespråkats av just modet att välja 

(Önnevik, 2010). En ledare som tar till sig teorin och utvecklar sitt ledarskap enligt de 
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fyra strategierna för hur man ska tänka har goda chanser att uppnå storhet och bli en 

effektiv ledare. Det som ledaren redan kan ska inte förstärkas utan det är de andra 

egenskaperna i personligheten som ska utvecklas hos ledaren. På det sättet blir det 

möjligt att med den valda ledarstilen nå en idealisk framtoning. Bilden på 

ledarskapsdiamanten (se figur 7) förklarar vilka grunder som ledarskapet består av för 

att kunna kallas storhet och fatta kvalificerade beslut som ledare (Koestenbaum, 

1994).  

	  
Figur 7 Ledarskapsdiamanten (återskapad utifrån Koestenbaum, 1994, s. 39) 

	  
Hersey och Blanchard resonerade kring situationsanpassat ledarskap. Empiriska 

studier visar att det inte finns en ledarstil som fungerar bäst i alla situationer. De 

ledare som har erfarenhet och kunskap kan anpassa sitt ledarskap till sina följare och 

vad den situationen behöver för att fungera. Ledare, följare och situation utgör tre 

variabler som ska tas hänsyn till för att uppnå effektivitet i ledarskapet. Attityder och 

beteende är viktigt för hur ledarskapet genomförs och hur det kan genomföras 

(Hersey et.al., 2000).  

 

Det finns situationer när en ledare måste peka med hela handen men ibland blir 

medarbetare mer motiverade av att samråda med sin ledare. Utifrån individens och 

gruppens mognad situationsanpassas ledarstilen. Som vägledning för ledaren 

utformades en modell som skulle kunna vara ett stöd i ledarskapet. Modellen utgår 

från individens eller gruppens mognad. När mognaden eller potentialen är låg behövs 

mycket struktur och då behöver ofta ledarskapet vara mer direktstyrt. När 

medarbetarna ökar sin mognad och får mer kunskap och erfarenhet fungerar det med 

en mer övertygande ledarstil. I det läget när ledarstilen är situationsanpassad till den 

övertygande ledarstilen betyder det att medarbetarna har lärt sig så mycket att de även 
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har möjlighet att ifrågasätta sättet hur ledaren väljer att agera eller vilka beslut som 

fattas. Då gäller det för ledaren att på ett bra sätt tydliggöra syfte och argumentera på 

ett sätt som gör medarbetarna motiverade och förstående. Efter ytterligare mognad 

och ökad kompetensnivå hos medarbetare kan en samrådande ledarstil vara aktuell. 

När det handlar om vissa beslut kan ledaren samråda med medarbetarna för att få dem 

att känna sig delaktiga. Om medarbetarna får så mycket kunskaper att de i princip är 

självgående behöver de inte vara styrda av ledaren i samma utsträckning. Ett 

självstyrande ledarskap kan då tillämpas och fungerar genom att medarbetarna och 

ledaren tillsammans sätter mål med arbetet. Medarbetarna får de resurser de behöver 

medan ledaren håller sig i bakgrunden som stöd om det skulle behövas. Ledaren har 

en utmaning i att anpassa sitt ledarskap och sin stil efter olika individer och grupper 

med varierande mognad (Önnevik, 2010). Se figur (8) för en enklare illustration av 

hur det hänger ihop. 

	  
Figur 8 Ledningen och ledarskapet i organisationen (återskapad utifrån Önnevik, 2010, s. 236) 

 

Beteende och aktiviteter hos en ledare är det som flest forskningsstudier har inriktat 

sig på. Den deskriptiva forskningen förklarar vad som gör ledare effektiva. För att 

vara en effektiv ledare krävs att man utvecklar en handlingsplan som man utgår ifrån i 

de val som dyker upp längs vägen. En effektiv ledare har förmågan att angripa en 

situation på rätt sätt. Den effektiva ledaren väljer det beteende som passar för den 

specifika situationen och det finns tre alternativ. Uppgiftsorienterade beteenden 

handlar om att den effektiva ledaren förbättrar eller behåller effektiviteten i 

organisationen stabil. Uppgifter fördelas och fokus ligger på att öka kvalité samt 

förbättra resursutnyttjande och produktivitet i organisationen. Relationsorienterade 

beteenden innebär att den effektiva ledaren arbetar för en förtroendefull 

samarbetsrelation med gruppen och även med det externa nätverket som är betydande 

för organisationen. Mål hos ledaren är att bygga upp engagemang hos medarbetarna, 

coacha och stötta. Förändringsorienterade beteenden handlar om att den effektiva 

ledaren inriktar sig på den externa miljön för att kunna anpassa sin organisation på ett 

strategiskt och målinriktat sätt. Nytänkande hos medarbetarna uppmuntras av ledaren 

(Yukl & Kaulio, 2012). 
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Som en fortsättning på motivationsteorin skriver Yukl och Kaulio om karismatiskt 

ledarskap och transformativt ledarskap. De här teorierna betraktas ofta som två olika 

typer som inte kan verka samtidigt. På senare år finns det emellertid de forskare som 

anser att dessa teorier närmar sig varandra och inte ska anses vara helt separerade.  

  

Karismatiskt ledarskap handlar om att medarbetaren uppfattar ledaren som något 

utöver det vanliga. Medarbetaren är beroende av ledaren som ger vägledning och 

inspiration vilket gör medarbetaren lojal och ledarskapet blir effektivt. Ledaren har 

självförtroende och är duktig på att uttrycka sig på ett sätt som får medarbetaren att 

engagera sig och känna att visionen är relevant och något att arbeta för. Det finns risk 

för att den karismatiske ledaren är självupptagen och missbrukar sin makt vilket kan 

leda verksamheten i botten. Att nonchalera medarbetarnas behov kan också innebära 

negativa konsekvenser (Yukl & Kaulio, 2012). 

 

Transformativt ledarskap handlar om att motivera och få medarbetaren att växa 

genom egenmakt. Medarbetaren får självförtroende och ser mer värde i 

arbetsuppgifterna vilken gör att organisationens bästa prioriteras. I första hand ska 

medarbetaren inte se till sitt eget intresse. Tack vare att ledaren finns där som stöd 

motiveras medarbetarna att med respekt gentemot sin ledare, trots hinder på vägen, 

fullfölja sin arbetsinsats. Transformativt ledarskap handlar om att motivera och få 

medarbetaren att växa genom egenmakt. När det fungerar på detta sätt är ledarskapet 

effektivt (Yukl & Kaulio, 2012). 

