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Sammanfattning 

Denna uppsats är en fallstudie som undersöker hur sammanslagningen av två skolor 
upplevs/genomfördes. Skolsammanslagningen resulterade i två F-9 skolor (Förskoleklass – skolår 
9). Hela förändringsprocessen från just innan sammanslagningen till 10 år efter studeras via tre 
temaområden, organisationskultur, förändringsprocessen mot en F-9 skola och människan i 
processen. Fallstudien är baserad på intervju- och kalenderundersökningar. 
 
Studien bekräftar tidigare forskning om förändringsprocesser och därigenom vikten av att all 
personal får vara med och påverka för att processen skall bli lyckad och en önskad gemensam 
organisationskultur uppstå. En använd, levande affärsplan är en bra förändringsagent.  
 
Studien tar också fasta på att det vid en skolsammanslagning finns en till part, eleven, som har 
rättigheter att utbildas. För att minska risken för eleven är det viktigt att hela processen tillåts ta 
tid så att den blir välplanerad, sorgen för det gamla bearbetad och förståelsen för det nya har 
infunnit sig. Det är viktigt att skolarbete startar direkt efter sammanslagningen, ledaren måste 
skapa möjligheterna för personalen att göra det. 

 
Nyckelord: ledarskap, skolsammanslagning, fusion, förändringsprocess, organisationskultur, 
elevens rättigheter 
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Inledning 

 

Samhället vi lever i förändras och utvecklas med en enorm hastighet. Varje dag uppfinns nya 
tekniska lösningar. Numera finns mobiler som inte bara kan ta emot och sända samtal utan 
dessutom ta bilder, spela musik och surfa på Internet. Nya företag bildas eller företag går samman 
och personalen får ett nytt jobb eller blir permitterade. Företag och samhällstjänster förändras i 
takt med att hög- och lågkonjunkturer avlöser varandra. Alla ständiga förändringar påverkar 
människan som måste bearbeta det på något sätt. 
 
För inte så länge sedan var det vanligt att man blev anställd i ett företag och arbetade där under 
hela sitt arbetsliv, fick guldklocka och gick i pension efter ett visst antal år. Barn gick i fäders och 
mödrars fotspår och arbetade även de inom samma företag, eller tog över förälderns företag. 
Numera är det mycket vanligt med projektanställningar där de anställda arbetar en begränsad tid 
med ett visst projekt inom ett företag och sedan söker ny projektanställning ofta på en annan 
arbetsplats. Personer som väljer projektanställningar kanske gör det för att de vill ha förändring. 
Andra vill inte förändra sin arbetssituation men får göra det mot sin vilja eftersom företagen hela 
tiden måste förändra sin organisation för att kunna överleva. En del går samman och bildar större 
företag. För inte så länge sedan köpte t.ex. Lufthansa upp ett antal mindre bolag som inte klarade 
sig själva. Skolan har däremot inte förändrats så mycket under lång tid. 
 
En lärare som var anställd för 100 år sedan skulle kunna besöka en skola idag och mycket väl 
förstå vad som händer, kanske till och med kunna ta över undervisningen. Men på de sista 10 – 
15 åren har organisationen inom skolan börjat förändras. I och med att 1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) kom har många kommuner försökt skapa skolor från 
förskoleklass till nionde klass (F-9 skolor), d v s. sammanfogat de yngre åldrarna med de äldre. På 
en del håll har hela F-9 skolan samsats inom en byggnad. På andra håll är skolorna geografiskt 
sett en bit ifrån varandra men hör ihop på pappret och har samma ledning.  
 

Bakgrund 

Det var för cirka 10 år sedan som min högstadieskola och två F – 6 skolor slogs samman till två 
nya F – 9 skolor. Drivkraften var ett antal politiska beslut i stat och kommun (Verksamhetschef i 
X-kommun, 1996):  
 

 En kundvalsmodell med skolpeng infördes. 
 Kommunen hade stora krav på besparingar och effektiviseringar inom skolan. 
 Den kommunala skolverksamhetens monopolsituation bröts vilket resulterade i en allt 

mer växande konkurrens. 
 Lpo 94 infördes där den gamla stadieindelningen tagits bort och grundskoletiden ses som 

en sammanhängande helhet. 
 
Genom att skolpengen infördes i kommunen skapades konkurrens och den gjorde att 15 % av 
eleverna i området valde en annan skola än den kommunala. I sin tur gav det ekonomiska 
problem för högstadieskolan eftersom de äldre eleverna valde andra skolor. Kommundelen med 
en kapacitet för 1500 elever hade endast cirka 1000 elever vilket ledde till ett överskott på lokaler. 
Kommunen satsade då på att vinna tillbaka eleverna till högstadiet genom ett ”Lyft Skolan” 
projekt. En konsult hyrdes in och alla i personalen på högstadieskolan engagerades och arbetade 
för sin skola. De delades upp efter önskemål i olika förbättringsaktiviteter för att göra skolan 
attraktiv och satte igång att arbeta med liv och lust. Men efter två månader kom ett nytt besked 
från kommunen, skolan ska läggas ned och delas upp i två nya F-9 skolor i de befintliga lokalerna 
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för F-6 skolorna. En rektor utsågs för respektive F – 9 skola, rektorerna fick i sin tur uppdrag att 
skriva en affärsplan för sin skola. F – 6 skolorna gjordes i ordning för att kunna ta emot de äldre 
eleverna. Högstadieskolan skulle inte längre andvändas till kommunal skola. På ett halvår var allt 
klart och personalen förflyttades, delvis genom egna önskemål, till någon av de nya skolorna låt 
oss kalla dem Aspskolan och Björkskolan. Detta skedde alltså för cirka 10 år sedan men hur gick 
det att genomföra skolsammanslagningen? Blev det en F-9 skola? Har ledare och personal en 
samsyn om resultatet? Men låt oss först titta på vad forskningen säger, vilka teorier finns det 
sedan tidigare om fusioner, sammanslagningar det vill säga organisationsförändringar. 
 

Forskning om organisationsförändringar 

Den litteratur jag har använt mig av i teoriavsnittet har delvis ingått som kurslitteratur i min 
magisterutbildning i ledarskap, en del är från kurslitteraturen i magisterutbildningen i 
specialpedagogik och även genom tips från min handledare. Artiklarna har sökts via databasen 
ERIC med hjälp av sökorden, merger, consolidation, school och tidsintervallet 1997 – nutid.  

Organisationskultur 

När organisationer går samman möter kulturer varandra. Även om organisationerna arbetar inom 
samma område har de olika kulturer. Låt säga att två flygplansbolag går samman, de har kanske 
samma huvuduppgift, transport av passagerare och frakt från plats A till B men uppbyggnaden av 
företagen är olika. Ledarna har olika ledarstilar, personalen har olika värderingar och synsätt. Två 
skolor är uppbyggda på liknade sätt rent organisatoriskt med lärare och klasser men personalen 
har olika sätt att umgås, tackla problem, olika värderingar och så vidare.  
 

I litteraturen finns många olika definitioner av organisationskultur. Edgar H. Schein (2004) 
använder sig av det antropologiska synsättet. Han anser att organisationskultur finns på tre olika 
nivåer. Först den synbara nivån saker vi kan se t.ex. ett stort skrivbord som symboliserar makt, 
saker vi hör och sådant vi känner när vi träffar en ny grupp. Hur vi pratar med varandra, vilken 
teknologi vi använder oss av, hur vi klär oss, myter och historier om företaget. Allt detta kallas för 
ett företags artefakter. Den andra nivån är värderingar, strategier, mål, och normer som alla i 
företaget skall följa. De finns i företagets filosofi och fungerar som en guide och ett sätt att ta sig 
an problem som dyker upp. Den tredje nivån är de undermedvetna, antaganden t.ex. så skulle inte 
ett bilföretag med vilja designa en osäker bil utan det är undermedvetet antaget att bilar 
nuförtiden skall vara säkra. Dessa antaganden är icke konfronterbara och är i princip omöjliga att 
förändra. Det är alltså förgivettagna värderingar, idéer, tankar och känslor. 
 
Schein har varit verksam ända sedan 1960-talet och sedan dess har många definitioner av 
organisationskultur gjorts. Alvesson & Sveningsson (2008) menar att de allra flesta definitioner 
handlar om gemensamma värderingar, normer och att kultur betyder att individerna i en grupp 
tolkar någonting på ett likartat sätt. Bang (1999) sammanfattar vad flera författare menar.  
 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra i omvärlden. (s. 24) 
 

Bang uttrycker här också att det handlar om utveckling, historia och att omvärlden påverkar våra 
normer och värderingar. Men i Alvessons och Sveningssons (2008) undersökning kom de fram 
till att i ett förändringsarbete kan den icke-erkända kulturen (den tredje nivån enligt Schein) göra 
det omöjligt att nå uppsatta mål. Det är därför viktigt att vara medveten om de undermedvetna 
antagandena som personerna i ett företag har.  
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Alvesson & Sveningsson (2008) tar fram begreppet, hyperkultur, en samling påståenden om 
värderingar (positiva) i företaget som ofta saknar koppling till vardagliga tankar och praktiker. En 
sorts önskad kultur som ofta återfinns hos ledningen, d v s. vilka värderingar och normer de 
skulle önska att företaget hade. Det kan t.ex. vara så att synligt ledarskap är hyperkulturen som 
önskas medan den upplevda kulturen är osynligt ledarskap och lågt förtroende för ledningen.  

Förändringsprocesser 

Det finns många som förespråkar vikten av samtal i förändringsprocesser. Om personalen får tid 
till reflektion och möten kring grundläggande värderingar ger det enligt Trollestad (2003) en 
förutsättning för mänskligt välbefinnande och även organisationens välbefinnande. Blossing et al. 
(1999) finner i en undersökning av 43 skolors arbete kring mål och resultat att ett kommunikativt 
förhållningssätt, där personalen diskuterar, undersöker, prövar, värderar och utvecklar innebörder 
i det de talar om är det som leder till förändring och utveckling. Intresse för dialog, 
meningsskapande, rapportering, uppföljning och feedback mellan olika kärngrupper anser 
Alvesson & Sveningsson (2008) är viktigt vid förändringar av kulturen. De menar också att det är 
viktigt med ett långtidsperspektiv eftersom kultur är ett trögt fenomen och att hela 
organisationen måste dras med i förändringsprocessen eftersom de som är aktiva i processen 
måste tänka igenom sina egna föreställningar och innebörder av förändringarna. De tror också på 
att fokus bör ligga mer på innebörder än värderingar, att tänka igenom vad värderingen innebär i 
det dagliga arbetet. Även Locke (2007) som studerat en sammanslagning av två college säger att 
det är viktigt med kommunikation inom hela organisationen för att socialt integrera alla med 
varandra och få lagarbete. Han menar också att ledaren bör vara uppmärksam på skillnaderna i 
kulturerna för att motverka kulturkonflikter, förändringar i sig är en katalysator för konflikter.  
 
En långtidsperspektivstudie om skolsammanslagningar gjordes i Ohio, USA år 2000. Den 
behandlar hur framgångsrik sammanslagningen av två skoldistrikt blev. Self (2001) som gjorde 
studien har tittat på skolsammanslagningen åtta år efter att den skedde. Han kom fram till att det 
är mycket viktigt för de inblandade att förstå varför förändring sker. Han säger också att det inte 
är riktigt som när ett företag stänger utan att här handlar det också om människor (personal, 
elever och föräldrar) och deras känslor. Self kom fram till att för en framgångsrik 
sammanslagning krävs en välplanerad process:  
 

The entire process was well planned and meetings were orderly and productive according to many 
of the respondents. Those considering consolidation in the future should note this conclusion and 
make every attempt to have a plan and follow the plan through the process. (s. 19) 

Påverkan på människan 

I en förändringsprocess är det alltså viktigt att beakta hur människan påverkas. Levi (2005) talar 
om stressorer d.v.s. påfrestningar, hot mot vår nuvarande tillvaro t.ex. hot mot gruppgemenskap 
vid omorganisationer och att brist på egenkontroll, makt att påverka vår egen vardag, skapar 
vanmakt. Levi menar att vi bl.a. behöver uppmuntran, ansvar, uppskattning, mänsklig kontakt 
och möjligheter till utveckling och självförverkligande. Han talar också om att för lite eller för 
mycket struktur är en så kallad stressor.  
 
Människor reagerar lite olika när de ställs inför en förändring. Vid en sammanslagning av företag 
är det en del som får byta roll eller arbetsplats. Det handlar om att skapa en bättre organisation 
oftast billigare så en del blir t.o.m. uppsagda. I en litteraturöversikt om jobbosäkerhet av Canaff 
& Wright (2004) tar de fram riskerna för att personal t.ex. blir oroliga, får depressioner, börjar 
använda alkohol eller droger, kroppsliga problem eller till och med en skadad självkänsla. De 
säger vidare att företaget påverkas då genom att personalens moral sjunker, 
personalomsättningen blir hög och ansvaret gentemot organisationen sjunker. Kollegor misstror 
varandra och tävlar om de nya positionerna efter sammanslagningen. Enligt Canaff & Wright är 
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det viktigt hur ledningen reagerar här. Ledningen bör vara tydlig i varför förändringen sker, 
använda sig av konsulter om så behövs för att ge personalen tid att sörja det som varit innan de 
går vidare. I en studie av fusion mellan olika sjukvårdsinrättningar i England kom Fulop et al. 
(2005) fram till att själva fusionen bidrog till mycket stress bland personalen både innan och efter 
fusionen. De säger att det var många som sökte nya jobb innan. Det kommer också fram att efter 
fusionen så känner sig personalen mycket överarbetade p.g.a. vakanser, ny organisation och nya 
chefer. Tre år efter att fusionen skedde märks mindre eller nästan ingenting av spänningarna från 
starten men det fanns fortfarande en del vakanser. De säger också att trots att en av drivkrafterna 
för fusionen var att förbättrad service för patienterna visade det sig att det blev tvärtom.  
 
Människor har olika sätt att hantera problem, förändringar. Enligt Levi (2005) ligger en del av 
svaret i att olika människor är genetiskt olika motståndskraftiga men också i vår förvärvade 
förmåga att hantera påfrestningar. T.ex. ser en del människor svårigheter i varje möjlighet medan 
andra ser en möjlighet i varje svårighet. Levi kallar vår problemhanteringsförmåga för ”coping”. 
Begley (1998) använder sig också av ”coping” för problemhanteringsstrategier. Enligt honom kan 
coping vara att vi t.ex. gör en medveten omtolkning till något vi kan acceptera, eller så accepteras 
situationen som icke åtgärdbar och vi gör det bästa av den. Men enlig Levi och Begley kan det 
också innebära att blunda för eller förneka svårigheten, eller att du faller tillbaka till infantila 
beteendemönster. Varje människa har ett ursprung och vårt sätt att reagera på varandra och det 
som händer kring oss kan härledas tillbaka tills när vi föddes. Svedberg (2003) tar upp Melanie 
Kleins objektrelationsteori och förklarar, att när barnet föds är det i princip ett med sin mamma 
och introjicerar det goda, tar in och gör som sin egen, mammans bröst. Utifrån vad som sedan 
händer i barnets utveckling så lär sig barnet splitting mellan det goda och det onda och projektion 
av det onda. Alla dessa processer är till för att avleda ångest. När vi senare i livet möter obehag 
faller vi gärna tillbaka till dessa primitiva processer som vi lärde oss under vårt första levnadsår 
för att motverka ångest. Det kan t.ex. vara att fly eller projicera det onda och introjicera det goda. 
Begley (1998) gjorde en undersökning vad gäller copingstrategier som tecken på stress och 
personalomsättningen vid en sammanslagning. Han mätte tre månader innan, två veckor och sex 
månader efter sammanslagningen. Han kunde se ett samband mellan tendensen att använda 
alkohol och droger och psykisk stress 6 månader efter sammanslagningen. Han fann också att de 
som hade tänkt sluta redan innan de visste om sammanslagningen också gjorde det.  

Sammanfattning 

Vad har vi nu för utgångspunkt vad gäller sammanslagningar av organisationer? De flesta 
forskare verkar överens om att det ligger mycket arbete bakom men är genomförbart. 
Förändringar tar tid eftersom kultur är ett trögt fenomen, speciellt de undermedvetna 
antagandena som gör det svårt att nå målen eftersom de är svåra att förändra. Processen måste 
vara välplanerad. Ett kommunikativt förhållningssätt där hela organisationen är med och 
diskuterar värderingar och innebörder är en förutsättning för ett lyckat resultat och skapar 
förståelse för förändringen. Det har också framkommit hur betydelsefullt det är att ta hand om 
personalen just innan och i början av sammanslagningen för att minska stressen och 
personalomsättningen för att nå den sökta positiva effekten av sammanslagningen. 
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Syfte 

Huvudsyftet med det här arbetet är att undersöka hur sammanslagningen av två skolor 
upplevs/genomfördes i ett långtidsperspektiv. 
 
För att undersöka detta har jag koncentrerat mig på tre olika teman med följande frågeställningar: 
 
Organisationskultur 
Fanns det en förståelse varför sammanslagningen skulle ske?  
Vilka strategier/planer fanns från början för att lyckas med sammanslagningen?  
Var personalen delaktig i planeringen innan sammanslagningen?  
Fanns det en medvetenhet hos ledarna innan om eventuella svårigheter vid fusioner?  
Vilka aktiviteter skedde innan för att minska riskerna för en kulturkrock?  
Blev det en kulturkrock? 
 
Förändringsprocessen mot en gemensam organisationskultur 
Vilka aktiviteter genomfördes för att sammanfoga de olika kulturerna under åren?  
Skapades ett kommunikativt förhållningssätt för att underlätta förändringsprocessen?  
När infann sig en Vi-känsla? 

