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Abstract 
 

Vi ämnar med detta arbete utröna vilken strategi som är lämplig när man går från 
fragmenterad schemalagd undervisning till projektbaserat lärande i en gymnasieskola. Denna 
förändring innebär oundvikligen att både lärare och elever måste byta förhållningssätt till både 
kursplaner och varandra. Vi studerar genom intervjuer och analys av befintlig forskning hur en 
gymnasieskola slår ihop ett teoretiskt inriktat och ett praktiskt inriktat program och bildar 
Teknikcollege(TC). Vi har hittat stöd i både empiri och teori för användande av pilotprojekt som 
förändringsstrategi. Förändringsmotstånd omnämns ofta i denna diskurs som något besvärligt 
men samtidigt en nödvändig kraft som testar förändringens validitet. Vi tror oss ha hittat en 
metod med potential att testa validiteten i föreslagen förändring utan att behöva brottas med det 
motstånd som vanligen uppstår. 
 
 

Our purpose with this paper is to find an appropriate strategy for changing a high 
school moving from fragmented schedule to project based learning. This change inevitably 
prescribes that both teachers and students need to change their view of the curriculum and each 
other. By means of interviews and analysis of available research we study how a high school 
merges a theoretical class and a practical class and constitute Teknikcollege(TC). We have found 
both empirical and theoretical support in practising the use of pilotproject as a strategical tool for 
managing change. Resistance to change is often mentioned in context of this discourse as 
something difficult, alas a useful force required to validate the change. We believe we have found 
a method with potential to validate proposed change without fighting the troublesome, yet often 
present resistance. 
 
 
Keywords: förändringsledning, förändringsmotstånd, skola, gymansieskola, projekt, change 
management, resistance to change, school, highschool, project.
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Sammanfattning 
På Rinmangymnasiet´s teknikutbildningar kommer man under hösten 2008 att införa ett koncept 
som kallas för Teknikcollege. Detta innebär ett nytt tänk kring undervisning. Detta påverkar både 
elever och lärare i verksamheten. Vi har valt att studera detta projekt närmare för att se om vår 
studie kan bidra till förändringsarbetet. Vår frågeställning var, kan man i en organisation utföra 
en förändring som inte tas emot av medarbetarna med motstånd? 

Tillvägagångssätt 

Vi avtalade ett möte med  projektledaren ör detta projekt till dagen efter. Formen för detta möte 
var av den kreativa naturen, där vi strukturerade upp processen som den ser ut idag på stora 
whiteboardväggar tillsammans för att vi skulle skaffa oss en bra bild av hur Rinmangymnasiet ser 
ut idag. Vi läste böcker och vetenskapliga artiklar i ämnet förändringsledning. Denna läsning 
ledde oss in på ledarens roll i förändring och hur skolan fungerar. 
Stor vikt lades på att samla mycket teori för att skaffa oss en bred bas, vi sållade sedan 
informationen och använde oss av material som enligt oss svarade på frågorna Vad är 
förändringsledning? Varför behöver organisationer förändras? Samt Hur kan vi applicera dessa 
teorier i organisationer, i detta fall Rinmangymnasiet? Denna uppställning av frågeformuleringar 
fann vi efter att ha läst C- uppsatser utgivna av vår akademi. Upplägget kändes väl strukturerat 
och överskådligt. Vår ambition är att de teorier vi får fram verkligen ska kunna tillämpas i 
verkligheten. Vi intervjuade även sex berörda rektorer och lärare på Rinmangymnasiet. 

Teori 

Vi har valt områden som är relevanta att studera närmare för att kunna komma närmare svaret på 
vår forskarfråga. Dessa är organisation, organisationsförändring, motivation, kommunikation och 
skolan i förändring. Under dessa rubriker har vi ställt oss frågorna vad? varför? och hur? Kan 
man genom att studera detta närmare komma runt motståndet? 

Empiri 

Vår empiri består av samtal med projektledare för projektet samt fem övriga respondenter, 
skolledning och lärare. Vi har i dessa intervjuer talat om den förändringsprocess som pågår på 
Rinmangymnasiets tekniskt inriktade program. 

Analys och diskussion 

Det är det viktigt att skilja på förändringsmotstånd och argumenterande diskussioner kring 
förändringar. För att få fram ett positivt resultat är det viktigt att åsikter lyfts fram. Detta är inte 
entydigt med motstånd. 
Framförallt kan vi konstatera att det finns vägar att ta sig förbi förändringsmotstånd. Den metod 
vi rekommenderar för detta är pilotprojekt och är oftast inte mer resurskrävande än andra metoder 
och därför finner vi den extra intressant. Med denna metod uttalad känner vi att det finns många 
möjligheter till att skapa innovativa och förändringsbenägna organisationer.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel presenterar vi vad denna uppsats ska handla om, syftet med uppsatsen samt vår 

forskarfråga. Vi presenterar här även historiken kring Teknikcollege eftersom vi anser det vara 

relevant information för att vi ska kunna gå vidare i våra studier kring förändringen som sker. 

 

1.1 Bakgrund 

Efter vår första intervju med projektledaren för projektet teknikcollege redovisas följande: 
Det handlar om att införa ett nytt koncept, ett nytt sätt att arbeta på som påverkar lärare och 
elever, Teknikcollege. (Vi kommer att behandla mer i detalj vad konceptet Teknikcollege står för 
under punkt 1.10 och 1.10.1. Se även Bilaga 1 för en beskrivning av de kriterier som 
Industrikommittén uppställt för Teknikcollege.) Kort kan nämnas att olika utbildningar ska 
samarbeta i projektform nära knutet till näringslivet. Detta är nytt för skolorna, kommunerna och 
industrin. Vi diskuterade med projektledaren om konsten att leda en förändringsprocess utifrån 
våra tidigare erfarenheter i yrkeslivet samt akademiska studier i ämnet förändringsledning. Vi 
kom fram till att det finns mycket skrivet i ämnet men att vi tror att det är viktigt att anpassa 
förändringsarbetet till den organisation man ska förändra, i detta fall en skolmiljö med långa 
traditioner och vanor där stora delar av personalen har mångårig arbetserfarenhet på 
Rinmangymnasiet. 
Efter denna diskussion kände vi att det skulle vara intressant och utvecklande för oss att forska 
inom ämnet förändringsledning och se om vi med hjälp av den teori som finns i ämnet 
tillsammans med empiriska studier av berörda parter på Rinmangymnasiet kan bidra till 
förändringen Rinmangymnasiets vs Teknikcollege! 
 

”Förändring är ett tillstånd och saknar därför en absolut början, en given mitt och 

ett absolut slut. Förändringskunskap, förändringsledning och utvecklingsarbete 

utgör därför organisationens överlevnadsledning.” 

 (Ahrenfeldt, 2001) 

 

”Skolsystemet med sina i lagar, regler och metoder fastställda 

uppfostringsprinciper är en sträng och skicklig programmerare. Den lämnar endast 

ett litet utrymme för fria urval för eleven. Dessutom måste dessa urval godkännas 

av systemet så att ordet ”fria” här mister sin ursprungliga 

bemärkelse.”(Bergström, 1991)  

Det gamla skolsystemet (dvs. dagens) med schemalagd undervisning, regler som skall följas och 
läraren som auktoritet och den som vet, har sina rötter i militärskolor och klosterskolor. Insikten 
att det är hög tid att förändra detta system för att bättre passa dagens barn och ungdomar gror på 
många håll i samhället. Vi anser dock att steget till en verkligt demokratisk skola är långt. 
Till höstterminen 2008 börjar Rinmangymnasiet arbeta efter konceptet Teknikcollege i befintliga 
lokaler. Detta innebär en stor förändring för personal och elever. Ett nytt arbetssätt implementeras 
i organisationen som kommer att påverka två av utbildningarna på Rinman gymnasiet: 
Teknikprogrammet och Industriprogrammet. 
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Vi har i denna studie försökt studera hur en förändringsprocess presenteras och hur den blir 
upplevs av personalen. Det nya arbetssättet har ännu inte startat när detta arbete skrivs och vi har 
med vår forskning goda chanser att kunna påverka dess tillvägagångssätt. Däri ligger vårt 
innovationsuppdrag. 
Vår ambition är att lyfta fram relevant forskning om organisationsförändringar samt med hjälp av 
empiriska studier i form av intervjuer med berörda lärare, rektorer och projektledning, skapa oss 
en bild av hur det ser ut idag och koppla detta till vad forskningen säger. Detta tror vi kan vara ett 
positivt bidrag till förändringen och genomförandet av det nya arbetssättet Teknikcollege. 
 

1.2 Forskargruppen 

 
Forskargruppen består av Jan Mering och Catarina Berglund. Tillsammans har vi 
arbetslivserfarenhet som uppgår till 30 år fördelat på skilda branscher. Det senaste året har vi 
arbetat med gemensamma projekt för Eskilstuna kommun som konsulter vid sidan av våra studier 
på innovationsprogrammet. 
Forskargruppen delar intresset för förändringsledning och arbetar gemensamt med ett projekt i 
detta ämne på Idélab som är Mälardalens Högskolas företagsinkubator. 
 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att koppla empiri, intervjuer med människor som står inför en 
förändring med relevant teoribildning inom förändringsledning. Vi hoppas att denna 
undersökning ska leda oss till för Rinmangymnasiet relevant information och hjälp i den 
förändringsprocess de befinner sig i. Vår ambition är att genom att studera detta ämne närmare 
hitta någon metod som behandlar förändring utan motstånd. 
Forskargruppens personliga syfte är att efter denna uppsats ha skapat oss en klarare och mer 
djupgående bild av vad förändringsledning och organisatoriska förändringar innebär, ur ett 
ledningsperspektiv, för att sedan kunna genomföra en förändring på ett så genomslagskraftigt vis 
som möjligt. Detta för att vi ska vara stärkta i vår kunskap när vi efter avslutade studier kommer i 
kontakt med organisationsförändringar i arbetslivet. 
 

1.4 Forskningsfråga: 

 
Hur kan man på Rinmangymnasiet genomföra en organisationsförändring som skapar 
minimalt med förändringsmotstånd hos medarbetarna? 
 
Studien är alltså avgränsad till Rinmangymnasiet men vi tror att resultaten är generaliserbara och 
användbara på andra organisationer. 
Förändringsmotstånd är nu inte enbart av ondo enligt bla Ahrenfelt. Han menar att det finns 
mycket kraft och energi som kan kanaliseras. Vi menar dock att det ofta är en smärtsam process 
med all negativ energi och oro inte minst bland de som känner att de inte kan påverka utan bara 
har att genomföra vad andra beslutat. 
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1.5 Målgrupp 

Vår målgrupp är ledare av förändringen på Rinmangymnasiet och Teknikcollege. 
Men även förändringsledare och medarbetare i organisationer som arbetar med 
förändringsprocesser. 
Studenter och lärare på Innovation, Design och Produktakademin, Mälardalens Högskola. 
 

1.6 Innovationsuppdrag (Bidrag till arbetslivet) 

Detta arbete har som uppdrag att hjälpa till i förberedelserna kring en ny form av gymnasieskola i 
Eskilstuna, Teknikcollege. 
I och med att Teknikcollege implementeras i Rinmangymnasiets regi ändras det nu existerande 
arbetssättet. Vi vill med detta arbete bidra till hur inställningen är på Rinmangymnasiet inför den 
stundande förändringen för att sedan utifrån detta arbeta med teorier som kan vara lärare, ledning 
och elever till gagn i förändringsarbetet. 
 

1.7 Avgränsning 

Vi har i denna studie avgränsat empirin till personalen och projektledare på Rinmangymnasiet. Vi 
har inte intervjuat all berörd personal på Rinmangymnasiet, utan endast de personer som enligt 
projektledare och en av rektorerna är insatta i förändringen. Den teoretiska 
informationshämtningen har vi författare själva gjort avgränsning till vad vi anser relevant för att 
få svar på vår forskarfråga. Organisation, förändringsledning, motivation, kommunikation. Vi har 
skrivit ur en förändringsledares perspektiv för att avgränsa oss ytterligare. 
 

1.8  Studieobjektets historia 

Rinmansgymnasiet har anor från 1855 och har genom åren genomgått en lång rad av större 
förändringar för att idag vara en gymnasieskola med 1300 elever fördelade på 13 program. 
Industriprogrammet och Teknikprogrammet skall till hösten 2008 bilda Teknikcollege 
tillsammans med motsvarande program på Wennströmska gymnasiet i Västerås och friskolan 
ABB industrigymnasium också i Västerås. ABB Industrigymnasium är en relativt ung skola som 
startade så sent som 1994. De har sedan starten arbetat nära näringslivet och mycket i 
projektform. 
Samarbetsproblem – uppmärksam på det och handskas med problemet. Helheten bör upplevas 
som större än delarna annars kanske det är svårt för personalen att känna någon mening med 
samarbetet. 
 

1.9 Sveriges Bästa Teknikgymnasium (SBT) 

SBT var ett projekt med storstilade planer på en spjutspetsskola med utbildningar i mycket nära 
samarbete med Industrin. Alla områden inom utbildning och skolverksamhet vände och vreds på, 
detta för att hitta de bästa lösningarna. Flera viktiga skillnader mot Teknikcollege på Rinman 
finns: SBT kunde börja i nya lokaler och med ny personal och nya elever. Rinman måste å andra 
sidan försöka göra sig av med gamla kulturer och arbetssätt och bygga något nytt vilket vi tror är 
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väsentligt svårare. Samtidigt som de skall börja göra saker på nya sätt så har de lika många saker 
de måste sluta göra. Projektet Sveriges bästa Teknikgymnasium är viktigt att nämna i denna 
forskning av ett flertal orsaker. Det är samma man som agerar projektledare även i detta projekt, 
dock med andra förutsättningar än i Sveriges bästa Teknikgymnasium. Teknikcollege kommer att 
bedrivas i befintlig verksamhet, där ett flertal personer varit involverade och informerade om 
Sveriges bästa teknikcollege. 
 

1.10 Vad är Teknikcollege? 

”Teknikcollege startades av Teknikföretagen och IF Metall. Syftet är att höja kvaliteten på 
gymnasiets teknikutbildningar genom nära samarbete med näringslivet och högskolan. Sedan 
tidigare finns sex Teknikcollege i Sverige.” 
 (Hämtat från http://eskilstuna.se/templates/Page157460.aspx den 23 januari 2008) 
Varje Teknikcollege har frihet att utforma skolan och sin utbildning i sin egen riktning så länge 
de uppfyller de 10 kriterier som Industrikommittén beslutat utgör grundkriterierna för att använda 
varumärket. (se Bilaga1) 
För att uppnå Teknikcollege status genomför man de eventuella förändringar som krävs av 
Industrikommiten och knyter  

1.10.1 Teknikcollege Mälardalen 

Vi kom i kontakt med Teknikcollege i Eskilstuna genom projektledaren Peter Lindvall (Barn och 
Utbildningsförvaltningen, Eskilstuna Kommun). Enligt Peter Lindvall är tanken att den regionala 
Industrin tillhandahåller skarpa projekt av lämplig svårighetsgrad och omfattning till 
Teknikcollege Mälardalen. Elever handplockas efter kompetens till projektet och en student (i 
första hand Ingenjörer) från MdH får till uppdrag att leda projektet. Lärarens roll är delvis oklar i 
dagsläget men en matchning mot kursplaner och samverkan med andra lärare för att säkerställa 
att kunskapsmål nås och gymnasieförordningen efterlevs är givna arbetsuppgifter. Kanske kan en 
grupp lärare bilda styrgrupper till varje projekt för att hjälpa och vid behov handleda eleverna. 
Utbildningen vävs i största möjliga mån in i projekten vilket kommer kräva en hel del kreativitet 
från lärarna eftersom de inte är vana att använda skol- och kursplaner på det sättet. Hur i detalj 
det skall gå till vet varken vi eller lärarna i nuläget men det finns naturligtvis möjlighet att titta på 
hur andra orter löst dessa frågor. 
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2 Metod 
 
I detta avsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga för att skriva denna uppsats och varför vi valt att 

använda införskaffat material på ett visst sätt. Vi redogör även för vilka vetenskapliga metoder vi 

valt och hur vi använt dessa. 

