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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår kontaktperson på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad som 
inledde vårt samarbete med SFI-skolan X. Vi vill även tacka rektorn för SFI-skolan X som tog emot 
oss. Vi är även väldigt tacksamma mot de lärare som avsatte tid för deltagandet i våra intervjuer och 
möjliggjorde genomförandet av denna studie. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Limin Gu för konstruktiv och hjälpsam handledning. Vi vill även 
tacka varandra för ett gott samarbete och givande diskussioner. 
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Sammanfattning  
Till följd av utvecklingen i omvärlden har SFI-skolan X utökat sin verksamhet genom att införa 
uppdragsutbildningar. Dessa utbildningar innebär att läraren undervisar ute på arbetsplatser där 
eleverna arbetar och inte i klassrummen på skolan. Syftet med studien är att beskriva och analysera 
lärarnas upplevelser av denna förändring. Vi har därmed använt oss utav en kvalitativ metod utifrån 
ett hermeneutiskt förhållningssätt och genomfört sju semistrukturerade intervjuer av dem 15 lärare 
som arbetar på SFI-skolan X. Det framkommer att lärarna i grunden är positivt inställda till 
uppdragsutbildningarna då dessa gynnar verksamhetens fortsatta arbete och eleverna. Vi kan dock se 
att lärarna upplever brister i hur förändringsprocessen har implementerats. Utifrån tidigare forskning 
och teori har vi kommit fram till att bristerna innefattas av låg upplevd delaktighet, information, 
kommunikation och stöd. Vår analys är även att lärares yrkesidentitet är betydelsefull att ta hänsyn till 
vid förändringsinitiativ. Vi avslutar vår studie med förslag på förbättringsområden som att exempelvis 
införa en stödgrupp för lärarna som arbetar med uppdragen. 

 

Nyckelord: Kartläggning av organisationsförändring, medarbetarperspektiv 
organisationsförändring, yrkesidentitet 
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Bakgrund 
Sverige har under de senaste 150 åren gått ifrån att vara ett utvandringsland till att vara ett 
invandringsland. 2014 blev Sveriges största invandringsår någonsin och detta berodde främst på en 
stor ökning av asylsökande flyktingar från kriget i Syrien (Migrationsinfo, 2016). På grund av den 
fortsatta flyktingströmmen har regeringen beslutat om tillfälliga uppehållstillstånd. Ett tillfälligt 
uppehållstillstånd beviljas den som har ett skyddsbehov och gäller i tre år. Detta kan komma att 
förlängas eller övergå till att bli permanent om personen kan påvisa att denna kan försörja sig själv 
(Regeringskansliet, 2015). Därmed blir arbetsmarknaden en central del och detta gör att efterfrågan på 
arbete och framför allt ett ingångsjobb ökar. 
 
Regeringskansliet (2015) skriver att vägen till arbete i Sverige ofta är lång och i genomsnitt längre än i 
nästan alla andra jämförbara länder. Arbetsmarknadsförvaltningen inom Stockholm stad menar att de 
höga språkkraven i Sverige försvårar nyanländas möjlighet att etablera sig och utvecklas på 
arbetsmarknaden (personlig kommunikation, 2016). En viktig förutsättning för att ha möjlighet att 
integreras i det svenska samhället är därför att behärska det svenska språket. Detta sätter därmed 
höga krav på den språkutbildning som undervisas (svenska för invandrare, SFI) för att underlätta 
integrationen (Stockholms Stad, 2016).   

Skolverket har ett uppdrag att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket för vuxna personer 
som har ett annat modersmål än svenska. I samband med undervisning ska eleven få möjlighet till 
praktisk övning i språket genom exempelvis praktik och annan arbetslivsorientering (Skolverket, 
2015). 
 
I Stockholms stad är arbetsmarknadsnämndens främsta uppdrag att stötta människor till arbete och 
ansvarar för stadens “samlade arbetsmarknadsinsatser, samordning och uppföljning av 
arbetsmarknadsfrågor, integrations- och flyktingfrågor, vuxenutbildning, utbildning i svenska för 
invandrare (SFI) samt samordningen av information av stadens tillgängliga sommarjobb för 
ungdomar” (Stockholms Stad, 2016). Nämndens mål är att ge den som kommer till Stockholm från ett 
annat land god möjlighet till etablering. Det är därmed betydelsefullt att undervisningen i svenska för 
invandrare håller hög kvalitet och har en tydlig koppling till arbetsmarknaden. En viktig förutsättning 
för att bevara en god kvalitet är kompetenta och engagerade lärare, samt att SFI-undervisningen 
förhåller sig flexibel i den mån det går för att studier, arbete och praktik ska kunna kombineras. 
Kombinationen av dessa tre komponenter är en förutsättning för att gynna integrering (Stockholms 
Stad, 2016). 
 
SFI-skolan X ligger i utkanten av Stockholm och består av 20 anställda. Skolan utgörs av rektor, 
biträdande rektor, studievägledare, samt två i expeditionen och 15 lärare. 12 utav lärarna arbetar med 
yrkes- och uppdragsutbildningar utöver den reguljära undervisningen. SFI-skolan X bedriver en 
verksamhet som består av tre olika undervisningsupplägg; reguljär SFI-undervisning, 
yrkesförberedande- och yrkesutbildning, samt uppdragsutbildningar. Den reguljära undervisningen 
innebär att utbildningen i det svenska språket sker i skolans lokaler i utkanten av Stockholm. 
Yrkesutbildningen som SFI-skolan X erbjuder är en kombination av undervisning i det svenska 
språket samtidigt som eleven får undervisning i det yrke denne vill vara verksam i, exempelvis kock- 
och undersköterskeutbildning. Uppdragsutbildningen är skolans nyaste utbildningsform och denna 
erbjuder företag att utbilda och utveckla sin personal inom det svenska språket på arbetsplatsen. 
 
SFI-skolan X startade sin första uppdragsutbildning för cirka två år sedan med ett hotell som sin första 
kund. Sedan dess har fler uppdragsutbildningar tillkommit vilket delvis är ett sätt att balansera för det 
minskande elevantalet på skolan. Till följd av det ökande antalet immigranter i Sverige, och i sin tur 
även SFI-elever, har det i samma takt öppnat fler skolor som är belägna närmare centrala Stockholm. 
SFI-elever tenderar att hellre välja skola utifrån geografiska skäl snarare än kvalitet på utbildning 
vilket är den främsta orsaken till elevminskningen på SFI- skolan X (personlig kommunikation, 2016). 
Vidare innebär detta att läraren undervisar mobilt och åker ut till företag för att undervisa eleverna i 
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den arbetsmiljö dem arbetar. Utbildningen kan innebära att eleven får undervisning i exempelvis 
företagets policys, informationsmaterial, arbetsbeskrivning, samt vad olika saker heter som eleven är i 
behov av för att kunna utföra sitt arbete. Idag har SFI-skolan X sina främsta uppdragsutbildningar 
inom äldreförvaltningen, samt hotell och restaurang (www.SFI-skolan.com, 2016). 
 
Förhoppningen med uppdragsutbildningen är att utveckla studenternas självförtroende så att de vågar 
praktisera det svenska språket ytterligare (personlig kommunikation, 2016). Detta i sin tur kan bidra 
till att eleverna utvecklas och växer på arbetsmarknaden. Lärare som utför dessa uppdrag arbetar 
därmed under nya förutsättningar både i en ny miljö och undervisar det svenska språket kopplat till 
yrket. Det har därmed skett förändringar av verksamheten. 
 
Organisationsförändring är ett omskrivet och komplext område som innefattas av en rad olika teorier 
som rekommenderar organisationer till en lyckad förändring (Sveningsson & Sörgärde, 2007). Studier 
visar på att cirka 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas (Beer & Nohria, 2000). Det är 
därmed betydelsefullt att se till den specifika organisationens situation och anpassa 
förändringsinitiativet därefter (Jacobsen, 2013). Detta handlar om att se till omvärldsfaktorer, 
strukturella aspekter, kultur och medarbetares perspektiv (Jacobsen, 2013). Sveningsson och Sörgärde 
(2007) skriver att det är viktigt att se till dem som påverkas av förändringen för att den på ett lyckat 
sätt ska kunna etableras. Det är därmed betydelsefullt att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna, 
men det är även viktigt att samtliga i organisationer engagerar sig (Angelöw, 2010; Hällstén & 
Tengblad, 2006; Tengblad, 2003).  
 
Den ständiga utvecklingen i omvärlden har gjort att även skolan som organisation måste anpassa sig 
och utvecklas (Hall & McGinity, 2015; Persson, 2006). Det är därmed spännande för oss att fördjupa 
oss i en organisationsförändring som berör en organisation som är präglad av starka normer och 
traditioner. Det är även intressant för oss att undersöka lärarnas upplevelser av implementeringen av 
uppdragsutbildningarna eftersom det är högst betydelsefullt att behålla god kvalitet på SFI-
undervisningen. Detta är en studie som utgör en del av det pedagogiska forskningsfältet då den 
uppmärksammar hur människor formas och förändras i olika sammanhang. Vår studie utgår ifrån en 
organisationsförändring där organisationen med dess medarbetare har kommit att påverkas på olika 
sätt vilket även är en del av det pedagogiska problemområdet. 

 

Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärarnas upplevelser och uppfattning kring 
implementeringen av de införda uppdragsutbildningarna på SFI-skolan X.  
 
För att besvara vårt syfte utgår vi ifrån dessa frågeställningar: 
 

• Vilka förändringar på organisationsnivå har skett efter dem införda uppdragsutbildningarna, 
och vad innebär detta för lärarnas arbete? 

• Vilka förutsättningar upplever lärarna som nödvändiga vid organisationsförändring, och hur 
har dessa hanterats? 

• Hur påverkar lärarnas yrkesidentitet förutsättningarna för en organisationsförändring?  
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Teori och tidigare forskning    
Det här avsnittet presenterar hur vi har definierat organisationsförändring utifrån litteratur och 
tidigare forskning. Avsnittet innefattas även av en sammanfattning om hur en 
organisationsförändring kan klassificeras, hur den bör gå till utifrån organisationens kontext samt 
vad som är viktigt att ta hänsyn till. Syftet med detta avsnitt är att skapa kunskap kring vårt 
forskningsområde för att berika vår analys av empirin. 

 
Definition av organisationsförändring 
Idag finns det många definitioner på vad en organisationsförändring innebär. Vi har valt att definiera 
en organisationsförändring enligt Garies (2010) beskrivning. Garies (2010) har genomfört en 
litteraturstudie som syftar till att undersöka relationen mellan förändringsmodeller och förändringar i 
praktiken. Han skriver att en organisationsförändring ska ses som en successiv och konstant process. 
Sveningsson och Sörgärde (2007) skriver att organisationsförändring blir en gradvis process eftersom 
organisationen löpande måste anpassa sig till sin omvärld för att överleva på den ständigt föränderliga 
arbetsmarknaden. Vidare skriver Garies (2010) att förändring kan förekomma på många olika vis och 
ske på samhälls-, organisations-, grupp-, och individnivå. 
 
Jacobsen (2013) skriver om betydelsen av att anpassa strategi och ledarstil till den typ av förändring 
man vill genomföra. Enligt Jacobsen (2013) finns det inte bara en förändringsstrategi som fungerar 
idealiskt i alla situationer, utan förändringsstrategin måste vara anpassad till den specifika situationen 
som organisationen befinner sig i. Det är därmed betydelsefullt att ta hänsyn till organisationens 
specifika kontext, struktur och medarbetares perspektiv (Jacobsen, 2013). 
 