 

4.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen sammanfattas av ett antal teorier som är användbara i 

den empiriska studien. Teorierna utgör byggstenar för hur empirifynden kan 

analyseras. Det mest centrala för studien är teorierna om motivation där Herzberg och 

Maslow är viktiga eftersom det handlar om människans behov. Det som främst 

diskuteras när det gäller ledarskap är ledarskapsdiamanten, situationsanpassat 

ledarskap, karismatiskt och transformativt ledarskap. Dessa sätter ramarna för 

ledarrollen, ledarstil och ledarbeteende. Kapitlet tar även upp information och 

kommunikation där utmaningen ligger i att rätt budskap når fram till mottagaren och 

att ledaren kan välja mellan envägskommunikation eller tvåvägskommunikation. 



	   	   27 (55) 
	  

5 Empirianalys 
Detta kapitel innehåller resultatredovisning och en analys av resultatet. Empiriska 

fynd beskrivs på ett objektivt sätt för att möjliggöra en koppling till teorier, vilka 

fungerar som analysverktyg. 

 

5.1 Intervjuernas fokusområden 
För att undersöka betydelsen av information och kommunikation, när det handlar om 

att få motiverade medarbetare till den tänkta organisationsförändringen, har det gjorts 

intervjuer vid Katedralskolan i Växjö. Det är resultatet från de tio intervjuerna som 

sammanfattas i detta kapitel.  

 

Empirianalysen grundar sig i tre större områden som är viktiga vid en 

organisationsförändring och som intervjufrågorna berörde (se bilaga 1). De tre 

områdena är: Information och kommunikation, motivation samt ledarskap. Eftersom 

de tre valda områdena i studien ofta har ett samband blir det en utmaning att försöka 

differentiera dessa. Det som kan sammanfattas från intervjuerna och som väljs ut till 

denna studie kommer att ställas i relation till teorier. På detta sätt blir det tolkningar 

av empirifynd, med hjälp av teorier som analysverktyg, men mina egna åsikter 

framförs först i diskussionskapitlet. Innan resultaten av de tre områdena presenteras 

görs en mindre sammanställning av intervjupersonernas tankar och uppfattningar när 

det gäller Katedralskolan som intraprenad.  

 

5.1.1 Katedralskolan som intraprenad 
Vid samtliga intervjutillfällen med personerna i intraprenadarbetsgruppen ställdes 

frågor som handlade om Katedralskolan som intraprenad. Den generella 

uppfattningen på frågan hur de tror att de kommer att beröras av 

organisationsförändringen är att det är svårt att veta om det kommer bli så stor 

skillnad. Flera av respondenterna menar att alternativet med den andra nya 

organisationen (se kapitel 2) hade inneburit en större förändring både för lärare och 

elever. De menar att intraprenaden liknar mer så som det sett ut tidigare på 

Katedralskolan. Det framkom lite skilda svar i intervjuerna där någon hoppas på ökad 

delaktighet, en annan hoppas på ökad medverkan i beslutsfattande och ett par nämner 
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förändringar i fokus för uppdrag gentemot kommunen respektive staten. Det är ingen 

av respondenterna som direkt tror att eleverna kommer att märka av 

organisationsförändringen avsevärt. Några är av den uppfattningen att elevernas 

möjligtvis kommer att märka av de kortare beslutsvägarna och förhoppningsvis ser de 

att resurserna kan planeras bättre för undervisningen.  

 

Som svar på frågan gällande vad organisationsförändringen kommer att innebära för 

Katedralskolans lärare framfördes tankar från några av personerna att man hoppas på 

mer delaktighet och en vi-känsla. Från någon enstaka respondent finns det även 

förväntningar på ökat handlingsutrymme. Flera räknar med att det blir kortare 

beslutsvägar och att beslut som fattas är relevanta. En av respondenterna tror inte att 

det bli så stor skillnad alls och en annan tycker att argumentet med att få fortsätta 

disponera över sin tid själv väger tungt. Citat från en respondents sätt att se på 

förändringen: ”Intraprenaden, tänker jag, kan bli en energiboost” (Intervjuperson G). 

De sociala behoven som är steg tre i Maslows behovstrappa skulle kunna utgöra 

behovet hos medarbetaren att tillhöra en grupp, ha sammanhållning och uppnå en vi-

känsla. Behovet av uppskattning har betydelse. Likaså det översta steget med 

självförverkligande, som inte enbart handlar om att arbeta efter organisationens eller 

arbetsgruppens mål, utan även medarbetarens egna mål med att självförverkliga sin 

vardag. Där kan argumentet med att få disponera sin tid själv vara en 

motivationsfaktor. 

 

Frågor ställdes till respondenterna om de hade några argument för och några 

argument emot organisationsförändringen. Flera av dem svarade att de tycker det är 

viktigt att behålla Katedralskolan som en enhet, några svarade att argument för är att 

få styra över resurser samt att besluten fattas nära. På frågan om argument emot var 

det inte lika snabba och klara svar. En respondent sa:”… det är klart man kan 

spekulera i vad som skulle kunna hända…” (Intervjuperson F). Någon beskriver att 

det finns en oro i arbetsgruppen för en ökad (redan hög) arbetsbelastning medan ett 

par respondenter menar att Katedralskolan måste tänka mer på aspekterna med 

samarbete och information som inte kommer att se likadant ut när Katedralskolan är 

en intraprenad. Enligt Yukl och Kaulio kan de kommunikativa färdigheterna hos 

ledaren vara avgörande för om medarbetare ställer sig bakom eller emot förslag. 

Genom att vara tydlig i kommunikationen, som Jackson och Carter beskriver, kan 
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feltolkning undvikas. Det i sig garanterar inte en överenskommelse mellan ledare och 

medarbetare men det kan minska antalet missförstånd och minimera medarbetares 

eventuella oro. 

 

5.2 Information och kommunikation 
Jackson och Carter (2007) beskriver att det inte går att ta för givet att budskapet som 

överförs når fram till mottagaren och att han eller hon i sin tur tolkar det på rätt sätt.  

 

5.2.1 Huvudsakligen goda erfarenheter av kommunikationen  
Den första frågan till respondenterna inom området information och kommunikation 

var enligt följande: Vad anser du att kommunikationens viktigaste syfte är? Flertalet 

tycker att kommunikation handlar om förståelse, antingen gemensam förståelse eller 

en förståelse i att kunna mötas. En annan respondent ger svaret 

tvåvägskommunikation och att kunna ha en dialog medan en annan nämner ordet 

budskap. Ett ytterligare svar är delaktighet medan det är minst två respondenter som 

anser att kommunikation betyder ”allt”. Precis som Önnevik (2010) skriver i sin bok 

kan ledaren använda olika ledarstilar vid kommunikation. Det direktstyrda kan 

uppfattas mer som en order och en envägskommunikation där det blir en dialog först 

när ledaren vill samråda och diskutera. På det sättet kan tvåvägskommunikation 

urskiljas.  

