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Syftet med uppsatsen är att främst utifrån teoretisk litteratur, men också utifrån praktiskt
verksamma personer, synliggöra och beskriva förändringsarbetets kunskapsområden; vad är det
man generellt behöver förstå, veta och kunna för att arbeta med förändringar i organisationer. En
teoretisk förankring bör öka möjligheterna att bättre kritiskt kunna granska och bedöma olika
förändringsarbeten. Det kan vara värdefullt i dagens starkt förändringspräglade näringsliv där
också marknaden för att jobba med förändringar är stor. Även den praktiska erfarenheten är
betydelsefull. Därför känns det angeläget att också undersöka vad konsulter inom området anser
att man behöver förstå, veta och kunna i ett förändringsarbete. Med förändringsarbetet menar vi
ett arbete där man medvetet och planerat avser att gå från ett ursprungligt läge till ett nytt läge. 

För att synliggöra och beskriva förändringsarbetets kunskapsområden har vi använt oss av två
informationskällor, litteratur och praktiskt verksamma konsulter. Vi började med att studera vilka
olika teman eller ämnesområden som återkommande diskuterades i litteraturen. En omfattande
litteratursökning och ett gediget sorteringsarbete lade grunden för denna del av resultatet.
Praktiskt verksamma personer inom förändringsarbetet såg vi som en kompletterande
informationskälla. Fyra personer intervjuades och vi ställde samma frågor till dessa som vi haft
för ögonen då vi undersökt litteraturen.

Resultatet visar att olika syn- eller förhållningssätt till hur organisationer och människor fungerar
påverkar sättet att se på förändring. Det traditionella sättet bygger på ett linjärt och rationellt
tänkande i vilket det lätt tas för givet att människors handlande kan förutsägas. Det moderna
synsättet placerar människan i centrum och innebär att förändringsarbete måste ses som en
uppsättning processer. Förändringar styrs inifrån organisationen och detta medför att
förändringsarbete i stort handlar om att förstå hur människor fungerar, också i det organisatoriska
sammanhanget. Då människan sätts i centrum blir delaktighet självklart. Delaktighet är en
förutsättning för stöd och engagemang. Genom dialog och kommunikation kan människorna i
organisationen bjudas in till delaktighet. Då skapas också förutsättningar för att motstånd och
konflikter kan komma upp till ytan, diskuteras och redas ut. Delaktigheten, jämte dialogen och
kommunikationen, möjliggör också ett individuellt och kollektivt lärande. Lärandet är en
förutsättning för förändring och ibland likställs lärande med 
förändring. Närheten mellan lärande och förändring blir påtagligt när begrepp definieras och när
de sätts i ett processperspektiv.
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Inledning
Med slutet av Programmet i Hälsopromotion i sikte skärps funderingarna, för oss snart
examinerade hälsovetare, på vad ett kommande hälsopromotivt yrkesarbete kan komma att
innehålla och innebära. Hälsopromotionens syfte är att bevara och förbättra hälsan vilket
stämmer överens med vad vi vill arbeta med i vårt framtida yrkesliv, detta främst på arenan
arbetsplats.

Att arbeta med förbättringar anser vi till stor del handlar om att arbeta med förändringar, vilket
också Bruzelius och Skärvad (2000) menar. De skriver att förbättringar kräver förändringar, men
poängterar samtidigt att förändringar inte alltid leder till förbättringar. Om hälsan ska förbättras
behöver den således förändras från ett nuläge till ett nytt bättre läge. Det innebär att de faktorer
som påverkar hälsan ändras, vilket kan innebära nya synsätt, vanor och beteenden samt nya sätt
att göra saker på. Dessa förändringar kan förekomma både hos enskilda individer, som kanske
ska ändra sin livsstil, och hos personer som kan påverka förutsättningar och villkor.
Förutsättningarna och villkoren, eller strukturen, är starkt knutet till det hälsopromotiva
tänkandet inom vilket man betonar att människors val hör samman med vilka möjligheter till val
det finns.

Vi har båda erfarenheter av förändringsarbete och olika typer av organisationer från våra tidigare
arbetsplatser i det privata näringslivet. Vi har upplevt en hel del mindre lyckade förändringar och
några få bättre genomförda. Trots att förändringarna har varit av olika karaktär och handlat om
allt från miljöarbete och kvalitetssystem till personalnedskärningar och ny företagsprofil så finns
det, enligt vår mening, en mängd olika gemensamma nämnare både för lyckade och mindre
lyckade förändringsarbeten.

Efter våra praktiska upplevelsebaserade erfarenheter och genom att till viss del ha studerat och
diskuterat förändringsarbete på lektioner i programmet i hälsopromotion finns en viss
förförståelse för förändringsarbete inom organisationer. Kunskapen är dock långt ifrån komplett,
dessutom är den oordnad och osorterad. Vi strävar i vårt arbete efter att öka kunskapen om
förändringsarbete samtidigt som vi vill strukturera den vi redan har.

Med hälsopromotionen som idé samt hälsoförbättrings- och hälsoförändringsarbete i kikaren, vill
vi närmare studera förändringsarbetets kunskapsområden; vad är det man behöver förstå, veta
och kunna för att på ett bra sätt kunna arbeta med förändringar? Med arbetsplatsen som arena är
kopplingen till organisation nära, vilket sammanfaller både med vårt intresse och förväntade
arbetsområde. Uppsatsen kommer därför att handla om förändringsarbete inom
organisationer, närmare bestämt förändringsarbetets kunskapsområden.

Arbetet är upplagt på följande sätt: Först en bakgrund som handlar om förändringsarbetets
generalitet och våra tankar om betydelsen av både teoretisk som praktisk kunskap. Bakgrunden
hoppas vi gör det lättare att förstå problemformuleringen och syftet. Efter problemformulering,
syfte och avgränsningar kommer en beskrivning av hur vi valt att gå tillväga för att finna svar på
syftet. Före resultatredovisningen försöker vi redogöra för begreppet förändring som är ett
centralt begrepp i uppsatsen. Därefter följer vårt resultat som är uppdelat på två huvuddelar;
resultat utifrån litteratur och resultat utifrån praktiker. Till sist följer en diskussion.
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Bakgrund
Förändringsarbete - hög generalitet
Bo Ahrenfelt är läkare och psykiater. Han har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete
under många år och har under de senaste åren varit verksam som konsult på såväl individ- som
arbetsgrupps- och organisationsnivå både inom privat och offentlig sektor. I boken Förändring
som tillstånd (2001) försöker han ge en teoretisk grund och förståelse för det praktiska
genomförandet vid förändringsarbete i en organisation. Ahrenfelt bjuder på en mängd olika
exempel från sina erfarenheter av förändringsarbete men talar ändå om förändring i generella
termer, om generell förändringskunskap.

John P Kotter, professor vid Harvad Business School, har enligt egen utsago skrivit en ganska
personlig och praktiskt inriktad bok jämfört med sina tidigare mer formella artiklar med titeln
Leda förändring (1996). Han menar att det troliga är att vi även i framtiden kommer att få se en
mängd olika förändringar i organisationer som strategiförändringar, fusioner,
kvalitetsförbättringar och projekt för förnyelse av företagskulturen. I många fall har stora
förändringar medfört att vissa företag kunnat anpassa sig till ändrade förhållande och ökat sin
konkurrensförmåga men i många andra fall har förändringar varit en besvikelse som lett till såväl
resursslöseri som till anställda som inte mår bra. Även Kotter talar om förändringar med hög
generalitet, det vill säga samma kunskaper och praktiska tillvägagångssätt gäller oavsett typ av
förändring.

Efter en av våra lektioner som hölls av Jan Winroth, en av våra lärare i fördjupningskursen i
hälsopromotion under höstterminen 2001, framgick det att förändringsarbete, oavsett om det
handlar om hälsoförändringar eller annat förändringsarbete, i stora mått innehåller allmängiltiga
kunskaper och det gör oss också ännu mer nyfikna på att studera förändringsarbete i sig.

Förändringsarbete – teori och praktik
Vid upprepande tillfällen skriver Ahrenfelt (2001) i sin bok att då det är förändring vi är ute efter
så är det bara resultatet som räknas. Alla gånger kanske det inte finns någon teoretisk,
vetenskaplig förankring i det som görs men det fungerar och det är också det viktigaste. Han
framhåller att teori är viktigt och bra, men, teorin får inte överbetonas så det går som i den gamla
skämthistorien om professorn och kandidaten: ”Det där går säkert bra i praktiken, men i teorin
förstår kandidaten, fungerar det inte alls!” (s. 245). Han ger också ett magnecylexempel på
samma tema: Magnecylen botade huvudvärken innan man visste hur eller varför (s. 12).

Vi håller med om att det är det praktiska arbetet och resultaten som är det viktiga då vi talar
förändringsarbete men tror samtidig, och det menar också Ahrenfelt, att teorin har åtskilligt att
bidra med. Teori kan göra det lättare att förstå, hantera och reflektera över det vi betraktar och
teorin kan hjälpa oss att bättre orientera och navigera på förändringsarbetets område genom att
tillföra både struktur och substans och inte minst, som Winroth säger, teori hjälper oss att tänka
kring förändringsarbete och kring alla de manualer och metoder som finns. Med teoretisk
förankring ökar möjligheterna att bättre kritiskt kunna granska och bedöma olika
förändringsarbeten och tillvägagångssätt, vilket känns värdefullt inte minst då förändring och
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förändringsarbete på många håll är aktuellt och marknaden kring detta är stor. Vi har i olika
sammanhang stött på konsulter som kallar sig förändringsagenter, säger att de jobbar
processorienterat, med förändringsprocesser och så vidare. Genom att kombinera våra tidigare
och kommande erfarenheter av förändrings- och utvecklingsarbete, med en djupare teoretisk
förståelse, borde vi stå bättre rustade inför framtida möten med konsulter av detta slag. Det ökar
också sannolikt våra chanser att på ett mer professionellt kunna ta ställning till både
försäljningsargument och arbetsupplägg, liksom att själva kunna delta i eller leda
förändringsarbeten. Vi ser alltså många fördelar med att vara teoretisk orienterade och vill
studera och lära mer om olika specifika teorier som är användbara och till praktisk nytta i
förändringsarbete. För att kunna göra det tycker vi att vi behöver börja med att kartlägga
förändringsarbetets kunskapsområden -vad är det man behöver förstå, veta och kunna för att
arbeta med förändringar och vad finns det för olika perspektiv på förändringsarbete? Detta första
kartläggnings- och sorteringsarbete tror vi kan bidra till en strukturerad och samlad bild av olika
kunskaper som generellt är viktiga i arbetet med förändringar. I ett nästa steg skulle dessa
kunskaper eller kunskapsområden kunna brytas ner i mer detaljerade teorier.

Problemformulering, syfte, avgränsningar
Problemformulering 
Vi är övertygade om att en kombination av teori och praktik är nödvändigt för att arbeta med
förändringar i organisationer. Vi tror också att det råder en hög generalitet kring
förändringsarbete, att det finns många gemensamma nämnare, det vill säga mycket kunskap som
är viktig och central oavsett vilken typ av förändringsarbete vi talar om, omorganisering, fusion
eller arbete för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. I denna uppsats vill vi synliggöra och
beskriva vilka kunskaper eller kunskapsområden som ständigt återkommer, det vill säga är
generella, då det gäller förändringsarbete. Vi vill ordna och sortera och finna gemensamma
nämnare. Vad är det för ämnesområden och teman som diskuteras och lyfts, vilka perspektiv
finns och vad är det för kunskap som ligger bakom? Det är detta vi kommer att ägna vår uppsats
åt och syftets delar består av kunskapsområden, förändringsarbete och organisationer.

Nedanstående syfte kan kanske uppfattas som stort och brett, vilket det på sätt och vis är. Dock
vill vi genom formuleringen göra det enkelt och tydligt att förstå och samtidigt få med det som är
centralt i uppsatsen. Redogörelsen för våra intresseområden, den lite mer förklarande bakgrunden
och problemformuleringen samt en förståelse hos läsaren för vårt resonemang om generaliteten i
förändringsarbetet, bör bidra till att göra syftet greppbart och konkret.
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Syfte
Syftet med denna uppsats är att främst utifrån teoretisk litteratur, men också utifrån praktiskt
verksamma personer, synliggöra och beskriva förändringsarbetets kunskapsområden. Vi vill ta
reda på vad man generellt behöver förstå, veta och kunna för att arbeta med förändringar i
organisationer.

Avgränsningar
o Med förändringsarbete menar vi ett arbete där man medvetet avser att gå från ett

ursprungligt läge till ett nytt läge. Exempel på detta kan vara ett arbete som syftar till att
förändra ett arbetssätt till ett annat eller att gå från ett hälsoläge till ett nytt (se vidare
under rubriken ”Begreppsförklaring”).

o Vi väljer att avgränsa oss till att studera förändringsarbetet inom organisationer i det
privata näringslivet och menar då vinstdrivande företag där människor på ett samordnat
sätt jobbar tillsammans.

o Företag och organisationer lever inte egna liv isolerade från omvärlden. Deras verksamhet
påverkas hela tiden av de förändringar som sker i samhället i stort, i arbetslivet rent
allmänt, på marknaden och så vidare. Vi är väl medvetna om omgivningens betydelse och
vi skulle kunna skriva mycket om detta för att sätta förändringsarbetet inom
organisationer i ett större sammanhang. Men det gör vi inte, vi avgränsar oss från detta.

o Ledarskapets betydelse i förändringsarbetet är oerhört viktigt. Området ledarskap
översvämmas av litteratur, idéer och teorier varför det i sig skulle kunna sammanställas
till en separat uppsats. Därför har vi valt att inte fördjupa oss i ledarskapets betydelse,
men genom att återge de olika författarnas syn på vad som är centralt i förändringsarbetet
kommer deras syn på vad ett ledarskap bör innehålla indirekt fram.

o Vad gäller litteraturen håller vi oss inom samhälls- och beteendevetenskapens områden.

o Vi väljer att hålla oss till det som sägs i den svenska debatten och av svenska författare.
Vi kan dock, då vi går igenom referenslistor, vilket är ett av våra sätt att söka relevant
litteratur (se vidare under rubriken ”Förändringsarbetets kunskapsområden utifrån
litteratur”) komma att stöta på utländska författare och ta med dem i vår uppsats om de
känns relevanta.

o Vår ambition är att söka så färska publikationer som möjligt; böcker publicerade efter
1996, vilket innebär att de är högst fem år gamla, och artiklar från 2000-talet, alltså högst
två år gamla. Vi vill dock inte vara helt bundna till detta utan vill samtidigt vara öppna
för verk eller publikationer som är äldre om de har särskild betydelse för oss eller är
skrivna av någon speciellt tongivande författare inom området som inte bör missas.

o Trots att det kan kännas lockande söker vi oss inte vidare i specialiserad litteratur, till
exempel psykologi, för att utveckla intressanta trådar eller ämne som skulle kunna
fördjupas. Vi håller oss till den inledningsvis sökta litteraturen.
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Metod
För att synliggöra och beskriva förändringsarbetets kunskapsområden har vi sökt information och
kunskap ur två informationskällor där litteraturen varit den huvudsakliga källan till kunskap och
praktiskt verksamma personer inom förändringsarbete den kompletterande.