Fyra dimensioner av förändring 
Det finns olika typer av förändringar som kan uppstå eller planeras utifrån en rad olika faktorer. 
Organisationsförändringar orsakas av både externa och interna omständigheter, till exempel politiska 
påtryckningar, behov av effektivisering, ökad konkurrens, teknikutveckling och interna 
attitydförändringar. I valet av strategi och för att få dem önskade följderna av en 
organisationsförändring är det därmed betydelsefullt att kartlägga vilka faktorer som har påverkat en 
organisations situation (Boxall & Purcell, 2000). Jacobsen och Thorsvik (2014) definierar fyra 
dimensioner av vad en organisationsförändring innefattas av som vi har valt att utgå ifrån. 
 
Dimension 1: omfattning 
Den första dimensionen av organisationsförändring handlar om förändringens omfattning och syftar 
till storleken och omfånget av förändringen. En förändring kan ske strategiskt, vilket innebär en större 
form av förändring som ska ske under en kortare tid. Förändring kan även ske till följd av externa 
faktorer som exempelvis ökad konkurrens (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta är vad Burke (2008) 
benämner som den revolutionära förändringen och är oftast en omfattande förändring som syftar till 
att ändra i en organisations grundläggande strukturer. Detta skulle exempelvis kunna innebära att 
organisationen vill bredda sin plats på marknaden genom att börja producera nya varor, vilket i sin tur 
leder till nya omvärldsfaktorer att ta hänsyn till. Den revolutionerade förändringen påverkar ofta flera 
organisationsförhållanden, exempel på detta skulle kunna innebära förändringar i organisationens 
struktur, strategi och kultur (Nadler & Tushman, 1990).     
 
Förändringar kan även ske i mindre format och under en längre tid. Burke (2008) beskriver denna 
form som den evolutionära förändringen. En förändring av denna typ berör inte hela organisationen, 
utan endast vissa delar. Den evolutionära förändringen sträcker sig under en längre period och är en 
mer kontinuerlig process som sker successivt (Burke, 2008). En sådan sker oftast inom ramen för de 
redan rådande strategierna och den befintliga organisationskulturen (Nadler & Tushman, 1990). 
Burke (2008) skriver att evolutionära förändringar kan vara en del av en större revolutionär 
förändring. 
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Dimension 2: Proaktivt eller reaktivt agerande 
Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver att organisationer kan ha möjlighet att förbereda sig och agera 
proaktivt innan en förändring sker. Genom att vara vaksam på sin omvärld och faktorer som har en 
påverkan på organisationens verksamhet kan organisationen agera i förtid, innan eventuella problem 
skapas. När organisationsförändring sker till följd av nya förhållanden som redan har uppkommit, så 
innebär detta att organisationen agerar reaktivt, organisationsförändringen blir alltså en reaktion på  
något som redan har hänt (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Dimension 3: innehåll 
Den tredje dimensionen syftar till förändringens innehåll, vilket innebär bland annat förändringar av 
struktur och kultur (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Struktur innebär förändringar av organisationens 
utformning i form av arbetsfördelning, arbetsuppgifter, styrning och belöningssystem. Kultur handlar 
om värderingar och beteenden en organisation vill framhäva, exempelvis att organisationen vill gå från 
att vara ekonomiskt inriktad till en miljömedveten organisation (Jacobsen, 2013). Det är svårt att 
särskilja struktur och kultur ifrån varandra då dessa ofta samvarierar och har en effekt på varandra. 
När en strukturell förändring sker så påverkas ofta även de kulturella strukturerna och vice versa 
(Sveningsson & Sörgärde, 2007). 
 
Dimension 4: Planerad eller oplanerad förändring 
En planerad förändring är systematiskt framtagen med ett tydligt syfte och klara mål. Långsiktiga 
strategier tas fram för att lösa problem som organisationen identifierar och måste anpassa sig till 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  Sveningsson och Sörgärde (2007) menar att ledningens strategier är 
centrala i en planerad förändring. Motsatsen till en planerad förändring är en icke planerad förändring 
och en sådan kan innebära att förändringen har uppstått till följd av tillfälligheter, och inte genom 
medvetna val (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Sveningsson och Sörgärde (2007) skriver att dem 
oplanerade förändringarna, oftast uppkommer underifrån från medarbetare som inte tillhör 
ledningen. Sveningsson och Sörgärde (2007) skriver att planering av en förändring och hur 
implementeringen av denna ska gå till är högst central för att lyckas med ett förändringsinitiativ. 
 
Strategier för organisationsförändring 
Nedan presenterar vi teori och tidigare forskning kring organisationsförändring utifrån ett 
organisations- och individperspektiv. 

Organisationsperspektiv 
Det finns åtskilliga modeller för hur en organisationsförändring på bästa sätt bör genomföras och i 
denna djungel av modeller menar Beer och Nohria (2000) att organisationer tenderar att förirra sig. 
Resultatet blir att majoriteten av dessa förändringsinitiativ misslyckas. Beer och Nohria (2000) 
beskriver två grundtyper av strategier till förändring: strategi E och strategi O. Strategi E tar främst 
fokus på ekonomiskt värde och formella strukturer medan strategi O fokuserar till att utveckla den 
organisatoriska förmågan och dess mänskliga resurser genom att exempelvis förändra 
organisationskulturen. En kombination av dessa vore att föredra, detta kräver dock en målinriktad 
samordningsplan och att strategin framför allt är anpassad till den specifika organisationen (Beer & 
Nohria, 2000). 
 
Är organisationen mogen för förändring? 
En annan viktig aspekt av förändringsarbete är huruvida organisationen är mogen för förändring. 
Cronemyr och Danielsson (2013) har tagit fram en modell som kan hjälpa organisationer att nå en 
passande mognadsnivå för den förändringsprocess organisationen syftar till att genomföra. De skriver 
att organisationer kan ha valt att använda fullt lämpade metoder men att dessa blir oanvändbara om 
organisationen inte befinner sig på en passande mognadsnivå. Detta kan därmed leda till en dyr och 
misslyckad förändringsprocess (Cronemyr & Danielsson, 2013). Vidare menar författarna att 
organisationer tenderar att inleda processer utan att ha tagit sig an nödvändiga grundförutsättningar, 
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och det är just dessa förutsättningar modellen presenterar. 
 

Den första nivån, medvetenhet (awareness), handlar om att organisationen ska ha förståelse för 
betydelsen av organisationsförändringen och framför allt ska ledningen vara medveten om fördelarna 
med processen. Den andra nivån, etablerad (established), innebär att processen har blivit etablerad i 
organisationen. Den dokumenteras kontinuerligt och används i praktiken, ledningen är aktiv och ger 
processen uppmärksamhet och ställer krav på resultat. Nivå tre kallas förbättrad (improved) och 
förutsätter att processen är helt aktiv och fokus ligger på att analysera och utvärdera utveckling. Nivå 
fyra syftar till processer som ska anpassas (adapted). För att kunna anpassas måste processen ske i ett 
samarbete med dess intressenter och fungera flexibelt och proaktivt. 
 
Organisationsutveckling 
En modell som är vanligt förekommande när man talar om organisationsutveckling är Lewins 
trestegsmodell som består av stegen: upptining, förändring och återfrysning (unfreeze, trantion, 
freeze) (Sveningsson & Sörgärde, 2007). Syftet med modellen är att frambringa en högre grad av 
effektivitet genom att förändra beteenden och attityder i organisationen. För att åstadkomma detta ska 
ledningen i ett första steg förbereda organisationen, och framförallt inkludera medarbetarna i 
planerandet för att undvika motstånd. Ändamålet med det första steget är att övertyga samtliga om att 
organisationen är i behov av förändringen. Nästa steg innebär att organisationen vidtar de åtgärder för 
att driva igenom förändringen utifrån en tydlig handlingsplan. Organisationen befinner sig då i ett nytt 
tillstånd och det är det man vill “återfrysa” för att skapa ett stabilt läge igen, vilket är modellens tredje 
och sista steg (Sveningsson & Sörgärde, 2007). 
 
Genom åren har Lewins modell blivit kritiserad och Burnes (2004) har skrivit en artikel där han har 
samlat de främsta svagheterna med denna. Burnes (2004) skriver att modellen är för enkel för att 
kunna fungera i komplexa organisationer där förändringar sker konstant. Den är endast applicerbar på 
organisationer som är stabila över tid. Modellen utgår från att förändringen är planerad och kan 
därmed inte heller hantera radikala förändringar som kan uppkomma i en organisation (Burnes, 
2004).  

Det som ur Lewins modell överlever kritiken är att med hjälp av information, kunskap och engagerat 
deltagande kan motstånd reduceras och därmed underlätta förändring (Sveningsson & Sörgärde, 
2007) 
 
Organisationsförändring utifrån ett individperspektiv 
Jacobsen (2013) skriver, som vi har berört ovan, att valet av förändringsstrategi bör vara situations 
anpassat och ska därmed utgå ifrån organisationens kontext, struktur och ta hänsyn till medarbetares 
perspektiv. Jacobsen (2013) förklarar att när arbetssituationen övergår till något nytt och okänt 
aktiveras människans psykologiska försvarsmekanismer. Detta kan göra att individen får en mer 
motstridig inställning samt att fokus läggs på negativa aspekter av en förändring snarare än de positiva 
(Jacobsen, 2013). Vidare skriver Lines (2005) i sin artikel The structure and function of attitudes 
toward organizational change att individens reaktion påverkar förändringens utfall. Känslan hos 
individen som uppstår vid en förändring, exempelvis rädsla och frustration, i kombination med 
individens uppfattning om organisationsförändringen, innebär att individen skapar sig en attityd till 
förändringen. När individen skapar sig en attityd till förändringen blir denne selektiv av den 
information som ges och individen tar till sig information som stöder attityden (Lines, 2005). 
Forskning har visat att det är svårt att ändra en attityd när den väl har skapats och det är därmed 
viktigt att ha detta i åtanke innan organisationsförändringen inleds (Lines, 2005). 
 

Att ta hänsyn till vid organisationsförändring  
Enligt tidigare forskning är den interna kommunikationen nästintill avgörande för att 
förändringsinitiativ ska lyckas (Barrett, 2002; Lewis, 2000). Varför är det så viktigt att kommunicera? 
Jo, information och kommunikation är en förutsättning för att medarbetare ska känna delaktighet och 
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involvering (Ströh & Jaatinen, 2001). Tydlig information och kommunikation bidrar även till att 
medarbetare känner trygghet och blir i större grad positivt inställda gentemot organisationsförändring 
(Angelöw, 2010). 
 
Medarbetares upplevda trygghet och känsla av sammanhang påverkar utfallet av en 
förändringsprocess (Sveningsson & Sörgärde, 2007). Som vi redan har varit inne på så innebär 
förändring på organisationsnivå likväl förändring på individnivå. När rutiner och arbetsmönster 
förändras kan individer uppleva stress och osäkerhet (Angelöw, 2010). Enligt sociologen Aaron 
Antonovsky (1996) avgör känslan av sammanhang (KASAM) hur väl en individ klarar av påfrestande 
situationer. Vidare menar Antonovsky (1996) att individens förmåga att hantera stressituationer ökar 
med högre KASAM, vilket innebär hög känsla av hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet. 
Hanterbarhet handlar om att individen ska känna att hen har kapacitet och resurser för att kunna 
hantera eventuella påfrestningar. Detta innebär exempelvis möjlighet till stöd från chef och kollegor 
(Hultberg, 2007). Begriplighet är nära kopplat till förutsägbarhet och innebär att individen får 
möjlighet att kunna förutsäga exempelvis vad som förväntas av denne och vad som kan förväntas 
hända i den miljö denne verkar i. Det är därmed betydelsefullt att ledningen tydligt kommunicerar 
syftet med förändringen så att medarbetaren kan förstå helheten (Hultberg, 2007). Ledningen kan öka 
förutsägbarheten genom att ge möjlighet till feedback, tydliggöra vad som ingår i medarbetares 
yrkesroll, men framförallt se till att samtliga i organisationen är medvetna om organisationens vision 
och mål (Hultberg, 2007). Weber och Weber (2001) genomförde en surveyundersökning i syfte att 
undersöka förändringar i medarbetares uppfattningar under en organisationsförändring och något 
som dem kom fram till var betydelsen av att information kommuniceras i god tid. Elving (2005) 
skriver att information kan bli ineffektiv om den inte framförs i rätt tid och i förberedande syfte. 
Meningsfullhet är den tredje komponenten av KASAM och handlar om att de krav som ställs på 
medarbetaren ska vara värda det engagemang som krävs utav hen. Hög känsla av mening i arbetet 
ökar individens drivkraft att prestera och utföra sin uppgift på ett bra sätt (Hultberg, 2007). 
 