 

5.2.1.1 Tydlig gemensam uppfattning om informationens betydelse 
Nästa fråga handlade om hur viktigt man tycker det är med information till personer 

som berörs av en organisationsförändring och där var svaren väldigt 

överensstämmande då samtliga respondenter uttryckte sig enligt något av följande: 

”superviktigt”, ”väldigt viktigt”, ”oerhört viktigt” eller ”fruktansvärt viktigt”. 

Informationen om organisationsförändringen kommuniceras mest muntligt i möten, 

arbetsplatsträffar och i fikarummet men delvis även skriftligt genom 

mötesanteckningar och powerpoints. Det var mer frekvent med information innan 

omröstningen för intraprenaden enligt några respondenter. Jackson och Carter skriver 

om det verbala och risken som alltid finns att information tolkas fel. Respondenterna 

är enade om den stora betydelsen av kommunikation vid organisationsförändringar 
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vilket gör att den muntliga informationen som läggs fram måste läggas fram på ett 

korrekt sätt som gör att de berörda förstår innehållet. 

 

5.3.1.2 Argumentation på rätt sätt och vid rätt tillfälle 
Bemötandet av medarbetare som är emot organisationsförändringen har enligt ett par 

respondenter varit lyssnande. Flera respondenter svarar att de inte har något behov av 

att argumentera emot. Istället för att argumentera emot berättade några respondenter 

att de svarar med sina egna argument för förändringen och kanske även med 

ytterligare information. En annan respondent svarar att bemötandet har varit med 

respekt att någon tycker annorlunda men då önskas respekt tillbaka. Någon enstaka 

respondent har inte upplevt något motstånd personligen. En av respondenterna säger 

att alla åsikter räknas och det är viktigt att alla säger vad de tycker: ”Jag räknar med 

att båda vill göra det som är bäst för skolan, det är bara att vi har olika tankar om 

vad som är bäst för skolan” (Intervjuperson I). Diskutera och argumentera är en väg 

till att få en dialog enligt Önnevik (2010). Genom det kan ledare och medarbetare, 

eller medarbetare och medarbetare, öppna upp för förståelse. 

 

5.2.1.3 Informationen betyder något för den som vill lyssna 
Enligt Yukl och Kaulio (2012) så har ledaren alltid en chans att få medarbetarna med 

sig. Sättet att lägga fram information och förklara behovet av förändringen kan väcka 

intresse hos medarbetarna om ledaren har goda kommunikativa färdigheter. Flera 

respondenter menar att bättre information kan förändra sättet att se på en 

organisationsförändring medan några av de övriga menar att ibland spelar det ingen 

roll hur mycket information som ges eftersom att det finns personer som håller fast 

vid sina principer oavsett och är inte villiga att förändra ståndpunkt. Några av 

respondenterna anser att informationen i detta fall varit tillräcklig men nämner att 

själva initiativet till intraprenaden inte kom inifrån som det borde ha gjort och en 

uttrycker sig ”Jag ska inte sticka under stolen med att vi var ganska kritiska…” 

(Intervjuperson F). När det handlar om information vid organisationsförändringen 

menar en annan respondent att: ”Det måste tillåtas att vara lite suddigt i konturerna 

för att möjliggöra en delaktighet” (Intervjuperson A). Den generella uppfattningen är 

att kommunikationen inom och utanför intraprenadarbetsgruppen har varit god för de 

som har velat kommunicera. Några få är av den uppfattningen att det har varit lite 
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brister. Utifrån iakttagelser av respondenterna och deras svar har det varit en dialog 

och en tvåvägskommunikation bland de personer som har varit intresserade. Önneviks 

kommunikationsfigur kan på det sättet konstatera en placering mest åt höger när det 

gäller intraprenaden och information som har kommunicerats kring den. 

 

5.2.1.4 Kommunikation och ledarskap - oskiljaktiga 
I intervjuerna framkom att de allra flesta anser att begreppen kommunikation och 

ledarskap är sammankopplade. Två respondenter uttrycker sig: ”En god 

kommunikation är en förutsättning för ett gott ledarskap” (Intervjuperson C), ”Du 

kan inte leda utan att kommunicera! Du kan kommunicera utan att leda men du kan 

inte leda utan att kommunicera” (Intervjuperson A). Det var enbart en respondent 

som inte tyckte att de två begreppen nödvändigtvis hör ihop. Två förståelser som ska 

komma överens eller vara i samförstånd, som Jackson och Carter (2007) beskriver, 

kan utgöra ett av målen för ledaren när det gäller kommunikationen med sina 

medarbetare. 

 

5.3 Motivation 
Motivation är som beskrevs i teoriavsnittet grundläggande för många människor. 

Kända motivationsteorier, som Maslow och Herzberg, beskriver bra olika faktorer 

som leder till att människor blir motiverade.  

 

5.3.1 Motivationens toppar och dalar 
Frågan ställdes till respondenterna om de anser att motiverade medarbetare är viktigt 

vid en organisationsförändring.  Alla var eniga och svarade att det är viktigt. Flera 

respondenter menar att det annars är svårt att genomföra förändringen och att det är 

lättare att bli motiverad om man vet vad man jobbar för. En respondent förklarar att 

de flesta är negativa till förändringar överlag. En annan respondent uttryckte: 

”Motivation förutsätter att man har tillräckligt med information” (Intervjuperson J). 

Att motivera människor går till på olika sätt enligt en respondent som uttrycker att 

delaktighet är viktigt. Respondenten citeras: ”… att skapa nån känsla av 

meningsfullhet. Att skapa en känsla av att man faktiskt är behövd.” (Intervjuperson 

D). En respondent säger att utan motivation kan medarbetaren bli likgiltig, vilket är 
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det värsta som finns. Behov av uppskattning utgör det fjärde steget i Maslows 

behovstrappa och är central här. Känslan att vara betydelsefull och respekterad i 

situationen när det är en förändring i organisationen är mycket viktig. Herzbergs 

hygienfaktorer som berör personalpolitik, arbetsledning och arbetsvillkor blir 

grundläggande för att nivån på arbetstillfredsställelsen ska vara acceptabel. För att 

som medarbetare bli motiverad krävs även uppfyllda motivationsfaktorer där 

Herzberg bland annat talar om beröm och möjlighet att utvecklas. 