Vårt arbetssätt
Lite förenklat kan sägas att kvantitativ forskningsmetodik kännetecknas av att mäta, beskriva och
förklara fenomen i vår verklighet medan kunskap som ska inventera, uttyda och förstå fenomen
däremot sägs tillhöra den kvalitativa metodiken (Patel & Tibelius, 1987). Vi tycker att synliggöra
och beskriva teorier om förändringsarbete hamnar närmare det kvalitativa “inventera, uttyda,
förstå“ än det kvantitativa ”mäta, beskriva, förklara”.

Vi har inte, anser vi, använt oss av vare sig ett renodlat deduktivt eller induktivt arbetssätt. Det
deduktiva arbetssättet innebär att man utifrån en teori sätter upp en hypotes som sedan prövas.
Teorierna bestämmer vilken information som ska samlas in, hur den ska tolkas och hur resultatet
sedan ska kopplas till den redan tillgängliga teorin. I vårt fall skulle det innebära att vi, efter att
ha skrivit en teoretisk ram, gick ut och intervjuade olika förändringskonsulter. Därefter skulle vi
jämföra deras svar med teorierna och på så sätt försökt få fram huruvida de utgått ifrån nämnda
teorier i sitt arbete eller inte. Ett induktivt arbetssätt utgår tvärtom ifrån empiri. Hade vårt
arbetssätt varit strikt induktivt hade vi istället utgått ifrån förändringskonsulternas svar för att
sedan försöka finna teorier som skulle kunna kopplas samman med det empiriska materialet. Vi
började med att studera vilka olika kunskaper som återkommande diskuterades i litteraturen i
samband med förändringsarbete. Tanken med intervjuerna var att de skulle komplettera
resultaten från litteraturen. Syftet är inte att testa eller jämföra teorier mot intervjuresultat, vilket
inte motsäger att det kan komma att göras indirekt och tas upp i diskussionen.

Vi menar att vi hamnar inom gränserna för hermeneutiken som med andra ord kallas för
”tolkandets väg”. Inom den hermeneutiska forskningen använder forskaren medvetet sina
värderingar och sin förförståelse, vilket för övrigt är nödvändigt för att kunna tolka ett material
(Alvesson & Sköldberg, 1994; Patel & Tibelius, 1987). Det är också så vi har gått tillväga; i
uppsatsens inledning och bakgrund beskrivs hur vi blev intresserade av vårt valda uppsatsämne
och med vilken förförståelse, det vill säga med vilka erfarenheter och kunskaper vi gick in i vårt
arbete.
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Förändringsarbetets kunskapsområden utifrån litteratur
Bibliotek, databaser, kurslitteratur och referenslistor  

För att finna relevant litteratur har vi gått tillväga på följande sätt:

o Vi har sökt litteratur på HTU´s bibliotek i Vänersborg, Malmös och Göteborgs
stadsbibliotek, Göteborgs Universitetsbibliotek och på Arbetslivsinstitutets bibliotek.

o Ovanstående biblioteksökningar jämfördes och kompletterades med sökningar i LIBRIS
som är en databas där främst de svenska forsknings- och specialbibliotekens bestånd
bevakas.

o Vi har gått igenom befintlig kurslitteratur från vårt program, programmet i
hälsopromotion vid HTU i Vänersborg.

o Vi har granskat och letat oss vidare från referenslistor i funnen litteratur.

o Artiklarnas, böckernas och rapporternas relevans för vår uppsats avgjordes, i ett första
steg, om de vid genomläsning av titel och eventuellt abstract, kunde bedömas innehålla
information av värde för vårt arbete.

o Vad gäller titlar i referenslistor så hade ofta texten i publikationen redan angett om denna
referens kunde vara av intresse eller inte, oavsett titel, vilket betyder att en bok med titeln
Vem snodde osten? skulle kunna komma med trots att titeln på förhand inte angav något
om förändring.

Valfria sökord, titel, ämnesord

Våra sökord har varit förändring, förändringsarbete, förändringsprocesser oavsett om
sökningarna är gjorda på valfria sökord, valfri titel eller valfritt ämne. Eftersom sökorden är
relativt generella kunde titlar såsom Genetiska förändringar, Jordens klimatförändringar eller
Förändringar i arkitekturen också komma med i träffarna. I de databaser där antalet träffar blev
oöverskådligt kompletterade vi sökorden med ämnesord inom organisation och företag: Doka,
Oaba, Qb, Qba, Qbaa, Qbaab, Qbab, Qbf , Qbfbc eller Qz.

Generellt innehåll

De publikationer vi i första hand valde ut var de som verkade ha ett mer generellt innehåll om
förändringsarbete och inte var direkt knutna till ett speciellt projekt. Det vill säga, publikationer
av karaktären Förändringsarbete bland vårdanställda i Sjöbo kommun tillhörde inte förstahands
valet vilket däremot publikationer av karaktären Förändringen! Utveckling av verksamhet,
ledarskap och medarbetare gjorde.

I nästa steg valde vi publikationen som vi antog på olika sätt kunde innehålla större eller mindre
delar om förändring som till exempel Människan och strukturen – organisationsteori för
förändring eller Effektivt projektarbete.



10

Så här gjorde vi sedan

Då vi samlat på oss en större mängd litteratur, artiklar och rapporter började vi en första sortering
vilken innebar att vi läste igenom allt material och kartlade innehållet genom att helt enkelt
skriva sammanfattningar på cirka 3 till12 sidor av böckernas innehåll. De sidor vars innehåll
kändes extra värdefullt eller intressant gjorde vi lite mer noggrannare anteckningar om. Därefter
har vi i omgångar på nytt granskat vårt material och gjort nya genomgångar där vi på olika sätt
markerat gemensamheter. Gemensamheterna har sedan bearbetats, analyserats och tolkats och
ligger således till grund för resultatet.

Kritik, reflektion, kommentarer

Vi gick in i uppsatsskrivandet med en viss förförståelse som främst var grundad på våra egna
praktiska erfarenheter och på vissa delkurser i programmet i hälsopromotion. Vår kunskap om
förändringsarbete måste ändå sägas vara långt ifrån komplett vilket möjligtvis hjälpt oss att så
långt det gått vara objektiva. Ändå har naturligtvis vårt beteendevetenskapligt präglade
hälsovetarperspektiv, liksom våra egna intressen och våra egna erfarenheter, färgat uppsatsen på
olika sätt. Samtidigt inser vi att påverkan är oundviklig, oavsett vilken bakgrund eller vilka
intressen vi haft.

Vårt tillvägagångssätt för att finna litteratur, vad gäller sökord, publiceringsår etcetera har
påverkat resultatet. Kanske kan vårt söksätt medfört att vissa delar av betydelse för
förändringsarbete inte kommit med.

Inledningsvis var vår ambition att hålla oss till nyare publikationer, men ganska snart tyckte vi att
vi inte fann tillräckligt med litteratur. I olika referenslistor såg vi också att en hel del intressant
litteratur var äldre de avgränsningar vi först satt som sökkriterie.

Vi valde att söka litteratur inom samhälls- och beteendevetenskapens områden. Hade vi valt att ta
med, eller istället studera förändringsarbete utifrån andra perspektiv, till exempel inom mer strikt
ekonomiskt organisationsteoretiska, hade säkert resultatet sett annorlunda ut.

Vi har tagit oss igenom många böcker och många sidor för att få fram resultatunderlaget. Det har
varit relativt enkelt att finna gemensamma nämnare i litteraturen men det har krävts en hel del
tankekraft för att ordna och strukturera materialet på ett sätt som gör det tillgängligt även för
andra. Vi har eftersträvat, och anser oss också ha funnit, en struktur som kan fungera. Samtidigt
är vi medvetna om att det kan finnas andra strukturer som skulle kunna passa. Ämnet vi valt att
studera intresserar oss vilket har underlättat den omfattande läsningen. Samtidigt har det egna
intresset ibland gjort det svårt att hålla fokus på syftet och inte vika av mot spännande sidospår.
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Förändringsarbetets kunskapsområden utifrån praktiker
Intervjuer som undersökningsteknik, tanken bakom metodval

Vår andra informationskälla för att synliggöra och beskriva förändringsarbetes kunskapsområden
har varit personer praktiskt verksamma inom förändringsarbete. Vi var intresserade av att veta
vad dessa personer vägleds av för kunskapsområden i sitt arbete. Vad tycker dessa praktiskt
verksamma att man behöver förstå, veta och kunna för att arbeta med förändringar? För att ta
reda på om de skulle kunna tillföra något som kompletterar den bild litteraturen gett ville vi ställa
samma frågor till dem som vi haft för ögonen då vi undersökt litteraturen.

De frågor vi ville ha svar på trodde vi kunde bli ganska så omfattande och rymma flera olika
dimensioner vilket kan vara svårt att fånga med annan undersökningsmetod än med intervjuer. I
intervjuerna såg vi samtalen som vägen till det vi ville ha reda på. Vi bedömde det som svårt att,
utan dialog, rakt upp och ner ställa frågor om förändringsarbetets kunskapsområden. Intervjun
blev därmed vårt metodval, öppna frågor tillvägagångssättet, men inte utan en viss struktur som
stödde det hela. Vi såg det som viktigt att på förhand precisera vad vi vill få svar på och vilka
frågeställningar vi ville få belysta. Samtidigt trodde vi att det skulle vara en god idé att bryta ner
öppna frågeställningar till konkreta frågor, trots att vi före intervjun inte visste om vi skulle
komma att ställa dem på det viset, i den ordningen eller överhuvudtaget i själva
intervjusituationen. Vi såg dem mer som följd- eller hjälpfrågor som efterhand eventuellt kunde
ställas beroende på tidigare svar. Olika personer svarar ju på olika sätt och vi trodde att vi i vissa
fall kanske skulle behöva ställa flera frågor för att få reda på det vi avsett att undersöka.

Urvalskriterier

Dessa kriterier vägledde oss i urvalet av intervjupersoner:

o Personerna ska ha arbetat minst tre år med förändringsarbete och uppleva sig själva som
etablerade inom området.

o De ska ha en generell kunskap om förändringsarbete. Med detta menar vi att de kan
arbeta och arbetar med flera olika typer av förändringsarbete, inte att de enbart arbetar
med just införandet av kvalitetssystem, eller bara företagsprofiländringar eller är
specialister på företagsfusioner.

o De ska ha erfarenhet av att arbeta med organisationer i det privata näringslivet och med
företag inom den tjänste- och serviceproducerande sektorn.

o Förändringsarbetet ska vara av den karaktären att personen hjälper organisationer att gå
från ett nuläge till ett annat. Förändringen skall också vara planerad vilket innebär att det
ska finnas uttalade mål om vart arbetet skall leda, alltså inte spontant uppkomna
ostrukturerade förändringar.
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Så här gjorde vi intervjuerna

För att hitta personer som stämde in på ovanstående kriterier tog vi telefonkatalogen till hjälp.
Där slog vi upp ”Organisationskonsulter” och studerade vilka företag som fanns med. Alla
företag med hemsida tittade vi närmare på för att se om vi kunde utröna om de arbetade med
förändringar. De som enligt hemsidan tydligt gjorde det tog vi vidare kontakt med via mejl och
telefon för att stämma av om de i övrigt passade in på våra urvalskriterier. På detta sätt hittade vi
och lyckades boka in två intervjuer var. Totalt gjorde vi fyra intervjuer. 

För att förbereda oss inför intervjusituationen sammanställde vi ett frågedokument för oss själva
där syftet och problemformuleringen placerades överst som vägledande. Det viktigaste inför
intervjun kände vi var att vi själva helt säkert visste vad vi vill få reda på. För att resonera kring
detta som förberedelse och som eventuellt stöd i själva intervjun formulerade vi ett antal
stödfrågor som egentligen alla sökte samma svar – svar på vad dessa personer vägleds av för
kunskapsområden i sitt arbete; vad de tycker att man generellt behöver förstå, veta, kunna för att
arbeta med förändringar.

Vi träffade våra intervjupersoner på deras respektive arbetsplats. Intervjuerna tog i genomsnitt ca
1 timme att genomföra. Samtalet spelades in för att göra det lättare att koncentrera sig på
dialogen och för att minimera risken att missa något. Intervjuerna skrevs sedan ut och de fyra
utskrivna dokumenten bildade underlag för resultatet utifrån praktiker. 

Kritik, reflektion, kommentar

Lite hårddraget kan vi säga att de kunskapsområden som framkommit i intervjuerna likställts
med de vi funnit i den teoretiska litteraturen. En befogad fråga kan då vara varför vi valt att
intervjua istället för att söka mer litteratur och läsa fler böcker. Motivet är att ta reda på om de
praktiskt verksamma skulle kunna synliggöra något som författarna inte tagit med, eller om något
kunskapsområde möjligen gått oss förbi i vår studie av litteraturen. Av dessa skäl tyckte vi att det
fanns en viktig poäng med att också intervjua praktiker.

Vi började med att göra vår litteraturstudie. Det bidrog till att vi upplevde oss som väl insatta i
förändringsarbetets olika kunskapsområde inför intervjuerna. Likaså upplevde vi, tack vare detta,
att det var lätt att strukturera och ordna våra tankar i själva intervjusituationen och föra samtalet
vidare. Samtidigt har denna förförståelse säkert på annat sätt påverkat intervjuns förlopp och
därmed resultatet. Kanske har det som å ena sidan varit en tanke- och strukturhjälp å andra sidan
begränsat oss? Övervägande tror vi dock att det varit mest fruktbart att gå tillväga på det sättet vi
nu gjort.