 
Människan i förändringsprocessen 
Vilken struktur fanns att komma till på de nya skolorna?  
Vilka förändringar/händelser, som kan ha påverkat människan, har skett under åren?  
Hur mådde personalen innan sammanslagningen, just efter och hur mår de nu?  
Hur såg personalomsättningen ut året innan och åren efter fusionen?  
Vad skulle ha gjorts annorlunda för att människan i processen skall må så bra som möjligt? 
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Metod 

 

För att göra detta har jag valt att arbeta med en fallstudie av en skolsammanslagning jag själv var 
med om. De ingående skolorna presenteras närmare nedan under resultat. Två delundersökningar 
har genomförts: 1) intervjuundersökning med lärare och skolledare; 2) kalenderundersökning  
 
Eftersom det bl.a. var upplevelser av sammanslagningen jag ville undersöka valde jag att i den 
första undersökningen att använda mig av delvis strukturerade intervjuer med öppna frågor. 
Merriam (1994) anser att denna typ av intervjuer, som styrs av ett antal frågeställningar vilkas 
ordning inte är bestämd i förväg, ger möjlighet för forskaren att följa intervjun som den 
utvecklas. Intervjutekniken gav mig då möjlighet att under intervjuns gång ställa följdfrågor för 
att klargöra eller följa ett spår som den intervjuade ville prata om. En låg grad av strukturering ger 
enligt Patel & Davidsson (2003) mer svarsutrymme för den intervjuade. Detta ger mig en bättre 
uppfattning om vad den intervjuade har för uppfattningar, värderingar och känslor kring 
frågeställningarna. Intervjuerna ger mig möjlighet att få svar på mina frågeställningar kring 
organisationskulturen, förändringsprocessen och hur människan har blivit påverkad. 
 
Den andra delundersökningen, kalenderstudien har jag valt att genomföra för att kunna följa 
förändringsprocessen, se om det har funnits en kommunikativ förhållningssätt genom att studera 
vilka aktiviteter som har förekommit under åren. Även vilka aktiviteter som har förekommit för 
att skapa en sammanhållen F-9 skola med en Vi-känsla. 
 

Intervjuundersökningen 

Urval av informanter 

Ursprungligen hade jag tänkt mig en blandning av ledning och personal på de båda nya F-9 
skolorna och dessutom någon på kommunal nivå. Det visade sig dock att ingen är kvar på 
kommunalnivå av dem som var med och tog beslutet om sammanslagningen. Genom att välja 
både ledare och lärare kan jag få olika perspektiv på samma frågeställning. Det blev således de 
båda tillförordnade rektorerna för de nya F-9 skolorna och fyra lärare som intervjuades. Två av 
lärarna var med om nedläggningen av högstadieskolan och överflyttningen till F-9 skolorna och 
två av lärarna jobbade på de F-6 skolorna som tog emot. Genom att välja både de som 
överflyttades och de som tog emot fås också olika perspektiv på samma frågeställning. Ett sätt att 
avgränsa mitt arbete var att inte intervjua elever. Sammanlagt intervjuades sex personer. 
 
Mitt val av informanter gjorde jag medvetet genom min egen kännedom av dem som troligtvis 
skulle ge mig värdefullast information men även genom råd från rektorerna, vilka var mina första 
informanter. Enligt Merriam (1994) är en god informant någon som kan uttrycka känslor, tankar, 
åsikter och har ett eget perspektiv på det intervjun handlar om. På en av F-9 skolorna är det inte 
så många lärare kvar från den nedlagda högstadieskolan. Därigenom begränsades mina 
valmöjligheter något. 

Genomförande 

De informanter som valdes fick en personlig förfrågan om att medverka, antingen genom e-post 
eller muntligt. Eftersom jag känner alla som skulle tillfrågas så berättade jag direkt vid förfrågan 
vad jag önskade intervjua om och varför. Alla tillfrågade samtyckte direkt till medverkan.  
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Intervjuerna genomfördes under våren 2008 på informanternas arbetsplats eller i deras egna hem, 
enligt respektive persons önskemål. Vid tidsbokningen för intervjun informerades om 
tidsåtgången, en timme. Innan intervjun frågade jag om det gick bra att jag gjorde en 
videoupptagning. Enligt Denscombe (2000) kan en videoupptagning vara störande men den 
fångar in en stor del av den ickeverbala kommunikationen. Alla samtyckte utom en som inte ville 
ha ansiktet med i bild, då filmades enbart under ansiktsnivå. 
  
I början av intervjuerna ställdes lite allmänna frågor om hur länge de har arbetat inom yrket och 
på de aktuella skolorna. Jag gick också in på frågan om hur förändringsbenägen de uppfattade sig 
själva vara och vilka strategier de använder sig av när de får information om en förändring som 
påverkar dem själva. Patel & Davidsson (2003) anser att intervjuer skall inledas med neutrala 
frågor och även avslutas likaledes. Mina intervjuer började neutralt för att övergå till mer 
värderings- och klargörande frågor kring de teman jag hade valt att fokusera på. Däremot 
avslutades inte intervjuerna med några neutrala frågor utan jag sökte mer efter förtydliganden av 
oklarheter och vilka lärdomar de vill föra vidare till framtida fusioner av skolor. Att genomföra en 
delvis strukturerad intervju är svårt. Eftersom jag inte har så stor erfarenhet på området skrev jag 
ned stolpar och koncentrerade mig på tre olika tidsperioder under intervjuerna. Tidsperioderna 
var: året innan fusionen skedde, åren efter och nutid. Ungefär samma stolpar/frågor kom upp 
under varje tidsperiod. (Se bilagan) 
 
Bearbetningen av intervjuerna skedde allt eftersom de utfördes genom att jag skrev ned en 
sammanfattning under varje tidsperiod. Jag ansåg mig inte ha någon brådska att sammanfatta 
intervjun redan samma dag eftersom jag hade videoupptagningar. Jag kunde alltså i efterhand se 
hela intervjun med alla gester och kroppsspråk. Dessutom kunde jag höra mig själv och utvärdera 
mina frågor och hur jag ledde intervjun för att utveckla mig själv till nästa intervju. 
Grundstolparna, frågorna har hela tiden varit desamma men hur jag har agerat under intervjuerna 
har förändrats något. I början var jag mer aktiv och pratade men mot slutet lät jag mina 
informanter prata. Om tiden fanns skulle det ha varit bra att göra några testintervjuer för att 
sedan finslipa metoden. 
 
Finns det då några problem just med longitudinella undersökningar? Denna undersökning går 
mer än 10 år tillbaka i tiden och de informanter jag valt har kanske redan glömt. Men om det är 
så att de har glömt så kan jag dra slutsatser av det också, att det som hände förr inte är så viktigt i 
dagens läge. Människan glömmer, ibland t.o.m. förtränger obehag. Men om man försöker 
minnas, återuppleva och reflekterar kring något skeende kan det ge en insikt om bortträngning 
enligt Danielsson & Liljeroth (1996) och kanske till och med skapa obehag. I mina intervjuer kan 
det bli jobbigt för någon om de finns någon knuta, obehag från tiden kring sammanslagningen. 
Att en longitudinell undersökning spänner över många år gör också att det kan bli svårt att 
verkligen få med de väsentliga delarna eftersom det har hänt så mycket genom åren. Kanske det 
skulle ha varit bättre att göra en gruppintervju så att informanternas tankar spinner vidare på 
varandra.  
 

Kalenderundersökningen  

Eftersom jag själv har varit med om hela processen på en av skolorna så har jag gjort en studie av 
vilka aktiviteter som finns nedtecknade i mina egna kalendrar, både från tiden innan 
sammanslagningen (1994) till år 2005 då jag tog tjänstledigt för studier. Dessutom har den 
dåvarande rektorn från den andra skolan gett mig en tidsaxel med aktiviteter införda från 1997 – 
2005. Den har hon arbetat fram tillsammans med sin biträdande rektor som har varit på plats 
sedan sammanslagningen. Kalenderstudien har mest används som en tidsrelief till intervjuerna 
förutom under temat förändringsprocessen där den har varit grundläggande för att hitta de 
aktiviteter som efterfrågas. Finns det problem med kalenderstudien? Javisst, om vi går till mina 
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egna anteckningar genom åren så har de naturligtvis förändrats. I början av min karriär var 
kanske andra saker viktiga att nedteckna och vice versa. Detsamma gäller kanske rektorns tidslinje 
men eftersom de var två så blev den nog mer exakt. 
 

Begränsningar 

Jag har begränsat mig till att endast ta med informanter som har varit med om hela processen och 
att intervjua sex stycken. Dessutom har jag valt att inte intervjua några elever dels på grund av att 
arbetats omfång inte tillåter det och eleverna har inte heller varit med om hela processen. Vad 
gäller kalenderstudien har jag endast använt mig av mina egna kalendrar och den information jag 
fått från den sammansatta tidsaxeln. Tidsaxeln gjordes just i syftet att se vilka aktiviteter som de 
har genomfört för att bli en F-9 skola. Jag skulle t.ex. ha kunnat använda mig av kalendarium från 
de båda skolorna över åren som gått. 
 

Etik 

Genom samtycket att medverka gav informanterna mig tillåtelse att använda materialet som kom 
fram vid intervjuerna. Denscombe (2000) kallar detta för ”informerat samtycke”, att materialet 
kommer att användas i forskningssyfte.  

Forskning på egen organisation 

Som framgått av ovan var jag själv lärare på en av de skolorna, som var med om 
sammanslagningen. Att kunna hålla distansen till undersökningen är viktigt vid forskning. 
Distansen får jag dock genom att det nu är nästan 12 år sedan sammanslagningen skedde och 
därigenom nästan 12 år sedan jag arbetade tillsammans med några av mina informanter. 
Dessutom har jag sedan 2005 vt varit tjänstledig för studier och sedan föräldraledig vilket också 
ger mig en viss distans till mitt arbete och skolan.  
 
Det mina informanter har upplevt är delvis självupplevt vilket innebär att jag har en förförståelse. 
De tankegångarna fanns också med när jag analyserade intervjuerna. Däremot tror jag att det 
finns en fördel i att vara trygg med varandra och att det öppnar upp till bra samtal. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) är det troligen en fördel att den som intervjuar har förkunskaper inom det 
området som skall studeras. Mina förkunskaper är alltså delvis självupplevda. Det innebar att jag 
tog med mig en ganska starkt färgad förförståelse till intervjuerna men även mina informanter bär 
med sig sina fördomar, förutfattade meningar och attityder. Merriam (1994) anser att en skicklig 
intervjuare tar hänsyn till det genom att inta en respektfull hållning som icke är värderande med 
sig in i intervjun. För mig var det viktigt att låta informantens värderingar komma fram och inte 
mina egna. Däremot pratar vi samma språk och har en gemensam historia vilket innebär att jag 
snabbt kan skapa mig en bild av det som sägs. Vi behöver inte starta från början. Jag själv är 
instrumentet för insamling av informationen som filtreras genom mina värderingar och teoretiska 
utgångspunkter. Men oavsett vem forskaren är kan aldrig fullständig objektivitet nås. Denscombe 
(2000) anser att en forskare aldrig kan ställa sig utanför den sociala värld som han eller hon 
studerar, vårt sätt att förstå, formas alltid av våra erfarenheter, värderingar, normer och begrepp 
som vi har tillägnat oss under vår livstid. De resultat jag får har således en färgning av den jag är. 
Detta är viktigt att beakta när jag analyserar resultaten. Det var jag som avgjorde vilka 
frågeställningar som var viktiga. Merriam (1994) säger att en sådan skevhet inte alltid är medveten 
för forskaren. Mina frågeformulär har jag låtit en oberoende person ta del av och sedan ändrat 
utifrån hans åsikter.  
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För att ytterligare motverka min färgning har jag vid valet av informanter endast valt att intervjua 
två stycken från min nuvarande skola men fyra stycken från den andra. Detta för att få en så stor 
bild som möjligt av den andra organisationen. Men i all forskning finns det skevheter, ”bias”, och 
enligt Merriam så kan en oetisk forskare välja bland tillgängliga data för att praktiskt taget visa vad 
som helst.  
 

Validitet 

För att öka validiteten i mitt arbete har jag använt mig av flera metoder. Så förutom intervjuer av 
personal och ledare har jag dessutom gjort en kalenderstudie. En triangulering, att se processen ur 
olika perspektiv, ger mig en möjlighet att bekräfta mina resultat och enligt Denscombe (2000) 
ökar då validiteten, att mina resultat är riktiga. Ett annat sätt som ökar validiteten är att jag kan 
kontrollera datas riktighet och relevans under intervjuerna via mina följdfrågor.  
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Resultat 

 

Resultaten presenteras enligt följande. För att du som läsare skall få en bild av informanterna och 
de ingående skolorna följer först en presentation av dessa. Därefter kommer en liten tillbakablick 
som handlar om vilka samarbetsformer skolorna hade innan själva sammanslagningen. 
Tillbakablicken sträcker sig några år bakåt i tiden, till 1994, vilket är startåret för 
kalendergranskningen. Detta för att skapa en bild av hur mycket skolorna kände till varandra 
innan själva sammanslagningen. För att se om och i så fall vilket samarbete som fanns mellan de 
nya F-9 skolorna, har jag ur både kalenderstudierna och intervjuerna lyft fram de gemensamma 
aktiviteterna som förekom efter sammanslagningen. Därefter koncentrerar jag mig på en 
resultatredovisning av de olika frågeställningarna som arbetet vill belysa. Skolornas namn och 
informanterna är pseudonymer och jag har därför ändrat dem i alla citat nedan enligt det som kan 
ses i presentationerna.  

Presentation av informanterna  

Tabell 1. Presentation av ledarna på de nya F-9 skolorna 

 Astrid Berit 
Skola Aspskolan Björkskolan 

Kön Kvinna Kvinna 

Utbildning Lågstadielärare 
Rektorsutbildning 

Lågstadielärare 
Rektorsutbildning 

Arbetat som Lärare sedan 1966 
Ledare sedan 1990 
Rektor på Lillaspskolan i sju år 
innan sammanslagningen. 

Lärare sedan 1970-talet 
Ledare sedan 1990 
Rektor på Häggskolan i ett år innan 
sammanslagningen. 

Förändringsbenägenhet 6-7 5-6 

Strategier för att klara av 
förändringar 

Kan bli orolig först sen vill jag 
gärna bolla med någon men sen kör 
jag på. Vill inte genomdriva en 
förändring helt själv. 

Det reder sig det kommer att gå 
bra. Vara lugn när andra är nervösa.  

aMed förändringsbenägenhet menas öppenhet för förändringar. Informantens självuppskattning mellan 1-7, 1 liten 
förändringsbenägenhet – 7 stor förändringsbenägenhet 
 

Tabell 2. Presentation av medflyttande lärare från högstadieskolan 

 Bo Beda 
Skola Häggskolan och sen 

Björkskolan 
Häggskolan och sen Björkskolan 

Kön Man Kvinna 

Utbildning Mellanstadielärare 
Speciallärare 

Matematik och hemkunskapslärare 

Arbetat som Lärare sedan 1975 
På Häggskolan sedan 1986 

Lärare sedan 1968 
På Häggskolan sedan 1980 

Förändringsbenägenhet 6-7 5 

Strategier för att klara av 
förändringar 

Bollar med andra, vill säga vad 
jag tycker. 

O hjälp, men sen bollar jag med andra. 
Måste tänka igenom vad det innebär. 
Förändringar är alltid utveckling åt 
något håll. 

aMed förändringsbenägenhet menas öppenhet för förändringar. Informantens självuppskattning mellan 1-7, 1 liten 
förändringsbenägenhet – 7 stor förändringsbenägenhet 
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Tabell 3. Presentation av de mottagande lärarna på F-6 skolorna 

 Alva Britta 
Skola Lillaspskolan och sen Aspskolan Lillbjörkskolan och sen 

Björkskolan 
Kön Kvinna Kvinna 

Utbildning Lågstadielärare Mellanstadielärare 

Arbetat som Lärare sedan 1975 
På Lillaspskolan sedan 1990 

Lärare sedan 1977 
På Lillbjörkskolan sedan 1988 

Förändringsbenägenhet 5 6 

Strategier för att klara av 
förändringar 

Väljer inte förändring men det 
sker i alla fall. Funderar inte så 
mycket i förväg, tar det när det 
kommer. 

Det löser sig. Kan känna sorg 
men det går över. 

aMed förändringsbenägenhet menas öppenhet för förändringar. Informantens självuppskattning mellan 1-7, 1 liten 
förändringsbenägenhet – 7 stor förändringsbenägenhet 

 

I tabell 1-3 kan ses att alla informanter har arbetat länge som lärare eller ledare. De anser sig 
själva vara ganska mycket förändringsbenägna eller mycket förändringsbenägna. Alla har någon 
form av strategi för att klara av förändringar flera vill bolla med någon annan och någon rycker 
på axlarna och säger att det löser dig. Endast en man ingår i undersökningen.  

Presentation av skolorna 

I figur 1 nedan ses en sammanfattande presentation av de olika skolorna. Informationen i 
respektive ruta har framkommit via intervjuerna.  
 