 

2.1 Val av metod 

Den huvudsakliga skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är uppläggningen av 
undersökningen. Kvalitativa studier präglas av flexibilitet och kvantitativa metoder av 
strukturering.  
I en kvalitativ undersökning måste vi vara flexibla och kunna ändra på upplägget under 
forskningsperioden i förhållande till de erfarenheter vi gör under undersöknings- och 
informationsinsamlingsfasen. När vi under undersökningens gång märker att vissa 
frågeställningar glömts bort eller formulerats fel har vi chans att rätta till detta. Undersökningen 
kännetecknas av måttlig styrning från forskarnas sida och en öppenhet för ny kunskap och nya 
insikter. (Holme& Solvang, 1997) 
Vi har använt oss av denna kvalitativa metod vid intervjuer. Vi har besökt respondenten på 
dennes arbetsplats för att på bästa sätt kunna sätta oss in i dennes miljö och försökt att se på 
situationen från dennes perspektiv. Denna metod är vald för att på så sätt kunna få fram faktorer 
som är relevanta och viktiga för vårt arbete och som vi annars kanske skulle ha missat vid till 
exempel en kvantitativ metod, där alla ska svara på samma fråga som kanske uppfattas olika från 
person till person. Vi kallade denna intervjuform för en öppen intervju, där vi gav öppna frågor 
och medvetet försökte att inte styra intervjun. Intervjun liknade mer ett samtal, men vi hade innan 
intervjutillfället ett antal ”dolda” frågor som vi diskuterat fram innan så att vi skulle kunna täcka 
det området som vår forskarfråga berör. Intervjuerna spelades in efter respondentens medgivande 
och denna inspelning användes sedan för att kunna notera allt som sagts vid intervjutillfället. 
Forskningsprocessen bygger på forskarnas egna värderingar, erfarenheter och förståelse för 
ämnet som studeras.(Holme& Solvang, 1997) 
Det metodval vi gjorde i empiridelen har påverkat teoridelen. En kvalitativ undersökningsmetod 
innefattar inte mätbar data, detta har resulterat i att detta arbete har en bredare teoridel där 
empirin är ett underlag och inspirationsmaterial för vidare forskning i teoridelen. 
Vi har samlat teori tvärvetenskapligt. Vi har därmed berört en mängd ämnen och teorier. Sedan 
har vi begränsat oss inom respektive område efter vad vi ansett varit relevant för vår forskarfråga. 

2.2 Teoretisk referensram 

Referensramen till detta arbete består i författarnas tidigare arbetslivserfarenheter som 
tillsammans är 35.år inom olika branscher, stora och små företag. Vi studerar idag 
Innovationsteknik på Mälardalens Högskola och har båda var för sig startat eget företag genom 
Idélab, Mälardalens Högskolas inkubator. Vi har i tidigare kurser läst förändringsledning och har 
ett gemensamt projekt på Idélab som berör just detta ämne. 
För ett år sedan gjorde vi ett studiebesök på företag som arbetar med ständiga förbättringar aktivt, 
detta eftersom vi då berörde förändringsledning i en annan kurs. Vi kom i kontakt med 
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Rinmangymnasiet/Teknikcollege via projektets ledare som talade om den förändring som pågår 
på skolan. Han gav oss bakgrundsinformation som vi sedan under detta arbetes gång ständigt har 
påmint oss om att vi ska försöka hålla oss så objektiva som möjligt till för att inte detta arbete ska 
påverkas på ett inom projektet vinklat sätt, utan utgå från våra referensramar. Vi valde därför att 
efter ett första introduktionsmöte med projektledaren att inte ha kontinuerlig kontakt med honom. 
Han agerade alltså inte som vår uppdragsgivare. 
 

2.3 Intervjuteknik 

Kvalitativ intervjuteknik, så kallad öppen intervju bygger på att intervjun ska likna ett så 
vardagligt samtal som möjligt. Detta för att öka chansen till att få fram relevant information som 
vid en kvantitativ form kanske inte skulle ha gett sig tillkänna. Det är viktigt att förstå forskarens 
tolkning alltid ställs i relation till intervjuobjektets egna upplevelser i en social process och att 
framväxten av resultat sker i ett samspel mellan teori och empiri.(Holme & Solvang, 1997)  
Respondenterna intervjuades på deras arbetsplatser, alla utom projektledaren som gav oss 
bakgrundsinformation och intervjuades på Idélab i Eskilstuna. Samtalet pågick ungefär från en 
halv till en timme. Med en av intervjupersonerna flöt samtalet ytterligare en timme efter det att 
inspelningen stängts av.  
 

2.4 Val av respondenter 

De respondenterna vi har intervjuat har vi valt utifrån kriteriet att de är insatta i projektet och 
därmed utvalda av projektledaren. Vi har strategiskt eftersträvat bredd i urvalet vad gäller 
personalkategori, studierektorer och lärare samt projektledning. Ett annat strategiskt val var att 
lärare från de olika programmen ska vara representerade, teknikprogrammet och 
industriprogrammet. Detta eftersom de är de som berörs av sammanslagningen för Teknikcollege. 
Vi önskade även spridning i könsfördelning av respondenterna, dock är männen 
överrepresenterade som lärare i denna typ av utbildningar. 
 

2.5 Genomförande av intervjuerna 

Vår första intervju var med Peter Lindvall. Han gav oss bakgrundsinformation om projektet han 
leder, en så kallad informantintervju. (Holme, Solvang, 1997) 
Detta samtal var av det mer kreativa slaget. Vi ritade upp processen Teknikcollege på stora 
whiteboard tavlor, och strukturerade på så vis förändringen för att se hur långt de kommit i 
processen, men även vilka mål projektledningen har för resultatet av förändringen. Tidsperiod för 
detta möte var två timmar. 
Vi arbetade sedan fram en mindmap för att på så sätt komma överrens om vilken riktning vi ville 
ha på våra övriga intervjuer. Vi i forskargruppen noterade ett antal ”dolda” frågor som vi skulle 
ha för att leda samtalet in mot för forskarfrågan relevant information. 
Den andra intervjun genomfördes på Rinmangymnasiet med en av studierektorerna, platsen var 
dennes arbetsrum och tidsperioden en timme.  
De resterande intervjuerna genomfördes i respondentens miljö och samtliga spelades in. Dock 
skiljde de två första intervjuerna åt, den med projektledaren och den första studierektorn mot de 
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övriga. På de två första var båda i forskargruppen närvarande och de övriga respondenterna 
intervjuades av en från forskargruppen. 
De inspelade samtalen efterarbetades sedan då de transkriberades. Därefter redigerades denna 
text till mer läsbar information. 
Fördelen med att spela in samtalen är att dels kan man i efterhand gå tillbaka till samtalet för att 
se om man missat relevant information, sedan är det även ett reflektionsmaterial medan man 
arbetar med detta eftersom de väcker frågor som berör ämnet. Vi valde att utföra intervjuerna i ett 
tidigt skede i vårt arbete. Därmed gav intervjuerna påverkan till teori. 
Nackdelen med att spela in intervjuer är att det är tid och resurskrävande att arbeta fram gångbart 
material i text. 

2.6 Metod för analys 

Det har inte förekommit något bortfall från informanterna, de vi kontaktade ställde upp för en 
intervju. 
Vi har arbetat med citat, dessa citat värderades med hjälp av följande urvalskriterier:  
Först bestämde vi rubriker som bäst stämmer överrens med de frågor som ställts. Sedan läste vi 
igenom intervjuerna och markerade sådant som vi fann intressant, ett strategiskt val innebar att vi 
läste var och en, utan att se vad den andre markerat för att inte påverkas av varandra.  
Intervjuerna lästes en andra gång igenom och nu kategoriserades de svar som passar bäst in under 
valda rubriker. Vi har arbetat med detta parallellt och utnyttjat att vi är två på följande sätt, vi var 
två om det första momentet, då vi kände att på så sätt kunna få med citaten ur två aspekter. Sedan 
delade sedan upp arbetet då det kom till kategorisering, då en person i forskargruppen ansvarade 
för detta. På så vis utnyttjade att vi är två om detta arbete. 
 

2.7 Källkritik 

Vi har valt källor av olika slag, vetenskapliga artiklar, managementlitteratur, studentlitteratur från 
innovationsprogrammet och faktiskt vid ett tillfälle även skönlitteratur. De källor vi har valt att 
arbeta med i denna uppsats har vi valt efter att samlat och bedömt ett bredare urval i de ämnen 
forskarfrågan berör. 
Dessa val är gjorda av oss och är därför påverkade av våra referensramar. Vi är väl medvetna om 
validiteten och reliabiliteten i dessa källor.  Vi har försökt att hitta teorier som har olika vinklar 
för att få en så stor bredd som möjligt. Detta hade kunnat göras mycket större. I ämnet 
förändringsledning innefattas så många olika aspekter. Vi har därmed inte kunnat inom denna 
tidsram varit tillräckligt djupa för att innefatta en större helhet. Trots detta anser vi att vi har en 
god teoretisk grund för detta arbete. 
 

2.8 Metodkritik 

Tvärvetenskaplig forskning beskrivs som en forskning som överskrider både kunskap och 
organisationsgränser. Dessa växelverkar med varandra. Målet för tvärvetenskaplig forskning är 
att uppnå en interaktion av kunskap, helst i en övergripande teori.(Wallén, 1996) 
Eftersom vi tycker att förändringsledning berör olika, ur olika perspektiv och behandlar ett flertal 
områden hade vi svårt att fokusera och avgränsa oss. All teori kändes relevant. Därför startade vi 
med en väldigt bred teoribildning. Det var sedan svårt att släppa vissa delar, som inte direkt hade 
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med forskarfrågan att göra. Vi var emellertid tvungna till detta eftersom det inte finns ett så stort 
utrymme inom ramen för denna uppsats. Vi var båda lika engagerade i ämnet och försvarade 
varandras val och relevans. I slutet tog vi hjälp av en tredje part, en i ämnet insatt 
innovationsstudent. Eftersom hon kan ämnet, men inte är lika djupt engagerad kunde hon peka på 
vad som verkligen var relevant. Detta skulle vi ha tagit hjälp med i ett mycket tidigare skede. 
Vi har ledningsperspektiv på arbetet, eftersom detta stämmer överrens med vår forskarfråga 
bättre, vilka arbetsprocesser och metoder är relevanta för förändringsarbetet på 
Rinmansgymnasiet. Den är då riktad till ledningen, eftersom det är där beslut tas i denna fråga. 
Men detta för att på ett så fördelaktigt sätt kunna skaffa sig kunskap i hur man genomför en 
förändring så att den faller så ut att den blir mottagen och accepterad av medarbetarna utan att de 
blir förbisedda utan i stället motiverande för medarbetarna. 
Vi har studerat olika metoder vid förändring för att på så sätt skapa oss en uppfattning om hur 
dessa ställs emot varandra med fördelar och nackdelar. På detta sätt har vi skapat oss en för oss 
relevant uppfattning om för forskarfrågan intressant resultat. 
Vi är dock medvetna om att eftersom vi inte arbetar i organisationen som studeras, inte heller har 
detaljkunskap i denna organisation. 
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3 Teori 
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera teori som vi anser vara relevant för att 

besvara vår forskarfråga, vilka processer och metoder som kan vara relevanta för att inför 

förändringen teknikcollege på Rinmangymnasiet. Vi utgår från frågorna Vad, Varför? och Hur? 

Vi börjar med att titta på vad förändring i organisationer är för något, varför 

organisationsförändringar och vad detta innebär för organisationer i allmänhet och 

Rinmangymnasiet/Teknikcolleget i synnerhet. 

 

3.1 Varför ska vi känna till olika typer av organisationer vid förändringsarbete? 

 
När sextonhundratalets läkare behandlade sina patienter använde man sig av lavemang och 
blodiglar, oavsett vilken åkomma patienten än led av. I dag vet vi bättre och väljer 
behandlingsmetod som passar åkomman. När vi talar om organisationsförändringar är det precis 
lika självklart att vi ska anpassa förändringsstrategin efter organisationen och förändringen som 
ska utföras.(Ohlsson, Rombach, 1998) 
Det finns inga absoluta lagar och sanningar i organisationsteorin. De bidrag organisationsteorin 
ger är att avslöja tendenser och trender i olika organisationstypers sätt att fungera. 
Strukturen i organisationen är på många sätt ett ”skelett” i organisationen. Den ger organisationen 
dess form, samtidigt som den anger vilka slags krav som formellt ställs på medlemmarna, här 
finns befattningsbeskrivningar och bestämmelser. Dessa anger vad organisationsmedlemmarna 
förväntas göra och hur de ska uppträda. (Jacobsen, Thorsvik, 2002) 
 

3.2 Organisation 

Vad är en organisation? Man kan enligt Hammarén(Hammarén, 1997) anse att alla former av ett 
samordnat mänskligt beteende och samverkan människor emellan för att lösa gemensamma 
uppgifter som ”organisationsbeteende”. Om man ser saken på det sättet är förekomsten av 
organisationen ett allomfattande universalfenomen. (Hammarén, 1997) Han förklarar vidare att 
människor behöver varandra för att få saker och ting gjorda. Med ett organisationsbeteende 
uppnås mera än om individerna agerar var och en för sig, i allmänhet görs dock en snävare 
avgränsning, att organisationen är en social helhet som i regel mera avsiktligt konstruerats för att 
med mänsklig samverkan och resursomvandling med inslag av såväl planering, styrning, 
koordinering och kontroll uppnå vissa uppställda mål. (Etzioni, 1966) 
Då vi pratar om myndigheter pratar man om budget kopplade organisationer, dessa regleras mer 
eller mindre strikt av en budget som är fastställd utifrån en politisk bedömning, t.ex. skolor. Detta 
att jämföras med marknadskopplade organisationer i businessvärlden.(Hammarén, 1997) 
En organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda 
mål.(Jacobsen, Torsvik, 2002) 
Människor i organisationer agerar enligt ett organisationsbeteende, detta organisationsbeteende 
innehåller två komponenter: människors attityder och handlingar. Ofta antar vi att det finns ett 
samband mellan de båda förhållandena, så att attityder bestämmer handlingar. Vi tänker oss gärna 
att människor sätter upp mål och därefter väljer handlingar för att nå målen. Centralt i 
organisationsteorin är att antagandet att människors attityder och handlingar påverkas, formas 
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och skapas av organisationernas egenskaper. Henry Mintzberg är en välkänd akademiker som 
skriver om strategier och organisationsplanering, han har kritiserats för att ha tagit med sig från 
systemteorin ett av dess värsta drag, nämligen antagandet att en given struktur i regel är i balans. 
Om de olika designparametrarna ”passar ihop” får man enligt Mintzberg en stabil organisation. 
Som svar på denna kritik kan sägas att visserligen kan det finnas stabilitet, men att det i varje 
organisationsform ingår så många förhållanden som den enskilda organisationen inte har kontroll 
över att det hela tiden kommer förskjutningar mellan de olika parametrarna. Obalans är vanligare 
än balans. (Jacobsen, Thorsvik. 2002) 
 