Det var spännande intervjuer. De personer vi träffade upplevde vi som mycket professionella,
ödmjuka och tillmötesgående, om än tidspressade. Det hade varit lätt att spendera ytterligare en
timme i dessa personers närvaro men frågan är om det inte varit mer trevligt än givande för
resultatet. Det finns mycket att diskutera men vi sökte det man generellt behöver förstå, veta¸
kunna och det tror vi att vi lyckats fångat upp, inte minst tack vare intervjupersonernas förmåga
att formulera sig väl.
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Vid alla intervjuer finns risk för en så kallad intervjuareffekt. I möten mellan människor händer
saker och olika personligheter påverkat varandra på olika sätt. Detta går aldrig att helt komma
ifrån även om vi ansträngde oss för att vara så neutrala som möjligt.

De personer som ingått i vår undersökning valdes på inga sätt statistiskt ut och de är dessutom
endast fyra till antalet. Resultatet från intervjuerna kan därför på intet sätt sägas vara
representativa för organisationskonsulter. Syftet med våra intervjuer har inte heller varit att
generalisera, att utifrån intervjuernas resultat dra slutsatser om hur vissa saker förhåller sig.
Frågan vi kan ställa oss är om dessa fyra personer på ett bra sätt bidragit till vårt syfte på samma
sätt som vi kan ställa oss frågan om vi missat någon intressant publikation. Vår uppfattning är att
intervjuerna var av hög kvalitet och att de, inom en c-uppsats omfång, bidragit på ett bra sätt.

Begreppsförklaring
Att förklara förändring
Vad vi kan se finns inte en gemensam och enhetlig definition som klart och tydligt förklarar vad
förändring och förändringsarbete innebär eller betyder. Sätten att beskriva detta är tvärtom många
och perspektiven olika. Det är däremot inte synonymt med att förklaringarna är vitt åtskilda eller
helt saknar gemensamma nämnare, men det betyder att vi inte kan återge en enkel definition på
vad förändring och förändringsarbete är. Av den anledningen återger vi hur olika författare
beskriver förändring samt deras syn på förändring och förändringsarbete. Vi redogör inte för
några enskilda uppfattningar utan har försökt fånga de stora huvuddragen, det vi trots allt funnit
är centralt och återkommande.

Förändring av första och andra ordningen
Paul Watzlawick, John Weakland och Richard Fisch blev under 1970-talet kända för sina
definitioner av begreppet förändring (Ahrenfelt, 2001). Definitionerna är förändring av första
respektive andra ordningen.

Dessa definitioner och sätt att beskriva förändring återkommer på olika sätt i praktiskt taget all
litteratur som vi läst. Både med nämnda benämningar och som exempel eller beskrivningar av
förändringar av dessa slag, utan att kalla förändringarna ”första eller andra ordningen” (se
exempel och paralleller till detta nedan).

Watzlawick, Weakland och Fisch (1996) valde, enligt dem själva, att kalla förändringarna
förändring av första respektive andra ordningen på grund av att talspråket inte har skilda uttryck
för dessa fundamentalt olika former för förändring. Själva teorierna som rör förändringar av
första och andra ordningen hämtade de från den matematiska gruppteorin respektive den logiska
typläran.

Sammanfattningsvis, och något förenklat, kan sägas att gruppteorin ger en ram för det tänkande
som rör den slags förändring som inträffar inom ett system utan att systemet självt förändras. Det
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handlar då om en förändring av första ordningen vilket innebär att vi tänker på samma sätt,
identifierar och löser problem på samma sätt samt letar efter möjligheter med samma metod som
tidigare. Med andra ord förnyar eller förbättrar vi något som redan finns (Ahrenfelt, 2001;
Watzlawick et al.,1996).

Kopplat till organisationsvärlden innebär en förändring av första ordningen att organisatoriska
tankemönster och ageranden inte förändras. Istället görs nya kombinationer av gamla mönster
vilket innebär att det gamla systemet finns kvar och ingen egentlig förändring har skett. Det kan
liknas vid ett spel utan slut. Med detta menas ett system som kan genomgå alla förändringar som
är möjliga för det, oavsett hur många det är, utan att det sker en förändring av själva systemet.
Systemet kan inte inom sig självt frambringa förutsättningarna för en lösning och innehåller inte
heller några åtgärder för sitt upphörande. Själva upphörandet har en annan högre
abstraktionsnivå. För att nå den abstraktionsnivån behövs en annan typ av förändring, en
förändring av andra ordningen (Ahrenfelt, 2001; Watzlawick et al.,1996).

Själva teorin om förändringar av andra ordningen hämtades, som sagt, ur den logiska typläran.
Den logiska typläran gör det möjligt att dela in förändringar i olika logiska nivåer vilket innebär
att det går att röra sig mellan olika system. Om man skall förflytta sig mellan olika logiska nivåer
behövs en förskjutning, ett språng - en förändring. Förändringen är då av stor teoretisk och
praktisk betydelse eftersom denna form av förändring möjliggör en utväg ut ur ett system. För att
återknyta till organisationsexempel tidigare i texten innebär en förändring av andra ordningen att
tankemönster, verklighetsbeskrivningar och ageranden förändras vilket för med sig att hela
systemet förändras. Verkligheten ses i ett nytt ljus och med en annorlunda förståelse. Nya
problem dyker upp liksom nya lösningar på gamla problem och de gamla problemen kan i vissa
fall försvinna i förändringarnas kölvatten. Följderna av en förändring av andra ordningen leder
till att verkligheten ser annorlunda ut och vi kan få ett nytt beslutsunderlag som i sin tur leder till
ett nytt agerande (Ahrenfelt, 2001; Watzlawick et al.,1996).

Förändring som förbättring och förnyelse
Rendahl, Hart, Lawer, Ledford och Norrgren (1995) talar om två typer av förändringar som
skulle kunna bygga på Watzlawick et al.’s (1996) tankar om förändringar av första och andra
ordningen. Författarna talar om förändringar som förbättringar och menar då successiva
förändringar av befintliga produkter och processer. Som exempel lyfter de fram Japan som land
och begreppet ”kaizen”, som just innebär ständiga förbättringar. Detta kan jämföras med
förändring av första ordningen.

De talar också om förändringar som förnyelse och talar då om innovativa förändringar.
Innovativa förändringar innebär språngvisa och radikala förändringar som är mer omvälvande.
Detta kan vara byte av en produktgeneration, lansering av nya produkter eller införandet av helt
nya tillverkningsmetoder. Likaså här ser vi kopplingar till Watzlawick et al., den här gången till
förändringar av andra ordningen.

Det talas i litteraturen också om successiva förändringar eller vardagsförbättringar samt
förändringar av språngvis karaktär. Förändringar som sker inom våra vardagsramar kallas även
för innovationer inom etablerade gränser, och förändringar som innebär att vi ifrågasätter dessa
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gränser och öppnar systemet för radikal nyorientering (Björk, Docherty, Forslin & Stjernberg,
1990; Hultman & Klasson, 1995; Rendal et al., 1995). 

Första, andra… och ställföreträdande förändring
Uttrycket ställföreträdande förändring vill visa att förändringar kan förstås på olika sätt och på
olika plan. En ställföreträdande förändring innebär att en förändring manifesterar sig i språket
men den återfinns inte i verkligheten. De kan också benämnas låtsasförändring eller ögontjäneri
(Hultman & Klasson, 1995; Kronvall, Olsson & Sköldborg, 1991).

Från nuläge till bör-läge
I avgränsningarna i vårt syfte menar vi med förändringsarbete ”ett arbete där man medvetet avser
att gå från ett ursprungligt läge till ett annat läge” där det senare ses som ett bättre eller önskat
läge. Rendahl et al. (1995) talar om hur man medvetet bär sig åt för att flytta ett företag från ett
nuläge till ett rekommenderat bör-läge. Enligt Wisén och Lindblom (1999) har Kurt Lewin i
många sammanhang kallats förändringsteorins fader. Lewin bygger sin kraftfältsanalys på teorin
att det i varje förändringssituation finns två lägen – ett nuläge och ett önskvärt läge; är/nu och
bör/sedan. Bör-läget visar på det framtida önskvärda läget och är-läget hur det ser ut idag. I
nuläget ligger problembilden och i bör-läget målbilden. Mellan är och bör ligger
förändringsprocessen.

Medvetna, planerade, spontana
Förändringar kan vara medvetna och planerade. Exempel på detta är medvetna förändringar av
organisationers former, deras strukturer, deras arbetssätt eller ideologier med avsikt att förbättra
deras beteende eller resultat. Men, förändringar kan också uppstå ”av sig själva” mer eller mindre
orsakade av inneboende krafter i grupper och organisationer. Spontana förändringsprocesser äger
rum i sociala system (grupper, organisationer, samhällen). Eftersom grupper och organisationer
ständigt förändras genom att medlemmar kommer och går förändras också de sociala relationerna
mer eller mindre omfattande. Spontana förändringar ses som oundvikliga processer som inte
startar genom ett medvetet planerat initiativ, utan att de tvärtom sker utifrån existentiella problem
inom organisationen (Augustinsson, 2000; Brunsson & Olsen, 1990; Olsson, 1985).

Förändring i uppsatsen
Som redan nämnts i våra avgränsningar handlar denna uppsats om reella förändringar där man på
ett medvetet och planerat sätt går från ett nuläge till ett börläge. Vi kommer alltså inte att ägna
oss åt spontant uppkomna förändringar eller så kallade ställföreträdande förändringar.
Förändringarna kan däremot både vara av första respektive andra ordningen, det vill säga mer
eller mindre radikala. Här emellan gör vi ingen skarp åtskillnad men uppsatsens innehåll drar
mer åt förändringar av andra ordningen. I övrigt är det själva processen mellan nuläge och
börläge som är föremål för våra studier, det är där själva förändringsarbetet ligger.
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Resultat utifrån litteratur
Den redovisning som nu följer är resultatet utifrån den studerade litteraturen. Vi vill synliggöra
och beskriva vad författarna i den teoretiska litteraturen menar man generellt behöver förstå, veta
och kunna för att arbeta med förändringar. Vår ambition är att lyfta de ämnesområden, teman och
diskussioner som går igen och se vilka kunskaper som är återkommande, det vill säga är
generella. De tolkningar och analyser vi gjort, det resultat vi fått fram, har vi valt att strukturera
och ordna i dessa fyra huvudrubriker: Synsätt. Människan i centrum. Människan i ett
sammanhang och Lärande och förändring. Under varje huvudrubrik finns sedan ett antal
underrubriker som vi tycker hör hemma under huvudrubriken.

Eftersom vi sökt återkommande teman har vi funnit områden där flera författare diskuterar på
samma sätt. Istället för att rada upp vad var och en säger, alltså upprepa liknande åsikter har vi
sammanställt dem i resultatet. Därför har vi valt att lägga referenserna i slutet på varje stycke. Då
vi avviker från detta och sätter en referens i texten, betyder det att vi vill tydliggöra att någon av
våra referenser exemplifierar eller uttrycker sig på ett sätt som direkt går att härröra till denna
person. Det är helt och hållet författarnas mening och påståenden vi redogör för. Författarna
uttrycker stundtals starka åsikter vilket kanske kan få läsaren att tro att vi är subjektiva i vårt
skrivande eller på något sätt håller med författarna i vad de säger, men så är det inte. 

Synsätt

Gammalt och nytt synsätt
Det finns olika synsätt på organisationer och hur de kan förändras

För att försöka utveckla kunskaper om ansatser, metoder och verktyg som används vid
organisatoriskt förändringsarbete gjorde Andreas Werr (1994) en genomgång av olika
bokrecensioner av litteratur som rörde sig kring områdena organisationsutveckling och
förändring. Resultatet av recensionerna delades in olika ansatser. Bakom de olika
förändringsansatserna ligger viktiga skillnader i syn på vad organisationer är, vad som är viktigt i
dem och hur de kan förändras. I ansatserna som tar sin utgångspunkt i formella organisatoriska
strukturer, teknik och företagets relation till sin omgivning återfinns mer av en rationalistisk syn,
där en bra analys av var man är och vart man ska är halva vägen till målet. Implementeringen är
sedan bara en fråga om rationella argument och rätt incitament. I ansatserna där människan och
hennes tankestrukturer står i centrum finns i regel en syn på mänskliga handlingar som styrda av
kulturella normer. Om man skall förändra handlingar krävs en förändring av detta internaliserade
normsystem.
Werr tycker sig se i den funna litteraturen att det på senare tid har skett en omfokusering på
människan som mera normstyrd. Organisationens anställda ges en allt mer central roll i
förändringarna, antingen direkt eller indirekt, även om den rationella förankringen inte har släppt.
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Gamla och nya synsätt, två huvudperspektiv

Olika syn- eller förhållningssätt till hur organisationer och människor ser ut och fungerar
påverkar sättet att se på förändring. I litteraturen vi läst kan vi urskilja två huvudperspektiv på
förändring som kan härledas till olika synsätt. Det ena perspektivet, det så kallade traditionella,
bygger på ett linjärt och rationellt tänkande. Diagnos, planering och genomförande följer då en
rak linje. Tillvaron ses som en serie stabila tillstånd och en förändring kan uppfattas som en
tillfällig förflyttning i en sådan serie, längs en sådan linje. Förändringar av detta slag gäller
framförallt inom tekniska system. De socialpsykologiskt orienterade menar att det ligger nära till
hands att tillgripa samma sorts förändringstänkande vid sociala komplexa förhållanden som vid
fysiska förändringar men att detta är vilseledande. Detta andra perspektiv betonar istället att
människor inte kan jämföras med mekanik utan att förändring alltid äger rum i växelspelet
mellan de människor och grupper som är involverade (Ahrenfelt, 2001; Björk et al., 1990;
Hultman & Klasson,1995; Kronvall et al., 1991).

Gammalt synsätt djupa rötter

Många gängse synsätt på hur förändring och utveckling bedrivs inom organisationer framhålls
som vilseledande. De bygger på traditionella förändringsansatser där organisationer jämförs med
enkla tekniska urverk. Uppfattningen har djupa rötter som sträcker sig ända ner till medeltiden
och den vetenskapliga revolutionen. Den traditionella vetenskapliga världsbilden har också
använts när organisationer och företagande skapats och utvecklats. Taylorismens fader, Frederick
Taylor, kallade till exempel sitt managementtänkande för vetenskapligt - Scientific Management.
Idag anses denna bild föråldrad. De gamla statiska tankemönsterna som vilar på reduktionism,
vilket ungefär betyder att komplicerade skeenden kan förklaras genom att man förklarar enskilda
små delar, är ett linjärt tänkande som också bär på en mycket negativ människosyn vilket kan
hota företagets överlevnad i dagens komplexa värld (Ahrenfelt, 2001; Björk et al., 1990).