Ur presentationerna av skolorna kan vi se resultatet av informanternas värderingar av hög och låg 
status på sina skolor. Värderingen är gjord av informanterna själva. En högstatusskola är en 
omtyckt skola som många väljer, en skola med bra rykte. En lågstatusskola definieras likaledes 
som en skola som inte är så populär och därmed har ett sämre rykte. Den gamla nedlagda 
Häggskolan var till en början en högstatusskola men vid nedläggningen hade den blivit en 
lågstatusskola. En av informanterna beskriver det så här: 
 

Jag tror att det var när inflyttningen från Lillaspskolans område började, som statusen gick 
ned på Häggskolan, otrygga barn, vilsna. (Beda) 
 

Området kring Lillaspskolan var då och är fortfarande till viss del ett nyinflyttningsområde som 
börjar stabiliseras. Skolan hade ett mycket bra rykte innan sammanslagningen enligt både Astrid 
och Alva, men något år efter sammanslagningen kom en artikel i DN där Aspskolan svartmålas 
och Björkskolan vitmålas vilket sänkte Aspskolans status och elever flydde, enligt Astrid. Hon 
berättar också att det redan innan artiklarna fanns en viss spänning mellan de båda sidorna. På 
informationsträffarna för föräldrar innan sammanslagningen skulle ske var det många föräldrar 
som var upprörda och stod upp och skrek att vi bygger upp Berlinmuren mellan öst och väst.  
 
Lillbjörkskolan var den gamla byskolan, skolan mitt i byn, som byggdes för över 100 år sedan och 
hade ett bra rykte, Björkskolan har uppehållit samma höga status, enligt informanterna. 
Björkskolan har homogena klasser medan Aspskolan har förändrat klassernas sammansättning 
under årens gång. De har testat åldersblandat ända upp till sjuan för att sedan gå tillbaka och 
endast ha åldersblandat upp till trean. 
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Figur 1. Presentation av de olika skolorna innan och efter sammanslagningen. 

 

Häggskolan 

- 7 – 9 skola 
- Treparallellig 
- Ämnesinstitutioner 
- Högstatusskola med 

realskolekaraktär vid start 
1979 till att vara en 
lågstatusskola vid 
nedläggningen 1997. 

- Elever blandas från ett 
nybyggt inflyttningsområde 
och ett gammalt inbott 
villaområde med en del 
nyare hyreshus och 
bostadsrätter. 

Lillaspskolan 

- F – 6 skola 
- Två – tre parallellig 
- Åldersintegrerade 

lågstadieklasser med 
integrerat fritids. 

- Åldershomogena 
mellanstadieklasser. 

- Högstatusskola 
- Nybyggt 

inflyttningsområde 

Aspskolan (Vt. 08) 

- F – 9 skola 
- Två – tre parallellig. 
- Högstatus som via en del 

tidningsartiklar två år efter 
sammanslagningen fick stämpel av 
lågstatusskola. 

- Två profiler F-9: Estetisk och Sport 
och friluftsliv, i så 7 väljs endast en 
inriktning. 

- Åldersintegrerade yngre åldrar med 
integrerat fritids. 

- Inflyttningsområde som börjar 
stabiliseras. 

- Vertikala arbetslag sedan start. Lagen 
har förändrats genom åren, nu F-4, 5-
6, 7-9. 

- Certifierad hälsofrämjande skola. 

Lillbjörkskolan 

- F – 6 skola 
- Två – tre parallellig 
- Åldershomogena klasser. 
- Högstatusskola 
- Gammalt inbott 

villaområde med en del 
nyare hyreshus och 
bostadsrätter 

 

Björkskolan (Vt. 08) 

- F – 9 skola 
- Två – fyra parallellig 
- Högstatusskola 
- Homogen klassindelning. 
- Fritids är integrerat i skolan. 
- Gammalt inbott villaområde med en 

del nyare hyreshus och 
bostadsrätter. 

- Vertikala arbetslag sedan start, F-3, 
4-5, 6-9. 

+ 

+ 
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Samarbetsformer mellan skolorna innan sammanslagningen (ht 1994 – vt 1997) 

Via både intervjuer och kalenderundersökningen framkommer att det fanns en del samarbete 
mellan skolorna redan innan sammanslagningen då främst mellan Lillbjörkskolan och 
Häggskolan. Samarbetet inleddes redan ht 1994 då de fick ett pilotprojekt i uppdrag från 
kommunen vilket var att skriva en affärsplan för skolan. Projektgruppen med representanter från 
båda skolorna och skolledarna arbetade under läsåret 94/95 med affärsplanen som grundades på 
den nya läroplanen, Lpo 94.   
 
Andra samarbetsformer mellan Häggskolan och Lillbjörkskolan var:  

- Gemensamma studiedagar kring affärsplan, kursplaner, elevens val, nationella prov och 
elevens ansvar från och med våren 1996. 

- Information om varandras skolor och visningar våren 1996. 
- Gemensamma konferenser, antalet ökar fram till sammanslagningen, från någon enstaka 

per termin till 7 stycken under våren 1997. 
 
Samarbetsformer mellan Häggskolan, Lillaspskolan och Lillbjörkskolan: 

- Samrådet, en grupp som bildas ht 1996 för att se över hur skolan skall organiseras så att 
ekonomin skall gå ihop i kommundistriktet. Gruppen består av personal och föräldrar 
från de olika skolorna och politiker. 

- En träff i hela distriktet ht 1996 i form av två gemensamma studiedagar. 
- Planeringskonferens på våren 1997 med både Lillaspskolan och Lillbjörkskolan planeras 

men endast den med Lillbjörkskolan hålls. 
- Informationsträff på våren 1997 om pågående projekt på Häggskolan. 

 
Det kan alltså konstateras att det har skett en hel del samarbete mellan Häggskolan och 
Lillbjörkskolan och väldigt lite samarbete med Lillaspskolan. Båda F-6 skolornas elever gick 
vidare till Häggskolan i så (skolår) 7. Det affärsplanearbete som pågick mellan Häggskolan och 
Lillbjörkskolan verkat ha banat vägen för mer samarbete dem emellan. 

Samarbetsformer mellan F-9 skolorna efter sammanslagningen 

97/98 Pedagogiska utvecklingsprojekt inom Företagsam Skola (ett nätverk på 10 skolor 
från Umeå i norr till Malmö i söder, handlar om att fostra företagsamma elever). 
Projekten pågick på Häggskolan innan sammanslagningen och fortsätter mellan 
personalen från högstadieskolan, elva sammankomster på hösten och sex på våren. 
Fyra pedagogiska konferenser på hösten och två på våren mellan skolorna 
angående betygskriterier, Calleprojekt och elevvård.  

 Gemensam avslutningsfest för personalen. 
98/99 De pedagogiska utvecklingsprojekten fortgår, fem sammankomster på ht och fem 

på vt. 
99/00 Pedagogiska utvecklingsprojekt, sex sammankomster på hösten och inga på våren 

samarbetet upphör. 
 
Efter sammanslagningen fortsatte de medföljande lärarna från Häggskolan alltså att samarbeta 
över gränsen men inget samarbete skedde mellan några andra över gränsen förutom ledarna som 
gärna bollade tankar och idéer med varandra. Häggskolans lärares samarbete avklingar med tiden 
till att helt upphöra vt. 2000. Första året fanns det också samarbete kring språkvalen som 
samkördes eftersom elevunderlaget var ganska litet. Astrid menar att det var svårt att få det att 
fungera när eleverna från båda sidorna vandrade mellan. 
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Resultat frågeställningarna 

Nedan redovisas resultatet från var och en av frågeställningarna under respektive tema. Både 
intervjuer och kalenderstudier ligger till grund för resultaten.  

Organisationskultur 

Fanns det en förståelse varför sammanslagningen skulle ske? 
Alla de intervjuade tror att drivkraften bakom sammanslagningen var rent ekonomisk. En grupp, 
samrådet enligt ovan, bildades för att göra en översyn där alla skolor i distriktet ingick. Den 
personal som ingick i samrådet var själva med och föreslog olika typer av lösningar på de 
ekonomiska problemen. Enligt Berit kom gruppen fram till att högstadieskolan skulle läggas ned. 
Men Beda som var med i samrådet hävdar att hon faktiskt inte hade fått klart för sig att detta 
skulle ske. Det formella beslutet togs i kommunstyrelsen. 
 
Bo och Beda var fullt upptagna med ett lyft skolan projekt för att inte mista elever och få tillbaka 
dem som valt andra skolor till högstadieskolan. Enligt lärarna hade lyftprojektet initierats av 
verksamhetschefen som också arbetade tillsammans med samrådet. Bo sammanfattar vad många 
kände då projektet inte gavs en chans: 
 

Det är ju först året efter man ser om projektet har haft verkan då vi ser hur många elever 
som väljer skolan. Om man nu har bestämt sig för att lyfta så måste man ha en längre 
tidsaspekt än det som gavs oss. 

 
Projektet fullföljdes hela året ut men fick alltså aldrig bära frukt enligt honom. 
 
Förståelsen för nedläggningen och uppbyggnaden av de nya skolorna verkar enligt det som 
framkommit inte riktigt ha funnits annat än i ekonomisk mening. Häggskolans lärare var fullt 
upptagna med att lyfta skolan och fyllda av besvikelsen att inte få fullfölja projektet. I intervjuerna 
har det inte framkommit att de mottagande lärarna hade en förståelse för det som hände utan det 
verkar som att de har blivit serverade fakta. Britta sa t.o.m. att ”Det var ingen som frågade oss.” 
 
Vilka strategier/planer fanns från början för att lyckas med sammanslagningen? 
De blivande ledarna för de nya F-9 skolorna skrev varsin affärsplan på två dagar med hjälp av 
pilotprojektets affärsplan, vilken också var en plan för en F-9 skola. Berit säger att de då gjorde 
en organisation som har hållit sedan dess. De fick tillgång till ett rum på kommunen en dag i 
veckan där de kunde arbeta ostört. Tiden, var mycket uppskattat av båda ledarna och användes 
till att skriva alla informationspapper och planera för alla möten, som genomfördes under våren 
innan sammanslagningen, med personal, facken, föräldrar och elever. Ledarna tänkte mycket på 
hur de skulle sammanföra, de genomförde en enorm informationsdrive enligt Astrid. Hon säger 
också angående farhågor att slå samman personalen: 
 

Det var klart vi hade det men jag tyckte inte att det skulle bli svårt och jag tycker inte heller 
att det blev svårt. 

 
Berit berättar att de inte hade några strategier för hur man får personalen att stanna kvar. De lät 
personalen önska vilken sida de helst ville arbeta på och försökte uppfylla de flestas önskningar. 
De som var öppna för förändringar kom till Aspskolan men många valde Björkskolan eftersom 
det kändes stabilare, säger Astrid. 
 
Sammanfattningsvis framkommer att det inte fanns mycket till planer eller strategier, tiden var 
knapp och ägnades alltså till informationsmöten för föräldrar, elever, personal och fackliga. Den 
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tid som gavs till de båda ledarna användes till att planera mötena. Affärsplanerna skrevs snabbt 
men var en bild av hur de båda ledarna ville att de nya skolorna skulle vara. 
 
Var personalen delaktig i planeringen innan fusionen? 
Personal var delaktig i Samrådet, som bildades för att göra en ekonomisk översyn av distriktet, 
men all grundläggande planering gjordes av de båda ledarna t.ex. affärsplanen, den plan som de 
nya F-9 skolorna byggdes på. De fackliga var delaktiga i placeringen av personal, övertalighet och 
förflyttning till andra skolor. Specialsalarna ritades med hjälp av personalen som skulle använda 
salarna. Material uppdelning verkar ha varit helt och hållet personalen på högstadieskolans 
uppgift. Alltså var personalen endast delaktig i de mer materiella tingen inte i planering av 
filosofin, visioner, arbetssätt o.s.v. 
 
Fanns det en medvetenhet hos ledarna innan om eventuella svårigheter vid fusioner? 
De båda ledarna som byggde upp de nya F-9 skolorna vittnar om att de innan sammanslagningen 
inte riktigt visste hur de skulle arbeta ihop de olika personalgrupperna. De hade inga 
förkunskaper. De lade upp en plan tillsammans på hur de skulle arbeta under terminen innan 
sammanslagningen. Efter sammanslagningen har de alltid bollat idéer och tankar med varandra. 
Båda ledarna känner att det gick för snabbt från beslutet till genomförandet, det tog 8 månader. 
De hade ingen tid att förkovra sig i ämnet. Vad gäller sammanslagningen av låg-, mellan- och 
högstadielärare var båda mycket noga med att hela tiden tänka i F-9 perspektiv. Affärsplanen och 
LAPen (Lokala arbetsplanen) var för hela organisationen F-9. En av ledarna säger dock att: 
 

… det blev ju ganska uppdelat i alla fall. Jag hade hoppats på att det skulle gå fortare. Det 
tar tid. Var inte förberedd på att de yngres lärare skulle vara rädda för de äldre eleverna. 
Rädslan, de äldre hörs och syns. (Astrid) 

 
Det som framkommit ovan ger en bild av att det saknades medvetenhet om eventuella 
svårigheter och att ledarna inte heller hade tid att bli medvetna. Ledarna var inte förberedda. 
 
Vilka aktiviteter skedde innan för att minska risken för kulturkrock? 
Under våren innan sammanslagningen hölls sju gemensamma personalkonferenser mellan 
Häggskolan och Lillbjörkskolan, ingen med Lillaspskolan. En planerad gemensam 
personalkonferens med Lillaspskolan ställs in. Ledarna är fokuserade på alla möten som de håller 
under våren innan sammanslagningen. De har möten för föräldrar och personal där de 
presenterar tanken med de nya skolorna och pratar mycket kring den röda tråden, F – 9, som 
skapas i och med sammanslagningen. Under våren gick Berit runt bland barnen på 
Lillbjörkskolan och lät barnen skriva och rita om hur de tänkte det skulle bli. Många av barnen 
hade tankar om att de skulle vara rädda och att det skulle stå elever och röka i hörnen och köra 
moppe på skolgården. De äldre eleverna fick läsa vad de yngre hade skrivit. Astrid känner att de 
yngres elever förbereddes väldigt väl av sina lärare inför mottagningen av de äldre eleverna. Britta 
tänker att det måste ju ha funnits förberedelser och att personalgrupperna absolut träffades innan, 
men minns inte riktigt. Alva säger att personalgrupperna aldrig träffades innan och pratade ihop 
oss, det gick så fort. Hon tycker också att det skall vara mer förberett vid en sammanslagning och 
tror att det måste få ta lite tid. Viktigt att lokalerna och material är i ordning då skolan startar all 
tid går annars åt till fel sak. Nu var ingen av skolorna klara och många av specialsalarna förblev 
delvis obrukbara och materialet inte uppackat under hela terminen vilket ledde till att lärarna var 
tvungna att satsa mycket tid i början på sin undervisning och sina salar, enligt flera av 
informanterna. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inte fanns speciellt mycket aktiviteter för att minska risken 
för kulturkrockar. Häggskolans personal har ensidigt träffat Lillbjörkskolans personal. 
Lillaspskolans Alva efterlyser mer kontakt och att lokaler ska vara klara så personalen har tid att 
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träffas när väl sammanslagningen sker. Ledarna och de yngres lärare har gjort försök att 
förbereda de yngre eleverna.  
 
Blev det en kulturkrock? 
De båda ledarna och några av lärarna berättar om att det var en del av de yngres lärare som var 
rädda för de äldre eleverna. Svårt för de yngres lärare att säga till de äldre eleverna. En hel del av 
de yngres lärare tyckte dock att det skulle bli roligt med de äldre eleverna. Det var föräldrarna till 
de yngre eleverna som oroade personalen, ”det är föräldrar som är rädda inte småttingarna, barn 
anpassar sig”, säger Britta. Hon tar också upp detta med traditioner, innan var de mycket noga 
med att de ville ha kvar sina traditioner och ordning och reda. Inga kepsar eller skor blev det men 
en del nya traditioner skapades säger hon. Ledaren på samma skola, Berit, säger att de gamla 
traditionerna har varit svåra att förändra, mycket sitter i väggarna. Flera av lärarna tar upp att 
skolledningen, däribland rektor, inte kände till äldre elever.  
 

Det var nog en chock för skolledningen att ta de äldre eleverna. Därför blev det 
tumultartat första tiden… Vi tog inte kommandot utan det var barnen som regerade… Vi 
hade inte hunnit prata ihop oss om vilket förhållningssätt vi skulle ha. … de äldre kom 
tillbaka till sin gamla lågstadieskola och skulle visa vad de kunde nu… visa att man inte 
lyssnar på gamla fröken… tror att det hade varit enklare om man hade gjort förändringen 
på sikt att eftersom bygga 7an till 9an. (Alva) 

 

Astrid säger att eleverna kom tillbaka till en skola som ännu inte var anpassad till deras 
åldersgrupp t.ex. klädkrokarna hängde fortfarande på en lågstadienivå, inga samlingsrum som 
äldre elever gärna vill ha. 
 
Enligt både mottagande lärare och medflyttande lärare sörjde de medflyttande lärarna att skiljas 
från sina gamla kollegor och behövde bearbeta detta. De mottagande lärarna kände av detta och 
de kände sig lite åsidosatta. Ingen frågade dem hur de mådde och hur de tyckte om att få dit 
högstadiet. Båda medflyttande lärarna känner sig väl mottagna på sin nya skola. Beda var orolig 
för att inte passa in i mellanstadiefröknarnas personalrum med stickningar och kakrecept. Det är 
mer skolprat i ett personalrum på högstadiet även om det också pratas privat. Hon säger vidare 
att: 
 

Visst var det alltid att så här gör man på Lillbjörkskolan. Nä, jag kom inte in med min 
högstadieanda de var ju så många fler… Samtidigt på högstadieskolan om man behövde en 
penna gick man in hos vaktmästaren och hämta en… på Björkskolan: - Jag behöver en 
penna. – Vad ska du med den till? – Nä, jag tänkte rita på väggarna med den. Så du ser, lite 
mer kontroll.  