3.3 Hur ser en organisation ut? 

3.3.1 Organisationsformer: 

Henry Mintzberg typologiserar organisationer genom att försöka reda ut vad en organisation 
består av (Mintzberg, 1979) Han hävdar att en organisation består av fem huvuddelar. 1) en 
operativ kärna, 2) mellanchefer, 3) en strategisk ledning, 4) en teknostruktur, 5) en 
servicestruktur. 
Kort kan dessa enheter sammanfattas att man katalogiserar verksamhetens alla delar, där ingen 
enhet är oberoende av den andra. (Jacobsen, Thorsvik, 2002) 
En annan beskrivning av en organisationsmodell är den så kallade maskinbyråkratin som bygger 
på Webers byråkratimodell. Denna struktur återfinns i olika typer av branscher, inte bara 
tillverkning.  
Den innebär att man har: 
En klar horisontell arbetsfördelning, som Weber kallar för kompetensindelning. 
Omfattande användning av regler som anger vad som ska göras i olika fall. 
Krav på skriftlig handläggning, för möjlighet till kontroll. 
Hierarki där det är klart bestämt vem som är överordnad och underordnad i de olika 
kompetensområdena. 
Befattningar är karriärmöjligheter att avancera. 
Den enskilde belönas med fast lön och har inte någon äganderätt till organisationens resurser. 
Fördelar med denna modell är t.ex. tydliga ansvarsområden, förutsägbarhet och 
effektivitetsfrämjande standardisering. 
Nackdelarna är huvudsakligen den byråkratiska strukturen på organisationen som gör 
verksamheten stel och svår att förändra. Att centralisera beslutsmakten kan verka inverka menligt 
på medarbetarnas motivation. (Jacobsen, Thorsvik 2002) 
 

3.3.2 Den divisionaliserade organisationen. 

För att enkelt åskådliggöra den här typen av organisation kan man tänka sig avdelningar i en 
organisation som bedrivs som egna företag. Beslutsprocessen stannar ofta på divisionsnivå men 
organisationen binds samman av en central administrativ ledning. 
Fördelarna med denna organisationsform är att synliggöra områdenas bidrag till slutmålet och att 
man lättare kan anpassa sig efter behov som finns på marknaden/ kunden. Medarbetare känner 
större ansvar och motivation om beslutsmakten stannar på divisionsnivå. 
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Nackdelen är att det finns risk för suboptimering inom de olika divisionerna. Varje division är 
fullt upptagen av sina egna mål och har inte råd att ta hänsyn till organisationens övergripande 
mål. 
 

3.3.3 Den professionella byråkratin. 

Denna organisationsform kännetecknas av professionalisering och av att de anställda på de olika 
avdelningarna har stor beslutsmakt och handlingsfrihet. Detta för att de har tillförskaffats stor 
kunskap för att lösa de uppgifterna på ett standardiserat och tillfredställande sätt. 
Maskinbyråkratin bygger på att lösa allt med regler och administrativa samordningsrutiner medan 
den professionella byråkratin vikt på att standardisera uppgiftslösningen genom systematisk 
rekrytering av professionella som representerar en speciell fackkunskap. I båda 
organisationsformerna är resultatet att standardiseringen skapar förutsägbarhet i fråga om hur 
uppgifterna ska lösas. När Mintzberg utöver att kalla denna organisationsform för professionell 
också kallar den för demokratisk handlar det enligt honom om att beslutsmakten inte är delegerad 
till en operativ kärna utan ligger hos de anställda, chefen på avdelningarna. De bästa exemplen på 

professionella byråkratier är sjukhus eller större skolor. 

Fördelar med denna organisationsstruktur är att genom delegering av beslut säkerställs en 
professionell arbetsordning. Kortare ledtider vid problemlösning och handläggning. 
Välkända nackdelar finne emellertid inom skola och vård. Rivalitet kan lätt uppstå mellan 
avdelningar och olika yrkesgrupper vilket kan generera samarbetsproblem eller göra 
organisationen svårstyrd. Det kan faktiskt vara så att eftersom man utgår från utbildning och makt 
inte ser till individens helhetskompetens.  Rektorer/Chefer sitter långt ifrån kärnverksamheten 
och på de olika avdelningarna formas subkulturer. (Jacobsen, Thorsvik, 2002) 
Till dessa katalogiserade organisationsstrukturer kan nämnas informella organisationsstrukturer. 
Begreppet informell organisation är en beskrivning av de mellanpersonella relationer som 
existerar inom organisationen och påverkar dess beslut, men antingen lämnas obeaktade av det 
formella organisationsschemat eller står i strid med schemat. (Hammarén, 1997) 
Allt fler tycks mena att de effektivaste organisationerna bygger sin ledning på gemensam 
uppsättning förtroendeskapande värderingar och normer, inte på användning av traditionella 
byråkratiskt- administrativa styrmedel.(Jacobsen, Thorsvik.2002) 
 

3.3.4 Lärande organisationer 

En lärande organisation är skicklig att ta till sig, utveckla och förmedla kunskaper och att 
förändra sig så att man tillämpar dessa kunskaper. Att ta till sig kunskap, utveckla och förmedla, 
det klarar många universitet, skolor, utbildningsavdelningar, men att förändra sig är betydligt 
svårare. De lärande organisationerna är ännu mycket få. Peter Senge visar hur man kan bygga 
upp en lärande organisation med hjälp av fem discipliner. Av dessa fem är tre individuella 
inlärningsdiscipliner, Systemtänkande, Personligt mästerskap, Tankemodeller är den tredje 
individuella disciplinen. De återstående disciplinerna är Teamlärande och Gemensamma visioner. 
Verkligheten är en helhet, men vi behandlar den som om den vore uppbyggd av oberoende delar. 
Femte disciplinen handlar om att komma till rätta med denna brist, eftersom det är ett måste i en 
lärande organisation där människors förmåga att vidareutveckla och förverkliga sina mål och där 
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människor ständigt söker ny kunskap, tillsammans. Helhetssynen är nödvändig för att vi ska 
lyckas med detta. (Senge, 1996) 
Den lärande organisationen är ett nätverk, ett slags matrisorganisation med många dimensioner. 
Nätverket finns inte som ett organisationsschema på papper utan inuti varje enskild medarbetares 
hjärna. Hur rutor och boxar och befattningsbeskrivningar ser ut spelar mindre roll än många tror. 
Det viktiga är att relationerna fungerar mellan de människor som är beroende av varandra så att 
arbetet blir väl utfört.(Wiberg, 1999) 
 

3.3.5 Kritik mot teorierna kring lärande organisationer 

På senare tid mer specifikt från 1980- talet till idag har det varit en explosiv ökning och 
popularitet av så kallade lärande organisationer. Men kan en organisation lära? Kan den ha 
kunskap och i så fall hur pass stor påverkan har det för organisationens bästa i framtiden? 
Levinthal (1997)har en mer stödjande ståndpunkt gentemot organisatoriskt lärande  
1)Organisationer utvecklar en tendens till att bli mer framgångsrika av kärnverksamhet 
2)Lärande processer supportar en flexibel och anpassningsbar kapacitet att förändra 
organisationens verksamhet. 
3) Spänningen mellan stabilitet och förändring ger ett fördelaktigt resultat för organisationen. 
Men begreppet ”lärande organisationer” ifrågasätts av Weick and Westly, 
Är lärande ett organisatoriskt eller ett individuellt fenomen? I deras mening är kombinationen av 
två ickeprecisa specificerade termer, organisation tillsammans med lärande.  De menar att det är 
två svårdefinierade termer som tillsammans med en interaktionseffekt dem emellan blir en 
nonsens konstruktion. De efterfrågar mer precision i begreppet lärande organisationer, Weick and 
Westly, 1996, pp 441 (Andersson, King, 2002) 
 

3.3.6 Den innovativa organisationen. 

Burns och Stalker (Burns, Stalker, 1961) gjorde en undersökning som de beskriver i skriften The 
management of innovation, där de jämförde olika företag inom samma bransch för att se hur 
företagens organisationsstrukturer såg ut. De fann två typer av organisationer, dels 
maskinbyråkrati för at använda Mintzbergs begrepp där beslutsfattandet var centraliserat. De fann 
också verksamheter som var löst organiserad. Så kallade platta organisationer. Regler och 
procedurer var ofta inte nedskrivna och fanns det något i skrift ignorerades bestämmelserna. De 
anställda fick själva hitta sin plats i organisationen och ta ansvar för vad som skulle göras. 
Aktoritetshierarkin var inte klar och beslutsmakten var decentraliserad. Dessa förhållanden 
bidrog till att de anställda tog initiativ, följde upp idéer och kunde arbeta kreativt. Burns och 
Stalker kallade denna organisation för organisk.  
Begreppet organisk har senare blivit inarbetat i organisationslitteraturen som benämning på 
organisationer som kännetecknas av följande egenskaper: 
Nätverksstruktur för auktoritet, kontroll och kommunikation. 
Arbetsuppgifterna omdefinieras ständigt och anpassas efter behov. 
Den enskildes roll är generellt definierad 
Kommunikationen är både vertikal och horisontell- allt efter behov. 
Fördelarna med innovativa organisationer är bl.a. att den vårdar och uppskattar medarbetarnas 
kompetens och kreativitet, dess flexibilitet och goda koordination. 
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Nackdelar med innovativa organisationer är att oklara auktoritetsförhållanden kan skapa 
frustration och osäkerhet. Denna beskrivning liknar organisationsbegreppet lärande 
organisationer. (Jacobsen, Thorsvik, 2002) 
I pyramidföretag ska även ganska små, enskilda beslut upp till toppen och vända. Högste chefen 
använder ofta styrelsen som beslutsfattare. Sedan går han tillbaka till organisationen och ger 
besked om hur styrelsen har beslutat. Ett sådant beslut blir lag, eftersom det inte finns någon 
högre instans att gå till. Dessa ”lagar” skickas så ner i organisationen.  
I Jan Carlzons horisontella modeller är rollfördelningen en annan. Den högsta nivån ska syssla 
med visionen, målinriktningen och den strategiska inriktningen i företaget. Formen av beslut, inte 
beslut om enskilda åtgärder. Nästa nivå arbetar med planering och ansvarar för resurser och tredje 
nivån är verksamheten, där alla enskilda beslut ska fattas. På detta sätt river man murarna och 
kommer igenom de organisatoriska murarna mellan människor i verksamheten.  
(J. Carlzon, 1985) 
 
Vid en föreläsning på Mälardalens högskola talar Prof. Hamrefors om organisationer i förändring 
och tar upp fyra frågeställningar om hur vi ser på en organisation. 
Funktion - Situationsanpassat ledarskap - t.ex. vikingarna, den som var bäst i situationen fick 
styra. 
Hierarki - Från kyrkan detta är inte flexibelt. 
Tillit - Skydda befolkningen, Japan- livstidsanställd, ledarna tog hand om dem. 
Kina- nätverk- skapa värde i sin uppgift - mandarin hade till uppgift att skapa värde till kejsaren 
vilket resulterade i att Kineserna skapade inofficiellt nätverk för att skydda varandra genom 
familjeöverenskommelser. Inflytanden är oerhört starka.(Hamrefors 070124) 
 

3.3.6 Kritik mot organisationsteorier i allmänhet 

Organisation är ett undflyende begrepp, man kan undra om organisationer överhuvudtaget finns?! 
(Ohlsson, Rombach, 1998) Företag är inget fysiskt objekt och har ingen klar urskiljbar form och 
substans. Detta sätt att se på organisationer har kritiserats hårt av filosofiskt anfäktade 
företagsekonomer och sociologer eftersom den skapar orimliga förväntningar på organiserandets 
konsekvenser. En av kritikerna Owe Jansson (1990) använde ytterligare ett sällsynt uttryck i sin 
kritik av vår ovana att se företag som fysiska objekt- hypostasering.(Ohlsson, Rombach, 1998) 
Vidare menar dessa författare att de håller med kritikerna, organisationer är inga föremål, snarare 
föreställningar om hur vi människor handlar. När man därför talar om pyramider, mekanismer, 
kanaler och näringskedjor, så är det i metaforisk, överflödig bemärkelse.  
(Ohlsson, Rombach, 1998) 
En rimlig definition av platt organisation innebär att det rör sig om en organisation med få 
hierarkiska nivåer. Små organisationer är därför ofta platta, medan hierarkin skjuter i höjden så 
snart organisationen växer. Riktigt platt blir en organisation som bara har en avdelning och ingen 
chef. Ohlsson och Romback menar att platta, organiska organisationer har svårt att fungera i 
praktiken. De går emot 1900-2000 talets managementlitteraturen när de talar om att en 
organisation inte kan fungera enbart med självstyrande individer och utan ledare, om det inte är 
så att organisationen inte behöver bekymra sig för fördelning av ansvar och befogenheter, någon 
motiverande arbetsfördelning att vissa utför mer av planering och samordning än andra, alla 
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uppgifter kräver så lite kunskap och kompetens att alla i organisationen kan utföra samma eller 
mycket lika arbetsuppgifter. Detta finns inte. De plattaste vi kan tänka oss är inga organisationer. 
(Ohlsson, Rombach, 1998) 
 

3.4 Förändring 

 

3.4.1 Vad är en förändring? 

 
De författare vi läst har olika benämningar för förändringar och man skiljer på graden av 
förändring i en organisation. Joseph Schumpeter (1883-1950) skiljer på radikala förändringar 
(omvälvande) och inkrementella förändringar (stegvisa). Vid radikala förändringar medför 
nödvändig nedbrytning av existerande kulturer. Detta för att ge plats åt ny utveckling och nytt 
utrymme. En inkrementell förändring enligt Schumpeter går ut på att man inför en viss del nytt i 
en redan existerande kultur. (www.wikipedia.se om Schumpeter)  
 
Ahrenfelt(2001) gör en uppdelning i två kategorier av förändring. Förändring av första ordningen 
är en förändring inom organisationen(systemet) som inte i nämnvärd utsträckning påverkar 
organisationen förutom i detaljer. Dvs. ”business as usual” men något bättre. Vid en förändring 
av andra ordningen däremot genomgår hela organisationen genomgripande kvalitativa 
värdeförskjutningar som i grunden förändrar både tanke och handling. 
 