Denna rationella och instrumentella traditions grundläggande antaganden är sedan många år
utsatt för kritik men är trots det fortfarande stark. Det rationella perspektivet har alltjämt en stark
ställning som norm för det politiska och ekonomiska livet. Formella organisationer är för många
själva inkarnationen av tron på styrning, rationalitet, ledarskap, makt och ordning. Tankegången
innebär att man vill skapa kontroll över det sociala livet och samhällsutvecklingen på samma sätt
som över naturen. Den industriella processen och den effektiva maskinen är förebilder.
Nyckelord är klara mål, design, genomförande, effektivitet och optimering (Brunsson & Olsen,
1990).

Nya sätt att tänka efterlyses

Allt fler menar att det behövs nya sätt att tänka. Det är med andra ord dags att överge den
mekanistiska synen på förändring eftersom den bara gör sig i skrift och inte i det verkliga livet;
varken marknaden eller människan beter sig rationellt. Vi (i västvärlden) har socialiserats in i det
gamla tänkandet som säger att naturen och vår egen verklighet följer en sträng och linjär
lagbundenhet, först det ena sedan det andra. Eftersom den gamla världsbilden har lärt oss linjär
lagbundenhet förmodas framtiden på olika sätt kunna förutsägas förutsatt att utgångsläget är känt.
Allt för ofta tas det därför förgivet att människors handlingar till exempel kan beskrivas med ett
organisationsschema. En ny organisationsplan kanske ses som ett kliv från A till B, men, ett
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ändrat organisationsschema säger väldigt lite om hur den nya organisationen fungerar,
personalens förändrade beteende eller långsiktiga utvecklingseffekter. Det som på papperet sett
så rationellt och bra ut kan fungerar dåligt i praktiken (Ahrenfelt, 2001; Björk et al., 1990;
Hultman & Klasson, 1995; Löwstedt, 1995; Rendahl et al., 1995).

Det räcker inte med att genomföra en diagnos och tro att om arbetet bygger på diagnosen så leder
det automatiskt till en förändring. Förutom att analysera företagets nuläge, och ställa det i
relation till ett rekommenderat bör-läge, skall man dessutom transportera sig från nuläget till bör-
läget. Perfekta analyser och detaljplaner för hur en förändring skall genomföras kan därför skapa
en falsk trygghet. Ahrenfelt exemplifierar och menar att man i organisationer allt för ofta tror att
en god strategi och tydlig information till medarbetarna ger en genomförandeprocess likt fallande
dominobrickor. Vad många inte inser, men borde förstå, är att människor inte är några
dominobrickor som följer på varandra i en lagbunden ordning av orsak och verkan (Ahrenfelt,
2001; Björk et al., 1990; Hultman & Klasson, 1995; Löwstedt, 1995; Rendahl et al., 1995).

Nytänkande – att se skillnad på levande och mekaniska system

Nytänkandet innebär ett markerat uppbrott från taylorismen. Kortfattat handlar det om att överge
synen på företaget som ett maskineri. Företaget bör istället uppfattas som en levande organism
med ett stort antal relationer till omgivningen. Synsättet för med sig att medarbetarna och deras
kompetens hamnar i centrum. Ahrenfelt (2001) menar dock att den newtonska mekaniken på
intet sätt är död och vi kommer även i fortsättning att ha stor nytta av den. Det handlar istället om
att förstå skillnaden mellan levande och mekaniska system; att se skillnaden mellan maskin och
människa, mellan bilmotor och arbetsgrupp och mellan järnverk och organisation (Ahrenfelt,
2001; IVA, 1994).

Nytt synsätt gör förändringsarbetet till en process

När det gamla synsättet ifrågasätts, det att verksamheter fungerar på ett formelartat och
mekaniskt sätt, behöver ett nytt synsätt appliceras; verksamheter behöver ses som en uppsättning
processer där människor agerar som olika aktörer. Sett ut detta perspektiv kan förändringsarbete
inte längre betraktas som en planeringsangelägenhet och den processuella synen får komplettera
den mer rationella, linjära eller planeringsinriktade synen. Med andra ord tränger
processtänkandet ut funktionstänkandet (Ahrenfelt, 2001; Ericson, 1998; IVA, 1994).
Vid ett jämförande av processynen och den linjära-, rationella- eller planeringsinriktade
förändringssynen går det att se att den senare bygger på att verkligheten är objektiv och att beslut
fattas rationellt. De beslut som fattats rationellt implementeras därefter. Processsynen ser
däremot förändringar som sociala processer där de som är inblandade, aktörerna, agerar och
interagerar över tiden (Carlsson, 2000).
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Människan i centrum

Förändringar styrs inifrån
Förändringar styrs mycket mer inifrån än vad de kan styras utifrån skriver Haslebo (i Haslebo &
Nielsen, 1998). För att förstå strategiska förändringsprocesser finns det av den anledningen ett
behov av att beakta organisationers inre karaktäristika. Det är organisationernas medlemmar som
påverkar och spelar en aktiv och betydelsefull roll i själva förändringsprocessens utveckling, det
är organisationens medlemmar som “översätter“ de förändringsidéer, planer eller visioner som
ledningen presenterar och detta sker alltså inne i organisationen, inte på företagsledningsnivå.
Därför är det viktigt att man lyckas få medlemmarna engagerade och få dem att medverka i
förändringsarbetet. Bara för att det finns en plan på förändring, formulerad av ett fåtal människor,
så betyder inte det att det sker någon reell förändring (Ericson, 1998; Haslebo & Nielsen, 1998;
Rendahl et al., 1995).

Att förändringar sker inne i en organisation, och inte i så stor utsträckning går att styra utifrån är i
grunden en provocerande tanke, menar Haslebo (i Haslebo & Nielsen, 1998). Det innebär att
ledare, konsulter, föräldrar och så vidare inte kan få andra människor att förändra sig som resultat
av direkt påverkan. Tanken är inte ny utan kan återfinnas hos många av de stora filosoferna och
pedagogerna som till exempel Sokrates och Rousseau. Trots det kan tanken vara stötande för
målinriktade och otåliga ledare och konsulter; personer som bedömer sig själva och själva blir
bedömda utifrån sin förmåga att uppvisa snabba och synliga resultat (Ericson, 1998; Haslebo &
Nielsen, 1998; Rendahl et al., 1995).

Delaktighet
Med människan i centrum blir delaktigheten självklar

Uthållig framgång i förändrings- och utvecklingsarbete är beroende av medverkan och
engagemang av de berörda medarbetarna. De företag som grundar förändringsarbetet på en bred
delaktighet kommer att notera en tydligare och djupare förändring; om inte människorna i
organisationen accepterar en förändring, eller är villiga att arbeta i förändringens riktning,
kommer den inte heller att få några positiva resultat och förändringen man har för avsikt att
åstadkomma uteblir. Av den anledningen är det viktigt att försöka få alla medarbetare som berörs
av förändringen att redan från början aktivt engagera sig. Det är också viktigt att de är delaktiga i
utformningen av förändringen eftersom ett utanförskap ofta leder till motstånd mot förändring
och ett lågt engagemang (Angelöw, 1991; Hultman & Klasson, 1995; IVA, 1994; Rendahl et al.,
1995).

Ingelgård, Norrgren och Shaller (2000) har studerat samband mellan val av sätt att bedriva
förändringsarbete och resultatutveckling. I sina tidigare undersökningar berättar de, har de
konstaterat att en framgångsrik förändringsstrategi bland annat kännetecknas av att många
medarbetare engageras. Förändringsstrategin, eller inlärningsstrategin som författarna kallar den,
karakteriseras förutom av ett stort engagemang bland medarbetarna, också av ett reflekterande
förhållningssätt vilket i sin tur leder till ett lärande för de medverkande i förändringsarbetet.
Deras nya studie bekräftar de tidigare resultaten.
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I dag är kunskaperna om vilka framgångkriterier som är viktiga för förändringsarbete relativt
kända men ändå utvecklas organisationer och arbetsrutiner fortfarande alltför ofta av ledning och
experter. Även om det i sista änden är medarbetarna som skall omsätta de nya idéerna till
praktiska handlingar sker utvecklandet av dessa utan deras medverkan. Om medarbetarna
utesluts i utvecklingsarbetet går det gradvisa lärandet, som är en annan betydelsefull del för att
lyckas med förändringsarbetet, om intet (Björk et al., 1990; Kronvall et al., 1991). Lärandet har
en särskilt viktig roll i förändringar vilket utvecklas under rubriken “Lärande och förändring“.

Förändringssätt och delaktighet

Olika förändringsstrategier vilar på mer eller mindre explicita antaganden om hur människor
fungerar och det är framförallt två huvudtyper av förändringssätt som går igen i litteraturen.
Antingen initieras de uppifrån eller nerifrån. Det är inte ovanligt att en verksamhet kan bli
föremål för både en så kallade nerifrån och upp-förändring och en så kallad uppifrån och ned-
förändring samtidigt (Kronvall et al., 1991; Olsson, 1985). Lite kort kan de två förändringssätten
förklaras så här:

När små grupper eller rörelser känner sig förfördelade, kan de själva ta initiativ för att påverka
och åstadkomma en förändring som berör den egna gruppen. Initiativet sägs då komma nerifrån
eller underifrån. Förändringar som kommer tillstånd via de anställda, de underordnade, medför
att de i hög grad involverads i förändringsarbetet (Kronvall et al., 1991; Olsson, 1985).

En förändring som däremot planeras, initieras och genomförs av ledning eller styrningsorgan
räknas som en förändring uppifrån. Detta innebär att de som skall genomföra förändringen i den
praktiska vardagen inte är delaktiga i processen som ligger bakom det formella beslutet; man
“drabbas“ av en förändring. I och med detta möter den toppstyrda förändringsstrategin ofta på
motstånd, ett motstånd som beror på bristen av delaktighet. Har man inte fått vara med i
diskussionerna om problemen och i utformningen av ett handlingsprogram blir, som tidigare
nämnts, beredskapen för och viljan till förändring låg hos dem som berörs (Angelöw, 1991;
Kronvall et al., 1991; Olsson, 1985).

Människan i ett sammanhang

System och relationer
Vi befinner oss i ett system

För att arbeta med förändringar behövs en förståelse för hur omgivningen påverkar vårt sätt att
handla. En bra början är då att förstå hur allting hänger ihop. För att kunna göra det behöver vårt
gamla rådande synsätt ersättas, det som säger att vi är enastående, särskilda och naturens härskare
och betvingare, med det mer moderna ekologiska synsättet. Förnuft och rationalitet har gett oss
stora tekniska framgångar som har förstärkt det gamla synsättet, men trots allt förnuft är vi
oförmögna att se helheter. Vad vi behöver lära oss är att se skillnaden mellan “individen“ och
“individen i sitt sammanhang“. Det ekologiska synsättet, eller systemsynen, betonar att varje
människa är en del i en större organiserad helhet och att vi alla enbart är en länk i livets stora
kretslopp (Öquist, 1992). 
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Systemsynsättet går också att tillämpa på en organisation. Det förklarar hur organisationen
samspelar med sin omvärld, hur organisationen är uppbyggd och hur olika delar och nivåer i
organisationen är relaterade till varandra. Begreppet systemnivå kan också beskrivas med
utgångspunkt i en enskild individ. En individ kan ses som ett system uppbyggt av olika
kroppsdelar och kroppsverksamheter. När minst två personer befinner sig i någon slags relation
med varandra blir de ett socialt system, en grupp, och ett system av grupper utgör en
organisation. En organisation kan (minst) betraktas utifrån dessa olika systemnivåer; individnivå,
gruppnivå och organisationsnivå. Organisationsnivå kallas ibland i litteraturen för kollektiv nivå.
De olika nivåerna påverkar ömsesidigt varandra (Ahrenfelt, 2001; Augustinsson, 2000; Bruzelius
& Skärvad, 2000).

Relationer och samspel, sociala processer

Organisationer består av människor men människan i en organisation är inte ensam, hon befinner
sig i ett sammanhang som präglas av direkta eller indirekta relationer; relationer mellan
människor, relationer mellan människor och teknik och relationer mellan människor och den
organisatoriska strukturen. I dessa relationer skapar individen organisationen samtidigt som
organisationen skapar individen. Människans tankar och handlingar påverkar de omgivande
organisatoriska strukturerna samtidigt som de sociala strukturerna i och kring organisationen
formar och påverkar människors handlingar; det råder ett samspel och en ömsesidig påverkan
mellan individ, organisationsstruktur och organisationskultur (Augustinsson, 2000; Björk et al.,
1990; Ericson, 1998; Löwstedt, 1995).

När människan betraktas i sitt organisatoriska sammanhang medför det ett perspektiv på
organisationer som sociala system. De sociala relationerna, de sociala konstruktionerna och de
sociala förändringarna blir därmed också centrala i ett förändringsarbete. Förändringar i
organisationer handlar bland annat om sociala processer och de omfattar många anställda. Dessa
sociala relationer och konstruktioner lever inte egna isolerade liv utan står i förbindelse med och
under påverkan av olika kollektiva nivåer (Augustinsson, 2000; Björk et al., 1990; Åkesson,
1997).

Struktur och kultur
Organisationens struktur påverkar människors handlingar

Omgivningen eller strukturen, den organisatoriska ramen, skapar förutsättningarna för inlärning
och förändring. De strukturella förhållandena, som till exempel organisationens storlek,
uppbyggnad och alla de kulturellt och socialt färgade inställningar som vi har med oss, påverkar
inte bara vårt handlande utan begränsar också starkt vilka handlingar som är möjliga
(Augustinsson, 2000; Åkesson, 1997; Öquist, 1992).