 

5.3.1.1 Olika uppfattningar om att motivera sina medarbetare eller inte 
Frågan ställdes till respondenterna angående hur de motiverar sina medarbetare till 

organisationsförändringen. De flesta svarade att de inte har haft behov av att motivera 

och inte har försökt styra utan mer i så fall informera. Några faktorer som flera tror att 

medarbetarna motiveras av är att ha kvar skolan som en enhet, ett ökat inflytande från 

personalen, beslut som fattas nära, möjligheten att se nytta på kort och lång sikt, frihet 

under ansvar samt bygga Katedralskolan utifrån de värderingar och den vilja som 

finns. En respondent svarade: ”Jag tror att man motiveras av ökat handlingsutrymme 

och att självstyra” (Intervjuperson G). Missnöjda medarbetare kan identifieras om 

inte Herzbergs hygienfaktorer uppfylls. En sämre relation med arbetsledningen kan 

vara en hygienfaktor som inte uppfylls hos en då missnöjd medarbetare. Det som kan 

motivera medarbetarna är att försöka uppfylla högsta steget i Maslows behovstrappa. 

En lärare som brinner för sitt yrke vill arbeta för att förverkliga mål som handlar om 

att ge sina elever kunskap. Det skulle kunna vara självförverkligande i enlighet med 

Maslows högsta steg.  

 

5.3.1.2 Drivkraftens betydelse framhålls 
Respondenternas svar på frågan om det är svårt att motivera medarbetare vid 

organisationsförändringen var varierade. Ungefär hälften svarar att de inte har försökt. 

Ett fåtal anser att det är utmanande medan ett flertal respondenter inte tycker det svårt 

eftersom att kommunikationen är bra och det finns engagemang som kan identifieras 

genom stor egen drivkraft hos medarbetarna. Information och kommunikation kan 

bidra till en mer motiverad medarbetare vid organisationsförändringen tror flertalet av 

respondenterna. Flertalet respondenter menar att det är nödvändigt och det enda sättet 

att motivera, speciellt om man är i en situation där man ställer sig tveksam. Det man 
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inte vet om skrämmer, säger en respondent medan en annan tycker det är viktigt för 

att slippa en del diskussioner. En respondent tror det kan medverka till att sälja in 

budskapet. Maslow menar att människor har olika behov av att uppfylla 

motivationsfaktorer. Olika ideal och olika känslor finns hos medarbetarna vilket gör 

att det inte går att svara på om det är svårt att motivera eller inte till en 

organisationsförändring. Det beror på vem det är som ska motiveras. 

 

5.3.1.3 Skilda uppfattningar om medarbetarnas motivation 
På frågan om de anser att motivationen hos medarbetarna har förändrats under 

processens gång gick svaren delvis isär. Flertalet respondenter har uppfattningen att 

fler medarbetare fick en mer positiv inställning och blev mer motiverade senare, bland 

annat efter att ha tagit till sig information om intraprenaden som i början väckte 

många frågor. Ett par av respondenterna förklarar att när väl omröstningen var 

genomförd flyttades fokus till den ordinarie arbetssituationen, men förhoppningen är 

att motivationen ska finnas där när organisationsförändringen kör igång till hösten 

2013. Nära hälften av respondenterna svarar att motivationen har varit densamma 

under hela processen och enligt en respondent är anledningen informationströtthet. En 

av respondenterna förklarar att det står i riktlinjerna för intraprenad att det ”.syftar till 

att öka motivationen hos medarbetare” men respondenten menar att medarbetarna på 

Katedralskolan redan har ett stort engagemang och stor motivation vilket betyder att 

organisationsförändringen som ska genomföras inte har påverkat motivationen i den 

utsträckningen. De skilda svaren i frågan kan grundas i hur inställningen är till 

behoven i Maslows behovstrappa. Fysiologiska behov, trygghetsbehov och sociala 

behov kan motsvaras av Herzbergs yttre faktorer (hygienfaktorer). För de människor 

som inte är på Maslows fjärde steg, som handlar om uppskattning, självkänsla och att 

bli respekterad, kan det påverka hur människan ser på en förändring. Motivationen 

kommer när medarbetaren upplever att dessa kriterier uppfylls. För en del kan det 

vara viktigt att vara på det högsta steget i Maslows behovstrappa. Vilka behov som 

finns är individuellt men många tycker det är viktigt att utvecklas. 

Utvecklingsmöjligheter är något som Herzberg har med bland sina 

motivationsfaktorer. Om inte medarbetaren tror att förändringen kommer förverkliga 

målet som den individen har är det inte självklart att vara positiv till en 

organisationsförändring. 
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5.4 Ledarskap  
I den teoretiska referensramen beskrevs ledarskapsbegreppet och precis som 

framställdes där är det olika hur människan väljer att definiera begreppet. En ledare 

kan tycka att ledarskap innebär att skapa struktur medan en annan tycker det mer 

handlar om att förbättra relationer (Yukl & Kaulio, 2012).  

 

5.4.1 Utmaningar och möjligheter med ledarskapet   
Den första ledarskapsfrågan som ställdes vid intervjuerna med ledarna (rektorerna på 

Katedralskolan) var följande: Vad betyder ett bra ledarskap för dig? En av ledarna 

tycker att det handlar om att skapa en form av värdegrund genom sättet att tänka, 

bemöta andra och ha respekt för att människor kan ha olika åsikter. Ledarskap innebär 

att man har förtroende som ledare och att kunna vara en auktoritet utan att vara 

auktoritär förklarar ledaren vidare. En annan ledare ser verksamhetens mål, lyssnar på 

sina medarbetare och får dem att känna sig delaktiga. ”En god ledare måste kunna se 

helheten och fatta kloka beslut” (Intervjuperson A). För en annan ledare handlar det 

om att utvecklas i arbetet för att lyckas och prestera bättre både för sig själv och för 

organisationen. En annan ledare uttrycker att det ska vara tydligt med ramar men ändå 

att ledaren lyssnar, uppmuntrar och är nyfiken på vad medarbetaren har för idéer. 

Förmågan att kunna anställa kompetenta personer är också viktigt när man har 

ledarrollen. Den sista ledaren tycker att kommunikation är viktig och att vetskap om 

vad verksamheten har för mål är ett bra ledarskap. Koestenbaum (1994) utformade 

filosofin om ledarskapsdiamanten och det går att urskilja vissa tankesätt som är 

strategier i ledarskapsdiamanten som också ledarna på Katedralskolan tycker är 

viktigt för att uppnå ett bra ledarskap. Utifrån de svaren som framkommit vid 

intervjuerna är det främst två tankesätt som är viktiga för ett bra ledarskap. Det etiska 

tankesättet, som handlar mycket om hur man är mot andra, anses vara viktigt för 

minst tre av de fem ledarna. Det visionära tankesättet, som handlar mycket om mål 

och möjligheter, är för flertalet av ledarna viktigt för ett bra ledarskap. Några av 

ledarna för fram i sina svar att de är intresserade av att medarbetarna ska vara 

delaktiga och känna sig värdefulla och lyssnade på. Yukl och Kaulio (2012) beskriver 

ett sådant ledarskap som transformativt. Det transformativa ledarskapet motiverar 

medarbetare och bygger upp självförtroendet. Medarbetaren ser värde i arbetet som i 

sin tur innebär att det bästa för organisationen eftersträvas. 
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5.4.1.1 Konsten att definiera sig själv som ledare 
Det är inte alltid enkelt att prata utifrån sig själv och sina egna egenskaper men frågan 

ställdes till ledarna vilka ledaregenskaper de själva tycker att de har. Flertalet av 

ledarna tycker att de är lyssnade och ”förhoppningsvis” lyhörda. Ett par av ledarna 