Förändring av första ordningen. Med detta menas en förändring inom systemet, dvs. en övergång 
från ett inre tillstånd till ett annat utan att systemet självt förändras. Vi tänker på samma sätt, vi 
identifierar och löser problem på samma sätt och vi letar efter möjligheter på samma sätt som 
tidigare. Vi förnyar något som redan finns. Vid en förändring av andra ordningen däremot 
förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet 
förändras kvalitativt.(Ahrenfeld 2001) 
En förändring kan ge olika uttryck organisatoriskt och hos olika människor. En organisation är ett 
levande system som påverkas ständigt och kontinuerligt av den egna livsfären. Människan är 
organisationens minsta agerande del och har en avgörande inverkan på 
förändringsprocessen.(Ahrenfeldt 2001)  
Förändringskompetens och lärande går hand i hand. För att hantera förändrings krävs lärande. 
Vid lärande sker förändring. (Pettersson, Westlund, 2007) 
 
Det finns lika många förändringskoncept som det finns organisationer. Strukturen är därmed 
variabel. Det kan förklara avsaknaden av en modell för förändring. Detta betyder att man alltid 
måste situationsanpassa den modellen. (Hernandez, Scotti 2007) 
Verkligheten är en helhet, men vi behandlar den som om den var uppbyggd av oberoende delar 
och nöjer oss med att förstå hur var och en fungerar. Helhetssynen är viktig för att lyckas med att 
sträva efter samma mål och ständigt söka kunskap tillsammans. Att tillsammans skapa en lärande 
organisation där alla strävar efter att ständigt utvecklas och lära nytt är en framgångsfaktor. En så 
kallad lärande organisation. Det räcker inte längre att några få medarbetare utbildas för hela 
företaget och det räcker inte heller att någon i toppen fattar beslut som ska följas av alla. Alla har 
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innerst inne lust att lära, det ligger i människans natur. De företag som tar tillvara på människans 
lust till att lära på alla nivåer i organisationen är öppen för ständiga förändringar, och har därmed 
också bättre förutsättningar till att lyckas vid en större förändring, en förändring av andra 
ordningen. (Senge 1990) 
 

3.4.2 Varför behöver organisationer förändring? 

 
Inom systemteorin talar man om två system, det öppna och det slutna. Det slutna systemet har 
ingen interaktion med kontext och omvärld, det släpper inte in något från utsidan. Medarbetare 
och ledning arbetar på samma sätt som de alltid har gjort, utan att ta hänsyn till att omvärlden och 
verksamheten förändras. Ingenting kommer in i ett slutet system och ingenting lämnar det. För 
medarbetarna kan man tala om mental entropi, d.v.s. att större delar av medarbetarnas energi 
används till annat än kreativt och produktivt arbete för att anpassa verksamheten till nya tankar. 
Ett slutet system, kan överleva över tid, det är vanligare att organisationer som bistår finansiering 
i form av öronmärkta pengar från stat och regering gör det än företag ute i näringslivet.  
Det öppna systemet handlar om att ta in information från utsidan, samtidigt som man kan släppa 
gamla tankebanor som inte längre är aktuella för att föra verksamheten framåt. Det öppna 
systemet karaktäriseras också av vad Bertalanffy1 kallade ekvifinalitet. Innehållet i detta begrepp 
är i stort sätt att alla vägar bär till Rom. Har vi i en verksamhet klar målformulering och var 
medarbetare vet vad som ska uppnås arbetar man alla mot målet, var och en på sitt sätt, med 
samma ambition, når man vad som kallas ekvifinalitet. (Ahrenfeldt, 2001) 
Många förändringsprocesser blir sjösatta med pukor och trumpeter, men ganska snart kan man 
konstatera att insatsen inte lyckats. Andra åstadkommer snabba resultatförbättringar men 
framgången blir kortvarig. Orsaken är inte att företagen har gjort för lite, utan försökt att göra för 
många insatser samtidigt. (Wiberg, 1999)  
 

3.4.3 Hur reagerar medarbete i förändring? 

Som jag tänker och förväntar mig - så tycks det bli. 

Kay Pollak skriver i sin bok om hur våra tankar påverkar oss människor och vad som egentligen 
händer på djupet i möten mellan människor. 
Tankens kraft påverkar oss människor, de påverkar våra upplevelser och känslor. Genom att 
föreställa oss en kommande situation med positiv inställning påverkar vi resultatet.(Pollak, 2001) 
Man kan tala om två typer av förändringsmotstånd som i sin tur kan brytas ner i olika kategorier. 
Den första är individuellt motstånd som kan ha sin grund i osäkerhet inför den stundande 
förändringen. Individuellt motstånd kan också ha rationella orsaker som att det faktiskt innebär 
en försämring för individen. Ofta innebär själva förändringen en högre arbetsbelastning under en 
period och påfallande ofta saknas resurser för att stödja och avlasta medarbetarna vilket kan leda 
till ett naturligt missnöje. Den andra typen av förändringsmotstånd är organisatorisk och kan bero 
på att den organisationskultur som finns inte passar det nya sättet att arbeta på vilket leder till 
stora svårigheter då en företagskultur är svår att förändra. Organisatoriskt motstånd kan också 

                                                 
1 Karl Ludwig von Bertalanffy(1901-1972) är känd som en av upphovsmännen kring systemteorin. 
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vara dåliga kommunikationsvägar. Det man kallar kommunikationsvägar kanske i själva verket 
bara är envägs informationskanaler.(Hernandez & Scotti, 2007) 
 

3.4.4 Hur ter sig förändringsmotstånd? 

När det talas om förändring väcks skiftande och inte sällan starka känslor beroende på vem/vilka 
som talar och i vilket sammanhang. Men ”förändring” har liksom ”makt” och ”projekt” haft en 
tendens att profaneras och tillskrivas mening utöver ursprunglig innebörd. (Lindberg, Rundqvist 
1999) Begreppet handlar om transformation, en process, där enheter byts, gammalt lämnas för 
nytt. Det säger ingenting om färdriktning eller hastighet. 
När vi talat om förändring kan vi, felaktigt, tolka in en vilja till förbättring, eller lika felaktigt, en 
process i riktning mot försämring. Ordet i sig kan väcka tankar om avsikter men också om 
förändringens innehåll eller kvalitet. (Lindberg, Rundqvist 1999) 
Att bemöta en förändring kräver en öppenhet mot det okända, vilket ofta är lättare sagt än gjort. 
När den offentliga sektorn byggdes ut planerades den för alla och envar och det officiella 
budkapet var att folkhemmet byggdes för all framtid. Ett uttryck för den tidsandan finner vi 
exempelvis på skolbyggnader med ”Folkskola” inhugget i sten. Folkskolan hade kommit för att 
stanna och skolverksamheten skulle förläggas just till den byggnaden. Huset uppfördes utan tanke 
på att det skulle bedrivas någon annan verksamhet i det huset. Detta skulle idag te sig som 
märkligt. Nu talas det istället om att skapa flexibla lokaler. En skola byggd i dag ska kunna 
anpassa sig till skiftande aktiviteter. 
Även om vi på grund av olika erfarenheter reagerar olika på begreppet förändring kan man belysa 
olika aspekter av detta fenomen enligt Lindberg och Rundkvist. Varje förändring, hur 
efterlängtad den än må vara kräver ett visst mått av smärta. Individer förbehåller sig olika till 
förändring men alla upplever olika grad av smärta som en reaktion på att lämna något invant. 
Alla förändringar, stora som små innebär nya rutiner som får mer eller mindre kännbara effekter 
på vardagen.(Lindberg, Rundkvist.1999) 
En förlösande övning inför förändring kan vara att samla medarbetarna till ett så kallat 
kräkseminarium. Det kan väcka viss munterhet att få besvara frågan; 
- Varför kommer detta förändringsarbete att gå åt skogen? 
- Om vi tänker på länge sikt, säg om tre år, finns det något värdefullt i detta arbete?   
Vad är det som är viktigt med tanke på individuella - och gruppreaktioner vid en förändring på en 
arbetsplats? (Ahrenfeld, 2001) Idén att fundera på om rätt saker görs på rätt sätt är bara ett 
exempel på ett enkelt sätt att börja reflektera. Att man i organisationen använder olika modeller 
som kan hjälpa till att systematisera reflektionen är bra redskap. (Peterson, Westlund, 2007) 
 
Vetenskapen i allmänhet och naturvetenskapen i synnerhet har en utomordentligt stor påverkan 
på vårt tänkande, vilket gör att vi inte kan prata om förändringsarbete utan att ta en titt på 
vetenskaplighet och på den kognitiva grund verklighetsbeskrivningen står på. 
Vetenskapen ger oss en världsbild, en referenspunkt, ett rätt eller fel, sant eller falskt. Den styr 
vår verklighetsuppfattning utan att vi nödvändigtvis förstår varifrån den kommit. 
Att arbeta med förändring har en startpunkt, eller snarare en referenspunkt. Man beslutar om ett 
här och nu läge eller eventuellt ett framtidsläge. Hur vi uppfattar den aktuella verkligheten är 
därför avgörande för hur vi uppfattar förändringen som helhet.(Ahrenfeldt, 2001) 
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3.4.5 Vad utmärker en förändring? 

Ingen kan hålla ihop en organisation, en familj eller ett samhälle i huvudet. Vi bär med oss bilder, 
föreställningar och berättelser om hur verkligheten fungerar. Filosoferna har diskuterat 
tankemodeller i århundraden, åtminstone sedan Platons liknelse med grottan. Kejsarens nya 
kläder är en klassisk berättelse om hur människor har fastnat i sina tankemodeller. Hans storhet 
förhindrade människor från att se hans nakenhet. Våra tankemodeller styr inte bara hur vi tänker 
utan även också hur vi agerar. De flesta som lär sig vad tankemodeller är och vilken roll de spelar 
blir överväldigade. För första gången inser de, att det vi har att utgå från är antaganden, aldrig 
sanningar, att vi alltid betraktar världen genom våra tankemodeller och att dessa modeller alltid är 
ofullständiga och sällan tar hänsyn till hela systemet. 
För att utveckla en organisations förmåga att arbeta med tankemodeller måste man lära sig nya 
färdigheter och förändra organisationens arbetssätt. T.ex. rutiner och system, så att dessa 
färdigheter används i det dagliga arbetet. Först måste man identifiera verksamheten, sedan 
utveckla chefers och medarbetares förmåga att lära av varandra. (Senge 1996) 
Kay Pollak som är en välkänd svensk filmregissör skriver i sin bok ”Att välja glädje” om att 
förstå djupet i möten mellan människor och människors inställningar till sig själva och andra. Att 
tankar är skapande, som du tänker blir det och att man som ensam individ väljer vilka bilder man 
frammanar. Han skriver om konsten att mötas utan rädsla. Att äkta sann glädje mellan människor 
endast kan uppnås då alla individer i en grupp känner tillit och trygghet.(Pollak 2001) 
 
Alldeles för ofta när man tittar på organisatoriska förändringar och dess ledarskap är vi låsta vid 
stereotyper och åläggande både för att diagnostisera hur människor kommer att reagera på 
förändringen och för att revidera motståndet till förändringen. Det är en fara med att anpassa sig 
efter dessa och förvänta sig att det sedan ska fungera. 
Mycket av det arbete som managementgurus och konsulter inom området förändringsledning har 
över många år tagit fram åtgärder och förslag på hur människor i organisationer som står inför 
förändringar ska manipuleras på rätt sätt (i all välmening) med förevändning att de ska ändra sin 
dagliga prestationsförmåga . 
Enligt John Sinclair på Napier universitetet i Edinburgh, Scotland så man måste man se över 
kulturen på det företag man ska förändra och anpassa metoder efter dess kultur. (Sinclair, 1994) 
 

3.5 Motivation 

3.5.1 Vad är motivation? 

De flesta teorier om motivation har sina rötter i principen om hedonism. Denna princip går ut på 
att människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande och försöker undvika smärta. 
Tanken formulerades redan av de ”gamla grekerna” men var mest framträdande som förklaring 
till mänskligt beteende bland 1700- och 1800- talens filosofer. I början av 1900- talet började 
motivationsteorin så att säga förflyttas från filosofi till de nya beteendevetenskapliga ämnena 
psykologi och pedagogik. I takt med att beteendevetarna började intressera sig för motivationen 
som ämne började de också upptäcka bristerna i hedonismprincipen. (Jenner, 2004) 
Därefter tog insiktsteorierna över, genom förgrundsgestalterna James, McDougall och Freud. De 
menade att varje individ är utrustad med insikter, eller drivkrafter, vilket ligger bakom allt 
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beteende. (insikt och drift användes här som synonymer). Insiktsteoretikerna ägnade sig mycket 
åt att peka ut de grundinstinkter som kunde förklara allt beteende. 
Även denna form blev så småningom kritiserad och ifrågasatt. Är det verkligen så att människan 
endast styrs av grundinstinkter? 
Det trodde inte Clarc Hull i början av 1940- talet. Hull presenterade en ekvation för att förklara 
 ”styrkan i en organisms” beteende. Ansträngning= Drivkraften* Vanan. Formeln kan utläsas så 
här, desto starkare drivkraften och vanan är, desto större blir ansträngningen. Ordspråket ”Bränt 
barn skyr elden” säger något om vad det handlar om. 
Det finns en samstämmighet mellan Hulls reviderade teori och en tredjegrupp av 
motivationsteorier, nämligen de kognitiva teorierna. En betydelsefull skillnad finns också. 
Drivkraftsteoretikerna använde djur i labb och satte ett likhetstecken mellan drivkraft och 
fysiologiskt behov. Kognitionsteoretikerna är istället intresserade av att förklara mänskligt 
beteende och de ”psykologiska krafterna”. 
Kognitiv teori 

En grundsats i den kognitiva motivationsteorin är att de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt 
beteende är tankar, förväntningar och aningar som individen har rörande framtida händelser. 
Kurt Lewin, är en av de mest framstående inom detta ämne och han har formulerat en sats som 
säger. Målets värde är lika med uppnåendets värde gånger uppnåendets sannolikhet minus 
misslyckandets värde gånger misslyckandets sannolikhet. Det hela kan liknas vid en våg, där 
uppnått värde och sannolikhet ligger i ena vågskålen, misslyckandet i den andra. Den som väger 
tyngst bestämmer individens handlande. Dessa teorier kallas för konflikt och balansteorier. 
Dessa teorier som här nämnts har, trots sina likheter en sak gemensamt. Alla har gjort anspråk på 
att avslöja hela sanningen om motivation. (Jenner, 2004) 
 

3.5.2 Hur påverkar motivation vid en förändringsprocess? 

Varje individ lever i en högst personligt skapad värld. Skapelseprocessen som pågår i psyke och 
kropp är en interaktion mellan bl.a. sensoriskt inkommande information, personlighet, tidigare 
erfarenheter, försvarsmönster, kompetens och tid. Alla former av informationsprocessande kräver 
tid. Vi behöver tid för att ställa samman den inkomna informationen, tid till att tolka och tid till 
att skapa förståelse till det vi upplever. (Ahrenfeldt, 2001) 
Motivation kopplas till behov, detta inkluderar två komponenter, vad människor vill göra och hur 
starkt de vill göra det. (Western, D, 2002) 
Vidare kan sägas att motivationen färgas av vad man ser som en möjlighet för stunden. Om målet 
är för långt borta, om det ligger bortom horisonten, så påverkas inte motivationen i termer av att 
känna sig misslyckad om man inte uppnår det. Man tänker snarare att det här är ingenting för 
mig. (Jenner, 2004) 
Abraham Maslow (1962, 1970) talar om en hierarki av behov i koppling till motivation. 
Utgångspunkten är Maslows humanistiska synsätt på psykologin och hans intresse för just 
motivation. Den första nivån består av våra psykologiska överlevnadsbehov, därefter, på nästa 
trappsteg hamnar vårt trygghetsbehov, som följs av behov av kärlek och tillhörighet, behov av en 
positiv självbild och högst upp i den hierarkiska behovstrappan är vårt behov av 
självförverkligande. Självförverkligande definierades på följande sätt av Maslow (1970) 
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”En musiker måste skapa musik, en konstnär måste måla och en poet måste skriva, 

om de ska kunna få någon sinnesfrid. Det som en människa kan bli, det måste hon 

bli. Det är behov som utgör självförverkligandet.” (Eysenck, 2007, s497) 
 

Begränsande i denna teori är Maslows antagande att samhället har en benägenhet att få negativ 
inverkan på människors självförverkligande. Ett hinder för självförverkligande kan vara det tryck 
mot konformitet som finns, men samhället kan också gynna människors förverkligande. 
Samhället i västvärlden har skapat möjligheter till utbildning och utveckling för personer med 
speciella färdigheter och förmågor. Detta borde leda till att människor ges en större möjlighet att 
förverkliga sig själva tack vare samhället och inte trots samhället.(M. Eysenck, 2007) 
Människor kan utveckla och dra nytta av både yttre och inre motivation. Yttre motivation är 
vanligtvis enkel att identifiera. Inre motivation lyfts av många upp som något kraftfullt, men är 
samtidigt svårare att stimulera. (Peterson, Westlund, 2007) 
 