 
Bo reagerade på en oskriven regel: Om det hände någonting på skolgården så var det alltid den 
stackars mannen som skulle ta hand om det. Innan sammanslagningen var det bara en manlig 
lärare och vaktmästaren. Han säger också att innan sammanslagningen, 
 

… då tänkte jag att vi måste upp och lära tanterna att våra barn är tonåringar och hur man 
handskas med dem. Men det fanns så mycket positivt, de har lärt oss så mycket t.ex. att 
inte behandla barnen som vuxna när de går i sjuan, de är fortfarande barn som behöver en 
hel del stöd. Vi har lärt oss av varandra. De har så jädrans rätt. Vi har t.ex. lärt dem att inte 
bli så upprörd om en tonåring säger en massa dumt, det är för att de är i upprorsåldern, gå 
inte i taket för det. Dig gillar jag men inte ditt beteende. 

 
Ingen av lärarna upplever att det i början var många konflikter mellan de yngres och de äldres 
personal utan att det gick bra. Alva tyckte att det var en mycket större kulturkrock när fritids 
flyttade in i skolan 1993, mycket mer än när lärare flyttar ihop med lärare. Hon säger vidare att 
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visst kunde det någonstans kännas lite som att de äldre tar vår skola, men inte mot dem som 
personer. Ett irritationsmoment fanns i början och det var rastvaktningen, där de yngres lärare 
kände det som att de fick ta hela lasset. Även Britta intygar om olika synsätt: 
 

Vi tyckte att högstadielärarna var så dåliga att göra i ordning klassrummen. Städa efter sig 
och låsa, släcka. Vi skojade lite men… rastvakt var högstadiet sämre på tyckte vi. Småsaker 
fast aldrig några bråk. Vi är ju mera noga, det måste vi vara, uppfostrar.  
 

Astrid menar att i början ville de yngres lärare gärna berätta för de äldres lärare vad de gjorde men 
kände sig lite underlägsna och att det var svårt att få de äldres lärare att lyssna. Men säger också 
att nu är det tvärtom, nu vill de äldres verkligen lyssna men de yngres är mer slutna.  
 

Grundtanke som jag har haft genom alla åren: att de äldre lärarna måste lära sig av de yngre 
lärarna för att få bort det gamla högstadietänkandet, mitt ämne, istället för att tänka mer på 
elevens helhet. Blivit annorlunda hur man diskuterar i lagen. (Berit) 

 
Till viss del verkar det ha funnits kulturkrockar, mest praktiska saker vad gäller personal – 
personal. Men det framkommer att det saknades strategier för att handskas med äldre elever. 
Kanske främst på Aspskolan där färre i personalen från Häggskolan kom med och även 
ledningen inte hade någon kunskap om äldre elever. Att de yngres lärare lät mannen ta konflikten 
med eleven är intressant. Värt att också notera är att de yngres lärare kände sig underlägsna 
gentemot de äldres som inte ville lyssna på dem. Att slå ihop lärare med lärare är dock enklare än 
lärare med fritidspersonal. Lärarna för de yngre eleverna har mer kontroll än vad lärarna för de 
äldre har. Det finns exempel på hur de yngres lärare och de äldres lärare har lärt sig av varandra, 
vad gäller synsätt. Personalen verkar totalt sett nöjda med hur det har löst sig dem emellan. 

Förändringsprocessen mot en gemensam organisationskultur 

Vilka aktiviteter genomfördes för att sammanfoga de olika kulturerna under åren? 

När jag har undersökt denna frågeställning har jag försökt ta fasta på de aktiviteter som varit 
riktade mot att sammanföra F-9 och skapa en Vi-känsla och det är kalenderstudien som mest 
ligger till grund för resultaten. I slutet av frågeställningen finns en sammanfattande tabell över alla 
aktiviteter. (Se tab. 5) 
 

Lärarna verkar vara ense om att deras ledare hela tiden arbetade för en F-9 skola. De ville 
verkligen genomdriva, helhetstanken, gemensamt personalrum och möten för att prata ihop 
personalen. De var noga med att affärsplanen, senare LAPen, och målen däri var lika för alla. Det 
är viktigt att skapa en vision och att hela tiden arbeta mot den enligt båda ledarna. Den är 
inskriven i LAPen och blir drivkraften i arbetet. Berit och Bo menar att de har arbetat aktivt med 
värdegrunden genom en hel del värderingsövningar.  
 

Personalen har nu gemensamma värderingar. Värderingsövningar har de arbetat med en 
hel del. Om hur reagerar du om… För att få ihop samma förhållningssätt. Går aldrig att 
sluta med det för det kommer hela tiden ny personal. (Berit) 

 
På Aspskolan bildades vt. 2000 en kunskapsgrupp som arbetade fram skolans kunskapssyn och 
kommunicerade den med övrig personal. Kunskapssynen beskrivs i form av en fjäril som 
utvecklas från puppa till flygande individ och den ingår i LAPen på skolan. En portfoliogrupp på 
samma skola med representanter från hela skolan har under många år arbetat fram en portfolio 
från F-9. Där kan den individuella elevens utveckling följas från förskoleklass till så 9. Stora 
tematiska projekt har hela tiden genomförts och uppmuntrats på båda skolorna och båda har 
traditioner för sina nior med avslutningsmiddag och bal.  
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Båda ledarna har hela tiden stöttat och uppmuntrat sin personal och pushat dem när de har egna 
idéer. På Björkskolan har traditioner växt fram ur personalen t.ex. Nobelfestligheter och 
Melodifestival, för de äldre eleverna. Alla elever med föräldrar och all personal deltar i Vårkvällen 
då varje klass står för en aktivitet, t.ex. kasta kottar i hink, enligt Beda. Samma skola har också en 
tradition med Tedans då skolorkestern bjuder personal och elever till dans. Ett EU-projekt med 
Polen och Holland finns också på Björkskolans kalenderstudie. På Aspskolan har personalen 
skapat två profiler: en sport - friluftsvariant och en estetisk variant. Båda profilerna finns med hos 
eleverna från F-6 sedan väljer de en av profilerna i så 7. Med den estetiska profilen på skolan blir 
det mycket uppträdanden och musikaler. Från och med så 7 används 4 – 5 h per vecka till 
profilerna. De yngre har båda profilerna men lite mindre tid. 
 
Båda ledarna har arbetat målmedvetet med röda tråden (F-9) enligt lärarna. Alva är dock lite mer 
kritisk och säger att de har haft diskussioner om röda tråden men att det har känts bristfälligt 
ibland. Berit arbetade, i början, så att arbetslagens uppdrag, d.v.s. vilka deras uppgifter i skolan 
var, diskuterades och sedan fick alla i laget skriva på att de skulle följa uppdraget. De tog själva 
fram vilka uppgifter som ingick i mentorsrollen. Båda skolorna har hela tiden fortsatt arbeta med 
affärsplan och LAPen som till slut blev ett gemensamt dokument, LAPen, vilken uppdateras 
årligen, speciellt målen. Arbetslagen arbetar aktivt med målen varje terminsslut och start, och 
kommunicerar uppåt hur de lyckats och hur de tänker fortsätta. På Aspskolan arbetades det fram 
ett antal röda pärmar vt. 2003 med alla styrdokument för skolan och alla skolans egna dokument. 
Det finns t.ex. en med de statliga styrdokumenten, en med kommunens styrdokument, en med 
skolans styrdokument (bl.a. LAPen) en elevvårds pärm, en portfoliopärm o.s.v. Dessa finns i alla 
arbetslag och har samma innehåll, pärmarna uppskattats av skolans gruppledare(arbetslagsledare) 
och deras lag. De säger att dokumenten är enkla att hitta oavsett i vilket arbetslag de för tillfället 
arbetar i. 
 
Båda skolorna har genomfört en del utbildningar och även högskoleutbildningar för hela sin 
personal. Arbetslagen fick under det andra året, på båda skolorna, åka iväg på två dagars 
arbetslagsutbildning på en kursgård, en duvning i lagarbete. Britta nämner att, ”det var ju en tanke 
då under utbildningen att vi skulle gå ihop, i arbetslagen”. Beda säger att hon inte minns några 
speciella aktiviteter för att sammanföra arbetslagen i början. Aspskolans personal har gått en kurs 
i Elevinflytande 5p och en i Pedagogisk Grundsyn i Arbetslaget (PGA) 2p (krävs för att ta emot 
lärarkandidater i arbetslagen). De har också satsat på stora projekt, ett Våga Växa som sedan blev 
ett EU Växtkraft mål 3 projekt, vilket gick ut på att ta fram kompetensutvecklingsplaner för all 
personal. Personalen fick bl.a. en ledarutbildning vid fem tillfällen med mellanliggande tid till 
funderingar, eftersom nästan alla önskade sig någon form av ledarutbildning. Personalen fick gå 
kurser enligt sina kompetensutvecklingsplaner och redovisade sedan för resten av personalen. 
Även ett stort hälsoprojekt genomfördes på skolan, en del i att bli en certifierad hälsofrämjande 
skola. I det hälsoprojektet fick all personal arbeta fram förslag till förbättringar och sedan valde 
alla ett förbättringsområde, aktivitetsgrupper bildades för varje område, gruppen tog fram en plan 
som sedan genomfördes. Det kunde t.ex. vara ljudnivån i matsalen, eller hur eleverna, F-9, skulle 
kunna få en kick off i början av terminen även med övernattningar (för de äldre), med hjälp av 
cafeteriaförsäljningen. En stor del av arbetslagen på båda skolorna har genomfört ITiS projekt 
(IT i skolan) vilket en stor del av alla landets skolor också har gjort. ITiS är ett sätt att 
sammanfoga IT med pedagogik och var initierat från staten och genomfördes i de flesta 
kommuner. Aspskolan är med i Timplaneprojektet där några pilotskolor testar att arbeta 
timplanelöst. Björkskolan har också genomfört arbetslagsutbildningen PGA 2p. De har 
genomfört teambuilding för två arbetslag som arbetar med de yngre åldrarna och samma två 
arbetslag genomförde också ett stort projekt (STOPP) riktat mot elevernas hälsovanor där 
skoldagen avbröts med diverse kroppsaktiviteter t.ex. ballonglekar. Björkskolan har liksom 
Aspskolan genomfört ett EU Växtkraft mål 3 projekt där kompetensutvecklingsplaner för all 
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personal togs fram och personalen utbildade sig enligt planen. Under åren har de båda skolorna 
genomfört en hel del föreläsningar riktade till all personal. I tabell 4 nedan redovisas dessa. 
 
Ledarna har också satsat mycket på fester i form av antingen avslutningsfester, fester under 
kickoffer eller någon gemensam fest för all personal på skolan under terminens gång. Astrid 
genomför en kick off varje terminsstart, där ledningen har åkt iväg med all personal två dagar 
med övernattning.  
 
Tabell 4. Utbildning i form av föreläsningar som de olika skolorna har haft genom åren. 
Läsår Aspskolan Björkskolan 
98/99 Lou Rossling ”Att tända stjärnögon” 

Christer Sandell ”Det verbala våldet” 
 

99/00  Portfolioföreläsning 
00/01 Portfolioföreläsningar 2 st. 

Kundkvalitéföreläsning 
Janne Staff ”Mombus”  

01/02 Lou Rossling o Anders Bernström 
”Verkligheten och värdegrunden, våld i 
samhället” 

Föreläsningsteater 

02/03 Gunvor Sehlberg ”ITiS” 
Bo Sundbladh ”LUS” 
Anders Jakobsson ”Elevers interaktiva 
lärande” 
LUS föreläsning  
Portfolioföreläsning, en annan skola berättar. 
Stressföreläsning av KI  

Gunvor Sehlberg ”ITiS” 
Bo Sundbladh ”LUS” 
 

03/04 Staffan Hellgren ”Värdegrund” Sandra Wikner-Stridh 
04/05 Dag Olweus ”Mobbing, Trygghet och 

studiero” 
David Tjeder och Sten Axelsson 
”Jämställdhet, dolt våld, trygghet och 
studiero, ungdomsgrupper” 

Lou Rossling  
Dyslexi föreläsning ”Jag bara skojade” 

 
 
För att få ett samlat grepp om alla olika aktiviteter se tabell 5 som är en sammanfattning av 
ovanstående samt några aktiviteter till.  Vi kan konstatera att det har varit en febril aktivitet på 
båda skolorna. Aspskolan har varit lite mer aktiv vad gäller utbildning för all personal och 
arbetsgrupper ur personalen medan Björkskolan arbetat mer med återkommande 
värderingsövningar. Ledarna har hela tiden arbetat för ett F-9 perspektiv.  
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Tabell 5. Aktiviteter för att sammanfoga de olika kulturerna. 

 Aktiviteter Aspskolan Aktiviteter Björkskolan 
Dokument Affärsplan F – 9  

LAP F - 9 
Röda pärmar F – 9 

Affärsplan F – 9  
LAP F - 9 
 

Arbete med dokument Dokumenten arbetas med årligen 
med all personal. 

Dokumenten arbetas med årligen 
med all personal. 

Gemensamma 
värderingar 

Värderingsövningar Återkommande värderingsövningar 
Röda tråden samtal 

Arbetsgrupper F – 9 
gemensamma 
värderingar 

Kunskapssynen 
Portfolio + ämnesdokument 
Jämställdhetsplan 
Friluftsprofilen 
Estetiska profilen 
Hälsoteam – Friends 
Ämnesdiskussioner 

Mombus – antimobbningsteam 
Påbörjat ämnesdiskussioner 4 – 9  

Utbildningar hela 
personalen 

Arbetslagsutbildning 
Elevinflytande 5p 
PGA 2p 
Ledarskapsutbildning  
Föreläsningar ca 15 st 

Arbetslagsutbildning 
PGA 2p 
Föreläsningar ca 8 st 

Projekt Våga växa 
Kompetensutvecklingsplan  
ITiS 
Hälsoprojekt  
Timplaneprojektet 

Kompetensutvecklingsplan 
ITiS 
Teambuilding (2 arbetslag) 
EU projekt med Holland och Polen 
 

Traditioner elever Företagsprojekt i så 8 
Avslutningar 
Musikaler  
Föreställningar  
Julmarknad 
Avslutningsmiddag och bal för 
niorna 

Företagsprojekt i så 8 
Avslutningar 
Nobelfestligheter 8 - 9 
Melodifestival 4 – 9 
Vårkväll med aktiviteter 
Tedans 
Avslutningsmiddag och bal för 
niorna 

Traditioner personal Kick off med övernattning 
Nyanställda ordnar temafest 
Avslutningsfest 

Avslutningsfest 
Fest under terminen 

 

Skapades ett kommunikativt förhållningssätt för att underlätta förändringsprocessen? 
Båda skolorna har hela tiden arbetat i arbetslag där laget har mycket tid till förfogande och 
dessutom är beslutande i många frågor. Affärsplan och LAPen (senare endast LAPen) har hela 
tiden kommunicerats till arbetslagen som har kommunicerat tillbaka hur de tänker arbeta för att 
nå upp till målen. Ledningen på Björkskolan har arbetat fram vilket uppdrag arbetslaget har, de 
har i sin tur vid ett tillfälle fått ta till sig uppdraget och skriva på att de går med på det. Sen har 
laget själva arbetat fram mentors uppdrag.  
 
All gemensam utbildning, speciellt de längre kurserna har gett tid till kommunikation inom 
personalen.  I kalenderstudien kan ses att när Aspskolans två profiler arbetades fram har det skett 
med kraft från personalen som har fått tid till att träffas. Senare har också kursplaner (F-9) för 
respektive profil tagits fram av personalen. Aspskolan startade med sport och friluftslivsprofilen 
ht. 2001 och estetprofilen fick sin start ht. 2003. I intervjuerna kommer det fram att efter ett år 
med båda profilerna så saknades kommunikationen mellan profilerna vilket ledde till konflikter. 
Då anordnades konferenser mellan de båda profilerna en gång i veckan. Båda profilerna startade 
först med de äldre eleverna och vidareutvecklades för de yngre eleverna. På samma skola har 
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många arbetsgrupper ur personalen bildats där hela F-9 varit representerade t.ex. 
aktivitetsgrupperna i hälsoprojektet, kunskapssynsgruppen, portfoliogruppen, timplanegruppen, 
ämnesdiskussioner F - 9. Skolan hade också framtidskonferenser de första åren de var många i 
antal, där det pratades om hur skolan skulle utvecklas. Björkskolan har haft många 
återkommande röda tråden samtal under sina kompetensutvecklingsdagar. Värderingsövningarna 
som varit återkommande är ett sätt att arbeta kommunikativt. 
 
Så sammanfattningsvis kan sägas att det har arbetats mer eller mindre kommunikativt på båda 
skolorna. Den på båda skolorna årliga uppdateringsrundan av LAPen är ett lysande exempel. 
Uppdragen på Björkskolan var en engångshändelse men just då var det kommunikativt. Alla 
arbetsgrupper som har förekommit på Aspskolan har kommunicerats hela tiden och förekommit 
under lång tid och förekommer fortfarande. Där kommer mycket av idéerna från personalen 
vilket framarbetandet av profilerna understryker. Totalt sett verkar det dock har varit mer 
kommunikativt arbete på Aspskolan. 
 
När infann sig en Vi-känsla? 
På Björkskolan säger Beda, Bo och Berit att det gick ganska fort, efter första året. Medan Britta 
säger att hon inte riktigt kan känna att de är en F-9 skola. Hon säger att de är ju olika hus och att 
det har blivit så att varje hus har sitt eget pentry så man träffas sällan i personalrummet utom på 
fredag då de har fredagsfika på förmiddagsrasten. De gör inte så mycket aktiviteter tillsammans. 
Det har blivit bättre samarbete mellan högstadiet och mellanstadiet där de nuförtiden försöker 
ämnesprata lite. Hon och även alla andra tar upp det positiva med att alla ses i matsalen: 
 

Jag tycker att F-9 är en jättebra tanke. Det är häftigt när man går till matsalen och se de 
stora drumlarna och så de där små och så – Ja gå före mig i kön då (imiterar en stor elev). 
Tanken F-9 tror jag på. (Britta) 

 
Berit säger att det är det bästa vi har gjort! Att skapa F-9 skolor. Helt underbart! De andra lärarna 
spär på; med facit i hand var det här det bästa som hände med hela området, helsåld på idén F-9, 
enbart positivt.  
 