önskar att de hade mer tid att prata med sina medarbetare eftersom att det både är 

viktigt och roligt. Andra egenskaper som ledarna tar upp hos sig själva är tydlighet 

utan att vara auktoritär, lätt att fatta beslut, förmåga att visa vägen och ha ett bra 

förhållningssätt till medarbetarna så att de känner att de syns. En av ledarna uttrycker 

sig: ”Och sen leder jag med både hjärta och hjärna. Man behöver både hjärta och 

hjärna” (Intervjuperson A). Det realistiska tankesättet som finns med bland 

ledarskapsdiamantens strategier fokuserar på att tänka. Realism kan motsvaras av att 

leda med hjärnan. Att leda med hjärtat kan motsvaras av det etiska tankesättet 

eftersom den ledaren är moralisk och tycker varje medarbetare är värdefull på sitt vis. 

Sammanfattningsvis tycker de flesta ledarna att deras ledaregenskaper mestadels styrs 

av det etiska tankesättet. De bryr sig om relationen med medarbetarna. 

 

5.4.1.2 Skillnader i hur ledarna använder sina ledaregenskaper 
Hur ledarna använder sina ledaregenskaper i den här organisationsförändringen gav 

blandade svar vid intervjuerna. Någon av ledarna nämner att det är en svår fråga 

eftersom det styrs uppifrån och att initiativet inte kom från ledaren själv. De andra 

ledarna svarar lite olika. Några ledare pratar om att de försöker vara öppna för samtal 

och kommunikation samt att vara tydlig. Ett par av de andra ledarna vill försöka göra 

medarbetarna delaktiga genom att ha respekt och: ”lyssna på deras farhågor och 

tankar till det…” (Intervjuperson A) samt möjliggöra diskussion: ”inte ha något 

hemligt utan försöka ge en öppenhet och tillfälle till frågor” (Intervjuperson C). 

Frågan ställdes till ledarna om de har några egenskaper som är extra viktiga och bra 

att ha vid en organisationsförändring. Svaren från de olika ledarna gick isär och var 

enligt följande: förmågan att kommunicera, lyssna och skapa förtroende, tidigare 

erfarenhet vilket innebär en säkerhet och det sista svaret att man arbetar för att få en 

ökad transparens. En ledare svarar nej på frågan och förklarar att inget speciellt är 

viktigt utan det är samma egenskaper som innan. Percy Barnevik (2013) som har 

många års erfarenhet av ledarrollen är övertygad om att förändringar är nödvändigt. 

Precis som några av ledarna på Katedralskolan förklarade är förtroende en viktig 
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egenskap och det menar även Barnevik. Förtroende mellan ledare och medarbetare för 

att kunna skapa en relation som fungerar på arbetsplatsen vid förändringar betyder 

mycket. Den demokratiska stilen som Hersey och Blanchard resonerar kring är en 

ledarstil som ledarna vill använda vid den här organisationsförändringen. 

 

Under processen som pågår och om något har förändrats i ledarnas ledarskap var 

nästa fråga. Ett par respondenter kunde inte se att det förändras något i deras 

ledarskap under processen. En respondent menar att det var lite mer delaktighet och 

mer inflytande i början av processen innan omröstning och då fick ledarskapet visa 

sig. Ett par andra respondenter menar att medvetenheten och självständigheten 

gällande vilket ansvarsområde som tillhör de enskilda ledarna har ökat och en 

respondent uttrycker sig att det innebär möjligheter att utforska potential. Yukl och 

Kaulio (2012) skriver om effektiva ledare och att en sådan ledare kan välja det 

beteende som passar för den specifika situationen. Det uppgiftsorienterade beteendet 

dominerar utifrån ledarnas svar eftersom fokus framförallt är på arbetsuppgifter och 

ansvarsområde. Delaktighet tyder på ett transformativt ledarskap som motiverar 

medarbetare och det relationsorienterade beteendet ser ut att vara mest effektivt 

eftersom ett engagemang eftersträvas hos medarbetare. 

 

5.4.1.3 Den demokratiska stilen vill framhållas 
Ledarna fick frågan om de ser några utmaningar med ledarrollen i en process med 

organisationsförändring och om de väljer auktoritär eller demokratisk stil. En ledare 

tycker inte att något är utmanande mer än att informera om förändringen. En annan 

ledare förklarar att det är en utmaning att bolla olika grupper inom arbetsgruppen som 

tycker olika. När det är skilda åsikter går det inte att komma ifrån att någon blir 

besviken. Att hålla fokus så att eleverna får det stöd som de behöver för att uppnå 

goda studieresultat var en ledares utmaning medan en annan tog upp: ”den största 

risken” som kan vara att det tidigt har målats upp en väldigt positiv bild av 

förändringen som i sin tur bygger förväntningar (Intervjuperson I). Ytterligare en 

aspekt som innebar en utmaning var att ställning hade tagits redan innan förklarar en 

ledare vilket innebär att det blir svårare att möta medarbetaren som är i 

förtroendeställning till ledaren. Samtliga fem ledare tycker sig ha en demokratisk 

ledarstil varav en uttryckte sig: ”demokratisk men tydlig” (Intervjuperson H). Hersey 
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och Blanchard (2000) resonerar kring det situationsanpassade ledarskapet, där det 

ibland kan passa att peka med hela handen medan det ibland fungerar bättre med en 

diskussion som möjliggör ett utbyte av tankar och åsikter. Ledarnas stil på 

Katedralskolan är enligt dem själva mest demokratisk. Det kan vara en utmaning med 

ledarrollen när det är många som är inblandade och då gäller det att samråda, som i 

ledarskapsdiamantens filosofi Att samråda kanske inte upplevs vara möjligt när 

ledaren tagit ställning. På det sättet kan medarbetare uppleva ledarskapet som mer 

auktoritärt där det handlar om att övertyga. 