3.5.3 Motivation kopplat till kommunikation. 

Vid en organisationsförändring har ledaren mottagit och behandlat information kring hur 
arbetsprocessen kommer att se ut innan denna redovisas och presenteras för medarbetarna. Det 
betyder att ledaren projicerar sin egen förförståelse på sina medarbetare och tror att de uppfattar 
världen som han gör. Då de inte gör det antar han att psykologiska försvar är aktiverade hos 
medarbetarna och att dessa inte vill medverka i förändringsarbetet. Detta kan vara alldeles fel. De 
kan vara så att medarbetarna istället behöver mer tid till att processa informationen innan de kan 
ge sig hän i det nya. Detta kan kallas för en motivationsklyfta. (Ahenfeldt, 20001)  
 
 

3.6 Kommunikation 

 

3.6.1 Vad är kommunikation?  

Information är en envägsprocess medan kommunikation är en flervägsprocess och en dialog. 
Detta är viktigt att komma ihåg när man talar om förändringar av andra ordningen, eftersom det 
annars kan vara så att informations sprids och är förväntad att den efterlevs, att man är överens. 
Vad man är överrens om kan det vid närmare eftertanke vara vitt skilda åsikter om. (Ahrenfeldt 
2001) 
I Elias Wesséns ordbok Våra ord står att läsa att ordet kommunikation kommer av latinets 
communicare, göra gemensam, och att betydelsen närmast är att stå i förbindelse med. Fysisk 
kommunikation som tåg och flyg sammanbinder olika orter. Med mental kommunikation blir 
tankar, känslor och önskemål gemensamma för en eller flera parter. (Hansson 2007) Temat i 
dagens samhälle är förändring. Förutsättningarna ändras i allt snabbare takt både i näringslivet 
och för organisationer och myndigheter. Denna snabba utveckling är en av anledningarna till att 
arbetet med planerad kommunikation blir allt viktigare. Som medarbetare behöver vi förstå vad 
som händer runt om oss. Vi behöver se sammanhang och möjligheter att själva skapa oss en 
uppfattning i olika sakfrågor. (Eriksson 2007) 
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Även om vi har som avsikt att ta emot informationen som delges oss nollställda, har vi svårt att 
frigöra oss från mekanismer som påverkar mottagningen. 
Det är en sorts individens självförsvar mot otillbörlig påverkan som träder i funktion. Vi vill 
gärna veta vem kommunikatören är, vad han representerar innan vi är villiga att lyssna på 
budskapet. 
Vi vill också sätta in meddelandet i ett sammanhang innan vi kan besluta oss om 
kommunikatörens avsikter. Försvarsmekanismer sitter djupt i folksjälen. I bondesamhället var 
man på sin vakt mot utsocknes folk. Till folklig klokskap hörde också att det ligger något lurt 
bakom oväntad generositet.(Hansson, 2007) 
 

3.6.2 Varför behövs kommunikation vid förändringar? 

Enligt den kognitiva motivationsteorin är kommunikation det kanske viktigaste verktyget för 
motivation. Förväntansteorin hävdar till exempel att individer motiveras att prestera något för ett 
mål om de värdesätter målet och kan se att det som de gör leder till att målet uppnås. Detta 
förutsätter att tydliga mål kommuniceras till de anställda som gör att man sluter upp kring målen. 
Kommunikation är en central del när det fattas beslut i organisationer och när organisationer ska 
lära. (Jacobsen, Thorsvik, 2002) 
Befintliga kommunikationskanaler, beroende på hur de ser ut, påverkar 
organisationsförändringen. Är kommunikationen trög kan man förvänta sig att 
förändringsprocessen tar sig samma uttryck. (Hernandez, Scotti 2007) 
Förändringsarbete möter ofta motstånd och därför är det viktigt att förstå hur detta motstånd 
uppkommer och hur vi kan motverka det genom effektiv, välriktad kommunikation. 
Utan en kedja av kommunikationsinsatser stannar allt förändringsarbete upp. Förnyelse handlar 
om att kollektivt glömma och tänka om. 
Det är viktigt att från ledningen påvisa vikten av förändring, vilka alternativ man vägt och varför 
man valt just det nya arbetssättet. Det är viktigt att från ledningen ha goda insikter om hur 
företagskulturen på avdelningarna fungerar i vardagen . Utifrån nya kunskaper och rådande 
värderingar blir det lättare att föra en dialog. Med ökad gemensam faktabas blir det möjligt att ta 
beslut om hur förändringen ska genomföras. Allt för ofta händer det att det överrenskomna 
förändringsarbetet inte hålls och därmed har man skapat ny oro. 
(Eriksson, 2007) 
 

3.6.3 Hur kan man göra för att främja kommunikation i förändringsarbete? 

Ett sätt att vid införandet av en förändring se till att information sprids och tas emot samt 
återkopplas kan vara att utse s.k. Gatekeepers. Dessa är ofta väl positionerade i det interna 
kommunikationsnätverket. Dessa finns på plats där den informella informationen sprids, dvs. 
t.ex. vid kaffemaskinen eller på andra platser i organisationen där just sådan viktig informell 
kommunikation äger rum. Studier visar att samlar man upp denna typ av information kan man på 
ett tidigt stadium motverka spekulativ och kanske felaktig informationsspridning. 
Kan dessa möten ske tvärfunktionellt, där människor i alla delar av organisationen träffas 
förutsättningslöst och informellt skapas dessutom en bieffekt av korta ledtider och utrymme för 
idégenerering. (Tidd, Bessant, Pavitt. 2005)  
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Scenarier som arbetsmetod, ett sätt att skapa en intern dialog om behovet av förändringar. Att 
strukturera flera alternativa framtidsbilder. I scenarioarbetet är frågorna om framtiden mer 
intressanta än svaren. Därför kan alla i en organisation delta, metoden blir inte reserverad för 
ledningen i stort eller enskilda medarbetare. I scenarioarbetet accepteras osäkerhet och komplexa 
bilder om att framtiden inte kan förutsägas i femårsplaner. 
I första skedet analyseras övergripande förändringar i stort, de delas då in i relevanta områden. 
Till exempel politiska beslut, sociala strukturer, ekonomisk utveckling osv.. 
Baserat på en analys om vad som händer i omvärlden kan i ett andra steg logiska händelsekedjor 
skapas utifrån de fakta som tagits fram. Det viktiga är att identifiera utlösande faktorer och 
drivkrafter som kan påverka utvecklingen i en viss riktning. 
När scenarierna formulerats behöver de utvecklas så att de blir kommunikativa, som ett slags 
vuxensagor om framtiden. 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte skapas en bild av framtiden utan flera alternativa. De 
ska vara jämförbara och lika troliga. I annat fall kan ledningen fasta för ett drömscenario och 
styra organisationen mot detta, då är vi fast i en statisk femårsplanering. 
Därefter bryts strategierna ner till konkreta planer som fortlöpande stäms av med den faktiska 
utvecklingen i omvärlden. Scenariomodellen i sin form är oerhört kommunikativ. Metoden sätter 
människan i centrum- inte systemen och organisationen. Att diskutera möjliga framtidsplaner 
föder kreativitet och skapar engagemang. 
Med detta som grund utarbetar organisationen en verksamhetsplan för de närmaste 
åren.(Eriksson, 2007) 
 

3.6.4 Risker i kommunikation vid förändringar. 

En risk kan vara att medarbetare och chefer inte har insikt i varför förändring behövs, då tar det 
tid att skapa denna insikt och sedan utföra förändringarna. Det avgörande är därför att först reda 
ut om organisationen har förändringsinstinkt och samtidigt kartlägga om förändringsarbetet är 
akut eller om åtgärder kan ske över en längre tid. Detta resonemang bidrar till taktik som 
ledningen måste välja. 
Oklara visioner och mål, om ledningen inte är tydlig med varför man måste förändra arbetssättet 
kan det leda till att hela organisationen försätts i vakuum. En farlig fälla är att det är för stort 
glapp mellan det upplevda nuläget och den framtid som skisseras. 
Felaktig retorik, ett vanligt misstag är att budskapen är ensidigt toppstyrda. För att få med sig 
människor krävs en positiv och konstruktiv framtidsbild. Det krävs också engagemang från 
ledningen att hantera medarbetarnas tveksamheter. 
I en organisationsförändring kan det vara mellanchefer som är mest tveksamma och som får mest 
skilda arbetsuppgifter från tidigare. Så det kan alltså vara så att det inte är medarbetarna som har 
störst tveksamhet till förändringen utan mellancheferna som under ytan är de mest bekymrade. 
För att undvika rykten är det viktigt att inte kommunicera generellt, utan från var och ens 
situation. Det är även viktigt att kommunicera kontinuerligt, minst varje vecka under en 
förändringsprocess. Kartlägg sammanhang, helheter och konsekvenser så att inte var och en 
behöver gissa eller dra egna slutsatser på lösa grunder.(Eriksson, 2007) 
Centralisering i ett företag ger större genomslagskraft för kommunikationsfunktionen, vid en 
decentraliserad organisation flyttas kommunikatörsrollen allt längre ut i periferin. Inte sällan 
sviktar kommunikationens samordning, innan de nya positionerna är etablerade.(Hansson, 2007) 
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3.7 Förändring i skolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 Varför ska skolan förändras? 

Lagar utgör uttryck för samhällets normer och är alltså inte värderingar i största allmänhet. Lagar 
måste stämma med grundläggande förhållningssätt och synsätt hos de som ska följa dem. Det är 
en komplikation när det gäller skolan. Vi har av tradition en skola som inte är demokratisk. 
Undervisningen är inte utformad ” i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar”. Den är många gången inte präglad av” aktning för varje människas egenvärde”. 
Snarare speglar skolans praxis vuxenvärldens och överhetens rädsla för att barn och ungdomar 
inte ska välja ”det rätta”. Istället för att ge goda förebilder, fördela ansvar och lita till individers 
strävan efter innebörd och mening, tenderar vi att tvångsmata våra barn och ungdomar med 
omvärldsföreställningar bevaka deras rörelser i tid och rum. Det är som om vi inte litar på att de 
ska bli bra människor om vi inte ständigt övervakar dem.(Sundgren,1996) 
Varför blir det som ska vara en väg till kunskap och myndighet för många istället en väg till 
okunskap och omyndighet? 
I skolan dominerar tron om texternas möjlighet till att förmedla kunskap, ända sedan munkarna i 
de europeiska klostren. Pedagogik som praktik och vetenskap har därför långt in i vår tid varit 
nära knuten till trosföreställningar och bunden till texter. Idag säger vi att vi lever i ett 
sekulariserat samhälle. Gudstron är inte längre självklar, bibeln och katekesen är inte längre de 
givna utgångspunkterna för skola och undervisning. Föreställningen om att kunskapen är 
förborgad i skrivna texter har vi emellertid till stor del behållit. Lite tillspetsat kan man säga att 
texttroheten har bestått men att Gud har ersatts av vetenskapen. Frågan är om vi inte idag har 
kommit till en punkt där samhällets förändring kräver en mer radikal omprövning av skola, 
undervisning och kunskapsbegrepp. En skola är ett system definierat av lagar, regler och 
ordningsstrukturer. I detta avseende skiljer sig skolan inte från andra institutioner i samhället. 
Men skolan skiljer sig i det avseendet att den är avsedd för barn, dvs. för hjärnor som inte är fullt 
utvecklade eller definierade av lagar, regler och ordning. Trots detta skiljer sig inte skolan, sådan 
den är idag, i princip från institutioner som är menade för vuxna. Lagar, regler och ordning är 
olika former av information. Skolans ordningsregler, regler för undervisningsmetoder och 
specifikationer av skolans läroplan, är också information. Och då vår uppfostringsfilosofi i 
praktiken går ut på att maximera kunskapen på andra resursers bekostnad är barnet formligen 
inhöljt i en ”informationskapsel” under sin skoltid. För hjärnan innebär det att den anpassar sig 

Skollagen (1985:1100) 
1a kapitlet Allmänna föreskrifter 
2 § Verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med 
Grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö.  

(www.skolverket.se) 
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till en informationsmiljö, en ordningsmiljö. De delar av hjärnan som av naturen är avsedda för 
samlande, lagring, bearbetning och utsändning av information utvecklas kraftigt under ett 
kroniskt kunskapstryck. Andra delar av hjärnan blir underutvecklade. (Bergström, 1991) 
I en skola som dagens, som är specialiserad på kunskapsmaximering, är den ideala eleven stilla 
och tyst, rik på kunskap, lydig och utan egna initiativ. De som vi idag betecknar som i en positiv 
mening initiativrik elev betyder; rik på våra” initiativ”. 
Vi måste istället maximera hjärnans alla resurser. Med detta betyder att barn ska få producera 
sina egna idéer, utöva sin aktivitet till den grad de själva vill och inta den kunskap av den art och 
till den grad de själva vill. Detta är svårt för oss att gå med på. Motargumenten är bekanta för oss 
alla: Vad blir av barn som inte får mycket kunskap? Som inte kan behärska sig och som inte lyder 
samhällets moral? Motsatt fråga: Vad blir det av barn som får mycket kunskap och som behärskar 
sig helt och som lyder våra värden? Svar: de blir värde invalider som vi, som använder energi och 
kunskap i form av förstörande teknik och ekonomi på ett omänskligt sätt och som förstör 
balansen i naturen etc. Till allt detta bidrar det nutida skolsystemet. (Bergström, 1991) 
 

3.7.2 Vad innebär förändring i skolan? 

Att möta motstånd till förändring i skolan kan inte övervinnas utan systematiska förändringar. 
Innovativa lösningar är nödvändiga för skolorganisationer för att följa med näringslivet (Dipaola, 
Hoy, 2001) 
Den strategiska verksamheten i företag och organisationer omfattar ett antal centrala frågor som: 
Vad är syftet med vår organisation? Varför och för vem finns vi till? Vad är vår kärnverksamhet? 
Vilka organiska och funktionella strategier kommer till uttryck i vår verksamhet, det vill säga 
vilka ledande idéer och principer styr sättet att organisera, användningen och utvecklingen av de 
personella resurserna, finansieringen osv.? 
Dessa strategifrågor handlar dock bara om nuläget. Kärnan i den strategiska processen är snarare 
förflyttningen av organisationen från dess historia in i framtiden. 
(L. Melin red. B.Czarniawska, 1998) Melin namnger en tolkning av Mintzberg som tidigare 
nämnts i detta arbete, ett flertal  kända strategiskolor som är kända i svensk strategiforskning 
framtagna av exempelvis Schumpeter ,från den entreprenöriella skolan, Porter, 
positioneringsskola osv.(Se vidare L. Melin red. B.Czarniawska, 1998) Den inneboende 
dynamiken i strategiskolorna handlar till stor del om ”kampen” mellan det befintliga, det vill säga 
det historiskt framväxta och det framtida möjliga. Med andra ord mellan att bevara, befästa och 
försvara det nuvarande och att ifrågasätta, tänka om och kreera det nya. 
 

3.7.3 Hur kan skolan förändras? 

Det finns en kultur av att ”hålla en snygg profil utåt” och därmed en osäkerhet och ovana att 
bedriva förändringskoncept i offentlig sektor. (Caple, 1995) 
At arbeta med förändring är många gånger svårt i den offentliga sektorn och därför är det enlig 
Wendy James speciellt viktig att fokusera på ledarskapet. Vid en förändring påverkas även 
ledarskapet, då system och procedurer ändras och kommunikationssystem ser annorlunda ut. 
Tidsbrist och stress från ledare påverkar detta och kan därmed vara en bidragande orsak till 
förändringsmotståndet som uppkommer. (James, 2005) 
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I boken ”Good to Great” kan man läsa om hur man som ledare för en organisation kan agera för 
att lyfta fram medarbetares reaktioner på verkligheten. 
När man gör en uppriktig och sanningsenlig ansträngning att fastställa sanningen om sin 
situation, blir de rätta besluten ofta självklara.(Collins, 2001) Det går inte att fatta bra beslut om 
inte hela processen genomsyras av att man uppriktigt ser sanningen i vitögat. 
En grundläggande uppgift när en organisation förvandlas från ett lagom företag till en 
mästarorganisation, är att skapa en kultur där människor har goda möjligheter at bli hörda, vilket i 
slutändan leder till att sanningen får utrymme. 
 