På Aspskolan var det enligt både Astrid och Alva ganska rörigt i början. Ledaren, Astrid, säger att 
en Vi-känsla började komma först i och med att profilerna kom igång och alla aktiviteter i form 
av Våga växa och hälsoprojektet med aktivitetsgrupper. Så det tog nog en 3-4 år menar hon. Alva 
menar att visst har vi diskuterat ihop oss kring en hel del röda tråden teman men att de som 
arbetar inom samma byggnad känner nog mer samhörighet. Hon tycker också att det är lite dålig 
information mellan byggnaderna t.ex. vid nyanställningar så dyker någon helt plötsligt upp. Hon 
tror på en F-9 skola men säger att den bör ligga på samma skolgård, nu är våra två skolor för 
långt ifrån varandra. Hon tycker att det i det stora hela finns gemensamma värderingar via alla de 
aktiviteter som har förekommit genom åren, men säger att alla har nog inte riktigt förstått tanken 
med portfolion. Även hon tycker att profilerna har arbetat ihop skolan en del men känner att det 
har varit en liten snedfördelning vad gäller resurserna, säger att det kan bero på att profilerna 
startade med de äldre och därför satsades det mer på dem i början. Viktigt med helhetstanken F-9 
och information så att satsningar inte sticker i ögonen på dem som inte får lika mycket. 
 
Alla är positiva till F-9 tanken. Men Vi-känslan är det delade meningar om. Ledarna och de äldres 
lärare känner mer Vi-känsla än de yngres lärare. Både Britta och Alva är lite skeptiska till om det 
verkligen är Vi. När Alva tänker efter hittar hon dock flera saker som har arbetat ihop skolan 
men återkommer till att samma skolgård vore önskvärt. Det som fick Aspskolan att få Vi-känslan 
verkar vara samarbetet kring kanske främst profilerna men även de andra arbetsgrupperna och 
projekten. 
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Människan i förändringsprocessen 

Resultaten nedan är hämtade både från intervjuerna och från kalenderstudien. 
 
Vilken struktur fanns att komma till på de nya skolorna? 
På de båda nya F-9 skolorna var det mycket som inte var klart förberett enligt alla informanter. 
De nya specialsalarna var inte färdiga och en hel del uppehållande verksamhet var ett måste. 
Kartonger med material stod ouppackade länge på de båda skolorna. Ledningen på skolorna var 
inte heller förberedda på hur de äldre eleverna fungerade och personalen var inte sampratade 
enligt lärarna.  
 
Vilka förändringar/händelser, som kan ha påverkat människan, har skett under åren? 
Båda organisationerna har genomgått flera stora lokalförändringar. Aspskolan har beroende på 
elevunderlaget och att hyran ingår i elevens skolpeng hela tiden varit tvungen att utnyttja sina 
lokaler på bästa sätt. Skolan har väldigt breda korridorer och stora studiehallar som kostar en hel 
del. Detta innebär att många terminsslut och start har personalen ägnat till att packa klassrum och 
material för att sedan till hösten packa upp på ett nytt ställe, ibland i paviljonger. Inför starten av 
de olika profilerna har en del mindre ombyggnationer utförts av vaktmästaren. 
 
Björkskolan har hela tiden dragits med problem i sina 100 år gamla skolbyggnader i tab. 6 finns 
en redogörelse för dem. 
 
Tabell 6. Problem med byggnaderna och nybyggnationer på Björkskolan ht 1997 – ht 2004. 
År Problem 
Ht 97 Inflyttning i skolan och i paviljonger 
Vt 98 Ombyggnation av delar av skolan 
Ht 98 Inflyttning i nya delar 
Vt 99 Anskaffning av paviljonger igen 
Ht 99 Planering av framtida lokalbehov 
Vt 00 Gymnastiksalen ur funktion i juli 
Ht 00 Paviljongtillskott  

Gymnastiksalen återinvigd i oktober 
Vt 01 Arkitekt ritar på ny skolbyggnad. 

Vattenskada i ett av husen i mars, åtgärdat till juni men nya 
problem uppstår och golven rivs upp igen. 

Ht 01 Byggstart för nya skolbyggnader. 
Vt 02 En av matsalarna rivs som ett led i nybyggnationen samtidigt får 

skolans andra kök en vattenskada. 
Nya skolbyggnaden klar i slutet av terminen, flyttstart och 
paviljonger rivs. 

Ht 02 Inflyttning i nya lokalerna 
Vt 03 Nya vattenskador i två hus 
Ht 03 Lugnt 
Vt 04 Pack och flytt igen för putsnedrivning och golv 
Ht 04 Tillbakaflytt 

 

Samma skola drabbas också under åren av flera stora kriser. En elev tar livet av sig sommaren 
innan F-9 skolan startar. En i personalen tar livet av sig ett år efter start. En till elev omkom i 
Milanokraschen, när ett SAS plan kör in i en hangar och en i personalen omkom i tsunamin i 
Thailand.  
 
Aspskolan drabbas av en stor kris vilken nämnts tidigare, när ett DN reportage 1998 förstör 
skolans rykte enligt ledaren. Skolan svartmålas helt gentemot Björkskolan och från att ha gått en 
miljon plus så går skolan helt plötsligt back flera miljoner efter skriverierna. Astrid menar att det 
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påverkade personalen som mådde väldigt dåligt när deras skola över en natt gick från att vara en 
högstatusskola till en mer lågstatusbetonad skola vilket fortfarande till viss del sitter kvar. 
Skriverierna handlade om människorna som bodde i respektive område och deras sociala status. 
Enligt personalen på den svartmålade skolan var det inte sant det som artiklarna beskrev.  
 
Sammanfattningsvis verkar det som att båda skolorna har levt mycket i flyttkartonger men allra 
mest Björkskolan under årens gång. Det är personalen i mångt och mycket som har genomfört 
flyttarna, packat och packat upp. Björkskolan har drabbats av flera stora kriser när några ur 
personal eller elever dött vilket drabbar de närstående till dem men med ringar på vattnet till 
övriga. Den kris som drabbade Aspskolan drabbade alla på skolan, elev som personal. 
 
Hur mådde personalen innan sammanslagningen, just efter och hur mår de nu? 
Innan:  
Berit vittnar om ögonblicket då hon berättade att Häggskolan skulle läggas ned. Hon säger att det 
blev jätteladdat och att en del grät. Personalen hade vetat att någonting var på gång men nu var 
det verklighet. Många var arga, nedläggning var ingenting man varit med om tidigare. Det var ett 
sammansvetsat gäng som tagit sig igenom svårigheter och det var många som inte ville F-9 
fortsätter hon. Det tyngsta enligt henne var personalen som behövdes tas hand om, på ett bra 
sätt. Beda beskriver det så här: 
 

Högstadieskolan togs isär och vi hade jobbat och försökt tillsammans och sen pang skulle 
vi delas upp, vilken sorg. (Beda) 
 

Båda ledarna säger att det var en hemsk, fruktansvärd sommar innan sammanslagningen skedde 
och fattar inte hur de bar sig åt och att de har nog aldrig arbetat så mycket. Astrid berättar hur 
hon låg sömnlös och vred och vände på tankarna om i vilka lokaler de äldre och yngre eleverna 
skulle vara och till slut kom fram till tvärtom vad hon sagt tidigare. Det blev ramaskri bland de 
yngres lärare och helt plötsligt drabbade sammanslagningen dem, blev hotfull, de skulle vara 
tvungna att byta lokaler.  
 

… och över en natt var det precis tvärtom och helt plötsligt blev det vi som skulle flytta 
och det var en chock, helt plötsligt berörde det oss… upplevde det som att oj, Astrid 
bestämde sig för att det äldre skulle gå i våra lokaler. Kändes som att mina kollegor ganska 
snart accepterade att detta skulle ske. (Alva) 

 
Enligt både Bo och Beda kände nog de flesta på högstadieskolan att det blev dåligt behandlade, 
de kände sig överkörda, fick inte visa vad de kunde och blev lite kränkta.  
 

Vi hade en sorgesträcka och en startsträcka. Kände o ska man packa hela salen. Insåg att 
jag skulle skiljas från kollegor o det var tungt. Hur blir det där uppe då? (Beda) 
 
Tyckte att det skulle bli spännande… Jag minns att det var ingen som frågade oss om hur 
vi tycker att få upp högstadiet. De glömde oss lite. Men jag tyckte ju att det skulle bli kul. 
(Britta) 

 
Just efter:  
På Aspskolan var det rörigt första hösten, inget var klart, en oro bland föräldrarna och sedan 
skriverierna i DN som nämnts ovan, personalen mådde dåligt enligt Astrid. Alva vittnar om 
samma saker, hon säger att det var tumultartat i början och kommer ihåg alla kartonger som inte 
var uppackade och hur lärarna inte hade tid att packa upp. Vidare nämner hon all frustration över 
allt som hände i korridorerna och hur ensam hon kände sig i korridorerna, jobbigt att ta 
konfrontationerna hela tiden. Enligt henne var både rektor och studierektor ganska trötta ett tag 
och delar med sig av ett starkt minne:  
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Ett tillfälle där jag rykt ihop med några elever ute i korridoren sa Astrid att det kanske var 
jag som inte förstod mig på de äldre eleverna. Det blev mitt fel men det gick så långt att en 
elev kastade någonting på mig på bussen på fritiden. Jag utmanade väl dem, men man lär 
sig den hårda vägen, det var tufft men jag uthärdade. Man kan inte ge vika någonstans 
måste man stå där, vara vuxen. Titta åt ett annat håll, ja då har jag ju gett upp. (Alva) 

 
I början av sammanslagningen var många av de äldres lärare sjuka och borta, säger Alva. Hon 
tycker att det enda de äldres lärare gjorde var att vicka för varandra. En elev har beskrivit sin 
upplevelse av den tiden: ”Tänk om vi skulle lyfta taket på skolan och kika ned – då skulle det se 
ut så här” Han visade med pekfingret hur alla, planlöst, sprang omkring i skolan. 
 
Berit fattar inte hur hon själv överlevde med allt flyttarbete, sammanslagning av personal och 
bygga upp en ny skola samtidigt. Ingenting var klart på skolan när de kom dit. Både Beda och Bo 
mådde bra vid flytten, men allt var inte klart och de fick planera om. 
 

Trodde i min enfald att jag skulle få börja packa upp mina lådor. Men när jag kom dit var 
ingenting färdigt. Så jag tänkte herregud nu får jag ju ha teoretisk hemkunskap under 
hösten. Det var ju jätteskönt slippa handla hem mat. Hade jättebra samarbete med 
hemkunskapsläraren på Aspskolan. Vi satte oss ned och gjorde ett näringsläraprojekt. Hon 
var i samma sits på Aspskolan. (Beda) 
 

Beda hade en hel sal att packa upp och var besviken på att inte få någon ersättning för det 
eftersom de skulle sköta lektioner samtidigt. Hon nämner också att det svåraste rent 
känslomässigt var:     
    

…när all personal på de båda skolorna träffades då kändes det som att man ville tjuta. Då 
tänkte jag att så här kan man ju inte behandla en personalgrupp, här skulle vi ju ha haft 
någon typ av briefing. Nu var det bara upp dit, börja, det du känner får du lägga lock på. 
Det skulle ha hjälpt oss att vi som arbetat tillsammans skulle ha fått träffas på hösten och 
tala om för varandra hur vi känner. (Beda) 

 
Båda ledarna har svårt att säga om det var någon som tog till droger/alkohol för att klara 
omställningen.  
 

Ja, det har jag märkt vid några enstaka fall men det är svårt att säga om det är från det som 
skedde då. (Berit) 

 
Nu:  
Det var fruktansvärt jobbigt med flytten men det gick ju bra och vi mår bra nu säger Bo och 
Beda. Det bästa vi har gjort, att skapa F-9 skolor enligt alla informanter på Björkskolan. Astrid 
säger att hon hela tiden har trivts men att det har varit slitsamt. Alva tänker så här: 
 

Drivkrafterna var ekonomiska inget annat. Jag tror att det var ett stort misstag att lägga ned 
Häggskolan. Alla ombyggnationer hos oss och Björkskolan, alla omstruktureringar, alla 
som mått dåligt o.s.v. Det har kostat en hel del. Vad hade det kostat att ha kvar 
Häggskolan? 

  
Sammanfattar vi tiden från vetskapen om sammanslagningen till själva sammanslagningen så 
fanns det mycket sorg. Personalen kände sig överkörda och kränkta på högstadieskolan medan 
personalen på de yngres skolor blir upprörda, först när de inser att även de kommer att bli 
påverkade. Britta kände sig bortglömd i processen. Tiden just efter sammanslagningen verkar ha 
varit den mest kaotiska med många sjuka, trötta, besvikna och utarbetade människor. Stöd saknas 
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i form av samtal om känslor. Just nu ser de flesta ljust på tillvaron men tankar finns om det var 
rätt att lägga ned högstadieskolan. Alla är totalt sett nöjda med F-9 perspektivet och trivs. 
 
Hur såg personalomsättningen ut före och åren efter fusionen? 
Enligt Berit, som också arbetade som rektor på Häggskolan året innan sammanslagningen, var 
det flera av lärarna som inte ville vara med om F-9 skola så de sökte sig till rena högstadieskolor 
med stora ämnesinstitutioner, en slutade helt och hållet som lärare. En del blev uppsagda och 
några lärare, som arbetade läsår 97/98  med högstadieskolans nior i en kontorslokal, valde sedan 
att inte börja på någon av F-9 skolorna utan sökte sig andra lärarjobb, mest inom samma 
kommun.  
 
Tre stycken på Björkskolan blev långtidssjukskrivna i början och Berit tror att det var 
sammankopplat med förändringen men att det var annat som spädde på. En av högstadielärarna 
slutade redan efter ett år och enligt Beda var han svår att styra och att det kan ha skurit sig med 
låg och mellanstadiepersonalen. Personalomsättningen var hög på Björkskolan, Berit har 
dokumenterat detta med siffror se tabell 6. 
 
Tabell 7. Antalet nyanställningar på Storbjörkskolan  
             under läsåren 1997/98 – 2003/04. 

Läsår Antal  
nyanställningar 

97/98 12  
98/99 17  
99/00 11  
00/01 9  
01/02 0 
02/03  1 
03/04 1 

 
På Aspskolan var det ingen som slutade p.g.a. att de äldre eleverna skulle komma men efter några 
år var det några av de mottagande lärarna som sökte sig tillbaka till F-6 skolor. Enligt Astrid var 
det lärarna på högstadieskolan som flydde innan sammanslagningen de som inte ville F-9. Alva 
säger att hon tror att de fyra som blev långtidssjukskrivna under de första 3-4 åren måste ha haft 
ett samband med sammanslagningen. Personalomsättningen var ganska hög i början, men Astrid 
har inte det exakta antalet klart för sig. Via en telefonkontakt med ekonomiassistenten på 
Aspskolan har framkommit att det hela tiden har skett nyanställningar och väldigt många under 
åren direkt efter sammanslagningen. Men det är för långt tillbaka för att dokumenten skall finnas 
kvar. Hon säger också att det fortfarande hela tiden sker någon eller några nyanställningar per år.  
 
Det verkar som att högstadiepersonalen var de som till större del inte ville vara med om F-9. De 
valde att omplaceras, slutade eller blev avskedade p.g.a. arbetsbrist. Personalen på Lillasp- och 
Lillbjörkskolan påverkades inte initialt, men efter en tid valde några av Lillaspskolans personal att 
söka sig till skolor för enbart yngre elever. Personalomsättningen var mycket hög på båda 
skolorna de första åren men minskade allt eftersom åren gick. Konstateras kan också att det var 
ganska många som blev långtidssjukskrivna på båda skolorna i början och att det enligt ledarna 
och personalen mest troligt hade att göra med förändringen. 
 
Vad skulle ha gjorts annorlunda för att människan i processen skall må så bra som möjligt? 
Under intervjuerna har det framkommit många tankar om vad som är viktigt att tänka på för att 
underlätta för människan välbefinnande innan, under och efter en sammanslagning.  
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Astrid känner att hon som ledare måste säga ifrån mer till sina chefer och det är så kvinnligt att 
genomföra det uppdrag man fått. Hon betonar också vikten av värderingsövningar, 
samarbetsövningar och studiedagar för att sammanföra personalen. Hon fortsätter: 
 

Jag tror att man måste rycka upp personalen för att skapa någon ny Vi-känsla. Lära av 
varandra, måste t.ex. växa upp en ny LAP från båda. Det måste bli konfrontationer och det 
måste smälla lite granna, konflikter är bra. 

 
Hon tror också att det är viktigt att bygga underifrån, lägga till ett skolår i taget, vilket även Alva 
framhäver tydligt. Astrid tycker också att mycket i kommunen sker historielöst.  

 
Har svårt att förstå att kommunen inte tar lärdom av det som skedde för 10 år sedan… 
Det har även skett flera sammanslagningar inom kommunen efter vår och ingen har 
rådfrågat vad Berit och jag tyckte om det som hände 10 år sedan. Ingen drar nytta av 
lärdomar som finns. (Astrid) 

 
Även Bo trycker på att vi inte får vara historielösa och är irriterad på att kommunen alltid verkar 
arbeta så.  
 