Ibland kan det vara svårt att se vilka samband det finns mellan en organisations struktur och
människors handlingar, sambanden är varken entydiga eller oproblematiska. Ett exempel på detta
är att när människor uppfattar förändringar som negativa hämtar de ofta förklaringar utanför den
egna organisationen, eller åtminstone till organisatoriska förhållanden. Likaså överdriver
personer regelmässigt sin egen betydelse vid positiva förändringar (Löwstedt, 1995).
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Kulturen, en grund för människors handlande och skapande

Själva grunden för vårt mer eller mindre individuella sätt att tänka byggs upp eller skapas utifrån
våra egna subjektiva verkligheter. Samtidigt påverkas vi av olika kollektiva fenomen som
kulturen är ett exempel på. Kulturen kan sägas vara en grupps gemensamma erfarenheter över
tid. Gruppens storlek har ingen betydelse men en förutsättning för att en kultur skall uppstå är att
flera människor är inblandade och att de på något sätt har eller skaffar sig en gemensam historia.
Även om människorna i gruppen kan bytas ut lever kulturen kvar. Kulturen är dock inte statiskt
utan förändras över tid vilket sker genom att människor hela tiden omtolkar kulturen i ljuset av
sina egna personliga erfarenheter. Det kommer också till nya medlemmar liksom att andra
försvinner. Människors tankemönster och redan skapade innebörder kan alltså förändras efter
hand, men dessa förändringar, om de sker, sker långsamt (Augustinsson, 2000; Ericson, 1998).

Kulturen är en grund för meningsskapande och handling, menar Augustinsson (2000). Den
hjälper oss att tolka, se mening eller när det som finns i vår omvärld skall definieras. Kulturen
bidrar till gemensamma värderingar, sätt att tänka och agera. Detta måste man förstå för att i
nästa steg kunna förstå en organisations kultur. Våra egna erfarenheter, vare sig de kommer från
oss själva eller andra, bildar tillsammans med den socialisation som vi alla deltagit i och deltar i,
underlaget för våra handlingar. Erfarenheterna styr hur vi som människor handlar, utvecklar
känslor, engagerar oss samt gör bedömningar av vad som är rätt och fel eller bra och dåligt. Detta
hjälper oss i vårt dagliga liv och vi behöver inte hela tiden ompröva det för givet tagna. Våra
erfarenheter utgör tillsammans med våra kunskaper den grund utifrån vilken vi handlar
(Augustinsson, 2000; Ericson, 1998).

Förutsättningar för en fungerande organisation

Beteenden inom organisationer styrs av kulturella regler och avspeglar sig i våra handlingar.
Varje organisation har sin egen kultur där kulturen bland annat utgörs av kunskap, ideologi,
värderingar, lagar, ritualer, trossatser och praktiska handlingar. Genom detta kulturella filter
beskriver och bedömer organisationen de händelser som uppstår. Samma händelse tolkas på olika
sätt i olika kulturer. Därför är det i regel inte möjligt att överföra beteenden från en kultur till en
annan utan att först aktivt omtolka och översätta dem (Augustinsson, 2000; Brunsson & Olsen,
1990; Ljungström, 1996).

För att en organisation skall fungera måste människorna i organisationen gemensamt dela
antaganden och tolkningar om vad som är effektivt handlande. Det som håller ihop
organisationen, förutsättningen för att den skall fungera och göra kollektiva handlingar möjliga,
är att det finns ett eller flera gemensamma sätt att förhålla sig till uppgifterna i organisationen.
Det kulturella innehållet bildar tillsammans med organisationsstrukturen de sammanhållande
krafterna för att en organisation överhuvudtaget skall vara en organisation (Augustinsson, 2000).

Vikten av och svårigheten att synliggöra kulturella hinder

En organisations kultur kan både vara en resurs och ett hinder vid förändringar. Kulturen kan
vara svår att upptäcka eftersom den är en del av vardagen och därmed svår att se, men i de fall
där kulturen är känd är det lättare att förstå de faktorer som påverkar människors handlingar vid
olika förändringar. Det är då också lättare att upptäcka vad som försvårar annorlunda sätt att
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handla. En förutsättning för att kunna förstå en organisations kultur och gemensamma
värderingar är dock att se människor som tänkande subjekt (Augustinsson, 2000; Brunsson &
Olsen, 1990; Ljungström, 1996).

Det finns alltid en viss skillnad i hur kulturen uppfattas av de anställda och hur den verkligen är.
För att större förändringar skall ske och nya handlingsmönster uppstå, behöver verkligheten som
den är synliggöras och ifrågasättas. Det finns krafter som antingen hindrar eller underlättar och
de kallas åsiktsstrukturer (Augustinsson, 2000; Haslebo i Haslebo & Nilesen, 1998).

De så kallade åsiktsstrukturerna påverkar både tankar och handlingar. Åsiktsstrukturerna delas in
i privata och kollektiva, uttalade och outtalade samt tillgängliga. Privata åsiktsstrukturer
kännetecknas av tankar och uppfattningar som människor av någon anledning väljer att hålla för
sig själva. De kollektiva åsiktsstrukturerna delas däremot av flera inom organisationen. En
uttalad åsiktsstruktur kan vara en bild av företaget som ledningen vill kommunicera, till exempel
att man är ett framgångsrikt företag. De outtalade bygger på något som är känns självklart, riktigt
och som brukar ge gott resultat. Outtalade åsiktsstrukturer skapar en effektiv organisation
eftersom man inte hela tiden behöver stanna upp, tänka efter och omvärdera tankar och
handlingar. Samtidigt kan de outtalade kollektiva åsiktsstrukturerna hindra när något skall
förändras, just för att de är outtalade och därmed svåra att ifrågasätta och förändra. Den
tillgängliga åsiktsstrukturen kallas så eftersom den kan göras till föremål för ett gemensamt
utforskande inom organisationen. Ju större detta fria område för utforskning är, desto större är
möjligheten att fritt bilda åsikter, kommunicera och därmed ökas också möjligheten till kollektivt
lärande (Haslebo i Haslebo & Nielsen, 1998).

Kommunikation
Kommunikation som samspelsverktyg

Grunden för allt samspel människor emellan är kommunikation. Kommunikationens betydelse
vid förändring och lärande är således stor. Själva ordet kommunikation kommer från latinets
communicare och betyder ungefär att göra gemensam, vilket också är dialogens syfte. Genom
dialogen skapas en gemensam förståelse och delad mening. Därför är det viktigt att främja den
öppna dialogen så att människor kan uttrycka sina synpunkter, lyssna till andras och utforska och
utmana dem. Kommunikation får dock inte förväxlas med information eller ännu värre,
ordergivning. Information är en envägsprocess och en monolog medan kommunikation är en
flervägsprocess och en dialog (Ahrenfelt, 2001; Haslebo i Haslebo & Nielsen, 1998; Ljungström,
1996; Svedberg, 1997).

Genom kommunikation eller dialog kan företagets olika parter eller hierarkiska nivåer, till
exempel de strategiska och operativa ledarna och de anställda, samspela. Även om det är
cheferna på strategisk nivå som är tongivande i att formulera vad som ska förändras så måste
visionen kommuniceras ut i organisationen och ned i hierarkin, annars kan inte de medarbetare
som berörs den nya strategiska inriktningen agera efter den. Om man utgår från målsättningen att
det är medarbetarna som skall agera, det vill säga förändra sitt tänkande och agerande, så behöver
den strategiska kommunikationen inte bara nå övriga organisationsmedlemmar utan det är också
nödvändigt att den uppfattas och tolkas i linje med vad ledningen avser. Forskningsresultat visar
enligt Åkesson (1997) på denna problematik och det framgår att organisationsmedlemmar lätt
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gör sina egna tolkningar av ledningens aktiviteter. Trots att det strategiska budskapet når
mottagarna är det långt ifrån säkert att budskapet förstås på det sätt ledningen vill. Forskning
visar också att sättet en verksamhet organiseras på har betydelse för kommunikationen (Hultman
& Klasson, 1995; Åkesson, 1997).

Kommunikation, lärande och omtolkning

En viktig förutsättning för förändring är lärande (se vidare under rubriken ”Lärande och
förändring”). Förmågan till lärande är beroende av förmågan att kommunicera, lärandet är
kommunikativt till sin natur. Individuell inlärning i organisationer övergår till att bli
organisatorisk inlärning först när denna inlärning kommuniceras till andra personer inom
organisationen. Den pedagogiska uppgiften för att utveckla en kollektiv kompetens handlar
därför i stor utsträckning om att upprätta meningsskapande dialoger. Organisatorisk inlärning blir
då i hög grad en fråga om kommunikation (Svedberg, 1997).

En viktig ingrediens i lärandet är mer eller mindre radikala omtolkningar, menar framför allt
Bruzelius & Skärvad (2000). En stor utmaning när det gäller kollektivt lärande är att ta steget
från individuella och gruppvisa tolkningar till kollektiva tolkningar. För att bereda plats för
omtolkningar i form av gemensamt lärande behöver möjligheter att träffas och diskutera skapas.
Det innebär att det måste finnas möjligheter till kommunikation; man måste praktiskt kunna vara
tillsammans med medarbetare och ledare som har andra organisatoriska perspektiv. Därför är
olika arenor för kommunikation, till exempel projektgrupper, studiecirklar, gemensamma
studieresor eller seminarier en nödvändig förutsättning. Inom arenorna kan de som formar
förändringarna och de som berörs av dem mötas och utbyta idéer, forma nya gemensamma
föreställningar om organisationen liksom visioner om dess framtid (Björk et al., 1990; Bruzelius
& Skärvad, 2000; Haslebo i Haslebo & Nielsen, 1998; Svedberg, 1997).

Förändringsmotstånd
Förändringar möts ofta av motstånd

Förändring möts ofta av motstånd och många människor tycker av olika skäl inte om
förändringar. Med tanke på detta är det viktigt att bara ändra när det verkligen behövs och att då
göra det fullt ut (Bruzelius & Skärvad, 2000). Motstånd i sig är inte alltid är logiskt eftersom
människor även visar motstånd mot förändringar som kan vara till nytta för dem själva (Olsson,
1985). Ahrenfelt (2001) skriver att skepticism, rädsla och ilska är biologiskt nedärvda
överlevnadsmekanismer hos oss människor; de är reaktioner som genom tiderna har hjälpt oss att
klara av nya situationer och undkomma faror.

Förändringar leder dock inte ovillkorligen till motstånd. Det finns flera skäl till varför anställda
kan vara negativa och göra motstånd mot en förändring men det finns också många skäl till
varför individer kan acceptera eller vara positiva till en förändring. Förändringsarbete som
bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt information, ömsesidig tillit med mera brukar
ofta välkomnas och ses som positivt (Angelöw, 1991).
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Förändringsmotstånd, en viktig drivkraft

Ahrenfelt (2001) nämner vid flera tillfällen i starka ordalag vikten av motstånd och menar att en
förändringsprocess utan motstånd är vare sig möjlig eller fruktbar, särskilt inte som delaktigheten
är central i förändringsarbetet. Motstånd stannar upp förändringsprocessen men utan motstånd
stannar själva processen. I den gamla auktoritära traditionen ses motstånd ofta enbart som
besvärligt och utan nytta. De som står för motståndet kallas inte sällan för motarbetare och är
personer man helst vill göra sig av med, men, utan fullt deltagande i en förändringsprocess kan
inte en förändring skapas och inte heller målen uppnås. I ålderdomligt styrda organisationer är
delaktigheten liktydig med att hålla med, att tycka samma sak, det vill säga att inte engagera sig.
Ahrenfelt är bestämd när han menar att vara delaktig inte är det samma som att inte göra
motstånd mot förändringen och uppträda som hjärndöda nickedockor eller jönsiga ja-sägare; om
två personer alltid är överens i en verksamhet är en av dem överflödig.

Motstånd skall istället förstås som frigjord mental energi och ett uttryck för äkta engagemang, två
krafter som är nödvändiga för att lyckas åstadkomma en förändring av andra ordningen. Om man
däremot inte möter motstånd kan det bero på att det handlar om en förändring av första
ordningen eller att man fallit i den största av alla fallgropar, medarbetarna deltar överhuvudtaget
inte i processen. En kritisk person är en involverad person och i högsta grad delaktig i processen,
medan en liknöjd och okritisk person är en oengagerad person som försöker hålla sig utanför
(Ahrenfelt, 2001).

Många som leder förändringsarbete fokuserar uteslutande på de pådrivande krafterna och
glömmer bort att trycket då ökar från de hindrande krafterna med resultat att förändringsarbetet
försvåras. Istället är det viktigt att arbeta med de krafter som verkar mot förändringen. Det är då
möjligt att minska motståndet och på så sätt vända krafterna till ett stöd för förändringen (Wisén
& Lindblom, 1999). 

Motstånd för ledning och motstånd för underställda

Själva benämningen motstånd är påfallande ofta uppfunnen av initiativtagarna till förändringen
eller av personer som beslutar över andras förändring. Om initiativtagarna till en förändring
förutsätter att de har en bra lösning, och anser sig ha varit noga med att lyfta fram fördelarna
inför de som berörs av lösningarna och resultatet, kan motståndet framstå som irrationellt eller
som försvar för särintressen. Motståndet kopplas då samman med vanetänkande och
bakåtsträvande (Brunsson & Olsen,1990).

När ledningen för en organisation visar motstånd mot en förändring som kommer underifrån
kallas motståndet ofta något annat, till exempel kontroll eller upprättande av ordning. Försöken
till förändring handlar enligt ledningen om uppror och störningar snarare än förändringsinitiativ.
Underställda som påtvingas förändringar uppifrån kan använda termer som övergrepp,
förhalning, maktutövning eller andra begrepp som är relaterade till konflikt. De vill skydda sig
mot angrepp, erövring eller motstå andras styrningsförsök. En dialog mellan parterna hjälper
båda till förståelse; den ena äger kunskap som den andra inte gör (Brunsson & Olsen, 1990;
Olsson, 1985).
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Variationer i motstånd

Förändringsmotståndet är olika från fall till fall och från person till person. Det beror bland annat
på vad förändringen gäller, hur pass genomgripande den är och hur förändringsprocessen
hanteras. Motståndet sägs vara extra hårt vid individuella och organisatoriska skillnader, det vill
säga när målen för individerna och organisationen skiljer sig åt. Graden av motståndet varierar
också från person till person. För en del kan bara en liten förändring vara en källa till oro medan
en stor och genomgripande förändring kan vara en stark drivfjäder för andra.
Förändringskulturen, det vill säga hur van man är vid förändringar i organisationen, spelar också
in (Bruzelius & Skärvad, 2000).