Genom att uppmuntra medarbetare till delaktighet och medverkande kan detta öka den positiva 
inställningen till organisationsförändring. Detta kan ske genom inbjudan till exempelvis reflektion och 
diskussion kring förändringens olika steg (Angelöw, 2010). Det finns flera positiva effekter av att låta 
medarbetare vara delaktiga i processen. Dawson (2003) skriver att medarbetares sakkunskap kan vara 
betydande för kvaliteten på förändringen. Utan medarbetares perspektiv kan viktiga faktorer förbises 
eftersom medarbetarna är experter på hur verksamheten fungerar i det dagliga arbetet.   
 
En ytterligare del av organisationsförändring som är viktig att ta hänsyn till är att medarbetares 
sociala relationer kan komma att påverkas (Jacobsen, 2013). En arbetsgrupp kan behöva splittras eller 
slås samman med en annan vilket gör att den trygghet som har kännetecknat originalgruppen 
försvinner. Jacobsen (2013) skriver att arbetet på så vis kan tappa sin mening för individen vilket 
därmed kan medföra att hen ställer sig negativ mot förändringen. Jacobsen (2013) beskriver 
yrkesidentitet som ännu en aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid förändring. Han skriver att 
människor ofta identifierar sig med sina arbetsuppgifter och den fysiska miljö en arbetar i och när 
detta förändras så kan det mötas med motstånd. 
 
Lärarens yrkesidentitet 
Pierre (2010) menar att alla organisatoriska system består av normer och värderingar. Dessa bidrar 
med att skapa mening och identitet hos dem som arbetar inom en organisation utifrån de mål och 
syften som finns representerade. Ellström och Hultman (2008) skriver om den kollektiva identiteten 
som kännetecknas av att en yrkesgrupp har gemensamma värderingar och handlingsmönster. 
Yrkesidentiteten blir en produkt som skapas i samspel med andra utifrån normer och erfarenheter av 
yrket (Ellström & Hultman, 2008; Beauchamp & Thomas, 2009). Enligt Carter och Doyle (1996) 
skapas lärares yrkesidentitet och uppfattning om lärarrollen redan innan lärarutbildningen genom 
erfarenheter från uppväxten. De förklarar att när lärarutbildningen inleds har studenten redan en 
stark uppfattning av vad som kännetecknar en lärare och denna utvecklas och förstärks under 
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utbildningens gång (Carter & Doyle, 1996). Lärarstudenten tillägnar sig de normer, värderingar och 
mål som förknippas med vad som utgör en god lärarpraktik (Pierre, 2010). Flores och Day (2006) har 
genom en longitudinell studie analyserat på vilket sätt nya lärares identiteter formas och omformas 
över tid. De skriver att en lärares yrkesidentitet skapas beroende på de kulturella skolkontexter de 
möter under sina första år som nybliven lärare. Vidare menar dem att lärares identitetsuppfattning 
formas av de upplevelser de får av skolkulturen och ledarskapet på den egna skolan (Flores & Day, 
2006). 
 
Pierre (2010) förklarar vidare att det är vanligt att lärare ser till metoder och förhållningssätt som har 
fungerat stabilt över tid. I likhet med detta talar även Bergman (2007) om en rådande 
utbildningstradition. Hon menar att lärare för traditioner vidare vilket påverkar organiseringen av 
skolan, det vill säga uppbyggnaden av undervisning och synen på elever (Bergman, 2007). Det ovan 
nämnda skulle kunna vara en beskrivning av det som Pierre (2010) benämner professionen, vilket är 
ett av de två normsystem som styr skolan. Det andra normsystemet som Pierre (2010) diskuterar är 
politiken. Politiken består av de mål och riktlinjer som har stadgats på nationell och kommunal nivå. 
Dessa två normsystem innefattar normer, mål och värderingar men går inte alltid i linje med varandra 
(Pierre, 2010). Det råder en intressekonflikt mellan dessa då lärare har en väletablerad bild av vad 
yrket innebär medan politikerna har ett uppdrag att utveckla skolan efter det behov som finns i 
samhället. 
 
Organisationens olika aktörer 
Idag finns det en mängd forskning som betonar ledningens betydande roll i en förändringsprocess 
(Ahrenfelt, 2013; Dike, 2014; Jacobsen, 2013). Ulrich och Brockbank (2011) skriver att man dock inte 
får glömma att även medarbetare är viktiga aktörer i en organisation som också har ett ansvar att driva 
verksamheten framåt. Hällstén och Tengblad (2006) skriver i sin bok “medarbetarskap i praktiken” att 
det bör finnas ett samspel mellan ledning och medarbetare för att verksamheten ska utvecklas. 
Ansvaret i en organisation bör därmed läggas på fler aktörer än ledningen (Tengblad, 2003). 
Ledningens roll är dock central för att medarbetare ska kunna ta ansvar i verksamheten, då rätt 
förutsättningar för att medarbetaren ska kunna ta ansvar måste ges (Hällstén & Tengblad, 2006).  
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Metod   
Nedan presenteras val av metod, val av organisation, urval av informanter, genomförande, 
bearbetning och analys av data, etik, kvalitet och trovärdighet utifrån relevant litteratur.  
 

Kvalitativ ansats och metodval  
Val av metod bestäms främst av formuleringen av undersökningsproblemet (Patel & Davidsson, 
2003). Är forskaren ute efter att analysera och tolka bakomliggande problem som exempelvis hur 
individer upplever ett fenomen, är en kvalitativ metod passande (Fejes & Thornberg, 2014). I kvalitativ 
forskning utgår forskaren ifrån studieobjektens perspektiv, verklighetsuppfattningar, motiv och 
tankesätt (Fejes & Thornberg, 2014). Vid användning av en kvalitativ metod används 
datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer. Motsatsen till detta är kvantitativ metod 
som utgår ifrån forskarens perspektiv. Denna metod används när forskare är intresserade av att 
objektivt mäta fenomen i verkligheten. Datainsamlingsmetoder som används vid en kvantitativ ansats 
är exempelvis enkäter (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010).  
 
Med utgångspunkt i att vi ville fånga, beskriva och analysera lärarnas upplevelser av fenomenet ansåg 
vi att en kvalitativ metod var passande. Vi valde även att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt 
då hermeneutiken utgår ifrån att försöka förstå människors upplevelser av ett fenomen (Westlund, 
2014). Ytterligare en central del för hermeneutiken är att vara öppen för emotiva inslag i data och att 
komma fram till bakomliggande budskap (Westlund, 2014). Vår studie tog utgångspunkt i lärarnas 
upplevelser kring organisationsförändringen. Detta gjorde att vi ville förhålla oss öppna under 
bearbetningen av data för att ta hänsyn till områden som berörs specifikt av informanterna, 
exempelvis på vilket sätt lärarna pratar om syftet med förändringen.  
 
Val av organisation och urval av informanter 
Inför vårt examensarbete hade vi ett intresse att fördjupa oss i organisationsförändringar och vilka 
faktorer som kan påverka utfallet av en förändring. Från start kontaktade vi olika organisationer och 
allteftersom kom vi i kontakt med arbetsmarknadsförvaltningen inom Stockholms stad. Vi fick 
information om att det hade skett en organisationsförändring inom SFI-skolan X vilket fångade vårt 
intresse. Förutom själva organisationsförändringen så lät uppdraget intressant eftersom SFI-
undervisningens roll i integrationsfrågan är så aktuell i dagsläget. Rektorn för SFI-skolan X var också 
intresserad av ett samarbete och ett första möte bokades in.  

Vid mötet gav rektorn oss bakgrundsinformation om skolan och information kring den förändring som 
skett. Vi framförde vårt planerade syfte med studien och tillsammans diskuterade vi möjligheter 
angående urval av intervjupersoner. Vi kom fram till att rektorn skulle informera samtliga lärare om 
vårt syfte med studien vid en kommande arbetsplatsträff. Vi skickade därefter ut mail till samtliga 
lärare där vi presenterade oss, syftet med vår studie, samt bjöd in dem till intervju och informerade om 
de etiska kraven (Bilaga 2). Det var dock bara ett fåtal som svarade. Detta gjorde att vi efter vår första 
intervju gick till personalrummet för att söka kontakt med fler lärare. Vår första intervjuperson hjälpte 
oss även ytterligare att komma i kontakt med fler lärare och detta är vad Bryman (2011) benämner 
som ett snöbollsurval. 
 
För att skapa oss en helhetsbild av organisationsförändringen valde vi att träffa lärare som arbetar 
med uppdragsutbildningar, men även lärare som inte gör det. Av de 15 lärare som arbetar på skolan 
genomfördes i slutändan sju intervjuer, varav tre utav intervjupersonerna undervisar i 
uppdragsutbildningarna. Dem andra fyra intervjupersonerna undervisar i yrkesutbildningar och den 
reguljära utbildningen på skolan. 
 
Tillvägagångssätt 
Centralt för ett hermeneutiskt förhållningssätt är att forskaren ”pendlar” mellan tidigare forskning och 
empiri (Westlund, 2014). Vi inledde därmed vår forskningsprocess genom att skapa oss en inblick i det 
kunskapsfält vi har valt att beröra. Detta gjorde vi genom att söka tidigare forskning och teorier inom 
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attityder till organisationsförändring, lärares yrkesidentiteter och hur skolan som organisation kan 
påverkas av olika intressenter. I sökandet använde vi oss utav flera databaser men främst EBSCO och 
Web of science. Sökorden vi har använt oss utav är exempelvis: organisationsförändring, attityder till 
organisationsförändring, orsaker till organisationsförändring, yrkesidentitet, skolan som organisation, 
organisationsstrategier, organisationsförändringar ur ett medarbetarperspektiv, medarbetares ansvar i 
organisationer. När vi sökte på nyckelorden som hör till organisationsförändring fanns det mängder 
forskning på ämnet utifrån ledningens ansvar och perspektiv. Det var svårare att hitta litteratur som 
innefattar medarbetares ansvar.   
 
Som ovan nämnt hade vi ett första möte med rektorn på SFI-skolan X för att få en inblick i 
organisationen och problemet. Rektorn förklarade syftet med uppdragsutbildningarna utifrån 
ledningens perspektiv och gav oss en bild av förändringsprocessens förlopp. Detta samtal ligger till 
grund för vårt bakgrundsavsnitt. Efter mötet, inledde vi operationaliseringen av vårt syfte genom att 
uttrycka vår förförståelse kring ämnet för varandra. Detta är betydelsefullt inom hermeneutiken då 
förförståelsen kan påverka utformningen av studiens innehåll (Westlund, 2014). Vi skapade sedan 
teman utifrån den teori vi fått inblick i och utifrån vårt syfte vilket mynnade ut i en semistrukturerad 
intervjumall med ett flertal intervjufrågor. Intervjumallen bestod utav tre teman: lärarens 
yrkesidentitet, lärarnas upplevelser kring införandet av uppdragsutbildningarna och hur dem upplevs i 
nuläget. Utifrån egna erfarenheter och utifrån litteraturgenomgång kom vi fram till att lärares 
yrkesidentitet är relativt stabil över tid vilket gjorde det intressant för oss att undersöka mer kring 
detta. Det första temat syftade till att se hur läraridentiteten förhåller sig till förändring. De två 
resterande temana syftade till att fånga lärarnas upplevelser kring förändringen. Fördelen med en 
semistrukturerad intervjumall är att denna fungerar som ett ramverk, men ger oss utrymme att 
förändra ordningsföljden i samtalet och möjliggör för följdfrågor och förtydliganden (Bryman, 2011). 
Den här formen av intervjuteknik ger oss möjlighet att utforska intervjupersonernas bakomliggande 
“sak” då vi kan vara uppmärksamma på viktiga ämnen som berör intervjupersonen (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vi inledde varje intervju med att läraren kort fick berätta om sin yrkeserfarenhet, 
detta användes dock inte som datamaterial.  
 