 

5.4.1.4 Förväntningar på ledarskapet uppfattas olika 
Den sista frågan till ledarna handlade om det finns krav från ledningen på ledarskapet 

vid organisationsförändringen. Ett par stycken av ledarna menar att det inte är mer 

krav än innan utan det är bara fortsätta se Katedralskolan som en enhet utåt. De andra 

menar att det finns krav: ”Ja, det fanns en förväntan…” (Intervjuperson A) att 

gemensamt leda och jobba för att personalen röstade ja. En ledare tycker det finns 

tydliga krav att arbeta mot målen som sätts upp så att de förverkligas. Sett till att det 

fanns förväntningar på ledarna är det visionära tankesättet som Koestenbaum (1994) 

tar upp i sin filosofi rätt strategi att gå efter. Det innebär att ledarna ska fokusera 

möjligheter och inte begränsningar för att vara innovativa.  Förväntningarna kan även 

betyda att ett modigt tankesätt är att föredra eftersom det som ledarna beslutar går 

emot en del medarbetares åsikter men kan ändå anses vara det rätta. En risk med detta 

kan vara det karismatiska ledarskapet som Yukl och Kaulio (2012) tar upp. Om 

ledaren utnyttjar sin makt kan medarbetare känna sig nonchalerade vilket kan få 

negativa konsekvenser för organisationens utveckling. 
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6 Diskussion och slutsats  
Utifrån empirianalysens resultat diskuteras i detta kapitel studiens slutsatser 

avseende forskningsfrågorna. Ett resonemang kring syftet med studien som knyter 

samman de olika kapitlen i uppsatsen redovisas tillsammans med författarens egna 

reflektioner.  

 

6.1 Diskussion 
Intresset för ledarskap och dess betydelse för medarbetarna i en organisation har 

funnits hos mig en längre tid. Ledarskapet kan tillämpas på många olika sätt beroende 

på hur man är som människa. Olika värderingar, kulturer och även kunskap bidrar till 

att skapa ramar för ledarskapet. Hur ledaren väljer att utöva sitt ledarskap vid en 

organisationsförändring är både centralt och intressant eftersom 

organisationsförändringar nuförtiden är ständigt aktuellt och en naturlig del av 

arbetslivet. 

 

Syftet med den här studien var att beskriva och analysera hur ledarna för 

Katedralskolan i Växjö arbetar med att motivera en organisationsförändring i form av 

en intraprenad. Avgränsningen i min undersökning innebär att jag främst fokuserar på 

information, kommunikation och motivation ur ett ledarperspektiv eftersom jag 

intervjuar fem rektorer. En begränsad del av medarbetarperspektivet fångas upp 

eftersom intervjuer även genomförs med fem medarbetare som representerar sina 

kollegor i den arbetsgruppen som planerade inför införandet av intraprenaden. På det 

sättet blir det förutom kommunikation mellan ledare och medarbetare även 

kommunikation mellan medarbetare och medarbetare.  

 

Problemformuleringarna kommer att besvaras utifrån empirifynden som i tidigare 

kapitel har kopplats till teori och nu förenas med författarens egna tankar. De två 

forskningsfrågorna som den här studien grundar sig på och som ska diskuteras och 

reflekteras kring i detta kapitel är följande: 
• Vilken betydelse har ledarskapet för att motivera medarbetare vid intraprenad? 
• Vilken betydelse har information från ledare och kommunikation med ledare 

och medarbetare vid intraprenad? 



	   	   39 (55) 
	  

6.1.1 Huvudsakligen goda erfarenheter av kommunikationen 
Samtliga personer som blev intervjuade till den här studien var eniga om att 

information är oerhört betydelsefullt vid en organisationsförändring. Precis som 

Jackson och Carter skriver så finns alltid risken för feltolkning av informationens 

budskap men ledningen och intraprenadarbetsgruppen var noga med att informationen 

skulle komma ut korrekt och att den skulle vara offentlig för alla i personalen. Jag 

anser att det är ett bra mål att försöka skapa en delaktighet genom att informera. 

Självklart måste arbetsgruppen diskutera tillsammans först men en kontinuerlig 

information till berörda, det vill säga främst lärare och övrig personal, innebär trots 

allt att medarbetarna får en chans att skapa sin uppfattning om 

organisationsförändringen. Om det kan urskiljas en skepticism hos medarbetarna kan 

det grunda sig i att det, för dem, är en stor förändring som därmed påverkar till en mer 

reserverad inställning. 

 

Det var ett mindre antal ur personalen på Katedralskolan som var kritiska till 

förändringen. Den negativa inställningen verkade enligt intervjuerna inte ha att göra 

med brister i information eller dålig kommunikation. En aspekt som jag tycker är 

viktig att fundera på är som en av intervjupersonerna uttrycker sig: ”Jag räknar med 

att båda vill göra det som är bäst för skolan…”. Det som personen menade var att var 

och en röstar utifrån skolans bästa och det inte är möjligt att alla kan ha samma åsikt. 

Så som jag ser det visar ovanstående citat på att det finns en tolerans för att man 

tycker olika och att det även respekteras. Människor är olika och det vore märkligt om 

alla hade samma uppfattning. Jag tycker det är viktigt att utgå från att alla tar ställning 

efter förnuft och har goda avsikter.  

 

Det uttrycktes huvudsakligen goda erfarenheter av kommunikationen hos ledare och 

personal som intervjuades. Olika kommunikationsvägar har använts, till exempel 

muntligt vid möten och skriftligt genom mötesanteckningar och powerpoints. Det är 

viktigt att använda olika kommunikationsvägar eftersom vi tar till oss information på 

olika sätt och det är alltid bra att upprepa information. Ledarnas strävan att framhäva 

den demokratiska ledarstilen kan möjligtvis har påverkat en stor del av personalen i 

en positiv riktning. Kommunikationen måste vara en tvåvägskommunikation för att 

kunna vara en dialog vilket också Önnevik pekar på i sitt resonemang om 

kommunikation.  
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Det är upp till var och en att välja hur kommunikationen ska utvecklas i samtal med 

människor, där det vanligen krävs att båda parter lyssnar. Ingen av intervjupersonerna 

säger att de har försökt argumentera emot någon, snarare i så fall berätta sina egna 

argument eller komplettera med mer information. Flera av intervjupersonerna tycker 

att kommunikationens viktigaste syfte är förståelse och några anser det vara mycket 

viktigt. De flesta av intervjupersonerna anser att kommunikation går hand i hand med 

ledarskapet. För mig är det självklart att ledarens viktigaste verktyg är 

kommunikationen. Kan inte ledaren kommunicera kan inte ledaren utöva sitt 

ledarskap. Det förstärker ytterligare min uppfattning om betydelsen av information 

och kommunikation från ledare till medarbetare samt mellan medarbetare. Detta är en 

förutsättning för att en organisation ska kunna fungera och utvecklas vidare. 