Orsaker till motstånd

Förändringstryck som kommer utifrån har en benägenhet att väcka starka motståndskänslor
eftersom förändringen då inte betraktas som egen eller har uppkommit till följd av ett eget behov.
Ett visst motstånd finns alltid även mot förändringar som initierats inifrån men mer i form av
sund skepticism. Motstånd kan också bero på att de som arbetar ute i verksamheten har bättre
insikter om arbetssättet än de som tagit initiativet. Motståndet beror helt enkelt på att de vet att
reformerna är felaktiga och direkt skadliga för verksamheten. Ett sådant motstånd tyder på ett
intresse för att organisationen skall fungera, inte på allmänt hindrande negativa krafter.
Medarbetarna är ofta de främsta källorna till att kartlägga fallgropar och en viktig
framgångsfaktor i förändringsarbetet ligger just i att upptäcka de fallgropar som finns längs
vägen. Ahrenfelt (2001) menar att det till och med är bra att fråga sig i inledningen av projektet
varför projektet inte kommer att fungera och om det verkligen fyller någon funktion om några år.
Medarbetarna har mycket att bidra med i detta avseende. Vidare kan motstånd uppstå på grund av
bristande kunskap och utbildning, dåliga omvärldskontakter och alltför strikta manualer
(Ahrenfelt, 2001; Brunsson & Olsen,1990).

Motståndsfaser

Ahrenfelt (2001) delar in motståndet i tre faser. Den första motståndsfasen kategoriseras av att
medarbetarna uttrycker sin skepticism till något man ännu inte vet vad det är. Motståndet är i det
här läget inte särskilt stort och beror på att vanliga tankemönster och vanor ifrågasätts.

Andra motståndsfasen är mer omtumlande. Både medarbetare och chefer har nu själva hunnit
bearbeta det kommande förändringsförloppet och diskuterat det med arbetskamrater, familj och
vänner. Fasen är högkreativ. De involverade börjar ana vad förändringen kommer att innebära
och ser de möjligheter och problem som följer. Man inser att en förändring av andra ordningen
verkligen kommer att genomföras. All kritik som kommer fram här är viktig att ta till vara för
kartlägga eventuella fallgropar. 

Under den tredje och sista motståndsfasen kan man inte låta bli att bry sig. Alla, oavsett plats i
organisationen, berörs på något sätt. Det krävs uthållighet eftersom vägen fortfarande kantas av
motstånd som kan skapa osäkerhet om förändringen verkligen är rätt och om den kommer att
lyckas. När ord går till handling kan olika typer av sabotage uppstå eftersom alla kanske inte vill
se att förändringen fungerar. I detta läge får man acceptera protester och fokusera på att något
trots allt händer. Så småningom, om man håller ut, prövar allt fler och fler. När de ser att
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förändringen fungerar i praktiken övergår det till en äkta övningsfas. Processen är dock inte helt
klar och det är viktigt att fortsätta samla upp feedback.

Konflikter

Konflikter är ett naturligt inslag i våra liv och de kantar också vår vardag. För att kunna
upprätthålla relationer och samverka med andra måste vi kunna hantera de konflikter som
uppstår. Förändringsprocessen kan i sig ses som ett långt pärlband av konflikter av olika slag
vilket gör att både konflikter och konflikthantering inte kan lämnas utanför ett förändringsarbete.
Genom att både lösa konflikter och följdkonflikter bäddas det för sociala förändringar. Vad som
orsakar konflikterna varierar stort och kan exempelvis vara mål för samarbetet eller fördelning av
resurser. Egentligen borde vi ständigt uppleva vår tillvaro som konfliktfylld, men så är det inte.
Vi gör olika överenskommelser för att underlätta eller reglera konfliktlösningen. I alla grupper
skapas det till exempel normer, roller, statusordning och arbetsformer för att reglera detta
(Ahrenfelt, 2001; Kronvall et al., 1991; Olsson, 1985).

Lärande och förändring

Lärande - en förutsättning för förändring
En gemensam uppfattning bland författarna är att förändringar kan definieras som olika grader av
lärande; en förändring innebär att lära nytt eller att lära om. Det innebär att lära sig nya sätt att
arbeta, nya sätt att utföra olika uppgifter, nya sätt att samarbeta och samverka med andra
människor, nya kommunikationsmönster, nya attityder och till och med nya värderingar. De
invanda sätten att tänka och tolka, de vanliga lösningarna, handlingssätten och vardagsanalyserna
måste delvis ersättas med annat (Ahrenfelt, 2001; Björk et al., 1990; Bruzelius & Skärvad, 2000;
Carlsson, 2000; Hultman & Klasson, 1995; IVA, 1994; Kronvall et al., 1991).

Lärande av första och andra ordningen
Harvadprofessorn Chris Argyris var en av dem som introducerade begreppet “lärande
organisation“ för att lyfta fram potentialen i det gemensamma eller kollektiva lärandet. Han
använde begreppen enkelt lärande, lärande av första ordningen och lärande av andra ordningen
som en referensram för att diskutera olika lärprocesser. Denna uppdelning av lärande kan
kopplas till två andra begrepp - enkel- och dubbelloops-lärande, som med engelska benämningar
kallas “single loop learning“ och “double loop learning“ (Carlsson, 2000; Svedberg, 1997). 

Första ordningens lärande, singleloop learning, handlar om en förkovran inom etablerade ramar
och förutsättningar där grundstrukturerna består. Det kan vara när ett företag som leds på ett
traditionellt sätt förbättras men i grunden ändå är likadant som tidigare. Lite förenklat kan man
säga att man lär sig upprepa (Bruzelius & Skärvad, 2000; Hultman & Klasson, 1995).

Andra ordningens lärande, double loop learning, innebär att ramar, synsätt och principer
ifrågasätts. Grundstrukturerna utsätts för en kritisk granskning vilken kan leda till goda
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förutsättningar för en positiv utveckling. Kort och gott - man lär sig nytt (Björk et al., 1990;
Carlsson, 2000; Hultman & Klasson, 1995; Svedberg,1997).

Hultman och Klasson (1995) nämner även inget lärande, tredje ordningens eller metalärande
samt symboliskt lärande. Inget lärande innebär att försöken till förändringarna mer eller mindre
går spårlöst förbi. Ett uttryck för detta bland anställda är man deltog i en diagnos eller
behovsorientering som rann ut i sanden. Tredje ordningens lärande, eller metalärande, kan
jämföras med den dolda läroplanen och social disciplinering. Det innebär att man lär sig något
som inte står på “dagordningen“. Det kan handla om att lära sig något som uppfattas som
angeläget, något om maktstrukturer eller något om sin egen kompetens etcetera. Carlsson (2000)
kallar denna tredje typ av lärande eller metalärande för “lära sig lära“ och menar att det handlar
om förmåga till både enkel- som dubbelloopslärande.

Symboliskt lärande (jämför med ställföreträdande förändring eller “låtsasförändring“) innebär att
man beter sig som om man lärt sig något nytt eller pratar som om det nya infunnit sig, trots att
verkligheten är som tidigare. Någon djupare förändring har inte inträffat men det framstår som
nödvändigt att visa upp en förändrad fasad (Hultman & Klasson, 1995).

Förändringsprocesser och organisatorisk inlärning
Betydelsen för en organisations förmåga att lära sig utföra olika uppgifter bättre, annorlunda eller
på ett radikalt nytt sätt har blivit allt viktigare och nödvändigare, poängterar Bruzelius och
Skärvad (2000). Människors och organisationers förmåga till effektivt lärande betonas som mer
eller mindre avgörande för deras överlevnad och inlärningsstrategiernas betydelse lyfts fram som
en av de tyngsta förklaringsfaktorerna till arbetsplatsers och medarbetares utveckling. Därför har
det också blivit allt vanligare att diskutera förändringsprocesser i organisationer med
utgångspunkt i perspektivet organisatorisk inlärning (Bruzelius & Skärvad, 2000; Carlsson,
2000; Ingelgård et al., 2000; IVA, 1994).

Det finns många skäl till att undersöka vad lärande och omlärande innebär då man står inför
förändringar i en verksamhet. Dessa problem behandlas ofta slentrianmässigt vid planering av
förändring. Det förutsätts att nylärning antingen sker av sig själv eller att den kan frammanas
med vissa enkla metoder och utbildningsinsatser, men inga managementknep kan fungera som
ett trollspö som skapar en ny värld över en natt. Däremot kan en organisation göra en del åtgärder
för att underlätta lärande. Genom att stimulera och underlätta lärandeprocesserna blir
förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete betydligt bättre. Alla företag och
organisationer är inte på det klara med att förändring innehåller ett så stort inslag av lärande eller
till och med kan jämställas med lärande. Ibland överraskar de svårigheter som uppstår vid en
förändringsprocess. Det kan bero på att man inte känner till eller förstår att organisationen just då
befinner sig i en process av lärande (Kronvall et al., 1991).

Individuellt och organisatoriskt lärande 
Lärandet kan beskrivas som en individuell psykologisk process. Det är människor som lär sig,
inte organisationer trots att en stor del av litteraturen, menar Haslebo (i Haslebo & Nielsen,
1998), präglas av grumliga begrepp som kan få läsaren att tro att organisationer kan lära sig. En
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av de viktigaste diskussionerna om lärande organisationer gäller just sambandet mellan
individuell inlärning och organisatorisk inlärning. Organisationer lär sig bara genom individer
som lär sig. Individuell inlärning garanterar visserligen inte något organisatoriskt lärande men
utan individuell inlärning sker inget organisatoriskt lärande. En grundförutsättning för att
organisatorisk inlärning skall kunna ske är följaktligen att individerna i organisationen lär sig
(Bruzelius & Skärvad, 2000; Haslebo & Nielsen, 1998).

Individen framhålls som central i lärandeprocessen (precis som i förändringsarbetet) men för att
överhuvudtaget förstå processerna kring lärande och förändring måste individen ses i sitt
sammanhang, det vill säga i organisationen. Sammanhanget består av arbetssituationen med dess
traditioner, krav och möjligheter. Kunskap utvecklas genom ett samspel mellan individen och
sammanhanget. Det betyder att utgångspunkten för kunskapsutveckling är den enskilde
människan och hennes förståelse av sig själv och omvärlden. Den personliga referensramen
utgörs till exempel av erfarenheter, kunskaper, uppfattningar, känslor, värderingar, attityder,
intressen, personliga förutsättningar etcetera. Förändring kan sägas handla om både ett lärande
för individen och det sociala samspelet mellan människor i en grupp eller organisation
(Augustinsson, 2000; Kronvall et al., 1991; Svedberg, 1997).

Lärprocessens och förändringsprocessens faser
Lärprocessens faser

Det finns flera modeller som förklarar hur lärprocessen går till men ett generellt drag är att de
beskrivs som cirkulära processer och att de omfattas av grundkomponenterna “aktion“ och
“reflektion“ (Carlsson, 2000).

En bra modell eller bild för hur lärande i allmänhet kan tänkas gå till finns, enligt Kronvall et al.
(1991), i den så kallade problemlösningsspiralen. De beskriver ett antal stadier i det förlopp som
inlärning eller problemlösning generellt innebär. Spiralen börjar med ett perceptionsstadium. Här
eftersträvas att få en så god bild som möjligt av problemsituationen och hur olika handlingar
fungerar i situationen. Nyckelord är undersökning och orientering. Nästa stadium kallas
inkubation vars ledord är omstrukturering och mognad. Inkubationsfasen syftar till att konstruera
nya tanke- och handlingsmönster och är en form av inre aktivitet som vi inte alltid är helt
medvetna om. Detta är perioden för skapandets vånda och tvivel. Inkubation anknyter
begreppsligt till infektionssjukdomarna – först när viruset mognat och förökar sig bryter
sjukdomen ut. På samma sätt antas lösningen på problemet bryta fram när den inre
konstruktionen är färdig. Det tredje stadiet kallas illumination. Sedan antiken kallas denna
upplevelse för “aha-upplevelsen“; helt plötsligt ser vi det vi inte tyckte att vi kunde se eller helt
plötsligt kan vi det vi inte tyckte att vi kunde, trots att vi försökt så många gånger.
Inkubationstiden är inte ett meningslöst stillastående utan en period då den verkliga inlärningen
eller problemlösningen äger rum. Illuminationsstadiets nyckelord är därmed aha-upplevelse och
problemet är löst. Därefter följer verifikation som kännetecknas av en prövoperiod för att känna
av hur de nya lösningarna fungerar. Prövning och utvärdering är nyckelord. Kanske tvingas man
från detta stadium att börja om och gå in i en ny platåfas eller inkubation. När lärande fullföljs på
det sätt som precis beskrivits blir det nya sättet till slut en del av en själv. Själva
inlärningsförloppet glöms bort och det framstår som konstigt att det kunde vara så svårt att lära
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sig något så enkelt. Detta sista stadium kallas stabiliserad kunskap och den nya kunskapen är nu
självklar (Ahrenfelt, 2001; Carlsson, 2000; Kronvall et al., 1991).

All mänsklig inlärning präglas av perioder av till synes stillastående varvade med perioder av
plötslig framgång; allt lärande behöver mogna och omkonstruktioner behöver ske i vår hjärna.
Det är vanligt att platå- eller inkubationstiderna känns frustrerande eftersom ingenting tycks
hända och tidsplaner spricker. Men tidsplaner spricker inte för att folk inte vill lära sig utan för
att inlärningsprocessen tar mycket längre tid än väntat. Det är inte ovanligt att olika
pådrivningsmedel som morot eller piska används för att försöka snabba på förändringsprocessen.
Alltför ofta startas en ny förändringsprocess därför att det första förändringsarbetet tycks ha gått i
stå. Vad man inte visste var att organisationen befann sig i en mognadsfas, på en platå eller i ett
inkubationsstadium (Ahrenfelt, 2001; Carlsson, 2000; Kronvall et al., 1991).

Förändringsprocessens faser

Förändringsarbete bör, som tidigare nämnts, ses som en process och inte som ett linjärt förlopp.
Ett sätt att beskriva förändringsprocessens utveckling är att göra det utifrån olika faser. Kurt
Lewin menar, i sin klassiska teori med socialpsykologiskt perspektiv från mitten av 1940-talet,
att en förändringsprocess genomgår tre olika faser: upptining, förändring och återfrysning
(Angelöw, 1991; Björk et al., 1990; Bruzelius & Skärvad, 2000).

När det gäller att beskriva de olika faserna tar vi framför allt hjälp av Björk et al. (1990) som
kallar faserna uppluckring, förändring och stabilisering.