Beda understryker sina tankar om sorgearbete, att man skall tillåtas sörja, någon typ av stödjande 
samtal. Men hon säger också att det är viktigt med personalsammansvetsningen och 
gemensamma aktiviteter mellan personalgrupperna och elevgrupperna.  
 

Viktigt att påpeka att nu är ni ju en skola, ska vara samma regler o papper men traditioner 
skall behållas. Skynda långsamt så att förändringarna inte kommer så snabbt i den nya 
organisationen. (Beda) 
 
Jag tror mer på att det får ta lite tid men att det får bli bra. Se till att det är mer förberett 
vid en sammanslagning. Lokaler ingenting var ju förberett. Ingenting gick egentligen som 
det skulle, alla var ju förtvivlade. Vad ska vi göra den här timmen? De som anställdes visste 
inte att det ännu inte hade skapats rutiner. De var nog vana att det satt i väggarna… Viktigt 
att bygga underifrån. Katastrof att göra på det här sättet. Samprat kring värderingar och 
rent praktiskt hur ska lösa det här. (Alva) 
 

Berit framhåller att det är viktigt vem som är ledaren. Det är ledaren som stänger eller öppnar 
dörrarna. 
 

Öppen attityd från ledarna hjälper personalen. Skapar en gemensam vision som alla skall 
kämpa mot. Arbetar med drivkrafterna, visionen är den. Pushar människors minsta lilla 
framsteg, hitta det positiva och lyfta där… en del försvinner i alla fall, de står inte ut med 
ovissheten hur det skall gå. (Berit) 

 
Bo säger att informationen:  
 

…den inte skall komma som en hög i huvudet utan pratas igenom. Innan beslut vill jag 
som personal ha möjlighet att ha synpunkter. Raka puckar! Varför sker denna 
sammanslagning?... Vi som jobbar i smeten kan ju faktiskt ha en åsikt, en bra… Om du får 
korrekt info så är det lättare att ta till sig ett beslut. (Bo) 
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Även Britta tycker att information är viktig hon säger att: 
 

Informationen skall starta tidigt och vänjas in – möten. Bra framförhållning, går det för 
fort bromsar vissa. Alla beslut som tas måste presenteras, så att alla vet hur det ska bli. 
Ledaren skall veta vad han/hon pratar om och kunna svara på frågor även om man inte är 
säker, vara jäkligt påläst… Kunna ta samtalsvägen vid konflikter. 

 
Hon tycker också att det är viktigt att personalen lär känna varandra, diskutera värderingar, 
praktiska detaljer – ordning och reda bitarna.  
 
Sammanfattningsvis har det framkommit att det är viktigt att inte vara historielös, att lära sig av 
tidigare erfarenheter. Låt förändring ta tid, skynda långsamt. Det verkar som att alla informanter 
tycker det är viktigt att arbeta med värderingsövningar för att få ihop gruppen och för att skapa 
en ny Vi-känsla. I arbetet med detta gör det ingenting om det blir konflikter, det är kanske istället 
bra. Även att hinna prata sig samman kring rent praktiska detaljer innan sammanslagningen sker. 
Rak kommunikation och information om vad som skall hända, långt i förväg så att alla hinner 
vänja sig vid tanken. Det är viktigt att alla får vara med och diskutera. Ledaren ska arbeta mot den 
gemensamma visionen, då blir det en drivkraft för personalen. Ledaren skall också uppmuntra 
och pusha på alla. Flera av informanterna framhåller att det är bättre att låta det växa underifrån, 
bygga på en årskurs i taget.  
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Analys 

 
Analysen inleds med en tabell över de viktigaste resultaten av undersökningen och sedan en mer 
djupgående analys och slutsatser av de resultaten. Därefter kommer en sammanfattning med de 
eventuella slutsatser som hela arbetet har gett. 
 

Tabell 8. Sammanställning av de viktigaste resultaten som undersökningen har gett. 

Tema Resultat 
Organisationskultur Förståelse för sammanslagningen 

- Tiden räckte inte till för att skapa förståelse hos personalen, som inte 
innefattades speciellt mycket i diskussioner och planering. 

- Alla intervjuade tror att drivkraften enbart var ekonomisk och inte F-9 
perspektivet  

 
Strategi och planer 

- Medvetenhet och kunskaper om svårigheter vid sammanslagningar 
saknades hos ledarna innan sammanslagningen vilket ledde till att de 
inte hade några strategier för att minska kulturkrocken och det kaos 
som blev i början.  

 
Kulturkrock 

- De yngres lärare kände sig underlägsna gentemot de äldres lärare och 
kände att de inte ville lyssna på dem.  

- De yngres lärare var rädda för de äldre eleverna till en början.  
- Det var en större kulturkrock då lärare och fritidspersonal slogs ihop. 

Förändringsprocessen 
mot en gemensam 
organisationskultur 

F-9 perspektivet 

- Under de 10 åren har många aktiviteter skett för att arbeta samman F-
9 perspektivet på båda skolorna. Aspskolan verkar dock ha nått längre 
än Björkskolan.  

 
Vi-känsla 

- På Björkskolan infann sig Vi-känslan efter 1 år medan det tog 3-4 år på 
Aspskolan efter en kaosartad start.  

- De yngres lärare känner mindre Vi-känsla än de äldres och ledarna.  
Människan i 
förändringsprocessen 

Känslor: 
Innan sammanslagningen 

- Högstadiepersonalen känner sig kränkta när de inte får slutföra 
lyftprojektet de håller på med. De efterlyser någon form av samtal, 
hjälp. 

- Högstadiepersonalen var de som inte ville F-9. 
- Förändringen blev inte verklighet för de yngres lärare förrän de själva 

påverkades.  
 
Just efter sammanslagningen 

- Den mest kaotiska tiden var just efter sammanslagningen. Lokalerna 
var inte färdiga, personalen var inte sampratade, strategier för äldre 
elever saknades i början allt detta ledde till hög personalomsättning, 
många trötta, sjuka och långtidssjukskrivna. 

 
Nu 

- Slitsamt men värt det, F-9 tanken är helt underbar! Låt det växa 
underifrån istället, bygg på en årskurs i taget! 

- Ta vara på den kunskap som finns i kommunen var inte historielösa. 
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Huvudsyftet med det här arbetet är att undersöka hur sammanslagningen av två skolor 
upplevs/genomfördes i ett långtidsperspektiv. Till min hjälp har jag använt mig av tre teman med 
frågeställningar.  
 

Organisationskultur 

Förståelse för sammanslagningen 

En sammanslagning är en förändring och i den processen är det viktigt att personalen är med och 
diskuterar för att skapa en förståelse för det som skall ske för att minska stressen. Som nämnts 
ovan var tiden väldigt knapp och den tiden som fanns, efter beslutet var taget, ägnades till att 
försöka få föräldrar att förstå att sammanslagningen skulle ske. Samrådet som bildades för att 
diskutera framtiden i kommundelen kan ha hjälpt till att skapa en viss förståelse för den 
personalen och de föräldrar som ingick i rådet. Men Beda som ingick i samrådet förstod inte att 
hennes skola skulle läggas ned. Hon förstod det först när beslutet var tagit i kommunstyrelsen. 
Det kanske inte var klart och tydligt i rådet vad som skulle ske och då har rådet inte haft avsedd 
verkan. En orsak att bilda råd vid förändringar är väl att skapa kommunikation och därigenom 
förståelse för det som skall ske och göra fler involverade i besluten. Till Bedas försvar skall sägas 
att hon liksom alla andra lärare på skolan var upptagna med lyft skolan projektet. Alla arbetade 
för att skolan skulle få vara kvar och jag tror att det blev svårt att förstå vad som pratades om i 
samrådet eftersom budskapen blev dubbla, lyfta och lägga ned. Det är tydligt hur besvikna lärarna 
var att inte ens få utvärdera projektet och hade svårt, tror jag, i början att tänka om. Det fanns 
inte tid och kraft för dem att snabbt sadla om och få förståelse. Det är flera av informanterna 
som säger att bara de får information långt i förväg så de hinner vänja sig vid tanken och om de 
får vara med och diskutera, påverka så är det lättare att ta till sig information. De har alltså själva 
insikten i att de behöver förståelse för att acceptera en förändring. 
 
Lyft skolan projektet kom sig av att elevunderlaget gav vika och att det inte längre bar sig 
ekonomiskt på Häggskolan.  Personalen på Häggskolan måste därför ha haft lätt för att få en 
förståelse för de ekonomiska drivkrafterna. Enligt produktionsstyrelsen var drivkrafterna inte rent 
ekonomiska utan det fanns också pedagogiska drivkrafter mot F-9 perspektivet i och med nya 
Lpo 94. Men det är ingen av informanterna som tar fram annat än att det var ekonomiska 
drivkrafter, inte ens ledarna som själva skrev en affärsplan för en F-9 skola och under ca 10 års 
tid arbetat för det. Medlemmarna i pilotprojektgrupp, som skrev en affärsplan några år innan 
sammanslagningen, var från Lillbjörkskolan och Häggskolan. De redovisade under arbetets gång 
för personalen på sina respektive skolor. Eftersom tanken i den affärsplanen var F-9 så borde 
personalen från de skolorna inte vara främmande för den, särskilt inte personalen som ingick i 
pilotprojektgruppen. Trots det så framkommer endast den ekonomiska drivkraften. Jag tror ändå 
att det fanns en viss förståelse för F-9 på Björkskolan eftersom att det på Aspskolan, som inte var 
med och skrev planen, fanns några F-6 lärare som slutade efter några år och sökte sig tillbaka till 
rena F-6 skolor igen, vilket inte skedde på Björkskolan. Men förståelsen var nog undermedveten. 
 
Tiden var helt enkelt för sparsamt tilltagen för att hinna med att skapa en förståelse för F-9 
perspektivet. Förståelse som enligt litteraturen ovan i teoribakgrunden är en viktig del i att 
människor skall ta till sig en förändring så utgångsläget för sammanslagningen var inte det bästa. 

Strategier 

Medvetenheten hos ledarna om svårigheter vid sammanslagningar var enligt resultaten obefintliga 
de trodde att allt skulle gå bra. Deras positiva hållning kan ha hjälp till i processen men det är 
aldrig bra att gå in i en förändring utan några som helst kunskaper. Hade ledarna omedvetna 
kunskaper? Alla informanter är mycket positiva gentemot sina ledare och deras agerande under 
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åren, de säger att ledarna hela tiden har varit uppmuntrande och hela tiden positiv till nya idéer. 
En av ledarna talar mycket om att hela tiden ha visionen som drivkraft, kanske räcker den 
medvetenheten för att lyckas i långa loppet, men strategier för arbetet i början saknades.  
 
Ledarna tog över mycket av de värderingar som pilotgruppen för affärsplanen arbetat fram och 
därigenom fanns en del av personalens värderingar med i grund och botten. Men blev det 
verkligen ledarnas plan/strategi? Det verkar som att de har hållit fast vid den och dess 
värderingar hela tiden, så på något sätt måste den ha blivit deras. Planen blev ett instrument för 
dem vid sammanslagningen genom att den innehöll t.ex. grundläggande värderingar, vision, mål, 
aktiviteter, organisationens upplägg. Organisationsupplägget och visionen har hållit hela vägen 
men så klart har t.ex. målen förändrats under årens gång. Kan affärsplanen ha varit en 
”hyperkultur”, en samling värderingar som ledningen står för men som saknar förankring i 
organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2008)? Från början måste det ha varit det eftersom 
förståelsen för sammanslagningen i F-9 perspektivet i stort saknades och planen skrevs utan hjälp 
av de flesta ur personalen. Men från resultaten under förändringsprocessen kan ses att 
arbetslagen på båda skolorna hela tiden har arbetat med att uppdatera affärsplanen/LAPen vilket 
också tyder på att ledarnas affärsplan under årens lopp blev mer och mer allas. Tillbaka till Schein 
(2004) och hans teorier om tre olika nivåer av organisationskultur så är affärsplanen på den andra 
nivån och ett sätt att ta sig an problem som dyker upp. Det verkar som att den också kan ha 
fungerat så under årens lopp eftersom den har varit levande hela tiden. 
 
Teorierna säger att det ofta blir personalomsättning vid sammanslagningar av företag. De två 
ledarna hade inga speciella strategier för att få personalen att stanna kvar och bygga de nya F-9 
skolorna. De hade inte tid att fundera kring eller läsa in sig på vad som brukar ske vid fusioner 
och inte heller verkar de ha fått någon hjälp av någon konsult eller dylikt.  
 
Den enda strategi som kommer fram ur resultaten är alltså affärsplanen och vi kan än en gång se 
att tiden var för knapp, personalen hade inte tid att träffas och göra planer/strategier för hur de 
skulle arbeta tillsammans. De två ledarna tillsattes snabbt och fick viss hjälp av sin chef i form av 
tid och en ostörd plats en dag i veckan att planera, men det som planerades var de 
informationsmöten som de höll med personal, föräldrar och fackliga. Ingen tid verkar ha funnits 
till att fundera hur de skulle sammanföra personalen och deras olika värderingar/kultur. 
Personalen framhåller också att det inte fanns någon tid över till att prata ihop sig. Den tid som 
fanns till förfogande, terminsslut och terminsstart, användes till att personalen packade och 
packade upp istället för att samplanera. Jag kan inte se att personalen var med och planerade hur 
det skulle bli efter sammanslagningen, hur samarbetet skulle bli mellan de olika ”stadierna”. 
Läraryrket är av tradition ett ganska ensamt arbete, en lärare – en klass, läraren är van att klara sig 
själv. I affärsplanen fanns arbetslagstanken med från början, skolorna organiserades i arbetslag på 
en gång. De lag som bildades fick börja arbeta med elever utan att ha hunnit diskutera sig 
samman. Det var mycket som skedde utan planering eller strategier. En välplanerad process 
framhålls i litteraturen för en lyckad sammanslagning men var fanns tiden att göra en välplanerad 
process? 

Kulturkrock 

Det framkommer att en av ledarna inte trodde att det skulle bli några problem och att hon inte 
tyckte att det blev några problem. Däremot kan personalen faktiskt intyga att det fanns vissa 
irritationsmoment i form av vem som skulle göra vad, t.ex. rastvakten. Det verkar som att 
kulturkrocken inte blev så jättestor men visst fanns det. Att de yngres lärare kände sig 
underlägsna gentemot de äldres och att det var svårt för dem att få de äldre att lyssna tror jag dels 
beror på mindervärdeskomplex. Tidigare hade inte lärare samma typ av utbildning 
högstadielärares och gymnasielärares var t.ex. längre och mer akademisk än låg- och 
mellanstadielärarutbildningarna var. För att läsa till högstadielärare krävdes de längre 3-4 åriga 
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gymnasielinjer vilket inte låg- och mellanstadielärarutbildningarna krävde, redan där en skillnad. 
Fortfarande tillhör lärarna för de yngre eleverna en annan facklig organisation än de äldres lärare, 
vilket också skiljer dem åt. Mindervärdeskomplex spelade nog en roll men också att 
högstadielärarna var fullt upptagna med att försöka få ihop lektioner samtidigt som de packade 
upp och hade ett sorgearbete att göra på egen hand utan hjälp. Resultaten visar hur besvikna, 
ledsna och arga många av dem var. Eftersom de inte fick bearbeta sina känslor så hade de svårt 
att ta in någonting nytt. Att sörja någonting som varit för att kunna gå vidare är viktigt enligt 
Canaff & Wright (2004). I sin tur kan de äldres svårigheter att lyssna i början ha lett till att de 
yngres lärare blev mer slutna när de äldres senare verkligen ville lyssna. 
 
Att de yngres lärare hade svårt att kommunicera med de äldre eleverna tror jag handlar om att 
kunskapen saknades, både hos lärarna och hos ledningen. De var inte vana vid den problematik 
som kunde uppstå kring de äldre eleverna. Bo som är specialpedagog berättar om hur han har 
hjälpt många av de yngres lärare att skilja mellan beteende och person. Människan vill bli älskad 
för den hon är, inte vad hon gör och i tonåren är det mycket viktigt. Bo talar också om att på 
Lillbjörkskolan lät de kvinnliga lärarna den enda manliga läraren ta alla konflikter med eleverna på 
skolgården. Hur blir det inte då när de äldre eleverna kommer? Var de yngres kvinnliga lärare 
beredda att gå emellan två stora starka grabbar? Det tror inte jag. Klart att de blev lite rädda för 
de äldre eleverna. Bo berättar också hur de äldres lärare har lärt sig att inte behandla sjuor som 
vuxna utan att de fortfarande behöver stöd och struktur. En del i att kunskapen om de äldre 
eleverna saknades kan ha att göra med att det var en hel del av högstadiepersonalen som slutade 
innan sammanslagningen vilket innebar att mycket kunskap och struktur kring de äldre eleverna 
gick förlorad. De nyanställda hade erfarenheter mest troligt av skolor som har verkat under en 
längre tid med klara riktlinjer och en fungerande struktur. Här kastades de in i något nystartat, 
oplanerat, ostrukturerat med inga invanda rutiner. Det fanns alltså ingenting att starta med utan 
hjulet skulle uppfinnas igen. Allt detta leder till att det i början blev lite kaosartat kanske mest på 
Aspskolan dit få av högstadiepersonalen följde med och många nya anställdes. Trots kaoset 
upplevs starten som ganska konfliktfri mellan de yngres och äldres lärare. Tiden läker alla sår 
brukar det heta och kanske det är så att det egentligen förekom mer konflikter men som har 
förträngts eller så kanske det bearbetades i det egna laget istället för mellan yngres och äldres 
lärare. Detta kaos i början kanske kunde ha undvikits genom mer förarbete och mer tid 
tillsammans för att lägga upp planer och strategier. De konflikter som dock uppstår på den 
praktiska nivån t.ex. rastvakt hade kanske då kunnat undvikas för att istället ta konflikter på den 
pedagogiska nivå och snabbare arbeta samman F-9.  
 