  

6.1.2 Motivationens toppar och dalar 
Bemötande av varandra, ledare och medarbetare, på arbetsplatsen är viktigt inte minst 

med tanke på motivation. Maslow och Herzberg är kända för att beskriva mer 

ingående vad som leder till motivation hos människor. Självförverkligande faktorer 

som handlar om behovet att utvecklas och växa som människa är viktigt för många. 

Flera ledare på Katedralskolan tycker sig kunna identifiera drivkraft hos personalen 

som speglas av ett engagemang och en vilja till utveckling. Min uppfattning är att 

drivkraften till stor del grundar sig i hur information och kommunikation fungerar på 

arbetsplatsen. Jag tolkar det också som att medarbetarna är väldigt engagerade på 

skolan. 

 

Ett mål med intraprenaden skulle kunna uttryckas som att få organisationen i en mer 

företagsliknande form för att öka engagemang. Ibland kan det ta lite längre tid för en 

ledare att skapa engagemang hos medarbetarna, vilket gör att det i början av ett 

förändringsarbete är en stor utmaning för ledaren att väcka motivation hos sina 

medarbetare. Om personalen ser att det finns utvecklingsmöjligheter, också för sin 

egen del, blir det en motivationsfaktor som väger tungt. En intervjuperson uttrycker 

sig: ”…att skapa nån känsla av meningsfullhet…” och det tycker jag är viktigt. Det är 

centralt att kunna se en mening med den organisationsförändring som ska genomföras 

i sin helhet. Men också se att den enskilda medarbetaren får vara delaktig eftersom 

respekt och känslan att vara värdefull ökar motivationen. 
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Motivationens toppar och dalar under processen kan ha flera orsaker. En orsak är att 

när människor hör talas om förändringar upplevs det inte alltid som positivt. 

Motivation kan växa hos människan när mer information läggs fram. En andra orsak 

skulle kunna vara att en förändring inte till en början känns motiverad på grund av en 

hög arbetsbelastning för personalen som tar all kraft och energi. I allmänhet vet alla 

att förändringar medför, åtminstone till en början, mer arbete. När det inte finns 

utrymme att lägga tid på en förändring blir det heller ingen motivationsfaktor i det 

skedet. Då krävs det att ledningen lägger fram positiva aspekter som exempelvis ökat 

inflytande, större frihet, nytta på både kort och lång sikt och närmare beslutsvägar. 

Jag ser dessa positiva aspekter som att de kan hänföras till forskningen hos Maslow 

och Herzberg. Aspekterna blir också för mig ett antal steg för mig att få motivationen 

att nå toppen. 

 

6.1.3 Utmaningar och möjligheter med ledarskapet   
Ledarskap är för mig ett intressant fenomen som kan studeras i oändlighet. Det finns 

både utmaningar och möjligheter med ledarskapet. En intervjuperson uttryckte: ”En 

god ledare måste kunna se helheten och fatta kloka beslut” och det tycker jag 

sammanfattar ledarens roll bra för att vara så kortfattat. Men därmed inte sagt att det 

är enkelt. Istället är det en stor utmaning för ledaren att kunna läsa av en grupp 

människor och sedan bestämma vad som är bäst för dem och för organisationen. Det 

krävs att ledaren har kunskap och erfarenhet för att kunna fatta kvalificerade beslut, 

precis som ledarskapsdiamanten pekar på. Det finns goda möjligheter för denna typ 

av ledare att utvecklas vidare i sitt ledarskap. Ledaren behöver naturligtvis, som alla 

andra i en organisation, en kompetensutveckling även om ledarskapet är bra. 

 

Det etiska tankesättet handlar om hur man är mot andra människor och att en vi-

känsla är betydelsefull för arbetsgruppen medan det visionära tankesättet inriktar sig 

på mål och möjligheter. Dessa tankessätt kunde jag till viss del identifiera hos ledarna 

i arbetet med förändringen. Men min uppfattning är att ledarskapsdiamantens 

strategier alltid ska vara vägledande för ledare då den vilar på många bra grundtankar. 

Det var däremot svårt att få en tydlig bild av detta vid intervjuerna eftersom det är 

svårt att konkretisera och fördjupa denna typ av frågor. Om ledarna befinner sig mitt 

uppe ett förändringsarbete kan det vara svårt att alltid tänka sig in i andras perspektiv. 
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Alla ledare på Katedralskolan förespråkar en demokratisk ledarstil. Den specifika 

situationen får däremot avgöra om stilen behöver vara mer tydlig, vilket i sig inte 

behöver anses som auktoritärt. Det är en tolkning varje människa får göra. Ledarskap 

handlar mycket om förväntningar från olika håll. Ledarpositionen ställer krav på 

ledaren att kunna följa högre direktiv, eftersom det är viktigt för att kunna förverkliga 

gemensamma mål. Det kan konstateras att det upplevdes skillnader i förväntningar på 

utövandet av ledarskapet inför intraprenaden. En sådan stor förändring kräver extra 

mycket av det som den här uppsatsen fokuserar på: information, kommunikation, 

motivation och ledarskap. Enligt min åsikt är det angeläget att ledningen lyckas skapa 

ett förtroende hos personalen och fokuserar på delaktighet för att inte medarbetarna 

ska känna sig nonchalerade. Den här undersökningen har gett mig bilden av att 

ledarna lyssnade på medarbetarnas åsikter och utnyttjade inte sin makt. 

 

6.1.4 Några tankar utifrån egen erfarenhet 
Jag har själv erfarenhet av att arbeta på ett företag där det genomförs 

organisationsförändringar. Det märks att ledningen tycker det är viktigt och 

nödvändigt eftersom det prioriteras, trots att det går emot flera av medarbetarnas 

åsikter. Något som jag har frågat mig är varför. Varför nu? Varför på det sättet? 

Varför tänker de inte på ”oss”? Men, kanske är det ”oss” medarbetare som ledningen 

tänker på, åtminstone långsiktigt.  

 

Enligt min uppfattning är det många gånger lättare att anta ett slags kritiskt 

förhållningssätt, speciellt om det inte har informerats eller varit öppet för en 

kommunikation. Det kan vara uttalat att förändringar kommer att ske. Om det då 

fortsätter vara ledarmöten varje dag, ofta stängda dörrar och så vidare utan att någon 

information kommer ut till medarbetarna påverkar det inte oväntat motivationen efter 

tag. Jag anser att ledningen får tänka efter en extra gång vad som skapar mervärde för 

hela organisationen. Medarbetare blir omotiverade om de inte känner sig delaktiga på 

vägen mot beslut. När information och kommunikation uteblir är det lätt att tänka 

tankar om hur förändringen kommer förändra arbetssituationen till mer negativ för 

medarbetaren. Min åsikt är att det är mycket svårare att intala sig själv att 

förändringen kommer vara positiv när det inte existerar någon delaktighet eller någon 

som frågar mig vad jag har för tankar och funderingar. Även om det inte finns något 
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att informera om måste ledningen uttrycka det för att skapa tillit och förtroende. Det 

är viktigt att inkludera medarbetare i en dialog eftersom det får dem att känna sig 

värdefulla.  