Under upptiningsfasen eller uppluckringsfasen väcks behov, förståelse och beredskap för
förändringar. Föreställningar och kunskaper luckras upp och mer eller mindre brutalt tvingas de
som påverkas av förändringen inse att de tidigare arbetssätten inte är huggna i sten; gamla regler
gäller inte längre och etablerade värderingar delas inte längre av alla. När en förändring kommer
uppifrån får de som “drabbas“ av förändringen liten chans att överge sina tidigare uppfattningar
på ett skonsamt sätt. Motstånd mot förändringar hör ofta samman med att upptinings- eller
uppluckringsfasen inte slutförs eller att den skett på ett smärtsamt sätt. En lyckad första fas
kategoriseras av att alla berörda har möjlighet att ompröva det nuvarande och själva kan
formulera önskemål för det kommande. Om första fasen sker på ett bra sätt, i trygg miljö och att
den får ta sin tid, finns förutsättningar för att träda in i nästa fas, förändringsfasen. Här söks ny
kunskap och det finns en vilja att experimentera. Under fasen kommer nya normer, beteende- och
handlingsmönster till stånd. Har den första fasen genomförts på ett bra sätt finns i
förändringsfasen en oerhörd energi som mobiliseras under själva förändringen; det finns en aptit
på nya lösningar och en önskan att bygga upp det nya. Denna period kan då i efterhand framstå
som det intressantaste man varit med om istället för chocken man aldrig återhämtade sig ifrån.
Återfrysningsfasen, eller stabiliseringsfasen, infaller när den genomförda förändringen
stabiliseras och permanentas; det nya tillståndet fryses. När det nya formuleras måste
organisationen i sin helhet anpassas och de nya verksamhetsformerna konsolideras, alltså
stabiliseras. Alla som berörs behöver ha en anknytning till förändringsprocessen och därigenom
bli delansvariga för fortlevnaden.
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Resultat utifrån praktiker
Vår andra informationskälla för att synliggöra och beskriva förändringsarbetets
kunskapsområden är konsulter som praktiskt arbetar med förändringar. Vilka kunskapsområden
vägleder dem i deras arbete? Vad tycker dessa praktiskt verksamma att man behöver förstå, veta
och kunna för att arbeta med förändringar? Vi har sökt efter gemensamma nämnare i de svar vi
fått för att även inom denna resultatdel lyfta fram det generella. Tolkningarna vi gjort har lett
fram till tre huvudrubriker: Förändring. Att få organisationen med sig och Att förstå människor.
Under varje huvudrubrik finns ett antal underrubriker som vi tycker hör hemma i sammanhanget.

Våra intervjupersoner hade förmågan att formulera sig väl. Som framgår av citaten uttrycker de
sig stundtals väldigt lika. Vi tycker dock det kan vara både poängfullt och intressant att visa att
samma resonemang återkommer eller ges olika nyanser därför har vi med flera citat. Resultatet
som nu följer baseras på våra intervjuer.

Förändring

Förändring utifrån ett behov
De personer vi intervjuat jobbar som konsulter och hjälper företag med att genomföra olika typer
av förändringar. Förändringar är inget som säljs som ett självändamål utan kommer
sammanfattningsvis utifrån ett behov att förändra något. Vad som utlöser behovet varierar och
det kan handla om så vitt skilda saker som att ett företag behöver bli mer kundorienterade, ändra
verksamhetsinriktning, implementera ett nytt datasystem, skaffa en ny marknadsprofil eller göra
effektiviseringar.

Det är ju sällan man går ut och säljer förändring, det är ju snarare så att det finns ett problem eller ett
behov; vi vill arbeta bättre i ledningsgruppen eller vi ska ändra inriktning på företaget. Jag vet nog vart
jag ska men hur ska jag få ut det här i hela företaget? Så börjar det och det är väl symtomatiskt med hur
en förändring börjar, det finns ett behov. 

Ledningen i en verksamhet vill förändra verksamheten och vill att den ska gå i en viss riktning. Detta är
ofta drivet av att omvärldsfaktorer och annat ändras, konkurrens eller en fusion eller annat som förändrat
förutsättningarna. Det här är ju en planerad förändring det vill säga verksamheten eller rättare sagt
ledningen vill, eller tror att de vet att de vill, att verksamheten ska gå i en viss riktning. 

Från ett nuläge till ett börläge
Den absolut mest grundläggande modellen som kan användas som stöd i förändringsarbete är den
som handlar om att från ett visst utgångsläge åstadkomma en förändring och skapa ett nytt önskat
läge. 

Återkommande är att veta var man är och veta vart man ska, det blir en massa krångel på vägen för att
komma dit och inte minst det här med att få organisationen med sig.
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Vi börjar mer där, hur ser problemet ut, vilka lösningar finns, vad är möjligt att göra här. Sen använder vi
oss av en metod som vi ofta kommer tillbaka till som är så där enkel som du säkert har sett, nuläge –
önskat läge och hur vi tar oss dit. 

Att få organisationen med sig

Delaktigheten är avgörande
De förändringsarbeten som våra intervjupersoner är med i startar på ledningsnivå. Det är
ledningen som anger riktningen, eller som åtminstone vet att något behöver justeras i
verksamheten, för att man ska klara sig eller bli bättre på marknaden.

Vi kommer i kontakt med en företagsledning som säger: Vi är inte nöjda med resultatet utan vi skulle
helst ha ett annat resultat, någon form av mål, en affärsidé eller i vissa lägen kan det vara så att den
riktning man har kommer längre fram att innebära att man stöter på grund. Man kan behöva göra en
förändring och flytta sitt mål dit eller dit (pekar på tavlan). 

För att en förändring ska lyckas handlar det om att få hela organisationen med sig och det har
visat sig vara svårt om man från ledningshåll kort och gott går ut och informerar om att en
förändring ska ske. Förändringen behöver förankras på medarbetarnivå, på individnivå, för det är
där det egentliga förändringsarbetet sker. Delaktigheten ses hos våra intervjupersoner som
absolut grundläggande och avgörande i förändringsarbetet. Får man inte människorna i
organisationen med sig då strategierna eller planerna ska omsättas i praktiken blir det svårt att
genomföra förändringen.

Viktigt i det här läget är att få hela organisationen att köpa det här, se det här. Annars blir det så trögt att
jobba igenom och det blir det där klassiska att ledningen kommer och säger så här – beslut - och så blir
det ett jättetrögt genomförande. Genom att förbereda organisationen väl blir genomförandet kortare. Man
får med sig folk på vägen.

Under mina 20 år som konsult har jag upptäckt att det spelar ingen roll hur listiga strategier man utformar
och visar alldeles för färgglada overheadbilder om man inte kan få med sig en vilja att genomföra detta.

Det är lätt att sitta på börsen och säga att vi ska ändra bolaget och vad det kommer att kosta. Men när det
sen ska göras så blir det ju ofta på mellanchefsnivå som man får fixa till det här med sina medarbetare.

Om medarbetarna inte tillåts vara delaktiga uppstår motstånd och förändringen får tryckas
igenom motståndet, då i en passiv organisation som helt enkelt körs över.

Resultat blir ett defensivt förhållningssätt med en massa ja-sägare. Och helt klart, det finns många som
vill ha det så, det finns en hel del Eiffeltornsbyggare. Så är det tyvärr. Det är inte så många som skulle
säga det. De har blivit uppfostrade i att säga att här är det högt i tak eller liknande. När någon säger så så
kan man nästan alltid utgå ifrån att det är något skumt. 

Vikten av att involvera medarbetarna på ett tidigt plan är dock inte alltid känt ute på företagen.
Det de möjligtvis ser ute i organisationerna är att det gamla sättet, att gå ut om tala om att en
förändring ska ske, inte alltid ger så lyckade resultat. 
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Där är många företagsledningar faktiskt extremt naiva. De tror att bara för att de har gått ut och berättat
om en förändring så ska folk vilja det med en gång. Sanningen är ju, och det vet ju alla som har undersökt
det här lite grann, att så är det inte alls.

Ledningen går ut i organisationen och säger att okay, från och med nu har vi en ny strategi bla, bla, bla
och från och med nu är det det här som gäller bla, bla, bla osv men, gemensamt för den här typen av
förändringar är att den här typen av processer sällan blir så bra som ledningen hoppas att det ska bli. Vid
alla eller nästa alla sådana här förändringar går det inte så fort som man hoppas, folk använder sig inte av
det nya sättet och det dyker upp en massa bekymmer under resans gång. Det nya når inte dem som
faktiskt ska arbeta med förändringarna och som faktiskt är själva förutsättningen för att det ska ändras.

Det tog ledningsgruppen nitton veckor att utforma problemstrategin, det tog medarbetarna nitton minuter
att missförstå den. Alltså, ledningsgruppen har nitton veckor på sig att tillsammans i dialog på olika sätt,
formulera den nya strategin. Men hur presenteras den sen? Jo då har man gjort en kick-off och så samlar
man alla medarbetarna och det är dyrt att göra det och det är ont om tid. Så har man byggt upp en
overhead serie som... och så förväntar man sig att blixtsnabbt skall mössorna kastas upp “Yes! Yipeee! Så
skall det vara! Det här blir kanon!“

Kommunikation och dialog
Det är väldigt tydligt att kommunikation och dialog har stor betydelse i förändringsarbete.
Dialogen är på sätt och vis är det som möjliggör en förändring eftersom det är ett av
delaktighetens eller involveringens viktigaste verktyg. Med kommunikation och dialog menas att
prata med och lyssna på. Det handlar inte om att gå ut och tala om vad som gäller från och med
nu utan att gemensamt föra en diskussion. Genom dialogen får ledningen möjlighet att fånga upp
viktig information om hur läget ser ut, vilket medarbetarna ofta vet väldigt väl. Ledningen får
också möjligheter att fånga upp viktiga synpunkter på själva förändringen och kan i sin tur svara
på frågor och möta invändningar. Genom dialogen kan olika människor och grupper mötas där de
är oavsett om de är starkt positiva till förändringen eller om de tillhör skaran direkta motståndare.

Det gäller alltså att hela tiden skapa kommunikation inom organisationen om en förändring och
göra detta på ett systematiserat sätt och hitta rätt form för det, inte minst då det rör sig om stora
organisationer med flera enheter spridda i landet och kanske över tusen personer anställda.
Dagens teknikmöjligheter gör det möjligt att använda hjälpmedel som mejl och intranät.

När man väl fått saker att hända i människors huvud så måste man ha någon att prata med om det här. Det
måste bli någon slags dialog mellan individen och ledningen. Individen måste få svar på sina frågor och
kunna komma med motargument. Nej, jag tycker inte det här är en bra idé därför att det ser ut så här och
här, så här är mitt arbete. Och då måste dom, det är ofta chefer som har till uppgift att driva den här
förändringen, då måste dom lyssna på människorna och säga okay, vi har faktiskt inte tänkt på det här
riktigt när vi vill driva den här förändringen då måste vi förändra vår plan så det blir möjligt för dig att
följa den här nya inriktningen som vi har. Det är det som är dialog, det bygger inte på att chefer talar om
att nu ska vi jobba så här, utan det bygger på att de talar om att vi tycker att vi ska gå i den här riktningen
- ja det låter bra fast då måste det här och det här och det här hända. 

Det krävs ett systematiserat sätt att kommunicera oavsett om man bara är 60 pers. Låt säga så här, då får
man med synpunkter och då kan man börja se vad man kan göra, komma på lösningar och det syftar till
att “du är att viktig“. Det är ju så sen när man har många grupper igång, en del är riktigt bra och känner
att detta är angeläget och andra säger att äh, det är bara skit. Nu kommer det upp en väldigt massa förslag
på åtgärder, vissa har man [ledningen] tänkt på tidigare andra inte. 

På individnivå kan vi säga delaktighet och hur får man delaktighet, jo man måste bjuda in på något sätt.
Då bjuder vi in. Ofta är det ju också så att, folk som man säger, vet rätt bra läget, det har dem ofta rätt
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klart för sig men uttrycker kanske sig på sätt som skiljer sig från styrelserummen. Då blir det en massa
frågor och svar som produceras vid ett första möte vi bjuder in till, vi pratar kanske en halv dag och man
sitter i grupper om 5-7 personer. Det här materialet skickas på mejl eller intranät direkt till ledningen som
bearbetar det här, svarar helt enkelt, och som ger en utvecklad syn till nästa möte eller cirkel. Det handlar
om att fördjupa och skapa delaktighet. Detta kommer att leda till att man ser att man behöver göra något i
företaget.

Att förstå människor

Individen är nyckeln till förändring
What´s in it for me?

I och med delaktighetsresonemanget sätts individen i centrum. Glöms individen bort i
sammanhanget kan förändringen nästan också glömmas. För att lyckas med en förändring
behöver hänsyn till varje individ som förväntas förändra sitt beteende tas. Då måste det också
finnas förståelse för att när en förändring konkretiseras och ställs på sin spets börjar var och en av
medarbetarna att fundera över vad det hela kommer att innebära för honom eller henne. 

Yenkarna har ett bra ordspråk: What’s in it for me? Okay, du har klivit ombord på det här tåget men
sedan är frågan: Vad får du ut av det här? 

Den första tanken som folk får är “What’s in it for me“ - vad kommer det här att innebära för mig. Och
det förstår man ju inte på en gång när ledningen säger att från och med nu ska vi bli oerhört mycket mer
kundorienterade bla, bla bla. Kundorientering låter ju bra men, vad betyder det här för mig, i mitt arbete,
varje dag?

Till syvende och sist handlar det bara om individen och vad förändringen betyder för honom eller henne
– hur påverkar det här mig. Vad måste jag göra för att ändra? Arbetstider, arbeta på ett annat sätt, en del
sekreterare kanske inte bara kan ha en chef… måste lära mig ett nytt språk. Det kan innebära en massa
möjligheter men det är alltid ansträngande också.

Rationella skäl och känslomässigt engagemang 

För att människor överhuvudtaget ska vilja förändra måste det finnas någon slags mening med
ändringen som de förstår, kan ta till sig och även känna ett engagemang för. Det handlar om att
rent rationellt eller faktamässigt förstå hur situationen ser ut och varför en förändring är
nödvändig. Det kan handla om att marknaden förändras, att resultatet viker ner eller något annat
som verkar logiskt. 

Jag tror att man ofta misstar sig på människors behov av insikt. De måste förstå och acceptera
nödvändigheten att göra någonting annorlunda.

Vill man att människor ska tycka och känna och vilja ändra sina beteende måste man inledningsvis ge
någon slags rationella grund till varför den här förändringen ska bedrivas. Människor måste förstå varför
vi ska ändra på oss för det är inte det naturliga för människan att ändra sig om man tycker att det fungerar
att ligga kvar i sitt gamla beteende. Så först måste man ge ett rationellt skäl, man måste ge fakta – vi
behöver ändra på oss. Det är det första steget.
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Syftet är att de ska ha en insikt om läget, de ska veta i siffror, veta läget och det ska vara verifierat av de
man tror på så man inte känner att man manipuleras, vi talar fakta. Det finns ett värde i att veta oavsett
befattning, det är ju en komponent i förändringsvilja, att jag känner mig någorlunda insatt i det hela.