Varför var det en större kulturkrock när fritids och skola slogs ihop? Som nämndes i inledningen 
så har inte skolan förändrats så mycket på 100 år, en lärare med klass arbetar oftast bakom en 
stängd dörr. När skolan slogs ihop med skola kunde detta fortgå. När fritids kom in i skolan så 
skulle de olika kulturerna samarbeta mera. De blev ett gemensamt arbetslag av både fritids och 
lärarpersonal och därmed fler konflikter. Lek och skola skulle sammanföras vilket gav konflikter i 
olika synsätt på kunskapande. Nu vet vi att det finns många lyckade exempel och att det faktiskt 
har blivit bra på de skolor som verkligen har fått samarbetet att fungera.  
 
Slutsatser: 

- Att en affärsplan är ett bra instrument för en sammanslagning av två organisationer och 
för att långsiktigt arbeta mot gemensamma mål.  

- Att sammanslagningen skulle ha skett längre efter beslutet för att ge tid till sorgearbete, 
lära känna sina nya kollegor, planering av processen och den nya strukturen och samtal 
kring värderingar.  
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- Att vid en sammanslagning är det viktigt att behålla kunskapen om problematik och 
struktur för att inte få en kunskapsregress som i värsta fall kan leda till kaos i början och 
därmed utgöra en fara för elevernas kunskapsbildning. Det i sin tur innebär att det är 
viktigt att behålla personalen och undvika personalomsättningen i början.  

Förändringsprocessen mot en gemensam organisationskultur 

F-9 perspektivet 

Enligt många forskare är organisationskultur svårt att förändra och det tar tid. Men enligt 
Alvesson & Sveningsson (2008) går det bra om taktiken är rätt. Taktiken är bl.a. kommunikation 
inom hela organisationen, att diskutera innebörder istället för värderingar, knyta an till 
personalens erfarenheter och att inte ha för många projekt igång samtidigt eftersom det skapar en 
vänta och se mentalitet. De två nybildade F-9 skolorna har kontinuerligt genomgått en 
förändringsprocess mot en gemensam kultur sedan de bildades. I resultaten framgår att de har 
nått olika långt i sin strävan. Jag påstår att Aspskolan har nått längre än Björkskolan trots att 
personalen på Björkskolan också känner sig som en F-9 skola. På Aspskolan har det skett många 
fler gemensamma helhetsomfattande aktiviteter med mål att genomföra dem inom hela 
organisationen t.ex. portfolion. På Björkskolan finns många fina initiativ och traditioner men de 
är inte lika helhetsomfattande. Den enda helt gemensamma aktivitet förutom avslutningar är 
vårkvällen då alla elever, föräldrar och personal medverkar. De andra aktiviteterna är mer 
koncentrerade till vissa skolår, t.ex. Nobelfestligheterna för åttorna. Deras antimobbingteam är 
den enda gruppen som har personal från hela organisationen. Det projektet som genomförts och 
berört all personal är individuella kompetensutvecklingsplaner. Notera att det är just individuella 
planer även om all personal har berörts. 
 
Däremot har Aspskolan genom sina många arbetsgrupper med F-9 perspektiv varit tvungen att 
stöta och blöta värderingar och innebörder. Kultur betyder att individerna i en grupp tolkar 
någonting på ett likartat sätt (Alvesson & Sveningsson, 2008). Diskussioner borde underlätta för 
personalen att komma varandra närmare i värderingar. Aspskolans sätt att arbeta genom 
arbetsgrupperna har gjort att de har fått en kommunikation inom hela organisationen genom att 
arbetsgrupperna rapporterar tillbaka till sina arbetslag. Hur mycket som sedan diskuteras i lagen 
och återrapporteras till arbetsgrupperna har inte framkommit men många av arbetsgrupperna har 
funnits under en lång tid. Långtidsperspektiv är viktigt vid förändringsarbete (Alvesson & 
Sveningsson, 2008). De två framarbetade profilerna och deras respektive kursplaner har vuxit 
fram genom personalens kraft och idéer, först för de äldre åldrarna för att sedan sprida sig ända 
ned till förskoleklass. Jag vet av egna erfarenheter att många ämneslärare har svårt att dela med 
sig av sin tid, men på Aspskolan har ganska mycket tid per vecka ägnats till profilerna. Skolans 
deltagande i timplaneprojektet, som innebär att skolan får frångå timplanen, måste ha underlättat 
för genomförandet av profilerna. Alva som arbetar med de yngre åldrarna tar upp att i början 
kändes satsningen på profilerna orättvisa och att mer resurser lades bland de äldre eleverna. Det 
kanske var ett måste för att få igång det hela, eldsjälar har getts möjlighet att testa och utbildas 
men de har sedan spritt sina idéer när resultatet har blivit lyckat. De båda profilerna har sedan 
arbetat fram egna kursplaner från F-9 vilket visar på att de har blivit en viktig del av hela skolans 
arbete. Hade Aspskolan för många projekt igång? Kanske, men det verkar som att de har tagit till 
sig arbetet och inte fallit in i någon vänta-och-se-mentalitet som Alvesson & Sveningsson befarar.   
 
På båda skolorna har det hela tiden förekommit olika former av utbildningar för personalen. 
Även här ser jag att Aspskolan har lagt ned mer tid på gemensam utbildningstid än vad 
Björkskolan har gjort. Utbildningstid är oftast tid att diskutera värderingar och innebörder vilket 
borde gynna skapandet av en gemensam organisationskultur. Kanske har utbildningarna varit en 
katalysator till de gemensamma arbetsgruppernas arbete? Björkskolan och Aspskolan har båda 
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arbetat med värderingsövningar. På Björkskolan verkar de ha varit mer återkommande 
diskussioner både i lagen och på gemensamma utbildningsdagarna i början och slutet av terminen 
för att involvera den nya personalen i värderingarna. De har tagit diskussionen till värderingens 
innebördsnivå, anser jag, eftersom de har diskuterat hur de skulle reagera om t.ex. en elev slår en 
annan elev. Personal och ledning på skolan tycker också att de har många gemensamma 
värderingar. Frågan är om de har gemensamma värderingar vad gäller pedagogiska frågor? 
Aspskolans arbetsgrupper verkar i mångt och mycket ha kretsat kring pedagogiska frågor, vilket 
profilernas tillkomst styrker. När pedagogiska frågor är uppe till diskussion handlar det mycket 
om innebörder av värderingar. 
 
Skolornas arbete med dokumenten d.v.s. affärsplanen och senare LAPen verkar ganska likartat då 
båda uppdaterat och diskuterat målen varje år. Björkskolan hade en lite annan start med 
affärsplanen då lagen var mer med och diskuterade lagets och sina egna roller och fick sedan 
skriva på att de skulle följa dem. Det var enligt mig ett ganska bra initiativ men var en 
engångsföreteelse, resultaten visar på att personalomsättningen var stor i början så de som skrev 
på är inte de som arbetar på skolan just nu. Att skriva på ger det mer effekt? Kanske det i början 
var bra att ta ett krafttag för att få alla med på spåret i en turbulent start, där de allra flesta aldrig 
hade varit med om en F-9 skola. Starten på Björkskolan anses inte heller ha varit lika kaosartad 
som starten på Aspskolan, så kanske det gav resultat. Men det kan ha varit kaoset på Aspskolan 
som fick dem att bli mera samarbetade efter några år. Även här var personalomsättningen stor i 
början. Aspskolans arbetsgrupper och projekt verkar ha startat efter två – tre år, grupperna och 
projekten hjälpte skolan ur kaoset. En stor del i att kaoset varade så länge på Aspskolan kan 
komma sig av tidningsartiklarna, vilka gav skolan dåligt rykte. Men en skola med dåligt rykte får 
arbeta för att få elever vilket också kan ha bidragit till att skolan arbetat mer med F-9 
perspektivet. Aspskolan har också de röda pärmarna med för skolan gemensamma dokument 
vilket också visar på samarbete F-9. Det har inte framkommit något om några liknande dokument 
på Björkskolan.  
 
På kinesiska skrivs tecknet för kris med två tecken, risk och chans, vilket innebär att kris också 
innehåller något positivt. De nya F-9 skolorna var inte förskonade från kriser. I resultaten kan ses 
att på Björkskolan har det under årens lopp varit två ur personalen och två elever som förolyckats 
på något sätt och då brukar de närstående hamna i kris. Aspskolan drabbas av en tråkig 
tidningsartikel som nämnts tidigare och hamnar i en djup kris. Jag tror att den krisen som 
drabbade Aspskolan var mer helhetsomfattande p.g.a. att den drabbade alla, personalen, eleverna 
och deras föräldrar. Hela området runt och själva skolan fick en lågstatusstämpel, deras tillvaro 
förändras. Björkskolans kriser drabbar naturligtvis många och kanske speciellt eleverna som 
måste tas om hand på ett bra sätt, men de flesta ser ingen skillnad i sin tillvaro.  
 
Jag tror att Aspskolan kris var en av förutsättningarna för att de skulle komma så långt i sitt 
förändringsarbete som de har gjort. Enligt Cullberg (1983) så är krisen en förutsättning för 
utveckling och självkännedom. Han talar om en persons utveckling och självkännedom, men jag 
talar om en organisations utveckling och självkännedom, ur krisen kom kraften att motbevisa 
artiklarna. Men det verkar som att lågstatusstämpeln är svår att tvätta bort, trots bl.a. två 
framgångsrika profiler. En högstatusstämpel skulle i sin tur kunna hindra utvecklingen, vi är bra 
som vi är, vi behöver inte förändra någonting. Björkskolan fick högstatusstämpel i samma artiklar 
vilket kan vara en av orsakerna till att de inte har samarbetat F-9 lika mycket som Aspskolan. 
Varför är det så svårt att tvätta bort ett dåligt rykte eller en stämpel? Kanske det är så att det talas 
mycket om det och sprider sig från mun till mun och till slut tror alla att det är sant. När tiden går 
blir det till slut ett undermedvetet antagande vilka enligt både Alvesson & Sveningsson (2008) 
och Schein (2004) är värderingar som är svåra att förändra. På samma sätt skulle då också 
Björkskolans högstatusstämpel göra det omöjligt att nå uppsatta mål, vi är bra som vi är vi 
behöver ingenting förändra. Berit nämner också att de gamla traditionerna på Björkskolan har 
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varit svåra att förändra. De undermedvetna antagandena är viktiga att vara medveten om enligt 
teorierna. 
 

Men jag tror också att Björkskolans kriser bidrog till att Vi-känslan infann sig snabbare där, det 
var redan sommaren innan sammanslagningen en elev förolyckades. Däremot skulle jag vilja säga 
att alla ständiga ombyggnationer och reparationer av de gamla byggnaderna skulle kunna jämföras 
med en ständig kris som också i långa loppet kan leda till mer utveckling bara personalen får lite 
lugn och ro så att de kan ägna energin till att samprata F-9 istället för att packa, flytta och packa 
upp. 
 
De båda ledarna har använt affärsplanens vision som drivkraft och mycket riktigt finns det inom 
litteraturen många som förespråkar vikten av att utveckla en tydlig vision. Ekholm et al. (2000) tar 
upp en undersökning gjord i England av Wilson och Corcoran redan 1988, de säger, vad gäller 
skolförbättringar, att framgångsrika skolor har en tydlig vision och skapar möjligheter för lärarna 
att förverkliga visionen. Jag har i det här arbetet inte tittat på vad visionerna säger men resultaten 
pekar på att ledarna har uppmuntrat personalen och skapat möjligheter för att nå visionen och då 
har den blivit en drivkraft i de nya organisationerna.  
 
Slutsatser: 
Vilka slutsatser kan dras av förändringsarbetet mot F-9 perspektivet? Eftersom jag hävdar att 
Aspskolan har nått längst mot att förverkliga F-9 perspektivet så får de lägga grunden till mina 
slutsatser. För att skapa en F-9 skola med gemensamma värderingar och ett sammanhållet 
utbildningssystem är det viktigt att:  

- Arbetsgrupper som bildas består av personal från alla skolans arbetslag som får och ger 
feedback, så att var och en i organisationen tvingas diskutera och förstå vad innebörden 
blir för dem själva. 

- Satsa på gemensamma utbildningar, gärna på högskolenivå, för att ge tid till värderings- 
och innebördsdiskussioner.  

- Ledaren bör uppmuntra initiativen som kommer från personalen och se till att lyckade 
initiativ sprids till hela skolans verksamhet.  

- Var inte rädd för projekt, de kan underlätta förändringsprocessen. OBS! Inte för många 
projekt samtidigt. 

- En kris kan hjälpa en hel organisation att utvecklas om den berör alla.  

Vi-känsla 

Varför känner de lärare som arbetar med de små barnen mindre Vi-känsla än de som har de äldre 
eleverna? En svår fråga att besvara men kanske de har högre krav på samarbete innan de kan 
känna den totala Vi-känslan. Det har framkommit att de till en början kände sig lite rädda för de 
äldre eleverna och att de äldres lärare inte lyssnade till vad de hade att säga vilket inte främjar Vi-
känslan. Men när Alva, en av de yngres lärare, tänker till under intervjun kommer hon fram till att 
det finns mycket som alla har arbetat fram gemensamt men det som saknas för att hon skall 
känna Vi-känslan är mer information mellan alla lag, t.ex. veta om det kommer någon ny. Hennes 
tanke är också att kanske det skulle vara enklare om skolorna ligger på samma skolgård. 
Björkskolan har F-9 på samma skolgård men där tycker Britta att hon inte kan känna att de är en 
F-9 skola medan de äldres lärare och ledningen har en tydlig Vi-känsla. Ämneslärare är vana att 
samarbeta inom samma ämne och har kanske överfört sitt samarbete på laget och blir Vi med 
dem, men kanske inte med hela F-9 perspektivet, eller också är de nöjda med att endast 
samarbeta rent praktiskt F-9, inte pedagogiskt. Lärare är enligt tradition mycket av ensamarbetare 
och långt tillbaka arbetade ofta en ensam lärare i byskolan och bodde dessutom i skolhuset. 
Nuförtiden förekommer det mycket sällan men många klassrumsdörrar förblir stängda och 
läraren håller en enmansshow bakom dem. Vad är det som skapar en Vi-känsla och vad lägger var 
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och en in i det begreppet? Alla informanter har förståeligt olika definitioner av begreppet Vi, men 
för att det skall kunna finnas ett Vi så måste det finnas ett Dem enligt mig. Vilka är dem? Det 
skulle kunna vara så att de yngres lärare uppfattar de äldres lärare som dem eftersom det i början 
fanns en känsla av att de inte lyssnar och då känner de sig mest som Vi med sina egna lag. För att 
skapa samvaro är det en viktig egenskap att lyssna på vad alla har att säga. Så de självupptagna 
äldres lärare, som i början hade en sorg att bearbeta och dåligt med struktur runt omkring sig, 
kanske inte hade förmågan just då att ta in de yngres lärare. Även tillhörigheten till två olika 
fackliga organisationer kan göra det svårt att få en Vi-känsla i en F-9 skola. Någonting annat som 
kan ha stört en start till Vi-känsla för hela F-9 kan ha varit att det fortfarande efter 
sammanslagningen under många år fanns ett fortsatt arbete mellan Häggskolans lärare. 
Samarbetet kanske hjälpte dem att bearbeta sorgen men satte käppar i hjulen för de nya skolornas 
förändringsarbete för att bli en F-9 skola. Samarbetet var kring pedagogisk utveckling vilken 
istället borde ha skett på deras egna skolor. Alvesson & Sveningsson (2008) säger att det måste 
finnas en stark Vi-känsla i förändringsarbete och innehålla dem som de flesta identifierar sig med, 
inte några outsiders. Häggskolans lärare ville nog väl med sina pedagogiska utvecklingsprojekt 
men de yngres lärare hade nog svårt att identifiera sig med de äldres lärare på den andra skolan. 
Dessutom måste den gemensamma avslutningsfesten, som anordnas i all välmening, också ha 
stört Vi-känslan inom de nya F-9 skolorna. 
 
Orsaker till att Vi-känslan infann sig snabbare på Björkskolan kan vara att Häggskolans ledare 
följde med till Björkskolan och var då en länk mellan det gamla och nya. Dessutom hade en hel 
del samarbete mellan Hägg- och Björkskolan skett innan sammanslagningen vilket gör att 
personalen har känt varandra på pulsen och känner igen varandra. Det var också fler av 
Häggskolans personal som ville arbeta på Björkskolan vilket hjälpte till att bibehålla kunskaper 
om högstadiet och de problem som kan uppstå vilket i sin tur skapade mindre kaos och alla 
kunde ägna sig åt att lära känna varandra och skapa en Vi-känsla.  
 
På Aspskolan var mycket nytt, få lärare kom från Häggskolan och därigenom var kunskapen om 
de äldre eleverna mindre. Dessutom hade skolan en hel del besvärliga elever just i början som 
också kände sig vilsna av att komma tillbaka till en skola de trodde de redan lämnat. En byggnad 
som inte var anpassad till dem och personal som inte var samarbetade. Enligt mina erfarenheter 
får en elev som har det jobbigt ännu mer jobbigt när struktur saknas. I allt detta känner sig de 
yngres lärare inte tillfreds med de äldre eleverna och dessutom lyssnar inte de äldres lärare på 
dem. Om de hade förutfattade meningar måste de ha besannats. Allt detta kan ha lett till att det 
tog tid för Vi-känslan att infinna sig. 
 