Att skapa en miljö där sanningen får höras, kräver fyra grundläggande element: 
1)Led genom frågor, inte genom svar 
2)Skapa en dialog, inte en debatt, inte tvång. 
3)Genomför en kritisk analys utan at lägga skulden på någon. 
4)Skapa ett system med röd flagg, som förvandlar information till information som inte kan 
ignoreras. 
Det handlar enligt författaren av denna bok att se sanningen i vitögat och reagera på motgångar. 
Detta gör att man stärks av dessa. Att du som ledare kan behålla tron på att du oavsett 
svårigheterna kan och kommer att gå segrande ur striden, SAMTIDIGT som du accepterar den 
bistra verkligheten oavsett hur svår den är. En paradox som inte är alldeles enkel att följa. 
Collins skriver vidare om oväntade upptäckter, att karisma kan vara en belastning lika väl som en 
tillgång, eftersom ledarens starka personlighet kan hindra andra från att förklara hur den bistra 
verkligheten ser ut. 
Ledarskap handlar inte bara om visioner. Det handlar om att få människor att acceptera den bistra 
verkligheten och handla därefter.(Collins2001) 
Ett bra ledarskap handlar enligt Prof. Hamrefors, Mälardalens Högskola, om att kontextuellt 
förutse vad som kommer att hända - brett, ha koll på allt runt omkring- logiskt ledarskap t.ex. 
Kamprad. Uppmärksamheten styr förändringsbenägenheten.  
Ordning – Tanke- Kommunicera en tanke- inte ett sätt att göra. 
Kaos- aktivitet - Öppna upp för många vägar till förändring. 
Individuell uppmärksamhet- Människor vill ha en blandning av nyfikenhet och bekräftelse, 
samtidigt som vi söker bekräftande information, vi mår bra när det är som tidigare. 
Detta är motsats till varandra. Kaosteori - både och, i lagom proportioner. 
Möjlighet eller hot… 
Människor är bättre på att se hot än möjligheter, vi måste lära oss att se möjligheterna i hoten. 
En organisations uppmärksamhet på möjligheter är grunden för all uppmärksamhet. (Hamrefors, 
föreläsning MDH, 070124) 
 

3.7.4 Förändringsstrategier: 

Chen Schechter skriver i en artikel i The International Journal of Educational Management om 
förändringar i skolan. Han belyser vikten av ifrågasättande och tvivel för förändringsarbete i 
skolan. Han menar vidare att för en bestående och framgångsrik förändring i skolor, måste lärare 
bli utmanade att se hur verkligheten faktiskt ser ut och relatera detta till skolans mål och vision. 
Det övervägande målet med utbildningar är att förbereda studenter till att bli produktiva 
medborgare av ett framtida samhälle. 
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I andra civila sektorer, speciellt i företagssektor, presenterar resultatet sig själv om det är succé 
eller misslyckande i klara figurer och modeller. I utbildningssystem är kopplingen mellan aktion 
(lärandet) och produkt (produktiva medborgare i samhället) vag och kan inte mätas med exakthet. 
Därför är det svårt att mäta succé och framgång genom att se på testresultat och betyg. 
Omedelbar feedback nära sammankopplat mellan aktion och resultat är nödvändigt för att få 
bästa resultat. Att då få lärarna att ifrågasätta det dagliga arbetet enskilt och i grupp är ett enligt 
författaren av denna artikel en framgångsfaktor för förändringsarbete i skolor. Denna artikels 
författare menar också att det är en underliggande kultur inom skolvärlden som hindrar lärare att 
ifrågasätta. Rektorers roll är då att öppna upp för ett sådant klimat, där ifrågasättande kopplat till 
lärande kultur och feedback bidrar till att få en produktiv skolreform.(Scechter 2004) 
I en annan artikel kan man läsa om nio skolor i USA som deltog i ett projekt för skolförbättring 
där syftet var att ge både medarbetare och studenter större inflytande, större självständighet. 
Studien visade att den viktigaste faktorn, men inte den enda, för framgångsrik förändring i detta 
fall var rektorns förmåga att släppa kontrollen till sina medarbetare. Tre skolor misslyckades och 
genomgick ingen eller bara marginella förändringar. Kollegiet i dessa skolor präglades av 
maktkamp, stagnation och en kontrollerande rektor. Tre skolor lyckades mycket bra och kollegiet 
där formligen skrek ”Boy, are we good or what!”. Rektorn hade tidigt börjat ge medarbetarna 
större befogenheter att påverka sin situation och i förlängningen skolan. Slutligen hade tre skolor 
haft en besvärlig projektstart med en rektor som var tveksam till och initialt saknade mod att 
släppa kontrollen. Men dessa skolor hade mot slutet av projektet börjat se positivare på varandra 
och rektorn ”släppte taget” allt mer. (Short, Greer & Melvin, 1994) 
 
En annan form av strategi talar om att större, revolutionära förändringar ofta kan genomföras utan 
motstånd om man lyckas begagna en karismatisk ledare för genomförandet. Här understryks 
Webers beskrivning av den karismatiska auktoriteten, där en person med sina personliga drag är 
sådan att han framstår som en förebild för andra. Närvaron av en karismatisk ledare kan därmed 
skapa uppslutning kring en förändring. Flera har försökt att klargöra hur karisma kan spela roll i 
genomförandet av förändringar. Den strategi som karismatiska ledare använder ser ut att omfatta 
följande faser: 
Det skapas ett starkt missnöje mot den aktuella situationen i organisationen. Den karismatiska 
ledaren spelar i denna fas rollen som ”domedagsprofet”- om vi inte gör något åt situationen så 
”går det åt helvete”. 
Parallellt med skräckvisionen ritar den karismatiske ledaren upp en vision om vad man kan 
uppnå. Visionen är formulerad i metaforer, stark konstrast till hur det går om man inte förändrar. 
Den karismatiske ledaren fungerar också som en energiinjektion genom att visa positivt 
personligt engagemang 
Den karismatiske ledaren ger också de anställda krafterna att genomföra planen. Ledaren blir en 
förebild som individen själv kan identifiera sig med. 
Ett centralt drag hos karismatiska ledare är att man litar på dem. 
 
Kritik: 
Karismatiska förändringsstrategier är dock inte problemfria. Det kanske största problemet är att 
man sällan vet om det finns en karismatisk ledare till hands när man ska genomföra en 
förändring. Sådana ledare hittar man inte var som helst. Rekryterar man en ledare från en annan 
organisation är kanske hans framgångskoncept för förändringsledning situationsspecifik och 
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därför svår att implementera i en annan organisation . Exemplet med Churchill, som var en god 
ledare i krigstider, men som när det blev fred inte alls hade samma framgång. Är det ändå så att 
om man hittar en ledare av denna kaliber som kan komma att genomföra förändringen så kan 
förväntningarna vara så höga att denne har svårt at uppfylla dem. (Jacobsen, Thorsvik, 2002) 
”Lär dem fiska istället för att bara ge dem fisk, att plocka in en konsult vid förändringar är 
oerhört vanligt, detta är många gånger en stor nackdel eftersom konsulten inte är en del av 
organisationen och därför har svårt att bistå med bestående effekt av förändringsarbetet. 
 (Senge, 1996) 
 
Bo Ahrenfeld benar upp ledarens och medarbetarens förändringsprocess som han menar hänger 
samman och utvecklas parallellt, han förespråkar att ”ting tar tid” det vill säga detta är en process 
över tid.. Vi presenterar här ledarens förändringsprocess: 
 

Introduktion av mål och idéer 
 
 

Hur hålla koll på läget? - Frihetsgrad? 
 
 

Upprepning, träning, följa upp, motivationstrappan 
 
 

Härda ut! Visa på mål igen och igen. 
 
 

Att vilja trots osäkerhet 
 
 

Härda ut! Visa på mål igen och igen 
 
 

Trovärdig 
 
 

Delegaten underifrån erövrat 
 
 

Förstå processen, visa vilja och intension, intensiv ledarstil 
 
 

Situationsanpassat lagledarskap 
 
 

Finslipa, mäta, feedback. 
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Nya mål. 

 
För förändringsledaren handlar det mycket om att ständigt peka på mål och vision och Ahrenfeldt 
skriver vid upprepade tillfällen att det gäller för förändringsledaren att härda ut medarbetarnas 
förändringsmotstånd. (Ahrenfeldt, 2001) 
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Förändringsmotstånd – ska det vara nödvändigt? 
En amerikansk forskargrupp under ledning av Jim Collins har studerat hur vanliga företag tar 
språnget till mästarklass. Studien handlar inte om förändringsledning utan hade till syfte att 
utröna om det fanns gemensamma bakomliggande faktorer till den plötsliga framgången. Studien 
visade inte oväntat att det låg en förändring bakom framgången, men också vissa viktiga 
nyckelfaktorer i arbetsmetoder och ledarskap. 
Från bra till bäst ledarskap 
Ledarskapet i de studerade företagen präglades av vad han kallar Nivå-5 ledarskap. Nivå-5 ledare 
uppvisar en övertygande anspråkslöshet. De är ambitiösa när det gäller verksamheten men 
ödmjuka och prestigelösa. När det går bra framhåller de hellre sina medarbetare än solar sig i 
rampljuset. De är mer arbetshäst än cirkushäst.(Collins, 2001) sid 54-55 

Svänghjulsprincipen. 
Undvik storslagna visioner och stora mål. Börja istället arbeta i den nya riktningen och låt det ta 
den tid det tar. Efterhand kommer resultaten, om riktningen från början var rätt. Då har 
"svänghjulet" börjat få upp farten och det krävs inte längre lika mycket kraft för att öka farten. En 
bieffekt är, att om det visar sig att riktningen och de initiala tankarna visar sig vara felaktiga kan 
ju det lilla projektet läggas ner eller ändra riktning. Det är svårare om man gått ut med storslagna 
visioner och lagt hela sitt förtroendekapital i potten på en snabb genomgripande förändring. 
 

"Hur får man ett företag med 50000 anställda(kassabiträden)…att ta till sig en helt 

ny strategi som i slutänden förändrar i princip varenda aspekt av hur företaget 

bygger upp och driver livsmedelsbutiker? Svaret är: Det gör man inte. I vilket fall 

inte med ett stort arrangemang eller ett program…Istället började han(VDn) och 

hans team att snurra på svänghjulet och skapa påtagliga bevis för att deras plan 

var vettig." (Collins, 2001) 

"Titta vad vi gör och hur bra det går. Om vi extrapolerar härifrån så är det dit vi är 

på väg." (Collins, 2001) 
 

 Det är troligt att medarbetare i omgivningen blir nyfikna och vill ta del av förändringen när den 
visat sig innebära förbättringar för resultatet och eller den egna arbetssituationen. De vill gärna 
vara med på det accelererande svänghjulet. På detta sätt kringgår man elegant egentligen helt det 
förändringsmotstånd som många författare, förändringsledare och forskare ägnar så mycket tid åt. 
Vi förändrar oss inte gärna när det är osäkert vad förändringen innebär. Man vet vad man har 
men inte vad man får. Däremot tror vi att människor är förändringsbenägna när de känner sig 
säkra på att den innebär en fördel för dem själva. Förändring måste få ta tid.  Många företag talar 
om vad man ska göra i organisationen, få talar om vad man inte ska göra. Att identifiera vad man 
ska sluta att göra samtidigt som man även talar om vad man ska göra skapar ett förhållningsätt 
som är lätt och hanterbart.(Collins, 2001) 
 
 
Ytterligare en variant, förändra genom fyra enkla steg: 
När förändring lyckas är det motsatsen, nästan som en spegel, av vad som händer när de inte 
lyckas!  
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1)Vad är det du försöker att göra? 
Eftersom det finns ett behov av förändring betyder det att du behöver ett realistiskt mål som 
överensstämmer med det du vill uträtta. Alla behöver veta vad det är du ska förändra. Bilda en 
tvärfunktionell grupp, utgå från att du som vill förändra inte vet hur det fungerar på 
medarbetarnivå. Fråga mycket! Fråga medarbetarna, varför det som ligger till grund för 
förändringen existerar! 
 
2)Skapa förtroende och buy in. 
Många medarbetare har sin chef som förebild, det är mycket vanligare än vi tror, kanske vill vi 
klä oss och bete oss som chefen. Det är därför viktigt att chefen är med och agerar vid 
förändringen, eftersom det bevisligen är så att chefens åsikter och förhållningssätt påverkar 
medarbetare. Förklara värdet av förändringen på individnivå och organisationsnivå. Det måste 
även finnas utrymme för feedback under pågående förändring. 
 
3) Hitta medarbetare som är med på förändringen och belöna dessa. 
Många människor är förändringsobenägna. Ju större förändring du gör, desto fler kommer att 
motsätta sig. Ledare behöver följare. Skapa ett team med människor som vill förändra och utför 
förändringen i liten skala med detta team. Vi sätter inte likhetstecken mellan ”människor som vill 
förändra” och ja-sägare, snarare motsatsen. Ifrågasättande och kritik är värdefullt för att 
genomföra förändringen men att motsätta sig förändringen som sådan och ha en negativ attityd är 
energikrävande och kontraproduktivt. En ja-sägare kan naturligtvis vara motståndare eller i alla 
fall inte bidra till förändringen även om den inte uppvisar motstånd. 
 
4) Mät och kontrollera 
Visionen ger riktningen, dela sedan upp processen i inkrementella steg och presentera ett par steg 
åt gången. På så vis kan du ändra delbeslut om det visar sig att det inte fungerar. Kom ihåg att ge 
feedback! 
(Denton, D, K, 1996) 
 
Efter att ha studerat de främsta konsultföretagen i världen kunde man efter denna undersökning 
slå fast att de är strukturerade och detaljerade, de beskriver ett antal steg i förändringsprocessen, 
upp till 67 stycken! Varje steg beskriver syftet och vad konsult och kund aktivt gör i de olika 
stegen.  
Dock måste konsult och kund vara beredda på att de i det första läget har olika synsätt på hur 
förändringsprocessen kommer att se ut. Förändringsledaren har sitt mentala schema från tidigare 
arbetsprocesser och metoder, dessa kan vara, (starkt förenklat)konsultens kognitiva schema, karta 
över förändringar. Så val av metod och utförande påverkas av kund, konsult och de metoder som 
konsulten förespråkar i förändringsarbetet om man bestämmer sig för att använda sig av en extern 
part, ett konsultbolag. (Werr, Stjernberg, Docherty, 1997) 
Kotter och Schlesinger har i Harvard Business Review publicerat en klassisk modell för att 
komma över förändringsmotståndet. Denna modell kallas för: ”Choosing strategies for change -  
how to overcome resisting”. De beskriver både utbudet av strategier tillgängliga för ledare och 
hur de ska komma över förändringsmotstånd samt den teknik som ska användas under särskilda 
omständigheter. Den illustrerar sex strategier identifierade av Kotter och Schlesinger. De menar 
att de strategier längre åt höger är kraftfullare. Se modell nedan. 
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         Möjliggörande            Förhandling            Manipulation  
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Lars Wiberg menar i sin bok Gränslandet att framgångsföretag som ABB, för att nämna ett 
svenskt bolag har som förändringsstrategi att etablera processen i fortlöpande förbättringar, sedan 
samverkansprocessen. Därefter är organisationen sannolikt redo för att addera 
förnyelseprocessen. (Wiberg, 1999) Att arbeta med offentlig sektor fungerar på samma sätt och 
vikten av att förnya sig och anpassa sig är minst lika stor oberoende av var finansieringen 
kommer från.   
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4 Empiri 
 

4.1 Urval 

Vi presenterar här citat från genomförda intervjuer. Den första intervjun var med projektledaren 
för Teknikcollege, följande fem intervjuer var med berörda studierektorer och lärare. Rubriker är 
i huvudsak valda utifrån de frågor som togs upp i samtalen med lärare och rektorer. Flera av 
respondenterna tog själva upp erfarenheterna från elevernas obligatoriska projektarbete i årskurs 
tre. Flera av respondenterna tog också upp en önskan att få mer motiverade elever att arbeta med 
från början, dvs. andra elevkategorier som sökande till framförallt Industriprogrammet. Citaten 
valdes sedan utifrån rubrikerna och relevans. Samtliga citat i empirin är från lärare eller 
studierektorer. 
 