För att pröva intervjumallens relevans kopplat till vårt syfte genomförde vi en pilotstudie med en 
lärare som är verksam på en annan skola (Bryman, 2011). Syftet med detta var att pröva vårt 
förhållningssätt till intervjumallen, exempelvis om något kändes upprepande eller om en fråga var svår 
att förstå för intervjupersonen. Pilotstudien resulterade i att vi inte behövde göra några större 
justeringar efter att vi reflekterat kring intervjun.  
 
Intervjuerna genomfördes på SFI-skolan X i mindre klassrum avskilt från övrig personal på skolan. Vi 
båda deltog under intervjuerna då det inom hermeneutiken är betydelsefullt att forskaren skapar sig 
en helhetsbild av datamaterialet (Westlund, 2014). Vi ville därmed försäkra oss om att vi båda fick ta 
del av hela datainsamlingsprocessen lika mycket. Den ena utav oss hade fokus på att samtals leda och 
den andra fokuserade på att anteckna och lägga märke till andra uttryck under intervjun. Detta har 
även möjliggjort för den av oss som antecknar att lättare lägga märke till om en följdfråga är lämplig 
att ställa. Samtalen spelades in och tog cirka 30-40 minuter. I inledningen av samtliga intervjuer 
informerade vi om de etiska kraven (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Bearbetning av data och analys  
Efter varje intervju sammanställde vi materialet för att se vilka uppfattningar vi båda hade om 
samtalens innehåll för att se om dessa överensstämde med varandra. Efter varje intervju 
transkriberade vi det inspelade materialet. I transkriberingarna och citaten i resultatavsnittet 
benämner vi samtalsledare med ”SL” och informanten med ”Ix” (numret beror på vilken informant vi 
har citerat). Vi delade upp intervjuerna och transkriberade lika mycket material var. Därefter läste vi 
igenom alla transkriberingar ett flertal gånger för att bekanta oss med vår data och för att reflektera 
kring underliggande budskap, vilket är en del av det hermeneutiska förhållningssättet (Westlund, 
2014). Vårt nästa steg var att tillsammans plocka ut likartade och återkommande delar i 
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intervjumaterialet för att tematisera dessa. Ett tema var exempelvis hur informanterna pratade om hur 
information om uppdragen har framförts. Därefter gjorde vi meningskoncentreringar av delarna vilket 
innebär att yttranden förkortas till kortare formuleringar vilka sedan kategoriserades (Fejes & 
Thornberg, 2014). Meningskoncentreringarna kategoriserades utifrån vår tematisering, alltså dem 
delar som var återkommande som exempelvis upplevt stöd. Detta resulterade sedan i sex huvudteman 
som presenteras i resultatet och dessa låg till grund för den fortsatta analysen. De sex teman som 
presenteras i resultatet är: upplevd inställning till- och upplevt syfte med uppdragsutbildningarna, 
upplevelsen av information, stöd i uppdragsutbildningarna, lärarnas upplevda delaktighet i 
planerandet av uppdragsutbildningarna, upplevd förändring av sociala relationer, lärarens 
yrkesidentitet. I resultatet och i analysavsnittet har vi valt att använda både informant, 
intervjupersoner och deltagare som benämningar för lärarna som deltagit i studien med avsikt att 
undvika upprepning.  
 
Analysarbetet och tolkningen av datamaterialet utgick ifrån den hermeneutiska spiralen (Nyström, 
2008). Den hermeneutiska spiralen som analysmetod innebär att forskaren inte bara ska utgå ifrån 
egna förkunskaper i tolkningsarbetet utan bör stödja sina argument i kombinationen med exempelvis 
tidigare forskning kring ämnet (Westlund, 2014). Detta skapar en bredare förståelse för hur delarna av 
en text och forskarens tolkning av dessa passar in i helheten. Under bearbetningsprocessen har vi 
analyserat vår data utifrån teori och tidigare forskning inom vårt forskningsområde. Detta har medfört 
att vi som forskare har haft ett slags ramverk att förhålla oss till i våra tolkningar.  
 
Etik 
Inför intervjuerna informerade vi informanterna om de fyra etiska grundkraven både skriftligt och 
muntligt (Kvale & Brinkamann, 2014). Vi gick delvis igenom dessa, samt studiens syfte via mail när 
intervjutillfället bokades in, men också i inledningen av varje samtal. Detta gjorde vi för att försäkra 
oss om att samtliga deltagare fick ta del av innebörden av dessa grundkrav.   

Nedan redovisas de fyra kraven utifrån Kvales och Brinkmanns (2014) definition av dessa:   

Informationskravet - handlar om att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien. 

Samtyckeskravet - innebär att informera informanterna om att deltagandet i studien är frivilligt och 
att informanterna när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet - Information som framkommer under studien ska behandlas konfidentiellt. 
Svar som framkommer under intervjuerna ska inte kunna hänvisas till en specifik person.  

Nyttjandekravet - innebär att informera informanterna om att materialet endast kommer att användas 
till studiens forskningsändamål.  

Vi har tagit hänsyn till dessa krav genom att informera om studiens syfte både via mail och i 
inledningen av samtliga intervjuer. Vi talade även om att informanternas deltagande var frivilligt och 
att de även fick välja vilka frågor de ville svara på. I vårt resultat har vi tagit hänsyn till 
konfidentialitetskravet genom att anonymisera informanterna och använda nummer istället för namn. 
I vårt resultat har vi även valt att inte ta med data som kan identifiera vem som har svarat. 
Nyttjandekravet delgavs i inledningen av varje intervju.   
 
Kvalitet och trovärdighet  
Vi har strävat efter att hålla hög trovärdighet under hela studiens gång genom att ta hänsyn till vår 
förförståelse, strukturera intervjuerna med tydlig sammankoppling till vårt syfte och visat en tydlig 
koppling mellan resultat och relevant teori. 

Enligt Fejes och Thornberg (2014) är det viktigt att författarna förhåller sig transparent för att öka 
trovärdigheten. Detta innebär bland annat att uttrycka sin förförståelse kring fenomenet som ska 
studeras. Förförståelsen kan nämligen påverka tolkningen av data och därmed även utfallet av studien 
(Fejes & Thornberg, 2014). Vår tidigare erfarenhet av organisationsförändring bestod endast utav det 
vi har läst kring ämnet under vår utbildning på personalvetarprogrammet i Umeå. Vi hade därmed 
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ingen praktisk erfarenhet av fenomenet, vilket vi dock såg som en tillgång då vi ville vara så öppna så 
möjligt. Vi har även förhållit oss transparenta i framförandet av hur resultat och analys har tagits fram.  
 
I denna studie har vi under hela processen arbetat tillsammans. Detta har medfört att vi har kunna 
reflektera och diskutera justeringar och förbättringar kring alla delar i studien. Vi har båda deltagit 
under intervjuerna vilket har gett oss möjlighet att kontrollera för interbedömarreliabiliteten då vi har 
kunnat jämföra med varandras återberättelser och anteckningar av datamaterialet (Bryman, 2011). 
Pilotstudien gav oss möjlighet att testa relevansen av vår semistrukturerade intervjumall. Resultatet av 
denna möjliggjorde för justeringar och korrigeringar inför de huvudsakliga intervjuerna. 
Sammanfattningsvis har vi försäkrat oss om trovärdighet och kvalitet i denna studie genom att allt 
arbete har utgått ifrån de forskningsetiska kraven (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av de sju intervjuer som genomfördes med lärarna på SFI-skolan. 
Resultatet presenterar vad som har framkommit utifrån de teman vi utgick ifrån under intervjuerna 
som var: den upplevda inställningen till uppdragsutbildningarna, syftet med dessa, hur information 
har kommunicerats, hur stödet har upplevts, lärarnas upplevda delaktighet, upplevelsen av 
förändringen av sociala relationer samt hur läraren ser på sin yrkesidentitet.   
 
Upplevd inställning till- och upplevt syfte med uppdragsutbildningarna 
När vi ställde frågan hur inställningen var till de nya uppdragsutbildningarna var flertalet 
intervjupersoner överens om att dem var positivt inställda och att det verkade vara en bra lösning på 
det sjunkande elevantalet på skolan. Uppdragsutbildningarna verkade spännande, nytänkande och 
framförallt meningsfulla i lärandesyfte. Ett flertal informanter upplever även att det finns fördelar i ett 
miljöombyte och att få se hur andra yrken fungerar samtidigt som de undervisar SFI. De lärare som 
inte undervisar i uppdragsutbildningarna ställer sig även positiva till att åka ut om de skulle bli 
tillfrågade.  
 
Syftet med uppdragsutbildningarna 
I samtliga intervjuer gick vi vidare med frågor angående hur lärarna har uppfattat syftet med 
uppdragsutbildningarna. Ett flertal informanter uttrycker att dem tror att införandet av uppdragen 
beror på det minskande elevantalet, en ekonomisk fråga och lärarnas möjlighet till fortsatt arbete. 
Dessa informanter talar om syftet i termer som: tror, antar, kanske och möjligtvis. 
”I3: Ja, men det är ganska uppenbart för alla att vi behöver pengar så ja det är det. Det är ju inget. 
Det finns inte så mycket andra motiv bakom tror jag. Ehm, jag vet inte vad det skulle kunna va”. 
 
Ett flertal informanter uttrycker att dem har fått veta att skolan ska börja med uppdragsutbildningarna 
men inte exakt av vilken anledning eller vad uppdragen konkret skulle innebära för lärarna. 

” SL: ah okej. Jag tänker på, innan förändringen, blev du på något sätt informerad? 
I2: De yrkesförberedande utbildningarna var uttalat till oss lärare att det skulle hända. De 
utbildningar som är på hotell eller så har det inte diskuterats något om, eller någon information om 
det heller. Jag tror att det handlar om att rädda skolans ekonomi, ett måste som vi måste göra i 
framtiden för att skolan ska finnas kvar”. 
 
Ett fåtal intervjupersoner uttrycker att det råder en viss oklarhet kring vad uppdragsutbildningarna 
faktiskt innebär, särskilt för lärare som inte ännu undervisar på uppdragsutbildningarna. Det 
framkommer att vissa tycks ha en uppfattning om att uppdragen innebär att lärarna ska ha kompetens 
att utbilda eleverna i yrkeskunskap, utöver språkundervisningen. 

”I4: Nej, men vi behöver få lite vad som ingår i vårt uppdrag hur ser, vad ingår i mitt jobb som 
lärare? Tydliga liksom (paus) arbetsuppgifter, vad ska jag göra? Vad ska andra göra liksom? 
Fördelningen av arbetet, det är så jag tänker.” 

Upplevelsen av information 
I samtliga intervjuer gick vi vidare med frågor angående hur och vilken information som har framförts. 
Ett flertal intervjupersoner är inte fullt medvetna om hur och när de har fått information om 
uppdragsutbildningarna. Enstaka intervjupersoner upplever att de är nöjda med den information de 
har fått och ett fåtal upplever att de inte har fått någon information alls. 