Slutsatser: 
Vi-känslan infinner sig snabbare: 

- om det finns personalsamarbete innan och en bra struktur efter en sammanslagning.  
- om sorgearbetet för det som varit är gjort innan sammanslagningen och energin 

istället användas inom den nya organisationen. 
 

Människan i förändringsprocessen 

Känslor just innan sammanslagningen 

Häggskolans personal blir illa behandlad av kommunen som först vill satsa på dem för att få 
skolan att bära sig ekonomiskt och sedan rycker bort golvet under dem. Inte konstigt att 
personalen blir arga, ledsna och känner sig kränkta. Här har de satsat en hel del energi och tid för 
att få sin skola att förändras och sedan ska skolan helt plötsligt läggas ned. Det måste ha varit 
svårt att sadla om och tänka i nya banor. Många människor mår dåligt när förändringstakten är 
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snabb enligt litteraturen. Tid till samtal är viktigt. Tiden var knapp som konstaterats tidigare och 
det saknas också tid till att bearbeta personalens känslor. Personalen erbjöds inte någon form av 
samtal vilket många av dem efterlyser och vilket också skulle ha gett dem en bättre start i det nya. 
Self (2001) säger att skolors sammanslagningar inte riktigt är som andra 
företagssammanslagningar i och med att det handlar om personals, elevers och föräldrars känslor. 
När företag slår samman är det inte riktigt kundernas känslor som skall tas hand om men i skolan 
är det en följdeffekt. Så samtidigt som personalen skall ta hand om sin egen reaktion, planera 
dagen, packa ska de också på ett bra sätt ta emot sina elevers och deras föräldrars reaktioner och 
hjälpa dem förstå någonting som de själva inte ännu har en förståelse för. Här hade det varit bra 
att skynda långsamt och ge processen tid och låta personalen få hjälp i sitt arbete för att skapa 
bästa möjliga utgångsläge.  
 
Den personal på Häggskolan som inte vill F-9 flyr till det gamla invanda, högstadieskola med 
ämnesinstitutioner. Däremot är det få av de yngres lärare som slutar. De behöver inte skiljas från 
sina kollegor eller elever och har mindre sorg att bearbeta. Varför var det då de äldres som inte 
ville? Det kan ha att göra med att de inte vill riskera att förlora ämnet. Med det menar jag att på 
en F-9 skola blir det färre äldre elever och antalet kollegor i ämnet minskar, material och tillgång 
till specialsalar i t.ex. naturorienterade ämnen minskar. Organisationen i arbetslag utifrån eleverna 
istället för utifrån ämnena är ytterligare en sak som kan göra att det känns som om ämnet går 
förlorat. Jag tror att fler och fler kommer att se fördelar i att arbeta i arbetslagsform utifrån 
eleverna men för att behålla de ”duktiga ämneslärarna” får ämnet inte helt tappa sin betydelse. 
Just nu kan läsas en hel del i dagspressen om hur pendeln svänger tillbaka och ämnena får en 
större betydelse. Kanske kan vi komma fram till en bra medelväg. Men det kan lika väl vara så att 
de lärarna som slutade hade redan tänkt sluta innan de visste om sammanslagningen.  
 
I en förändringsprocess är det viktigt att påverkas annars sitter personerna kvar i orubbat bo och 
blir mindre förändringsbenägen. Alvesson & Sveningsson (2008) menar att i ett förändringsarbete 
är det viktigt att hela organisationen dras med i processen. Jag tror att det är först när alla blir 
berörda på något sätt som grogrunden för förändring byggs upp och då kan förändring ske. Varje 
person måste förstå att det kommer att bli en förändring innan de kan förändra och då måste de 
känna av att någonting händer och inte kunna gå på i sina ullstrumpor som att ingenting har hänt. 
Det som stärker mina tankar är att Alva berättar att de först reagerade när de inser att de skall 
behöva röra på sig för att ge plats åt högstadiet. Det är först då det skapas förståelse för vad som 
egentligen håller på att hända. Jag tror att det har hjälpt Aspskolan att komma långt i sitt 
förändringsarbete p.g.a. att förändringen påverkade de flesta.  

Känslor just efter sammanslagningen 

Tidsbristen slog hårt mot personalen som skulle klara av mycket på kort tid, avveckla och bygga 
upp på nytt. På grund av tidsbristen blev perioden just efter sammanslagningen den mest 
kaotiska. Ingenting var egentligen förberett för att starta den nya skolan. Allt måste tas fram, 
”uppfinnas” på nytt, samtidigt som verksamheten med eleverna pågick. Den stress som måste ha 
uppkommit kan inte ha varit hälsosam. Det var också många som blev sjuka och 
långtidssjukskrivna under de två första åren. Kunde det ha förebyggts? Ja! Om kommunen och 
därmed också ledarna hade haft mer kunskaper om vad som händer med människan vid 
sammanslagningar. Då tror jag att själva sammanslagningen hade skett mer välplanerat och 
kanske ett år senare. Tid till samtal, planering av start och hur alla ska arbeta tillsammans hade då 
funnits. Specialsalarna hade varit färdiga och energin hade kunnat ägnas till den pedagogiska 
verksamheten. Vad har det inte kostat med t.ex. alla sjukskrivningar både korta och långa, all tid 
som personalen fick ägna till att packa och packa upp, vicka för varandra och inte kunde ägna sig 
åt eleverna? Vad skulle det ha kostat att vänta ett år? De vinningarna som skulle göras via 
sammanslagningen verkar istället ha försvunnit i det kaos och den tidsförlust som faktiskt 
drabbade eleverna också. Det skulle vara intressant att undersöka om och hur sammanslagningen 
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har påverkat eleverna. Vad blir kostnaden för samhället om elever mår dåligt och inte presterar på 
topp? 
 
Enligt litteraturen är det just innan och just efter sammanslagningar som människorna mår som 
allra sämst. Det bekräftar även den här undersökningen. Litteraturen säger också att många tar till 
droger och alkohol som en strategi för att klara av förändringar. Enligt ledarna har de inte sett en 
ökning av detta men personalomsättningen var hög de första åren och det verkar som att det var 
den strategin som användes istället. Att sluta är en vanlig strategi när man inte klarar av 
förändringar, personen i fråga flyr. Men åren kring sammanslagningen var det brist på lärare och 
många sökte sig nya jobb då de såg att de kunde få upp lönen. Vem tar inte hellre ett nytt jobb 
med högre lön än att trassla sig igenom en kaosartad tid? Det skulle också kunna förklara en del 
av den höga personalomsättningen. På Aspskolan, som vi har siffror från, var 
personalomsättningen de fyra första åren mellan 10 – 15% för att sedan sjunka till knappt 1% de 
följande åren. Intressant är att de personer som jag har intervjuat har alla bedömt sig själva 
ganska högt upp på skalan av förändringsbenägenhet och de har alla en strategi för att klara av 
förändringar. Oftast gick den strategin ut på att bolla sina tankar med någon annan eller att 
acceptera situationen som icke åtgärdbar. Kanske det var så att de redan hade dessa 
förändringsstrategier eller också kan de ha förvärvats under tiden för att klara av en tumultartad 
tid med många förändringar. 

Känslor vid undersökningstillfället 

Alla verkar överens om att F-9 skolor är bra, ja till och med helt underbart. Trots att båda 
skolorna delvis har haft det tufft så är de sålda på F-9 tanken. De positiva överväger alla 
svårigheter. De har själva slitit och arbetat fram sina skolor och är stolta över dem. Jag tycker att 
det visar att de numera verkligen känner sig som F-9 skolor. Men också att, det en person arbetar 
med och är involverad i gör den delaktig och stolt. Det tar tid att förändra kultur kanske t.o.m. 
upp till fem eller fler år innan en kulturförändring tar form. Trots att det är skola som slagits ihop 
med skola är det två olika kulturer som har mötts vilket personal och ledare vittnar om. Det finns 
mycket jobb kvar att göra. På Björkskolan har de börjat med ämnesdiskussioner 4-9 men varför 
inte hela vägen F-9? På Aspskolan finns ett missnöje med informationen mellan lagen. Går det att 
förändra? Vad jag menar är att det hela tiden bör ske ett förändringsarbete att de inte får sluta för 
att de är nöjda. En kultur förändras ständigt på grund av att personalen hela tiden får impulser 
från omvärlden. En skola är inget slutet system och det för mig tillbaka till Bangs (1999) 
definition av organisationskultur där han säger att historia, utveckling och omvärlden hela tiden 
påverkar våra normer och värderingar och därigenom organisationskulturen. Just det historiska 
perspektivet har många tagit upp av informanterna i den aspekten att vi inte får vara historielösa. 
Trots att det finns så mycket kunskap i personalen på Asp- och Björkskolan är det ingen som har 
velat använda sig av den kunskapen i kommunen vid andra skolsammanslagningar.  
 
Slutsatser: 

- Viktigt att personalens sorgearbete är påbörjat helst slutfört innan en sammanslagning 
och att om så behövs anlita konsulter, för att minska risken för att eleven hamnar i kläm.  

- Vid en sammanslagning skall alla beröras på något sätt som påverkar för att skapa en 
förståelse för det som händer inom hela organisationen.  

- Om ledningen har kunskaper angående vad som sker med människan under en 
förändringsprocess kan den planeras så att stressen undviks. Tid till planering och skynda 
långsamt kostar mindre än människor som mår dåligt. 

- Det är viktigt att hålla nere personalomsättningen så det blir tryggare för eleverna och 
oranisationen. Det kan eventuellt nås genom att behålla ämnesstatusen för ämneslärarna 
även om arbetslagets fokus är på eleven.  
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- För att klara av förändringar är det bra att ha en strategi som innebär kommunikation 
med andra.  

- F-9 skolor är en bra tanke och kan bevisligen fungera.  
- Den som är involverad i ett förändringsarbete blir delaktig och stolt därför bör 

förändringsarbete vara en välplanerad process som ständigt pågår. 
 

Sammanfattning av analysen  

I analysen har en hel del så kallade slutsatser kommit fram men några absoluta slutsatser är svårt 
att dra eftersom studien är förhållandevis liten jämfört med ett större forskningsprojekt, men 
resultaten ger en del indicier. Många av slutsatserna har andra forskare (t.ex. Alvesson & 
Sveningsson, 2008) redan kommit fram till och mina resultat kan bara bekräfta dem. Det gäller 
speciellt dem om hur en förändringsprocess blir lyckad.  
 
Vad är då viktigt att tänka på för lyckade förändringsprocesser? Oavsett vilka förändringar som 
skall ske inom en organisation finns det en grundtanke, som ledare bör ha med sig, att det är 
viktigt för personalen att få vara med och påverka. När det gäller en skola som arbetar för en 
sammanhållen Vi-känsla och ett utbildningssystem med gemensamma värderingar kan följande 
riktlinjer ge hjälp på vägen. Resultaten tyder på att affärsplanen som ledarna skrev har i långa 
loppet blivit en viktig agent i förändringsprocessen eftersom de har hållit den levande hela tiden. 
Andra resultat tyder på att arbetsgrupper som bildas bör bestå av personal från alla skolans 
arbetslag, som får och ger feedback, så att var och en i organisationen tvingas diskutera och förstå 
vad innebörden blir för dem själva. Dessutom kan ledaren genom att satsa på gemensamma 
utbildningar, gärna på högskolenivå, ge personalen en hel del värdefull tid till värderings- och 
innebördsdiskussioner. Ledaren bör också uppmuntra initiativen som kommer från personalen 
och se till att lyckade initiativ sprids till hela skolans verksamhet. Projekt som finns tillgängliga 
inom kommun eller stat kan underlätta förändringsprocessen genom att de aktiverar personalen 
att tänka nytt. Till slut, om arbetsplatsen genomgår en kris som berör hela personalen kan ledaren 
använda den till att få hela organisationen att utvecklas.  
 
Den forskning som studien lutar sig mot har i mångt och mycket inte varit hämtad från skolans 
värld eftersom det finns väldigt lite skrivet om skolsammanslagningar. Men i denna studie finns 
det en del resultat som är lite specifika för skolan. Vilka slutsatser är då specifika för skolan? Jo 
det är de som på något sätt berör eleverna, våra kunder. Det har visat sig i undersökningar av 
sammanslagningar inom vården att den önskade effekten, vilken var att patienten skulle få det 
bättre, uteblev. Förändringar i skolan skall inte påverka eleverna negativt, det är deras rättighet. 
Det finns inskrivet i skollagen, att alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till likvärdig 
utbildning som ger kunskaper och färdigheter, enligt målen i de olika ämnena. När en 
skolsammanslagning sker är det därför viktigt att behålla kvalitén i undervisningen så att elevens 
kunskapsnivå behålls och helst utvecklas. Hur kan det nås? Eftersom det är personalen som tar 
hand om eleverna så är det viktigt att personalen mår bra och tillåts göra sitt arbete. Vilket 
innebär att en skolsammanslagning inte får ske för fort. Den måste få ta tid så att förståelsen 
hinner infinna sig, sorgen för det gamla är bearbetad och hela processen blir välplanerad. 
Personalen och eleverna i sin tur kommer att må bättre om de nya kollegorna har fått lägga upp 
strukturen och hunnit diskutera värderingar. Skolarbetet bör börja på en gång när terminen 
startar, detta innebär i sin tur att lokalförändringar skall vara klara, material på plats och energin 
skall användas till just skolarbete. Det är också viktigt att motverka personalomsättning för att 
behålla kunskapen om hur en skola fungerar och om den problematik som kan finnas inom de 
olika åldrarna. Genom allt detta kan en del av startkaoset och kulturkrockarna undvikas och det 
gynnar eleven, vilken skolan är till för.  
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Att bilda F-9 skolor visar sig i den här undersökningen vara en bra tanke, vilken personalen är 
nöjda med och uppskattar, och det fungerar också. Alla som har varit med om att bygga skolorna 
från start är väldigt stolta över sin skola. Kanske det varit enklare om Asp- och Björkskolan 
successivt hade gått från att vara F-6 skolor och bygga på en årskurs i taget upp till nian? Det 
hade nog minskat kaoset och eventuella kulturkrockar men hade det varit samma grogrund för 
utvecklingsarbete? Det kan inte den här undersökningen visa men det skulle vara intressant att 
göra en jämförande studie. Jag tycker att studien ger en indikation om vikten av att vidare 
forskning om hur eleverna påverkas vid en sammanslagning. Det skulle t.ex. vara intressant att se 
om elevernas kunskapsnivå blev lidande i början av sammanslagningen.  
 

Generaliserbarhet 

Kan resultaten vara viktiga för någon? Resultaten av en fallstudie visar endast hur det mest troligt 
var i just det fallet. Kanske skulle resultaten ha blivit annorlunda om jag valt att intervjua några 
andra, eftersom det visar sig att alla jag valt att intervjua hade en öppen attityd till förändringar, 
eller kanske skulle jag ha tagit in elevernas synvinkel? Fem av sex informanter var kvinnor. Skulle 
ett annat urval ge ett annat resultat? Jag tror ändå att resultaten i min studie kan vara intressanta 
inte bara för ledare inom skolan utan också för dem inom vården eftersom en del av resultaten 
pekar på vikten av att inte låta tredjepart, eleven eller i vårdens fall patienten, bli lidande. 
Tankarna om en effektiv förändringsprocess tror jag går att överföra till nästan vilken 
organisation som helst.   
 
Det är viktigt att komma ihåg att det är också du som läsare som måste värdera om det finns 
något av användbarhet i resultaten. Denna studie visar hur jag har tolkat det jag har hört, läst och 
upplevt. 
 

Slutord 

Att som i mitt fall forska på min egen organisation har både varit mycket intressant och svårt. 
Intressant därför att jag har fått tid att verkligen analysera, utvärdera och jämföra. Tid som 
normalt inte finns. Svårigheterna har varit att inte blanda in mina egna känslor och värderingar att 
kunna distansera mig och ställa mig utanför och betrakta resultaten för vad de är. Arbetat har 
tagit lång tid och jag tror att det hade gått fortare och varit enklare om jag valt ett annat fall men 
jag hade inte vunnit lika mycket personligen. Samtidigt har det varit givande att få göra en 
fallstudie eftersom jag själv är naturvetare och van att skriva naturvetenskapliga rapporter. Det 
här var svårare än jag trodde men det har också varit otroligt givande att få brottas med mer 
”mjuk” fakta. 
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Bilaga: Intervjuernas upplägg 

Inledande frågor 

• Arbetar som? Arbetat i _____ år? 

• Arbetat ____ år på skolan innan fusionen? 

• Öppenhet för förändring? Skala 1 - 7 

• Strategier använda för att klara förändringar? 

• Hög/Lågstatus skolan innan? Skala 1 - 7 

 
Stolpar 

Före sammanslagningen: 

1. Första känslorna, varför? 

2. Drivkrafterna? 

3. Involvering?  

4. Förberedelser: Organisationskulturer/Strategier-planer-modell, Kontakt mellan, Tid? 

5. Farhågor/Förväntningar? 

6. Personalens/kollegornas reaktioner?  

7. Eleverna? 

 
Första tiden efter sammanslagningen (första terminen, året): 

1. Upplevelser? 

2. Mottagning? 

3. Personalgruppernas samarbete? –skillnader i adoption 

4. Personalen psykiskt/fysiskt?  

5. Personal som slutade/ funderingar kring det? 

6. Eleverna/En dag på skolan? 

 
I dag 10 år efteråt: 

1. Känslor? 

2. När skedde en stabilisering? Vi-känsla, fullständig integration? 

3. Lärdomar, Styrkor/Svagheter? 

4. Eleverna/En dag på skolan? 

5. Strategin för att komma dit vi är idag? Hur gick det till? 

6. Gemensamma värderingar 
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