 

6.2 Slutsats  
Den första problemformuleringen som studien syftar till att svara på är: ”Vilken 

betydelse har ledarskapet för att motivera medarbetare vid intraprenad?”. Ledarskapet 

har betydelse för att motivera medarbetare. Detta uttrycktes tydligt och konkret av 

intervjupersonerna. De var mycket medvetna om ledarskapet och hur det ska 

tillämpas på ett bra sätt och vad det i så fall innebär. Intervjupersonerna uttryckte även 

att motivationen är viktig vid införandet av intraprenaden vilket också ledarna ansåg 

att de lyckats med. 

 

Det är viktigt att hitta framgångsrika sätt att leda organisationsförändringar. Ledarens 

roll och ledarstil har möjlighet att påverka medarbetare i olika riktningar men ledaren 

kan inte helt styra över sina medarbetares åsikter. Forskning pekar på att en 

förändringsvilja måste identifieras i organisationen för att det ska kunna genomföras 

en förändring. Viljan att förändra Katedralskolan till intraprenad var övervägande 

positiv hos personalen trots att den nya formen att driva skolan på väcker många 

frågor.  

	  

Den andra problemformuleringen som studien syftar till att svara på är: ”Vilken 

betydelse har information från ledare och kommunikation med ledare och 

medarbetare vid intraprenad?”. Betydelsen av information från ledare och 

kommunikation med ledare och medarbetare vid intraprenad har en oerhört stor 

betydelse. Det framkom tydligt vid intervjuerna. Intervjupersonerna värderade också 

tvåvägskommunikationen högt och ansåg att det fanns en möjlighet till dialog 

 

När det gäller information och kommunikation använde man sig av flera 

kommunikationsvägar ut till medarbetarna. Det enda sammanhang där medarbetarna 

tydligt och på ett systematiskt sätt har fått föra fram sin uppfattning har varit i 

samband med omröstningen. De flesta av intervjupersonerna ansåg att 

kommunikation och ledarskap är sammankopplade vilket gör att det ofta är svårt att 
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separera dem från varandra. Detta är positivt eftersom intervjupersonerna lyfter fram 

ledarskapet i ett bredare perspektiv. I min undersökning redovisar jag 

intervjupersonernas uppfattningar och deras bild av ledarskapet i samband med 

intraprenaden. Det innebär att jag inte kan påvisa att det är så det har fungerat i 

verkligheten men naturligtvis vill jag utgå ifrån att det är så. 

 

6.3 Förslag till vidare studier 
Det skulle vara intressant att göra en studie där fler personer från personalen ingår i 

undersökningen. Förutom ledarperspektivet skulle det vara spännande med 

personalens perspektiv för att få en helhetsbild av medarbetarnas inställning till 

organisationsförändringen. Det skulle kunna öka validiteten och innebära större 

möjligheter att hävda generaliserbarhet av de resultat som har kommit fram genom 

intervjuerna i den här undersökningen. Studien skulle kunna göras något eller ett par 

år efter att den nya driftsformen med intraprenad införts för att se hur personalen ser 

på förändringen då. Det skulle också vara intressant att intervjua samma personer igen 

som varit med i den här undersökningen för att följa upp deras uppfattningar. 

 

Frågor som skulle kunna vara intressanta att ta upp både i intervju och enkät är synen 

på intraprenaden, fördelar och nackdelar. Något som även skulle kunna vara 

spännande är att studera fler motivationsfaktorer. I en större studie med fler personer 

skulle det vara möjligt att göra en mer omfattande analys. Genom att använda både 

kvalitativ metod med intervjuer och kvantitativ metod med enkäter skulle det kunna 

utgöra ett bra underlag för en intressant studie.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Intervjupersonen 
1. Vilken befattning/position har du i organisationen? 

2. Hur länge har du arbetat på Katedralskolan?  

3. I egenskap av vad sitter du med i intraprenadarbetsgruppen? 

 

Katedralskolan som intraprenad 
4. Hur kommer du att beröras av organisationsförändringen? 

5. Vad tror du att organisationsförändringen kommer att innebära för Katedralskolans  

elever?  

6. Vad tror du att organisationsförändringen kommer att innebära för Katedralskolans 

lärare? 

7. Vad har du för argument som talar för intraprenad på Katedralskolan? 

8. Finns det något argument som skulle kunna tala emot organisationsförändringen 

anser du? 

 

Information och Kommunikation  
9. Vad anser du att kommunikationens viktigaste syfte är?  

10. Hur viktigt tycker du att det är med information till personer som berörs av en 

organisationsförändring? 

11. Hur kommunicerar du information om organisationsförändringen med dina 

medarbetare? (mail, möten..? hur ofta..?) 

12. Hur bemöter du medarbetare som är emot organisationsförändringen?  

13. Kan bättre information förändra sättet att se på organisationsförändringen? 

14. Upplever du att du och dina medarbetare (inom och utanför 

intraprenadarbetsgruppen) har en god kommunikation? 

15. Anser du att kommunikation och ledarskap är två begrepp som hör ihop? 

 

Ledarskap (ledarskapsfrågor enbart till rektorer) 

16. Vad betyder ett bra ledarskap för dig? 

17. Vilka ledaregenskaper tycker du att du har?  



	   	    
	  

18. Hur använder du dig av dina ledaregenskaper i den här 

organisationsförändringen?  

19. Är det några egenskaper hos sig som är extra bra/viktiga att ha vid sådan här en 

organisationsförändring?  

20. Förändras något i ditt ledarskap under processen som pågår? 

21. Vilka utmaningar ser du med ledarrollen i en process med en 

organisationsförändring? (Svårigheter med ledarskapet? T ex att välja mellan 

demokratisk eller auktoritär stil?) 

22. Vilka krav finns det från ledningen på dig som ledare vid 

organisationsförändringen?  

 

Motivation  

23. Anser du att motiverade medarbetare är viktigt vid en organisationsförändring? 

Förklara.  

24. Hur motiverar du dina medarbetare till att vara positiva till 

organisationsförändringen? (Vad tror du att de motiveras av?)  

25. Anser du att det är svårt att motivera dina medarbetare till 

organisationsförändringen? 

26. Kan information och kommunikation bidra till en mer motiverad medarbetare vid  

organisationsförändringen? På vilket sätt? 

27. Upplever du att motivationen hos medarbetarna har förändrats under processens 

gång? På vilket sätt? (fler positiva och motiverade nu än tidigare eller tvärtom?) 
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