”SL: men inför dem här uppdragsutbildningarna, hur fick du veta att det här projektet skulle börja? 
I7: oj det vet jag inte, det vet jag inte hur jag fick veta det har jag väl fått höra genom min rektor 
antar jag” 

En majoritet av intervjupersonerna antyder att ämnet har berörts under arbetsplatsträffar. Vidare 
antyder informanterna att ett konkret syfte eller information inte har framförts, snarare att 
organisationen är i behov av åtgärder. 
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”I3: ja asså det har ju tagits upp kontinuerligt på APT:n och så (paus) så att det, alltså själva 
informationen och så, det är ju inte direkt så att, jag har inte fått känslan av att ah nu har vi tagit ett 
princip beslut, nu ska vi börja liksom göra om utbildningen utan det är mer att skolan blöder elever 
av olika anledningar och ehm man griper efter halmstrån liksom, alla har sett att vi kan få pengar 
och det har väl känts okej att man gör det liksom (skratt)” 

Stöd i uppdragsutbildningarna 
Ett annat fokusområde under intervjuerna handlade om det upplevda stödet från ledningen. Ur svaren 
framkommer det dock främst upplevelser kring det upplevda stödet från ansvariga på arbetsplatsen 
där uppdragen utförs. En majoritet av intervjupersonerna upplever att de är relativt utelämnade i 
uppdraget och att mycket ansvar ligger på lärarna själva. Ett fåtal förklarar att de inte har någon direkt 
kontakt med ansvarig på uppdragsplatsen.  

”I2: och då ska vi lärare lösa det. Lös det på bästa sätt liksom. (paus) Cheferna håller ifrån sig 
problem, så ska lärarna fixa det. 
SL: så du upplever att stödet inte har funnits? 
I2: Nej, lärarna får mycket ansvar att fixa många saker. Och vem ska vi vända oss till?” 
 
Upplevt ökat ansvar 
Det framkommer att ett flertal intervjupersoner upplever att uppdragsutbildningarna innebär ett 
betydligt större ansvar för läraren. Detta handlar om att lärarna inte vet vad de givna 
omständigheterna är när de kommer ut till företagen. Ett rum att undervisa i är inte alltid en 
självklarhet, samt att antalet elever och kunskapsnivån eleverna emellan kan variera. Ett flertal lärare 
som undervisar i uppdragsutbildningarna upplever därmed att de får lösa många frågor på egen hand. 

” I4: Men när jag åker till hotellen så vet jag inte var vi ska va, jag vet inte om jag kommer ha en 
tavla eller om jag kommer få ett blädderblock. Förra veckan hade eleverna inte stolar, det fanns 
bord, men det fanns inga stolar. (paus) Men då fick dem gå och hämta dem själva sen. Igår fanns det 
inga bord, det fanns stolar, men inga bord. Asså såhär enkla saker som vi inte tänker på finns här 
men inte självklart att det finns där så lättillgängligt. Så jag har använt blädderblock några gånger 
men det är inte särskilt roligt.” 

Upplevd struktur av uppdragsutbildningarna 
Ett fåtal intervjupersoner upplever att lärarrollen som uppdragsutbildare inte är densamma som för 
lärarrollen i den reguljära SFI-utbildningen. Dessa lärare upplever att det saknas struktur i uppdragen. 
Ett fåtal informanter beskriver att deras intryck av uppdragen är att det verkar oseriöst, att 
undervisningen och lärarnas roll inte tas på så stort allvar.  

”I3: mm, ja jag tycker (paus) jag är väldigt kluven till det liksom. Jag tror att jag egentligen inte 
tycker det är så bra (skratt) eller vad man ska säga (paus) eller ehm, men jag tycker också att det 
verkar lite kul. Jag skulle ha svårt att ta det på jättestort allvar jag skulle se det som något sånt här 
ehm, halvseriöst. Och att ehm att visst att man skulle göra det bästa av det. Men det kommer inte bli 
så bra så man skulle behöva slappna av lite liksom så (skratt). Så för att om man verkligen skulle ta i 
och ha jättehöga ambitioner så tror jag ehm, att det skulle bli (paus) knäckande. ” 

Delvis beror avsaknaden av struktur på en oklarhet i förväntningarna från företaget, främst för att 
läraren upplever att bemötandet med uppdragsplatsen är ensidig. Några informanter upplever att 
skolan bör sätta högre krav på beställaren genom att förtydliga vad läraren behöver för att kunna 
utföra och leverera det beställaren förväntar sig.  

”I4: ja, jo men jag kan bli sur ibland, jag vet förra gången. Jag kommer in i rummet det finns bara 
bord ingen tavla och jag tänker att det här går ju inte så jag går ut till receptionen och säger att här 
finns det inga bord ingen tavla. Det finns ingenting. Liksom vad är det här. Jag vill ju kunna jobba 
mitt så bra som möjligt. Det borde ju inte vara en överraskning att jag kommer varje X-dag.” 

Det framkommer dock att kontakten med ansvarig chef på uppdragsplatsen varierar beroende på 
företag och uppdrag. Vissa uttrycker att dem har mer kontakt med chef på arbetsplats än andra, samt 
att ett fåtal uppskattar att ha helt ”fria tyglar”. 
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”SL: men har du kunnat sätta upp, eller ändå kunnat prata med kunden och du vet vad du ska göra 
där eller har du uppdragen, eller är det bara att du har allmänt, att du ska lära dem svenska, eller 
finns det några ramverk? 
I5: men, nej nej, det är helt upp till mig, ah, hon undrade ju såklart hon som var ansvarig, hon 
undrade hur jag skulle lägga upp det, då mailade jag henne bara såhär såhär såhär har jag tänkt 
mig 
SL: trivs du i den situationen? Att du får fria tyglar liksom? 
I5: jomen det gör jag, ah, det tror jag lärare liksom gillar”.  

Stödet från den egna organisationen 
Ett flertal av lärarna som utför uppdragsutbildningarna uttrycker även en osäkerhet kring vem de ska 
vända sig till i olika frågor inom sin organisation.  

” I2: Dåligt (skrattar). Som vi har pratat om har det inte varit någon information. ehm. (Paus) Man 
känner att det finns olika chefsroller, jag vet inte, här på skolan finns kanske en mer administrativ 
chef, ehm och som man kanske inte kan bolla pedagogiska frågor med. Det finns ett glapp mellan 
olika delar.  
SL: att man inte vet vem man ska vända sig till  
I2: ah exakt. Det finns glapp ovanifrån. Man säger uppifrån på kanske till och med kommunal nivå 
att saker ska göras.” 

Lärarnas upplevda delaktighet i planerandet av uppdragsutbildningarna 
I intervjuerna ställde vi frågor kring lärarnas upplevda inflytande och involvering i framtagandet och 
införandet av uppdragsutbildningarna. En majoritet av intervjupersonerna upplever att de inte har 
haft något inflytande. De beskriver att utformningen av uppdragen kom ovanifrån och att de fick 
anpassa sig efter detta. Däremot uttrycker ett fåtal informanter att det har funnits möjlighet att 
komma med idéer kring nya tänkbara kunder och företag. Uppdragsutbildningarna beställs för 
nuvarande under kortare perioder och lärarna får önska uppdrag från termin till termin.  
 
Ur svaren framkommer det att ett flertal informanter skulle uppskatta ett närmare samarbete med 
företagen som beställer uppdragsutbildningarna. Det vore att föredra att komma överens om 
exempelvis kursernas innehåll och vilka mål som ska vara uppnådda vid utbildningens slut.  

”I4: ja. Men man skulle kunna förbättra det på många olika sätt liksom, tydligare ramar från 
kunden, att liksom förstår ni vad jag menar? Att kunden säger att det här ska ni gå igenom, det här 
behöver dem. Åh ehm och som kursen i sig, den här kursen är väl nu obligatorisk, men ehm om en 
deltagare inte jobbar den dagen dyker ju den inte upp. Och om den jobbar så kan den ju inte komma 
på SFI”. 
 
”I3: och få göra saker på sin arbetstid, som dem som jobbar på hotell eller dem som är 
föräldralediga ehm, i grunden är det ju självklart jättebra att dem ska få undervisning tycker jag är 
väldigt bra. Sen känns det som det här är väldigt nytt och att man kanske inte har hittat formen för 
det. Och det hänger lite på att man får ett bra samarbete med uppdragsgivaren också och att dem 
vill någonting. Dem vill ju någonting eftersom dem betalar för det men (paus) dem kanske måste 
förstå att det behövs en dialog med dem.” 
 
Ett fåtal informanter jämför samarbetet med arbetsgivare som har sina anställda/elever på 
yrkesutbildningarna som undervisas på skolan. Detta upplevs fungera bättre än 
uppdragsutbildningarna då lärarna har haft en tydlig kontakt med cheferna på företaget och 
elevnärvaron till stor del är densamma genom hela utbildningen. 
 
”I3: vi har liksom haft möte med deras chefer, det känns som om att det har varit struktur på det 
från början.” 

Upplevd förändring av sociala relationer  
Då vi har intervjuat lärare på skolan som både har uppdragsutbildningar och inte så, ställde vi frågor 
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kring hur införandet av uppdragsutbildningen har påverkat skolan som helhet. I ett flertal intervjuer 
framkom det att man talar om lärarkåren i termer som god stämning, samhörighet, omtanke, och att 
man trivs väldigt bra tillsammans. Ett flertal talar även om att man trivs väldigt bra på skolan.  

”I2: Det är en bra arbetsplats, hög trivsel på arbetsplatsen. Man vill inte lämna det här. Men idag så 
är det inte samma.  
SL: vadå, på vilket sätt?  
I2: man kommer som en gäst till sin egen arbetsplats. Man har inte tillgång till samhörigheten.” 

I och med uppdragsutbildningarna upplever lärarna en minskad samhörighet i lärarkåren då dem inte 
ser varandra lika ofta. Ett fåtal upplever att de saknar möjligheten till diskussion kring bedömning och 
undervisning. Det har även varit vanligt att minst två lärare delar klasser och planerar därmed 
undervisningen tillsammans på skolan. Uppdragsutbildningen gör att lärarnas möjlighet till planering 
och samarbete förhindras, vilket några informanter upplever som stressande.  

” I4: Ja, men om du delar grupp med en annan kollega då är vi liksom två lärare som träffar dem 
här eleverna och kan prata om saker som händer i gruppen, prata om, ehm, personernas ehm 
utveckling. Språkligautveckling liksom, allt. Hur ska vi bedöma det här, hur ska vi bedöma det här. 
Hon jobbar så, han jobbar så. Förstår ni? Ni ser, man är liksom två stycken som kan samarbeta och 
så kan man liksom bekräfta varandra eller diskutera.” 

Majoriteten av informanterna beskriver uppdragsutbildningen som en sidoverksamhet på grund av att 
lärarna upplever ett minskat sammanhang när dem varken träffar sina kollegor eller känner 
anknytning till skolan. Ett flertal av de informanter som undervisar i uppdragsutbildningarna upplever 
att dem inte heller känner samhörighet till den uppdragsplats dem undervisar på. Intervjupersoner 
som inte arbetar med uppdragsutbildningar uttrycker att det minskade antalet lärare på skolan, till 
följd av att dem är på uppdrag, har en negativ påverkan på kärnverksamheten. Under hösten har det 
varit en viss problematik att hitta vikarier vid behov för den reguljära utbildningen i skolan när ett 
antal lärare har varit ute och undervisat på uppdragsutbildningar.  

”I3: det gör det liksom (paus) asså skolan blir mycket mer sårbar. Det har verkligen vart problem. 
Ja men alltså om några är sjuka samtidigt så normalt sätt så om man har alla lärare på skolan och 
man har liksom lite olika grupper kan man till nöds så ihop två c- grupper eller man kan utnyttja all 
personal som finns i skolan om man inte får tag på en vikarie men men som det har varit nu när 
många har varit utanför skolan och ehm ehm många har varit sjuka samtidigt får man känslan av 
att allt bara rasar.” 