4.2 Hur jobbar man i TC? 

Vi har försökt utröna vilken bild respondenterna har av hur det kommer att fungera att arbeta på 
TC. Bl.a. för att se om bilden är någorlunda samstämmig. Av naturliga skäl problematiserar 
respondenterna gärna när vi ber dem sia om framtiden. 
 
En respondent som är kärnämneslärare är oroad över hur han skall kunna tillgodose att eleverna 
tränas i t.ex. svenska om de rent fysiskt befinner sig på projekt hos något industriföretag i 
regionen. 
 

”… hur det än är så kommer nationella provet i svenskan i årskurs tre och jag 

måste undervisa mina elever i de kunskapsmål som nationella provet bygger på… 

nationella provet kommer ju att bli än viktigare i framtiden det har ju Björklund – 

vår skolminister – signalerat” 

”… om jag har fattat saken rätt så ska man jobba rätt så mycket med skarpa projekt 

ute i industrin… det blir helt klart en utmaning att få in Svenska och Engelska… det 

blir en svår nöt att knäcka” 

En annan respondent ger utryck för en mer allmänt hållen oro. 
”Ja… vi vet ju inte riktigt. Vi vet ju inte ens vem vi kommer att få som rektor.” 

”Jag skulle nog vilja påstå att vi är nog en handfull lärare på hela den här skolan 

som överhuvudtaget har något begrepp om vad TC är för någonting.” 
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4.3 Erfarenheter från elevernas projektarbeten 

Projektarbetet som bedrivs idag är den obligatoriska 100 poängskursen i årskurs tre. Den fungerar 
inte så bra eftersom det liknar vanligt grupparbete och många elever inte klarar godkänt på 
kursen. 

”…än så länge har vi inte tränat våra elever i och jobba i projektform och det 

märker vi också. Projektkursen idag är ju inte direkt någon lyckad kurs. Det är 

väldigt få av våra elever som klarar kursen.” 

”Det projektarbete vi har i trean idag, det fungerar inte bra… de får inte ut så 

mycket av det.” 

”Industrin har ibland lite övertro på vad man klarar av här på skolan.” 

 

4.4 Hur snabbt ska TC genomföras? 

Projektledaren och de övriga fem respondenternas tidsperspektiv för införandet av förändringen 
skiljer sig åt. Projektledaren hade en bild av att implementeringen av Teknikcollege ska ske till 
höstterminen 2008. Rektorer och lärare talade om en längre tidsram. 
 

”Vi har inte kommit så väldigt långt utan det här kommer att pågå under lång tid 

och säkert är det inte färdigt eller ens börjar bli färdigt förens efter tre läsår.” 

”Jag tror det måste börja fungera i praktiken ett antal år innan det här kommer bli 

ett begrepp som låter tala om sig utanför huset.” 

”… det är ju ett paradigmskifte, ett systemskifte som man inte bara gör över en natt. 

Det här kommer att ta tid.” 

4.5 Vision 

Att en förändring skall ske får anses klart, men hur och till vad, upplevs av personalen som oklart 
i nuläget. Projektledaren har ett makroperspektiv där han försöker förmedla den bild och de ramar 
som han lägger in i konceptet TC. Personalen upplever att de ställs inför en stor mängd praktiska 
problem som de inte vet hur de skall lösa och inte får konkreta svar på. 
 

”De olika parterna har inte riktigt klart för sig vad visionen egentligen är och hur 

det skall göras rent praktiskt. Det är därför jag känner att när man får 

informationen så är man liksom inne på mikronivå och petar sen har man inte 

makronivån klart för sig. Det är så jag känner. Jag ställer jämt en massa frågor när 

vi får information om TC och sen upplever jag att det egentligen inte finns några 

svar. De säger bara, ’Tänk fritt!’. Det är liksom direktivet!” 
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”Idén som sådan tror jag till viss del på, det är bara det att jag tycker den är så 

otydlig, rent konkret hur det ska gå till, vad syftet är osv. och hur det skall 

implementeras. Jag tror på idén med mer projektarbete alltså just det här med små 

jäkla 40 eller 60 minuters pass där eleverna har åtta olika lektioner om dagen. Det 

klarar ju inte någon!” 

4.6 Andra elevkategorier 

I respondenternas bild av hur TC kommer att fungera finns en osäkerhet kring elevernas förmåga 
att arbeta i projekt och en allmänt hållen önskan att locka ”vassare” elever. Projektledaren 
återkom till att ett av skälen för att införa konceptet TC var att höja statusen på 
Industriprogrammet. 
 

” Sedan vet jag ju också att våra elever inte är tillräckligt mogna för att arbeta i 

projekt och ta eget ansvar på ett sätt man kan förvänta sig. Men jag tror också att 

det är en träningsfråga.” 

”Vi hoppas att det här leder till att vi får vassare elever som söker sig hit... Det 

behöver vi nog om vi skall kunna leverera vad industrin vill ha. Men det är tungt 

och svårt för att man har jobbat länge för att höja statusen här och det har vi 

lyckats sämre med.” 

”…att vi på Industriprogrammet tar oss lite grann för pannan när vi tänker på hur 

den elevkategori som vi har här ska kunna klara av den här typen av arbete. 

Traditionellt så har ju vi vad man kan kalla för svaga elevgrupper... antingen får vi 

ta hand om dem när de kommer hit för och få dem på den nivån som krävs eller helt 

enkelt hitta andra elevkategorier än de som traditionellt söker till IP. Det är en av 

de absolut största utmaningarna.” 

4.7 Kommunikation/Information 

Vi anser att det är en stor skillnad på att vara informerad via envägs informationskanaler mot att 
vara informerad via dialog och kommunikation eftersom den senare inte bara ger möjlighet att 
utrycka avvikande åsikter och idéer utan också ger informanten möjlighet att förvissa sig om att 
budskapet gått fram. 
 
Flaskpostnivån: 

”… alla protokoll och sådant är ju allmänna och finns ju samlat så man kan se vad 

vi har kommit överens om.” 

Dialog: 
”Det diskuteras ju mest allmänt i korridorerna. Det är där man får höra vad folk 

egentligen tycker.” 

Hur upplever då personalen intresset från styrgruppen av att ha dialog? 
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”För jag har försökt påverka vid några tillfällen och ställt frågor och kommit med 

synpunkter… då har det inte riktigt känts som att det har varit välkommet. Det 

känns som att det finns en liten grupp[styrgruppen] som har bilden klar för sig… de 

kör på med sitt” 

”… lite mycket av det här top-down stuket. På något sätt satt man i toppen i 

styrgruppen och bestämde…” 

4.8 Arbetsbörda 

Projektledaren menade att det förändringsmotstånd han upplevde bl.a. härrörde från oro och 
osäkerhet kring framtida arbetsbörda samt osäkerhet kring den egna pedagogiska kompetensen i 
den nya situationen. 
 

”Jag tror/inbillar mig att det kommer innebära en mer ojämn arbetsbörda. På 

något sätt får jag för mig att fler aktörer kommer vara involverade och då är det 

inte lika lätt för mig att styra… att man blir mer involverad vissa perioder, mindre 

andra.” 

”Lärare pratar mycket men är inte så förändringsvilliga, det vet jag. Vad det beror 

på vet jag inte... det pratas mycket i skolan, alla har åsikter men sen är det mycket 

snack och lite verkstad. Det händer inte så mycket. Det kanske beror på att lärare 

idag är väldigt ansträngda. Det är mycket att göra och mycket att tänka på ändå 

och har fullt upp med att få verksamheten att fungera...” 

 

Följande dialog utspelades med en lärare: 
 

”Det krävs ju en hel del jobb om man skall ändra inriktningen så mycket som vi har 

tänkt.” 

Intervjuare: ”Tror du att ni kommer att få resurser och stöd till det?” 
 

”Nej. Det får nog vi[Lärare] dra som vanligt. Så är det. Det funkar dåligt 

överhuvudtaget med uppbackning här i skolan. Det är jättestora arbetsplatser, 

rektorn sitter någonstans långt där borta och vet ändå ingenting om vår 

verksamhet. Vi får nog dra lasset och jag tror inte det blir någon större skillnad.” 

En slutsats vi kan dra från samtliga intervjuer och teoribildningen är att ett pilotprojekt där man 
prövar sig fram till vad som fungerar och vad som inte fungerar bör kunna bidra till att 
konkretisera vad som skall göras och vad som inte skall göras. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Olika typer av organisationer vid förändringsarbete 

För att vi skulle kunna hitta svaret på vår forskarfråga, om vilken metod och process som kan 
vara relevant för införandet av Teknikcollege på Rinmangymnasiet ville vi först kartlägga olika 
typer av organisationer. Detta för att kunna identifiera vilken typ av organisation vi arbetar med i 
denna studie. I teorin nämns att det finns olika typer av organisationsstrukturer. Där kunde vi 
identifiera att Rinmangymnasiets organisation bäst stämmer överrens med begreppet 
professionell byråkrati. En av respondenterna talade om att ledningen inte hade tillräckligt stor 
insyn i den dagliga verksamheten samt organisationsuppbyggnaden som den är i skolan passar in 
i den beskrivningen . Med detta i ryggen var det mycket enklare att strukturera vidare studier 
kring hur man bäst implementerar förändringar i den typen av organisation. Det är ändå skillnad 
på skolan som organisation, eftersom den formen skiljer sig en hel del mot de flesta företag. Det 
var intressant att en del forskare menar att det finns lika många förändringsprocesser som 
organisationer medan andra förespråkade en viss typ av strategi som sedan appliceras på olika 
former av organisationer. 
Vi tror att det är svårt att vara generell, men att det finns metoder som kan passa i de flesta typer 
av förändringsarbete. Detta återkommer vi till längre fram i detta avsnitt. 
 

5.2 Förändring 

På frågan vad är en förändring, kom vi med hjälp av teorin fram till olika typer av förändringar. 
Ahrenfeldt till exempel tar upp förändringar av första och andra ordningen, Tidd mfl talar om 
inkrementella förändringar och radical change. Senge tar upp dubbel loop och singel loop 
learning, gemensamt för dessa kan sägas att de alla skiljer på ständiga förbättringar och radikala 
förändringar. I vårt fall, Rinmansgymnasiet anser vi att det är en radikal förändring som nu sker 
på Rinmangymnasiet, lärare och elever kommer att arbeta på ett nytt sätt i framtiden. Man 
kommer att gå från traditionell undervisning till att arbeta tillsammans med andra program, mer 
mot industrin i projektform. 
De som de flesta tar upp och som vi nämner i teoriavsnittet är att det är mer regel än undantag att 
medarbetarna känner förändringsmotstånd i större eller mindre utsträckning. Vi ställer oss frågan, 
måste det vara så? Det bästa vore väl ändå om man kan få till en process där medarbetarna känner 
att de vill vara med, då behöver man som förändringsledare inte brottas med detta fenomen, som 
trots allt enligt vår studie verkar vara vanligt förekommande. Vi vet vad vi har, men inte vad vi 
får, den osäkerheten speglades i en del av de intervjuer vi gjorde som redovisas i empiriavsnittet. 
Vi ställde aldrig frågan rakt ut om de känner motstånd till förändringen, eftersom vi ansåg att det 
skulle vara svårt att få ett konkret svar. De flesta av våra lärarrespondenter var positiva till att 
förändra det nuvarande arbetssättet eftersom de ansåg att sättet att undervisa går att utveckla och 
bör göra det. En uttryckte att det nuvarande systemet med 40 minuters pass i undervisningen är 
mindre bra. Denne menade att så orkar egentligen ingen ha det, med olika ämnen i korta pass. 
Vi har i teorin tagit upp ett antal olika strategier för förändringsledning. Vi har även tittat på hur 
de stora konsultfirmorna arbetar med förändringsledning. Många av dem behandlade en linjär 
process, vi har utifrån denna studie utrönt att i detta fall handlar det mer om en process som inte 
är så linjär, den går upp och ner, och ibland bakåt. Det är för oss viktigt att poängtera så som 
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presenterades i teoriavsnittet att ett tydligt mål och en klar vision är viktig och att medarbetarna 
tillåts att handla i en ickelinjär process. Att man räknar ekvifinaliteten i arbetet. 
Vi märkte även en skillnad på hur de studierektorer som vi intervjuat upplever förändringen och 
hur lärarna ställer sig till det nya arbetssättet förändringen innebär. Det fanns fler frågetecken 
kring utförandet av förändringen hos lärarna än hos studierektorerna. 
I teoriavsnittet skrev vi om att frågan kan ha processats mer av personer med större inblick i 
arbetet, det kan vara en bidragande orsak. Någon uttryckte frustation över att inte kunna påverka 
strategin för förändringsarbetet, men att förändringen i sig var positiv.  
De har på Rinmangymnasiet tillsatt systemgrupper för implementeringen av Teknikcollege, som 
alla har olika ansvarsområden. Det övergripande målet är inte klart uttalat. Medarbetare och 
ledning har olika tidsaspekter på genomförandet och de har ingen klar målbild.  
Alla är färgade av ett tidigare projekt som kallades för Sveriges bästa teknikgymnasium, en helt 
ny typ av skola där man satsade stort resursmässigt. Detta projekt avvecklades i ett sent skede och 
skolan blev aldrig verklighet. Teknikcollege kommer inte i närheten av denna stora budget . Dock 
är det samma projektledning och all personal har kännedom om det de förra planerna. Det kan 
vara en bidragande orsak till skeptisk inställning. Detta projekt är inte lika stort och omfattande 
och kanske inte känns lika spännande.  
I en av artiklarna talade forskningen om förändring i skolan och decentralisering med större frihet 
för lärare att påverka, för Rinmangymnasiet som till hösten skall rekrytera en eller två nya 
rektorer finns här en stor möjlighet. Nämligen den att om möjligt rekrytera Nivå-5 ledare som 
Jim Collins beskriver och som dessutom är villiga att ge sina medarbetare stor frihet och stort 
ansvar att forma sin arbetssituation och lösa de problem som dyker upp i vardagen. 
 

5.3 Motivation 

Om medarbetarna känner att de själva har valt och påverkat att vara med i förändringsprocessen 
resulterar det i självmotivation eller inre motivation som Peterson och Westlund talar om, vilket 
betyder att de inte behöver brottas med negativa illusioner om hur organisationen kommer att 
förändras. De känner delaktighet, trygghet och de grundläggande behoven är tillfredställda. 
För att känna delaktighet och motivation behöver medarbetarna tid för att processa och förstå vad 
förändringen innebär och går ut på, detta nämner vi i teoridelen. Motivation kopplas till behov 
enligt Western, detta inkluderar två komponenter, vad människor vill göra och hur starkt de vill 
göra det.(Western 2002)  
 
Under empirin upplevde vi att olika personer hade uppfattat tiden för genomförandet olika.  
Projektledningen och studierektorerna hade ett kortare tidsperspektiv, medan lärare såg 
förändringen på längre sikt. Det kan vara så att de inte har haft lika lång tid att mentalt processa 
förändringen, men det kan även vara så att de som är i verksamheten ser till detaljer som de vet 
kommer att ta tid att ändra på.  

5.4 Kommunikation 

Vår studie visar både i teorin och empirin att kommunikationen är en central del för 
förändringsarbetet. Kommunikationskanalerna är en central del i förändringsarbetet, är 
kommunikationskanalerna tröga kan man förvänta sig att förändringen också kommer att ta sig 
samma uttryck. (Hernadez , Scotti, 2007) Det inte räcker med tillräcklig information, eftersom 
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den kan tolkas på olika sätt beroende på vem som är mottagaren. Därför är det viktigt att 
understyrka inte bara vikten av information, utan vikten av kommunikation. Detta kändes för oss 
viktigt att tänka på, kommunikation bäddar för att reducera missförstånd och feltolkningar. Att 
kommunicera en klar vision och  ett mål ansåg en av respondenterna vara viktigt. Att inte 
detaljstyra på mikronivå, utan att kunna tala om hur det kommer att se ut på macronivå. 
Kommunikationen går hand i hand med motivationen. Pratar man med medarbetarna 
kontinuerligt om vad som kommer att hända, känner de att de kan vara med och påverka 
processen och därmed ökar motivationen och förändringsmotståndet minskar.  
Ett annat alternativ som kanske är det allra bästa, är att genom att höra om ett lyckat 
förändringsprojekt via medarbetare som är nära anknutet till det egna arbetet så finner man 
motivation att själv vilja vara med och prova på det nya arbetssättet. 
 

5.5 Förändring utan motstånd 

Eftersom projektledningen har informerat om förändringen och startat arbetet med 
genomförandet är grundförutsättningen för processen och metoden redan satt. Vi kan inte hjälpa 
till med arbetet från start, men vi vill med utgångspunkt från våra teoretiska och empiriska studier 
redogöra för vad vi har kommit fram till som väl fungerande strategi för förändringsprocesser i 
allmänhet och implementeringen av Teknikcollege i synnerhet. 
I teoriavsnittet tar vi upp olika typer av förändringsstrategier, en del liknar varandra på vissa 
punkter och andra är mer olika i sin framställning av genomförandeprocessen vid en förändring.  
Under underrubriken förändringsstrategier redogör vi ett par strategier vi studerat, det nämns 
även andra strategier tidigare stycken under andra rubriker. Dessa är alla utvecklade av experter 
inom området förändringsledning, det finns fler strategier som vi skulle kunnat redovisa för i 
denna studie, vi har dockvalt att avgränsa oss och istället valt ut de strategier vi anser mest 
intressanta för detta arbete. 
Vi tar även upp pilotprojekt, från början var inte tanken att detta skulle sättas i samband med 
radikala förändringar, men vi har efter att kopplat detta till övrig teori och empiri kunnat se 
fördelar med detta sätt att arbeta med förändringsprojekt. När vi jämfört de olika strategierna i 
teoridelen har vi diskuterat mycket kring detta och kommit fram till att strategi Pilotprojekt är den 
metod som skiljer sig mest från de övriga. Ahrenfeldts variant talar om att man använder sig av 
det material man har, det vill säga de medarbetare som finns tillgängliga och att processen färgas 
mycket av förändringsmotstånd som måste övervinnas. Det gäller att härda ut, ting tar tid och 
genom att skapa systemgrupper, ordna med kräkseminarium och ständigt påvisa mål och vision 
”vinner” man så småningom och förändringen är fullföljd. Detta är en förenklad beskrivning av 
Ahrenfeldts modell. 
När vi läser om forskningen som Collins gjorde på de amerikanska bolagen som gått från att vara 
medelbra företag till mästarföretag såg vi att dessa ledare implementerade förändringar i 
organisationer med hjälp av att skapa förändringen i liten skala, så här beskriver Collins den här 
typen av strategi:  
Till att börja med är det viktigt att välja rätt ledarskap, en ledare som är ödmjuk, viljestark och 
orädd . Han i sin tur handplockar människor i organisationen som inte behöver detaljstyras och 
entusiasmeras. Att börja en förändring med vem i stället för vad är det enklare att anpassa sig till 
en föränderlig resa, att sedan utföra en förändring i liten skala inom organisationen gör att det är 
enkelt att identifiera risker och framgångsfaktorer. (Collins, 2001) 
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 Blir sedan resan lyckad, vill fler vara med. Eftersom vi i teoriavsnittet kom fram till att 
människor har ett grundläggande behov av att utvecklas, kan medarbetare se målet i närmare 
perspektiv ökar motivationen för att vara med i en resultatskapande process. 
Är det istället så att pilotprojektet inte lyckas, har man inte missbrukat förtroendet från 
medarbetare som i många fall annars kan vara en bidragande orsak till förändringsmotstånd. De 
kunde kanske varit med om både ett eller flera förändringsarbeten som inte fallit väl ut, detta har 
skapat arbetsbelastning för att sedan resultera i att återgå till det gamla arbetssättet. I stället för att 
övervinna förändringsmotståndets olika faser över tid, arbetar vi med ett projekt i liten skala och 
eliminerar motstånd. Vi bygger motivationsfaktorer när ett projekt går bra och fler vill istället 
delta och känner en belöning i att få delta. Kommunikationen finns i organisationen eftersom det 
är medarbetare som utför projektet och arbetet sker i vardagen. Informationen tilldelas inte 
uppifrån utan finns tillgänglig kontinuerligt i form av kommunikation kollegor emellan. 
Tidsaspekten, det vill säga om denna form är mer tidskrävande för implementering av 
förändringar, har vi funderat över, vi har inte kunnat forska i detta.  Därför kan vi bara presentera 
ett antagande från vår sida . Eftersom man inte hanterar förändringsmotstånd på samma sätt som i 
de övriga föreslagna strategierna ökar chanserna för ett hållbart projekt eftersom medarbetare 
själva har valt projektet. Även om ett prövat projekt blir misslyckat är detta inte lika resurs- och 
tidskrävande eftersom det handlar om små skalor. Därmed är inte tidsåtgången något hinder. 
 Risktagandet av eventuella misslyckanden drabbar en liten skara som har gått in med 
inställningen att endast testa ett nytt sätt att arbeta. Fungerar det inte på detta sätt, provar vi något 
annat. 
 
Pilotprojekt för förändring utan motstånd i korthet: 

1)Utvalda personer handplockas till ett projekt i pilotformat 
2) Projektet utförs i liten skala 
3)Lyckat projekt (Vid misslyckat projekt, ingen skada skedd, då provar man fram en ny strategi) 
4) Bidrar till fler anhängare 
5)Som i sin tur resulterar i ett stort projekt. 
 
Förslag till Rinmangymnasiet som situationen ser ut idag: 
För Rinmangymnasiets del handlar det då om att i liten skala prova att arbeta i projektform. De 
lärare som är involverade och känner sig positiva till att prova något nytt får chansen att 
genomföra ett projekt. Behöver någon vidareutbildning i till exempel projektledning ska denne få 
den möjligheten.  
Detta pilotprojekt behöver inte ha anknytning till industrin, men det allra bästa är att det så väl 
som möjligt stämmer överrens med hur det kommer att se ut i framtiden. Genom hela denna 
process finns det gott om utrymme för reflektion och feedback, både till berörda elever samt 
lärare. På detta sätt kan man se till vilka svårigheter och framgångsfaktorer det finns. Denna 
strategi liknar, men är mer praktisk, än den scenariometod som nämns i teoriavsnittet.  
Tanken var att det skulle införas ett pilotprojekt vårterminen 2008, detta inträffade inte av för oss 
okänd anledning. 
 
Märk väl att denna metod som föreslås till Rinman inte har samma verkan och effekt som den vi 
talar om när det gäller pilotprojekt helt utan motstånd, som är den strategi forskargruppen i denna 



Mälardalens Högskola  KIN180 
Akademin för innovation, design och teknik  HT07 
Catarina Berglund & Jan Mering  Handledare: Tomas Backström 
 

43 
 

studie förespråkar tydligast. Eftersom det redan är beslutat och klart att Rinmangymnasiet 
kommer att vara ett Teknikcollege höstterminen 2008. 
Hade valet fallit på den sistnämnda strategin för förändringen skulle pilotprojekt redan 
genomförts innan Teknikcollege kommit på tal. Dock i mycket mindre skala, men likväl så som 
tanken för Teknikcollege ser ut idag.  
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6 Slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer vi att jämföra vårt syfte och i vår frågeställning med resultatet av vårt 

arbete. 

 

Vårt personliga syfte med denna uppsats var att öka vår förståelse för förändringsprocesser i 
organisationer för att sedan efter avslutad utbildning på innovationsprogrammet ha en djupare 
insikt i detta ämne.  
Vi känner att vi har tillgodosett oss detta. Vi har ökat vår förståelse för ämnet, vilket vi anser 
kommer att vara oss till nytta när vi sedan i framtiden kommer att arbeta i organisationer, vare sig 
det är på ledningsnivå eller medarbetarnivå. Den största insikt vi gjort är den att det inte behöver 
förekomma något förändringsmotstånd. Det går faktiskt att utarbeta en strategi för att eliminera 
detta. Det känns som en otrolig lärdom. Vi har båda varit ute i arbetslivet flera år innan studierna 
och båda har vi upplevt förändringar på arbetsplatser, i större eller mindre skala på olika 
positioner i organisationen både som ledare och medarbetare. Vi vet att de vi då upplevde som 
anställda var dels ett motstånd till det nya arbetssättet som föreslogs, eftersom känslan var att 
direktiven kom uppifrån, utan ledningens vetskap om hur det egentligen förhölls sig i vardagens 
arbetsuppgifter dels också den skepsis som upplevdes efter att varit med om mindre lyckade 
projekt. Samt på ledningsnivå, frustrationen över att förändringen tar sådan tid. Förvåning och 
förundran över att ett väl genomarbetat förslag för förbättringar tas emot negativt.  
 
I vårt syfte med denna uppsats fanns också ambitionen att kunna bidra med för Rinmangymnasiet 
och Teknikcollege relevant information om vilka processer och metoder som bäst lämpar sig i 
den förändringsprocess de befinner sig. Trots att vi inte har kunnat vara med från början av 
arbetet att vi ändå kan bidra med tankar kring hur de kan fortskrida i arbetet. Samt vad de kan 
tänka på i sin process. Tankar kring motivation, kommunikation och den empiri vi fångat upp av 
medarbetarna kan vara till gagn för att främja en väl genomförd förändring. 
Vi såg som en nackdel med att vi inte kunna varit med från allra första början, eftersom vi då 
hade kunnat vara med i själva utformningen av en mer specifikt framtagen modell.  
 
För att få svar på vår forskarfråga använde vi teori inom förändringsledning, empiri från berörda i 
projektet. Vi jämförde intervjuerna, hittade skillnader och likheter, kopplade dessa till 
teoribildning. Vi konstaterar att vi känner starkt för arbetssättet med pilotprojekt och formen för 
det som vi tidigare redovisat i denna studie. Fördelen med den strategin är att man då kan minska 
och till och med att eliminera förändringsmotstånd. I de övriga strategierna som vi har presenterat 
behandlar alla motstånd mot förändringar på ett eller annat sätt . Vi har inte fått möjlighet att testa 
denna metod och har därför inom ramen för detta arbete inte något svar på om detta är det bästa 
sättet för svenska organisationer. Dock är metoden testad och genomförd i de företag Collins 
forskning belyser som Great företag. 
 Förändringen på Rinmansgymnasiet är redan igång, tanken från projektledningen är att de till 
hösten 2009 ska vara klara med alla förberedelser och starta konceptet Teknikcollege.  
Med denna tidsram kan det vara svårt för teknikcollege att inneföra ett pilotprojekt. 
Men genom att vi redovisar detta verktyg i kombination med andra samt en Rinmanspecifik 
strategi kan vi ändå bidra med för Rinmangymnasiet/ Teknikcollege relevant information. Dock 
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ska nämnas att det för att kunna genomföra denna strategi måste metoden utvecklas i 
detaljmoment. För detta krävs det ytterligare information och arbete med Rinmangymnasiet. 
Detta ligger utanför ramen av vår studie, men på forskarfrågan i vårt arbete har vi fått svar. Att 
genomföra en förändring utan förändringsmotstånd med ett kreativt och öppet klimat där frågor 
kring förändringen hanteras på ett sätt som för förändringsprocessen framåt anser vi är fullt 
möjligt med hjälp av pilotprojekt. 
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Bilaga 1 

Kriterier för att bilda Teknikcollege 

 
Kriterierna säkerställer processen för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet 
industrin kräver. För att bli godkänd som Teknikcollege ska samtliga tio kriterier kopplade till 
Teknikcollege vara uppfyllda. 
 
Regionalt perspektiv 
Teknikcollege har ett regionalt perspektiv och är en gemensam resurs för berörda kommuner och 
tekniskt inriktade företag. Kommuner i ett närområde samverkar genom avtal.  
 
Infrastruktur för utbildningen 
Vid ett teknikcollege genomförs kvalificerad tekniskt inriktad utbildning för industrins behov på 
såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Teknikcollege erbjuder gymnasieelever 
teknikprogrammet i kombination med ytterligare ett eller flera tekniskt inriktade yrkesprogram. 
Samarbete sker mellan vuxna och ungdomar, olika utbildningsformer, samt olika aktörer.  
 
Tydlig profil 
Utbildningsverksamheten har en tydlig profil och är kopplad till de regionala tekniskt inriktade 
företagens profil. 
 
Samverkan med arbetslivet 
I Teknikcollege samverkar olika utbildningsanordnare och arbetsliv och det finns en 
regionalstyrgrupp/ kompetensråd med företagen i majoritet.  
 
Kvalitetssäkring 
Den regionala styrgruppen är ansvarig för säkerställande av utbildningens kvalitet vid 
Teknikcollege.  
 
Kreativ och stimulerande lärmiljö 
Vid ett Teknikcollege finns en verklighetsanpassad lärmiljö som stimulerar kreativitet och 
engagemang och som attraherar såväl tjejer och killar som kvinnor och män. 
 
Maskiner och utrustning 
Maskiner och utrustning har hög kvalitet och ger eleverna möjligheter till lärande i ny teknik.  
 
Sammanhållna arbetsdagar 
Utbildningen vid Teknikcollege kännetecknas av sammanhållna arbetsdagar och en 
verksamhetsanpassad bemanning.  
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Lagarbete och ämnesintegration 
På Teknikcollege arbetar lärarna i team och tar ett gemensamt ansvar för elevernas lärande och 
utveckling. Stor vikt läggs vid elevens personliga utveckling och förmåga att fungera i team. En 
sammanhållen och genomtänkt pedagogik som grundar sig på ett elev aktivt arbetssätt, skall 
finnas. Undervisningen bygger på integration mellan praktiska och teoretiska ämnen.  
 
Lärande i arbete 
Företagen erbjuder eleven ett arbetsplatsförlagt lärande som under god handledning lägger 
grunden till ett gediget yrkeskunnande. Eleven kan dessutom få projektarbeten, praktik och 
sommarjobb. 