Ett flertal informanter upplever att det i nuläget pratas oroligt om uppdragsutbildningarna. Dessa 
informanter berättar att det inom lärarkåren talas om att man föredrar den reguljära 
utbildningsformen och att uppdragen fungerar som en nödlösning. Ett fåtal intervjupersoner upplever 
att det pratas om att kollegor kan tänka sig att söka andra jobb när utvecklingen har försämrats. 

”I3: och att man tycker nog att det inte är lika kul som det riktiga jobbet så att säga. Att det är 
nödlösningar som man bara får finna sig i lite grann och ehm, ja och jag har hört människor 
(skrattar) utan att nämna någon, ja men säga saker som att jag vill inte va en del av en resande 
cirkus utan jag vill se mig om något annat jobb om det fortsätter såhär”.  

Lärares yrkesidentitet 
Under samtliga intervjuer ställde vi ett flertal frågor kring lärarnas syn på sin egen yrkesroll, vad som 
inspirerade dem att bli lärare, men även hur dem föreställer sig hur en lärare ska vara. Ur svaren 
framkom det att lärarna hade delade motiv till varför de valde SFI-läraryrket. Ett fåtal var inspirerade 
sedan de själv gick i skolan, andra betonade intresset för mötet med andra kulturer och ett fåtal 
beskrev yrkesvalet som en följd av det ökade antalet immigranter. Det framkom att ungefär hälften av 
informanterna inspirerades till att bli SFI-lärare med anledning för sitt språkintresse och framförallt 
svenska som andraspråk. Ett flertal informanter berättar att en annan anledning var att de ville arbeta 
med vuxna människor. 
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Vi ställde som ovan nämnt frågor kring hur intervjupersonerna föreställer sig hur en lärare ska vara. 
Ur svaren framkom det att ett flertal intervjupersoner betonar vikten av kontinuitet, långsiktighet och 
en tydlig utvecklingsplan i lärarens sätt att undervisa. Ett övervägande antal informanter betonade 
betydelsen av att ha förmåga att vara kreativ, flexibel och att kunna individanpassa sin undervisning. 
Ett flertal intervjupersoner uttryckte också betydelsen av att vara öppen, lyhörd, tolerant, tålmodig och 
att ha förmåga att kunna relatera till andra människor för att passa som SFI-lärare.  
 
Det framkommer att ett fåtal intervjupersoner upplever att uppdragsutbildningen har en positiv 
inverkan på lärarens roll. Även om lärarna alltid vill göra ett bra jobb, så förhöjs det ytterligare när 
man är medveten om att utbildningen är beställd av kund och eleverna är där under deras arbetstid.  
 
”I3:att man kände att det här är en uppdragsutbildning som folk betalar ganska mycket pengar, 
dem är här på sin arbetstid, eh, dem är motiverade ehm och det finns liksom, många som liksom 
förväntar sig att man ska leverera liksom och då kände jag verkligen, man känner hela tiden att 
man vill göra sitt bästa, men här kände jag att liksom att nu måste kliva upp ett snäpp ytterligare 
och kanske bli mer professionell och göra bättre lektioner och verkligen mer genomtänkt”. 
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Analys  
Nedan redovisas en analys av resultatet som framkom av de sju intervjuerna med koppling till teori 
och tidigare forskning. Utifrån detta vill vi kartlägga vilken typ av förändring som har skett, vi 
analyserar huruvida skolan har varit mogen för förändring, hur skolan som helhet har påverkats, 
samt vilka orsaker som ligger till grund för individers reaktioner på förändringen.  
 
Orsak till förändring  
Innan analys och utvärdering kan genomföras av de upplevelser kring organisationsförändringen som 
har skett måste organisationen enligt Boxall och Purcell (2000) komma fram till vad för typ av 
situation organisationen har befunnit sig i, samt vad som har påverkat förändringsinitiativet. 
Uppdragsutbildningarna infördes till följd av politiska förändringar samt ökad konkurrens i 
omvärlden. SFI-undervisningen i Stockholms stad har reglerats om och ska ha en närmre 
sammankoppling till arbetslivet i jämförelse med hur det har varit tidigare (Stockholm stad, 2016). 
Detta resulterade i att SFI-skolan X utvecklade sin verksamhet genom att starta yrkesutbildningar som 
är förlagda på skolan. I och med ökad konkurrens från skolor närmare stadskärnan och det minskade 
elevantalet var SFI-skolan X i behov av ytterligare åtgärder. Detta ledde till införandet av 
uppdragsutbildningar för cirka två år sedan. Organisationsförändringen i bemärkelsen 
uppdragsutbildningar orsakades därmed av externa faktorer. 
 
Att kartlägga organisationsförändring 
Ett första steg i analysen är att kartlägga organisationsförändringen utifrån hur många som har 
påverkats av den, när förändringsinitiativet har inletts, huruvida organisationens struktur eller kultur 
har påverkats, samt om initiativet har varit planerat eller inte. I kartläggandet av en 
organisationsförändring har Jacobsen och Thorsvik (2014) tagit fram fyra dimensioner som beskriver 
vad en organisationsförändring består av och vad man bör ta hänsyn till.  
Den första dimensionen, omfattning, syftar till storleken på förändringen och vilka som påverkas utav 
den. Det finns två aspekter av denna dimension, revolutionär och evolutionär (Burke, 2008). Det 
framkommer att samtliga har påverkats i organisationen på olika sätt och att omfattningen av 
förändringen har påverkat organisationens struktur och kultur, vilket gör detta till en revolutionär 
förändring. SFI-skolan X har valt att utöka sin verksamhet genom att införa uppdragsutbildningarna 
utöver den reguljära- och yrkesutbildningen. Samtliga lärare upplever att förändringen har påverkat 
arbetsuppgifter, arbetsgrupper och sociala relationer vilket påverkar organisationens kultur.   
 
Den andra dimensionen handlar om när en organisation agerar i förändringssyfte, om det har skett 
proaktivt eller reaktivt (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Utifrån upplevelserna som ett flertal lärare 
uttrycker har SFI-skolan X agerat reaktivt då det framkommer att införandet av uppdragsutbildningen 
är en reaktion på det minskade elevantalet.  
 
Den tredje dimensionen, innehåll, syftar till huruvida en strukturell eller kulturell förändring har 
skett. Utifrån resultatet framkommer det att arbetsuppgifter och arbetsfördelning har förändrats för 
lärarna. Det framkommer att samtliga på skolan påverkas av uppdragsutbildningarna, delvis de lärare 
som undervisar ute på uppdragen, men även de lärare som endast undervisar på skolan. De lärare som 
arbetar med uppdragen undervisar numera på en annan arbetsplats än skolan och upplever att 
ansvaret har utökats. Det ökade ansvaret innefattas av att läraren inte får något stöd när hen kommer 
ut på uppdraget. Det är delvis oklart vad kunden förväntar sig av undervisningen och läraren får lösa 
många frågor själv som exempelvis lokal, bord och stolar, men också vad innehållet av kursen ska 
bestå av. Ett fåtal intervjupersoner uttrycker dock att dem uppskattar möjligheten att få skapa sitt 
egna upplägg.  
 
Flertalet av de lärare som inte har uppdragsutbildningar upplever att deras arbetssituation har 
påverkats. Det har ibland varit problematiskt att bemanna på skolan när lärare undervisar ute på 
uppdrag. Ett flertal upplever även att samhörigheten inom lärarkåren har förändrats. Som 
Sveningsson och Sörgärde (2007) skriver är det svårt att särskilja strukturell och kulturell förändring 
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vilket denna situation blir ett tydligt exempel på. Uppdragsutbildningarna har gjort organisationen till 
en ny verksamhet på båda planen. 
 
Den fjärde dimensionen handlar om att fastställa huruvida förändringen har varit planerad eller 
oplanerad. Förändringen av SFI-skolan X kan ses som en planerad förändring i den bemärkelsen att 
organisationen har infört uppdragen för att lösa ett identifierat problem. Utifrån lärarnas upplevelser 
kan dock förändringen upplevas som oplanerad då syftet och målet med uppdragen har uppfattats på 
olika sätt. Det har delvis upplevts som en lösning på det minskade elevantalet, ekonomiska skäl, 
lärarnas möjlighet till fortsatt arbete samt även i utbildningens utvecklingssyfte. Ett flertal lärare 
uttrycker dock syftet i termer som “jag tror, antar och kanske”. Detta tyder på att det kan ha funnits 
brister i planeringen och framförandet av syftet med uppdragsutbildningen. Som tidigare nämnt så 
skriver Sveningsson och Sörgärde (2007) att organisationsförändringar kan bli misslyckade om de inte 
implementeras på ett systematiskt sätt, trotts en välplanerad handlingsplan.  
 
Sammanfattningsvis visar denna kartläggning utifrån dimensionerna att förändringen har haft en stor 
omfattning och påverkat samtliga i organisationen, inte bara dem som undervisar i 
uppdragsutbildningarna. Tanken var att ändra endast de strukturella delarna då de externa faktorerna 
krävde detta, men till följd av detta påverkades även organisationen kulturellt. Detta ger oss en 
riktlinje för vart vårt fokus bör ligga i den fortsatta analysen av förändringsprocessen utifrån lärarnas 
upplevelser. 
 
Mogen för förändring?  
Utifrån kartläggningen kan en analys nu avgöra om organisationen har befunnit sig på en lämplig 
mognadsnivå för att kunna genomföra denna typ av förändring. Som tidigare presenterats i 
litteraturgenomgången så blir strategier oanvändbara om organisationen inte befinner sig på en 
passande mognadsnivå (Cronemyr & Danielsson, 2013). Cronemyr och Danielsson (2013) har 
definierat fyra nivåer av mognad en organisation måste ha avverkat beroende på typ av förändring.  

 
Utifrån den första nivån som kallas medvetenhet framkommer det att ett flertal lärare har förstått 
fördelarna med uppdragsutbildningarna då dem upplever att dessa bidrar till skolans fortsatta 
verksamhet. Lärarna uttrycker dock inte under intervjuerna att syftet bakom uppdragsutbildningarna 
skulle kunna bero på att SFI ska ha en nära koppling till näringslivet, vilket är reglerat av Skolverket 
och Stockholms stads styrdokument (2016). 
 
Med utgångspunkt i den andra nivån av mognad som kallas etablerad, framkommer det i resultatet att 
uppdragsutbildningarna praktiskt används i dagsläget. Majoriteten av lärarna inom SFI-skolan X är 
medvetna om att uppdragsutbildningarna förekommer, dock vet man inte vad uppdragen innebär. 
Enligt denna mognadsnivå ska ledningen ge förändringen uppmärksamhet och ställa krav på resultat, 
vilket inte framkommer av intervjuerna. Flertalet av dem som utför uppdragen har svårt att se vad som 
förväntas av undervisningen och de lärare som inte utför uppdragen vet inte heller vad dessa innebär.  
 
Nivå tre, förbättrad, syftar till att utvärdera den redan rådande verksamheten för att uppnå 
utveckling. Utifrån resultatet framkommer det att ett flertal informanter har idéer kring förbättringar, 
men det framkommer dock inte att dem har fått möjlighet att uttrycka dessa. Ett fåtal informanter 
upplever att det har funnits möjlighet att komma med förslag kring nya tänkbara kunder.  
 
Fjärde mognadsnivån kallas anpassa. Denna syftar till att när man har kommit fram till ett 
förändringsinitiativ som ska utveckla verksamheten så måste denna även anpassas till organisationens 
intressenter. Utifrån resultatet kan vi se att flertalet lärare upplever att det inte råder något samarbete 
mellan SFI-skolan X och kund. Kunden har inte förmedlat vad de vill att lärarna ska leverera vilket gör 
att samarbetet mellan parterna blir något annat än vad man önskat.  
 
Summeringen av denna modell för mognadsnivåer är att inte någon av dessa fyra nivåer är fullkomligt 
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uppnådda. Det framkommer att det finns behov av att ge dessa nivåer uppmärksamhet för att 
förändringen ska få en önskad effekt.  
 
Förberedelserna för införandet av uppdragsutbildningarna har, som framkommit ovan, varit knapp då 
medarbetarna inte har varit fullt medvetna om syftet och innebörden av utbildningarna. Enligt Lewins 
trestegsmodell ska medarbetare få, förutom information om vad som komma skall, även inflytande i 
planerandet av förändringen (Sveningsson & Sörgärde, 2007). Trots bristande “upptining” av 
förändringen har den ändå införts och är en del av SFI-skolan X:s verksamhet. Vi får dock inte 
glömma att Lewins modell har fått mycket kritik då organisationsförändringar är mer komplexa än 
vad hans modell tar hänsyn till (Burnes, 2004). I verkligheten och i denna situation har förändringen 
varit påverkad av press från yttre faktorer. Avsaknaden av förberedelse och upptining kan ha bidragit 
till att flertalet lärare upplever en negativ inställning gentemot uppdragen. Vidare kan konstateras att 
medarbetarnas perspektiv inte har varit särskilt centrala i förändringsprocessen.  
 
Förändring på individnivå 
Det framkommer ur resultatet har ett nytt tillstånd i organisationen uppkommit. Detta kan enligt 
Jacobsen (2013) skapa osäkerhet och bidra till en motstridig inställning till förändring och i detta fall 
uppdragsutbildningarna.  

Som tidigare nämnt avgör känslan av sammanhang (KASAM) hur väl en individ kan hantera nya och 
osäkra situationer (Antonovsky, 1996). Medarbetarens känsla av sammanhang påverkar även utfallet 
av en förändringsprocess. Vi har valt att analysera resultatet utifrån de tre komponenterna KASAM 
består av. 

Hanterbarhet  
Den första komponenten innebär att individen känner att hen har förmåga och tillräckliga resurser för 
att hantera en förändring. Detta innebär exempelvis tillräckligt stöd från chef och kollegor men också 
möjlighet till information (Hultberg, 2007). Utifrån resultatet framkommer det att flertalet 
intervjupersoner som arbetar med uppdragsutbildningarna upplever att de är relativt utelämnade i 
uppdraget och att mycket ansvar ligger på lärarna själva. När de kommer ut till kund upplever flertalet 
att det inte råder någon vidare kontakt med ansvarig på arbetsplatsen. Utifrån resultatet framkommer 
det att detta dock varierar beroende på kund och uppdrag. Flertalet lärare uttrycker att de önskar ett 
tydligare samarbete mellan SFI-skolan X och kund. Det råder även en viss osäkerhet kring vem man 
kan vända sig till i olika frågor inom den egna organisationen, både i frågor gällande uppdragen men 
också gällande pedagogiska frågor. Med hänsyn till dessa delar bör SFI-skolan X se över hur 
upplevelsen av hanterbarhet kan ökas för medarbetarna.  

Begriplighet    
Den andra komponenten handlar om att det skapas trygghet hos individen om denne kan förutsäga 
och förstå vad som ska ske. Vidare innebär detta att individen förstår vad hen förväntas prestera, men 
också vad som kan förväntas ske i kontexten hen verkar i. Det är därmed betydelsefullt att ledningen 
tydligt kommunicerar syftet med förändringen så att medarbetare kan förstå helheten (Hultberg, 
2007). Ett flertal intervjupersoner uttrycker att de har fått veta att skolan ska börja med 
uppdragsutbildningarna men inte syftet till detta och vad de faktiskt skulle innebära för lärarna. Ett 
fåtal upplever att det råder en oklarhet kring vad det faktiskt innebär att undervisa på uppdragen. Det 
framkommer att lärare har uppfattningen om att uppdragen innebär att även undervisa i 
yrkeskunskaper och inte enbart språket.  
 
Flertalet informanter vet inte vad uppdragen fullkomligt innebär vilket tyder på att fullständig 
information inte har delgivits. Det framkommer ur vårt resultat att det finns skiljaktiga meningar 
kring hur information har kommunicerats och hur utförlig denna har varit. Ett flertal lärare är osäkra 
kring när de har fått information om uppdragsutbildningarna, men de ger ändå antydan på att det har 
berörts under APT-träffar. Ett fåtal informanter upplever inte att de har fått någon information och ett 
fåtal informanter upplever att de är nöjda med den information de har fått. Utifrån komponenten 
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begriplighet bör SFI-skolan X förtydliga dessa delar så att samtliga i organisationen begriper helheten 
av förändringen. 

Meningsfullhet 
Hög känsla av mening i arbetet ökar individens engagemang och drivkraft att prestera och utföra sin 
uppgift på ett bra sätt (Hultberg, 2007). Utifrån resultatet framkommer det att majoriteten av 
intervjupersonerna ser mening med uppdragsutbildningarna då dessa verkar gynna eleverna i arbetet. 
Det som dock minskar meningsfullheten för lärarna är att dem upplever att uppdragen i nuläget inte 
är idealiskt planerade för en positiv lärprocess. Vidare upplever ett fåtal lärare att deras roll och 
uppgift inte tas på allvar. Uppdragsutbildningarna upplevs sakna struktur vilket skulle kunna 
motverkas av ett tydligare samarbete mellan kund och SFI-skolan X. Det framkommer att i nuläget får 
lärarna i stort sett endast instruktioner i vart och när dem ska undervisa. Ett fåtal upplever att inte 
tillräckliga krav ställs på kunden vilket resulterar i att lärarna inte känner att deras profession 
respekteras. För det fåtal intervjupersoner som har haft ett närmre samarbete med kund så är 
upplevelsen mer meningsfull, då dem upplever att deras kompetens värderas.  
 
Summeringen av analysen utifrån denna tredje komponent är att flertalet lärare upplever att det finns 
mening i uppdragsutbildningen men att det finns utvecklingsområden som kan förhöja 
meningsfullheten. Förslagsvis skulle lärarna kunna få möjlighet till ett större inflytande och 
medverkande i förändringsprocessen (Angelöw, 2010). Liksom Dawson (2003) skriver skulle lärarnas 
inflytande kunna påverka kvaliteten på förändringen när man tar vara på deras expertkunskaper. 
Eftersom lärarna undervisar dagligen både på skolan och ute på uppdrag så har de värdefulla tankar 
kring hur undervisningen kan planeras. Det framkommer ur resultatet att flertalet lärare inte har fått 
möjlighet att involvera sig i utformningen av uppdragen. Detta var något de fick anpassa sig till. Ett 
fåtal intervjupersoner upplever att det skulle vara positivt om lärare fick möjlighet att delta i 
planeringen av uppdragen.  
 
Då det saknas delar för att uppnå hög upplevelse av de tre komponenterna och i sin tur hög känsla av 
sammanhang kan slutsatsen dras att detta kan ha bidragit till en viss otrygghet och negativ upplevelse 
till uppdragen.  
 
En negativ upplevelse kan även bero på andra delar som att lärarnas sociala relationer har kommit att 
påverkats i och med förändringen. Som tidigare nämnt i litteraturgenomgången kan strukturell 
förändring medföra att sociala relationer förändras vilket kan göra att arbetet tappar mening för 
individen (Jacobsen, 2013; Sveningsson & Sörgärde, 2007). Det framgår tydligt av resultatet att 
majoriteten av lärarna upplever att uppdragsutbildningarna har påverkat lärarkåren som grupp på ett 
negativt sätt. Ett flertal lärare upplever att samhörigheten har minskat i och med att de inte träffas lika 
mycket längre. När lärare är ute och undervisar på uppdragen upplever ett fåtal att de saknar 
möjlighet till diskussion kring bedömning och undervisning. Ett fåtal som undervisar ute på 
uppdragen upplever att de inte känner någon samhörighet med varken SFI-skolan X eller 
arbetsplatsen dem undervisar på.  
 
Yrkesidentitet  
Jacobsen (2013) beskriver yrkesidentitet som ännu en aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid 
förändring. Han skriver att människor ofta identifierar sig med sina arbetsuppgifter och den fysiska 
miljö en arbetar i. När sådana förhållanden förändras kan det mötas av motstånd. Samtliga lärare har 
som vi tidigare nämnt påverkats av förändringen, dem som undervisar i uppdragen åker ifrån skolan 
och detta påverkar dem som är kvar på skolan då miljön förändras. Antalet kollegor minskar och 
möjligheten till socialt umgänge minskar på skolan. Det framkommer ur resultatet att 
arbetsuppgifterna också har kommit att ändras, både för dem som undervisar på uppdragen men även 
ökad arbetsbelastning för dem som är kvar på skolan. Lärarnas individuella yrkesidentitet har därmed 
påverkats, samt även den kollektiva yrkesidentiteten.  
 
Yrkesidentiteten skapas i ett samspel med andra utifrån normer och erfarenheter av yrket (Ellström & 
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Hultman, 2008). I resultatet framkommer det att samtliga lärare har en tydlig bild av hur de anser att 
en lärare ska vara. Flertalet uttrycker att de inspirerades till att bli lärare från sin egen skolgång. Det är 
även ett flertal som uttrycker att det var deras intresse för språket som bidrog till deras yrkesval. 
Lärarnas bild har därmed skapats under en lång tid vilket Carter och Doyle (1996) beskriver som 
vanligt. Skolan och läraryrket har en rådande utbildningstradition då metoder och förhållningssätt 
gärna behålls över tid (Bergman, 2007; Pierre, 2010). Då införandet av uppdragsutbildningarna har 
inneburit en så pass omfattande förändring för SFI-skolan X tvingas även lärarna ändra sin bild av 
yrket. Undervisningsformen har förändrats och även skolan som enhet. Detta medför att lärarna inte 
längre kan identifiera sig med skolan eftersom det råder många nya förhållanden. Lärarna måste 
därmed ändra sin bild av hur dem identifierar en lärare och främst en SFI-lärare. Med utgångspunkt i 
resultatet tycks dem dock inte ha fått förutsättningar för denna anpassning.   
 

Sammanfattning 
Utifrån lärarnas fångade upplevelser framkommer det att SFI-skolan X som organisation inte har tagit 
hänsyn till vilka effekter uppdragsutbildningen har fått på lärarna och organisationen i sin helhet. 
Kartläggningen utifrån de fyra dimensionerna ovan visar att förändringen har haft en stor omfattning, 
både på ett strukturellt och kulturellt plan, samt att samtliga lärare i organisationen har påverkats.  

Förändringsinitiativet skedde till följd av påtryckningar från externa faktorer, både på grund av 
förändringar i politisk reglering samt av ökad konkurrens. Utifrån denna analys kan vi se att 
organisationen inte var mogen för denna typ av förändring då man inte har tagit hänsyn till viktiga 
grundförutsättningar. Exempelvis har lärarna inte blivit “upptinade” eller förberedda på förändringen 
då de inte har fått tillräcklig information eller förstått det fullständiga syftet. Förändringsprocessen 
skulle kunna uppfattas som otrygg då lärarna känner en låg KASAM i upplevelsen av förändringen. 
Deras känsla av hanterbarhet har varit bristande till följd av lågt stöd och begripligheten har varit låg 
då lärarna inte har fått möjligheten att förstå vad som förväntas av dem. Lärarna känner att 
uppdragsutbildningarna är bra till viss mån, men att upplägget är i behov av utveckling för att 
uppdragen ska kännas meningsfulla. Meningsfullheten skulle även öka om lärarna fick vara med och 
påverka i planeringen av uppdragsutbildningarna. Införandet av uppdragsutbildningarna har även 
påverkat samhörigheten och de sociala relationerna på skolan. I brist på information och förberedelse 
har lärarna inte fått möjlighet att göra den yrkesidentitetsförändring som denna situation har begärt. 
Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna upplever att information, stöd och möjlighet till inflytande 
har upplevts som bristfällig och är någonting som kan utvecklas. Detta kräver att ledningen ger rätt 
förutsättningar så att medarbetarna kan ta ansvar för sin roll i en förändringsprocess. Tidigare 
forskning (Ahrenfelt, 2013; Dike, 2014; Jacobsen, 2013) betonar ledningens roll i en 
förändringsprocess, men det får dock inte glömmas att medarbetarna också har ett ansvar att driva 
verksamheten framåt. 
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Diskussion  
Nedan diskuterar vi våra centrala slutsatser utifrån studiens syfte och föreslår 
förbättringsåtgärder. Vi avslutar detta avsnitt med en diskussion kring den metod vi har valt att 
använda oss utav.  
Resultatdiskussion 
Den här studien har resulterat i att vi har kunnat kartlägga en organisationsförändring utifrån lärarnas 
upplevelser och perspektiv (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det är en organisationsförändring som har 
inneburit förändringar både för individer och organisationen som helhet. Det har varit spännande att 
undersöka hur organisationsförändringen har fungerat utifrån just lärare som generellt sätt brukar 
vara en yrkesidentitet präglad av tradition och stabilitet (Carter & Doyle, 1996). Detta har lett oss till 
förståelsen om att en sådan organisationsförändring sätter krav på ledning och givna förutsättningar. 
Vår slutsats av denna studie är att förutsättningar i form av information, kommunikation och 
delaktighet har varit bristfälliga utifrån lärarnas perspektiv. Vi anser att om dessa moment förbättras 
bör förändringsprocessen kunna genomföras mer lättsamt och fortgå med större engagemang från 
medarbetarna. Vi tror även att dessa förutsättningar skulle underlätta den förändring av lärarnas 
yrkesidentitet som situationen kräver. Den ständiga utvecklingen i omvärlden kräver utveckling även 
inom skolan och SFI-skolan. Med detta ökar kraven på ledning och även andra aktörer som lärare för 
att möta det behov som finns i samhället.  

 
Utifrån lärarnas perspektiv så fungerar verksamheten och uppdragsutbildningarna, men för en 
fortsatt kvalitetsmässig undervisning ser vi behovet av några förbättringsområden. Vi föreslår att 
ledningen bör förtydliga syftet med uppdragsutbildningarna och försäkra sig om att samtliga på SFI-
skolan X förstår vad dessa innebär. Det är betydelsefullt att klargöra hur uppdragsutbildningarna 
påverkar den enskilda individen, oavsett om denne arbetar med uppdragen eller inte. Ledningen bör 
även se över hur kontakten ska ske med kund och beställare för att samarbetet ska kunna ske på ett 
optimalt sätt. Detta handlar framför allt att tydliggöra grundläggande punkter så som minsta antal 
elever på kursen, lokal och upplägg samt vad som förväntas vara uppnått vid utbildningens slut. Ett 
ytterligare förslag är att införa en stödgrupp för dem som arbetar med uppdragen. I stödgruppen 
skulle lärarna kunna utväxla erfarenheter och tips till varandra inom pedagogiska frågor. Denna grupp 
skulle även skapa en starkare samhörighet och mening för dem som arbetar med 
uppdragsutbildningarna.   
 
SFI-skolan X består av en lärarkår som brinner för sitt yrke och ser till elevernas bästa. 
Uppdragsutbildningarna har ett bra syfte gentemot integrationsfrågan och sammankopplingen med 
arbetsmarknaden. Vi ser därför att det finns stora möjligheter att förbättra uppdragsutbildningarna 
och inställningen till dessa. Det gäller dock att ha i åtanke att lärarna i nuläget har en uppfattning om 
uppdragsutbildningarna vilket gör att situationen är en annan än utgångsläget när 
uppdragsutbildningarna infördes (Lines, 2005).  
 
Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ metod har möjliggjort för oss att fånga lärarnas upplevelser kring 
organisationsförändringen som genomförts på SFI-skolan X. Vidare kan vi konstatera att den 
semistrukturerade intervjumallen har haft en tydlig koppling till vårt syfte då vi genom intervjuerna 
har lyckats fånga intervjupersonernas upplevelser kring fenomenet. En risk med intervjuer som 
datainsamlingsmetod är att vi som samtalsledare kan ha förhållit oss subjektivt i delar av intervjuerna 
då tidigare erfarenheter och fördomar kan ha spelat in. Vi kan inte uttala oss om i vilken mån och om 
detta har skett, det vi dock kan säga är att vi ställt så öppna frågor som möjligt för att inte påverka 
samtalets innehåll.  
 
Fördelen med att vi har varit två personer under intervjuerna är att helhetsbilden har blivit mer 
lättfångad (Westlund, 2014). Det vi dock har varit otydliga med är att informera intervjupersonerna 
om vem som skulle samtals leda och inte. Detta kan ha bidragit till en viss förvirring hos 
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informanterna.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes i stängda klassrum avskilt från övriga lärare och ledning i 
organisationen. Detta ser vi som en fördel då intervjupersonerna kan ha känt att dem kunde öppna 
upp sig på ett annat sätt. Intervjuerna tog dessutom rum i intervjupersonernas “hemmamiljö” vilket 
kan ha skapat en mer avslappnad stämning. Vi är även medvetna om att vårt första möte med rektorn 
på SFI-skolan X kan ha påverkat den fortsatta processen av studien. 
 
Vi har transkriberat samtliga intervjuer vilket har möjliggjort för oss att gå tillbaka i materialet under 
bearbetningsprocessen för att säkerhetsställa oss om att redovisade delar inte har tagits ur sin kontext. 
Under tiden vi bearbetade datamaterialet märkte vi att det på vissa ställen kunde ha ställts fler 
följdfrågor för att få en djupare förståelse för delar av materialet. Vi är medvetna om att vår 
förförståelse kan ha färgat tolkningen av vår data. Vi ser dock att förförståelsen i form av 
litteraturgenomgången har hjälpt oss att förhålla oss inom det undersökta området. Att ha varit två 
under bearbetningen har även gjort att vi kunnat se saker utifrån två olika perspektiv och gjort att vi 
kunnat förhålla oss mer kritiska till våra tolkningar.  
 
Urvalet av informanter bestod av ett så kallat snöbollsurval vilket gör att det i teori inte kan ses som 
representativt (Bryman, 2011). SFI-skolan X består dock bara av 15 lärare vilket gör att vi ändå har 
fångat nästan hälften utav organisationens medarbetare. En fördel med vårt urval är att vi har fångat 
upplevelser av både kvinnor och män, i olika åldrar, med olika erfarenheter och som arbetar inom hela 
organisationen.  
 
Vårt teori- och tidigare forskningsavsnitt är relevant utifrån vårt syfte. Det faktum att vi har varit två 
har ökat trovärdigheten och kvaliteten för denna studie då vi kunnat diskutera och kritisk reflektera 
genom hela processens gång. Vi anser även att vårt resultat och analys har besvarat vårt syfte och våra 
frågeställningar. Utifrån den tid vi har haft för att genomföra och sammanställa denna studie anser vi 
att den avgränsning vi har gjort i form av att endast intervjua lärare på skolan har varit passande. 
Denna studie är inte generaliserbar då den utgår ifrån individuella upplevelser i en specifik situation. 
Istället är vår förhoppning att denna studie kan skapa en ökad förståelse för organisationsförändringar 
och främst i organisationer där det råder en stark yrkesidentitet.  
 

Förslag på fortsatt forskning i ämnet  
Vi anser att det vore intressant att fånga andra intressenters upplevelser kring fenomenet. Det vore 
intressant att undersöka om exempelvis eleverna upplever en skillnad i lärarnas engagemang. Det 
skulle även vara intressant att ta reda på kundens perspektiv och undersöka vad dem förväntar sig av 
uppdragen.  
 
Under studien har vi även sett att den forskning som finns kring organisationsförändringar tenderar 
att kretsa runt ledningens perspektiv och ansvar. Det skulle vara intressant att se mer forskning kring 
organisationsförändring utifrån andra aktörers perspektiv och vilket ansvar dem har i en 
organisationsförändring. Utifrån vår studie skulle det exempelvis vara intressant att ta reda på hur 
lärarna upplever sitt eget ansvar i organisationsförändringen.  
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Författardeklaration  
Under hela studien och alla dess delar har vi arbetat tillsammans eftersom vi ser detta som en tillgång. 
När vi har varit två har vi kunnat diskutera kritiskt och kunnat reflektera över viktiga val, tolkningar 
och analyser. Vi har dock delat upp några moment under processen, till exempel transkriberingen av 
intervjuerna. Dessa har vi dock läst igenom lika många gånger så vi båda ska ha en lika stor förståelse.  
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Bilaga 1 
Semistrukturerad Intervjumall  
 
Inledning 
Information om syftet med studien och de 4 etiska aspekterna (vad materialet kommer användas till, 
att det är frivilligt och att deltagaren när som helst kan avbryta intervjun, materialet kommer användas 
konfidentiellt och vi kommer anonymisera information om deltagarna). 
 
Bakgrundsinformation 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
Hur länge har du arbetat inom SFI söderort?  

 
Tema 1 – Lärarens yrkesidentitet 
Hur kommer det sig att du ville bli lärare? (Vad inspirerade dig till att bli lärare?) 
Hur är en bra lärare enligt din uppfattning? 
Hur ser du på din roll som lärare? (Vad är det bästa/mindre bra med yrket?) 
Vad behöver du för att kunna göra ett bra jobb? (är det klassrummet/lokal, material, böcker, elevernas 
attityder etc) 

 
Tema 2 – Undervisningens förändring 
Vi har förstått att undervisningsformen har kommit att förändras sedan ca 2 år tillbaka… 
 
2.1 - innan förändring  
Hur kände du innan förändringen tog start? 
På vilket sätt blev du informerad om förändringen? Var detta bra/mindre bra? 
Har du varit involverad i förändringen? Hur då? 
Upplever du att du har haft något inflytande i förändringsprocessen? 
Upplever du att du har fått tillräckligt stöd genom processen? 
 
2.2 - efter förändring  
Om/Hur lärarrollen har påverkats/förändrats - ex: om vi ser tillbaka på din roll som lärare som du 
beskrev i början, känner du att denna har förändrats? (Vad är den största förändringen du har behövt 
göra?) 
Vad är din upplevelse kring förändringen? 
Hur upplever du att arbetet fungerar i nuläget? 
Om en liknande förändring skulle ske i framtiden, önskar du att den skulle ske på samma vis eller 
annorlunda? Hur då? 

 
Vi kommer be intervjupersonerna att ge exempel på specifika situationer där det upplevt exempelvis 
att upplevelsen var bra/dålig. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  
Mailutskick  
 
Hej! 
 
Vi heter Michaela och Mikaela och studerar sista året av personalvetarprogrammet vid Umeå 
universitet. 
Som Sivert har meddelat så skriver vi vår C-uppsats hos er på SFI söderort.  
 
Vi har förstått att SFI söderort började med uppdragsutbildningar för cirka tre år sedan.  
Vi ser att er roll som lärare i det här nya arbetssättet är betydelsefull och vi vill därmed undersöka hur 
ni har upplevt detta. 
 
Därmed vill vi bjuda in er till enskilda samtal som beräknas ta ungefär 30-45 minuter. 
Samtalen kommer endast användas till vår uppsats och vi kommer anonymisera er i texten.  
Ni får även närsomhelst avbryta samtalet. 
 
Vi hoppas på att kunna ha dessa samtal med er nästa vecka, förslagsvis tisdag 19/4 eller onsdag 
20/4. Maila gärna tillbaka till oss vilken tid som passar någon utav dagarna! 

 

Har ni några frågor, vänligen kontakta oss. 

 

Vi ser fram emot att träffa er! 

 

Med vänliga hälsningar 

Michaela Blomquist och Mikaela Jaaniste 
 
 
 

 