Förutom dessa rationella skäl måste förändringen också tala till hjärtat, förändringen behöver
väcka ett känslomässigt engagemang.

Riktningen är någonting som måste tala till hjärtat. Här är en resa jag vill vara med på. Det gäller att
uttrycka någon typ av riktning som är attraktiv.

Sedan måste man få någon slags känslomässig kick som ger en push och som säger att det här är
spännande, det här är positivt, det här vill jag vara med på. Det kan ske på många olika sätt, på väldigt
många olika sätt, men det måste engagera människors, individers känslor också. För de allra flesta räcker
inte en rationell grund för att man ska tänka att ”Okay, jag ändrar mig!” utan människor måste känna att
det här är spännande och roligt för mig för att jag ska vilja ändra på mitt sätt att arbeta.

Hjärnan är på, det är klart att vi ska jobba med en förändring men hjärna och hjärta måste vara med
samtidigt för att jag verkligen ska omfattas, tro på en förändring och vilja jobba med den. Hjärna och
hjärta.

Men, människor är olika …

Även om människor förstår att en förändring är nödvändig, känner sig delaktiga och personligt
engagerade så tar processen olika lång tid för olika människor. Förändringsbenägenheten är
olika. Vissa hoppar på förändringståget direkt medan andra tar längre tid på sig. En del har
mycket svårt att acceptera förändringen. Med tanke på den varierande viljan att förändras uppstår
olika typer av motstånd och dessa motstånd behöver hanteras under förändringsresan.

Olika människor tar ju olika lång tid på sig, det är ju alltid så. När en ny sak kommer från ledningen så
finns det en liten del av gruppen som säger jättebra, kanon, vi är med från början! De har nästan gått och
väntat på just det här. För dem känns det naturlig och riktigt med den här nya inriktningen. Men de stora
grupperna är ju de som säger hmm, jag vet inte, jag är lite skeptiskt, det låter inte alls bra det där, nej, det
tror jag inte på. Och så finns det de direkta motståndarna, mitt jobb är i fara eller så där. Ett direkt och
aktivt motstånd. 

Jag brukar rita en normalfördelningskurva över förändringsviljan generellt för olika individer. Vissa är
väldigt positiva och det är den här övre kvartilen, sedan kommer den grå massan och sedan dom som är
ganska negativa.

Lärande
Lärande är starkt förknippade med förändringar. Förutom att själva förändringsprocessen
automatiskt leder till ett visst ”nylärande” behöver nya saker göras eller saker på nya sätt göras.
För att göra detta behövs nya sätt att tänka och då gäller det att tillföra ny kunskap. Förutom att
lära in nytt behövs sådant som inte längre fungerar läras av. Det är samtidigt viktigt att förstå att
vi lär oss på olika sätt; vissa förstår redan vid en genomgång hur det nya är tänkt att fungera,
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medan andra behöver pröva praktiskt. Med andra ord behöver medarbetarna erbjudas olika
möjligheter till lärande.

Det är nog nästa stora område när det gäller organisationsutveckling - att livet är ett kontinuerligt lärande.
Att driva en verksamhet innebär att vi måste lära oss att göra saker på ett nytt sätt. Framför allt avlära det
som inte längre fungerar. Jag tror också att man måste få större respekt för olika sätt att lära. Vi inleder
med: Hur lär vi oss saker? Så jämför vi för när det flesta tänker på lärande så tänker de från skolan. Att
någon skall lära ut och någon skall lära in. Men Kolb visade redan 1985 att de flesta lär sig inte på det
sättet.

Och om man inte är nöjd med det resultat man skapar i dag, ja då är det troligtvis något slags agerande
som är lösningen. Och då kan man givetvis lära människor att göra annorlunda. Att visa dem på olika sätt
att ”Okay så här gör vi idag och det här blir resultatet. Vi borde göra någonting annorlunda”.

Dels tycker jag man måste förstå hur människor fungerar lite grann i huvudet dels behöver man förstå att
människor lär på olika sätt. Om jag vill få ut ett budskap om att vi ska bli mer kundorienterade så kan det
för vissa människor, en del av mina medarbetare, kanske vara tillräckligt med att jag ställer mig upp och
pratar om det här och de får ställa frågor till mig och så vidare. En del behöver mer lugn och ro, de vill
sitta ner och läsa om det här, tar in nya saker på det viset, åter andra måste sätta sig i den här situationen,
jobba på det nya sättet och liksom känna in det nya, hur det är, försöka och träna. 

Ledning och ledarskap
Ledningens synsätt och ledarskapets förståelse för hur människor fungerar

Ledningens inställning och förståelse för människor spelar stor roll i förändringsarbetet liksom
hur ledarskapet rent allmänt ser ut och fungerar samt hur konsekvent det är genom chefsleden.
Att förstå att det är människorna i organisationen som faktiskt åstadkommer förändringar, att
därför skapa delaktighet och möjlighet till kommunikation och dialog, kräver en viss insikt och
även en vilja att jobba med dessa saker. Att ta hänsyn till människor och hur människor fungerar
är samtidigt krävande. Då handlar ledning och ledarskap alltmer om relationer, om att engagera
sig i andra personers utveckling och om respekt för att människor är olika. Till skillnad från det
mer traditionella sättet som gärna talar om för människor hur de ska göra måste man istället låta
människor själva komma fram till ett sätt som funkar bra att jobba på och som samtidigt
utvecklar organisationen. Det innebär att våga släppa fram mänskliga krafter på ett nytt sätt.

Det är också ett krävande sätt, det kräver en målinriktning, ett drivet sätt, ett aktivt sätt att jobba med
ledarskap och förändring på det här sättet. Det kräver nog mer än vad de flesta, eller många, har lust att
ge tror jag. Det betyder ju att man måste engagera sig i någon annan persons utveckling, det kräver en
viss mogenhet. 

De flesta vet i och för sig att pilen direkt, att bara dunka igenom en förändring, inte funkar så bra men
därifrån till att gå in i ett sånt här arbetssätt, då är vi tillbaka till det krävande. Då handlar det om att ge,
om att kommunicera och bli utsatt för synpunkter.

En fot kvar i det gamla

Fortfarande har många företagsledningar kvar en fot i det gamla synsättet och fortfarande sitter
många personer i ledande befattning, trots att deras styrka kanske egentligen inte är att förstå
människor och leda utifrån det. Men, alltfler blir på ett eller annat sätt varse om att nya synsätt
och arbetssätt kanske ändå fungerar bättre.
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… men jag tycker det har ändrat sig, det är ganska många chefer, VD:ar som idag förstår det här, Det är
större benägenhet att jobba med sådana här saker idag än vad det var på kanske 80-talet. Jag tror det är
många som mognat till. 

Jag tror att vi har valt fel personer som ledare i många fall. Vi har valt analytiker och drivande personer
som säger kom igen nu, nu jobbar vi så här. Jag menar att man måste vara mer relationsorienterad och ha
mer respekt. Varje relation mellan chef och medarbetare är personlig, det går inte att bara tala om för
någon att nu jobbar vi så här. Detta handlar om människosyn, om synen på vad det som är som driver
människor, respekt för hur andra människor fungerar och lär och ett intresse för hur det ser ut i ditt
huvud. Min erfarenhet av chefer och ledare är att de inte intresserade av hur andra människor fungerar i
huvudet så ofta, jag säger inte att det gäller alla men det behövs en ny typ av ledare och chefer. Ibland ska
man befordra andra än de man brukar befordra, det tror jag. 

Ledningens övertygelse

Ledningens övertygelse om en förändrings nödvändighet är väldigt viktigt. Finns inte den eller
finns inte ett äkta engagemang från lednings- och ledarhåll så märks det väldigt tydligt och
resultatet blir att alla avvaktar. Medarbetarna engagerar sig inte i en förändring om ledningen på
ett eller annat sätt visar sig tveksam.

Vi har identifierat att en framgångsfaktor är att ledningen är med på tåget och att dom nästan drar loket.
Så ledningens engagemang är superviktigt då, att man har med sig dom när man skall göra ett
förändringsarbete. 

Det krävs väldigt mycket av de närmaste cheferna, de som fungerar som förändringsledare ute på
avdelningarna, i grupper, för att det här faktiskt ska hända. Om de inte tror på förändringen så kommer
det att vara fullständigt klart för varje individ på den avdelningen – min chef säger att vi ska göra på det
här viset men han eller hon har ett kroppsspråk som säger att han egentligen inte tror på det här, varför
ska jag då bry mig om det här, det verkar inte bli något bra. Det vilar en tung uppgift på de närmaste
cheferna.

Diskussion
Författarna och konsulterna
Syftet med denna uppsats har varit att synliggöra och beskriva förändringsarbetets
kunskapsområden. Vi har utifrån litteratur och praktiskt verksamma personer velat ta reda på vad
man generellt behöver förstå, veta och kunna för att arbeta med förändringar i organisationer.
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Inledningsvis kan sägas att resultatet från våra intervjuer inte kompletterar litteraturresultatet på
så vis att nya kunskapsområden eller teman diskuteras. Däremot tycker vi att intervjuerna tillför
fler nyanser eftersom de bidrar med en direkt koppling till den praktiska verkligheten. När olika
teman diskuteras, till exempel kommunikation, knyter konsulterna an till hur kommunikationen
sker mer handfast i praktiken, deras beskrivningar utgår i större grad ifrån konkreta situationer.
Om vi jämför konsulternas svar med vad författarna skrivit kan författarna ibland nästan
uppfattas som något naiva. Förvisso är det kanske deras uppgift och beteendevetenskapliga kall
att fullt ut se till människan i en förändringssituation. Det kan också tyckas vara deras uppgift att
ordna och sortera i kunskap och utförligt beskriva, beskrivningar som i praktiken kan uppfattas
som omständliga eller svåra att tillämpa.

Konsulterna liksom författarna menar att det är människorna i organisationen som är centrala och
själva nyckeln till en förändring men samtidigt är konsulterna tvingade att ta större hänsyn till
kundernas vardag och verksamhet som präglas av det marknadsekonomiska systemet. Författarna
kan helt ställa sig på individens sida och uteslutande diskutera hur människor fungerar medan
konsulterna brottas med den praktiska verkligheten som, menar vi, är tuffare och kräver fler
kompromisser mellan individ, organisation och ledning. 

Om resultatet
Om vi ser till resultatet som helhet råder det ingen tvekan om att förändringsarbetet i mångt och
mycket handlar om att förstå hur människor fungerar. Organisationer består av människor och det
är medarbetarna i organisationerna, inte ledningen eller förändringskonsulterna, som får saker att
hända och som genomför själva förändringen. Både författarna och konsulterna skiljer på ett
gammalt traditionellt synsätt och ett nyare modernare, även om konsulterna inte alltid använder
samma ord. Det modernare synsättet sätter individerna i centrum och kräver på så vis en större
förståelse för hur människor fungerar ur en humanistisk synvinkel. Förvånansvärt länge har
människan i organisationen närmast betraktats som vilken kugge i systemet som helst, som
fungerar som en maskin och därför till viss del också kan skötas på ett maskinartat sätt. Både
författarna och konsulterna är överens om att det traditionella synsättet behöver förändras.
Författarna verkar inte nog många gånger vilja påpeka vikten av detta. Konsulterna menar i
princip, utan att vilja dra alla över en kam, att organisationens ledning i bästa fall har förstått att
det gamla sättet inte fungerar. Den tänkta förändringen uteblir och därför behöver de ta till ett
nytt angreppssätt; människor måste göras delaktiga och de måste lyssnas på. Att verkligen göra
detta är krävande. De gamla tankemönsterna som ligger till grund för hur vi under lång tid byggt
upp arbetslivets organisationer har skapat strukturer som inte går att ändra över en natt.
Förutom att förändringsarbete handlar om att allmänt förstå hur människor fungerar är det också
viktigt med förståelsen att människor påverkas och präglas av sin omgivning. Författarna talar
om system, relationer, struktur och kultur. Ett företags kultur, det gemensamma kollektiva
tolkandet, tänkandet och handlandet, kan verka både främjande och hämmande i ett
förändringsarbete. Ibland är det svårt att synliggöra kulturen eftersom den ”sitter i väggarna”,
men det borde ändå vara av intresse att känna till något om kulturen innan en förändring startas.
Förändringen som sådan, tidpunkten för förändringen eller något annat kanske går rakt emot vad
som enligt organisationens kultur egentligen är möjligt. Istället för att ge förändringen stöd leder
förändringsinitiativet till ett onormalt starkt motstånd. Om däremot företagskulturen är känd
borde chanserna öka till att en alltför kontroversiell, svårgenomförbar och kanske direkt
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ogynnsam förändring undviks. Enligt oss är en företagskultur inget man snabbt bygger upp, den
behöver tid på sig för att formas. I en organisation där det sedan länge råder en miljö präglad av
bland annat delaktighet, kommunikation och lärande, ett ur förändringsarbetessynpunkt
främjande klimat, borde ha lättare för att genomföra lyckade förändringar. 

Om en förändring verkligen skall kunna genomföras behöver de som berörs av förändringen
medverka och då måste deras engagemang väckas. Det handlar om att få organisationen med sig,
att medarbetarna ska ”köpa det här”, som en av konsulterna uttryckte saken. För skapa
engagemang bland medarbetarna behöver de redan på ett tidigt stadium göras delaktiga och
involveras i förändringsarbetet. Delaktigheten är nödvändigt för att medarbetare ska vilja
förändra, vilket i sin tur är förutsättning för förändringen faktiskt ska kunna äga rum. Detta kan
tyckas självklart vilket det i stor utsträckning är för både författarna och konsulterna, men
återigen, det är inte alltid självklart för ledningen ute på företagen. Möjligtvis förstår man
principen av detta ute på företagen, man förstår att delaktigheten är viktig, men att därifrån
faktiskt skapa och tillåta delaktighet är steget långt. Att bara gå ut och informera om att en
förändring ska ske skapar varken delaktighet eller engagemang, oavsett hur färggranna
overheadbilder som används eller vilka festligheter som ramar in informationstillfället. Resultatet
kan bli så förödande som en av konsulterna gav exempel på; ”Det tog nitton veckor att utforma
problemstrategin, det tog medarbetarna nitton minuter att missförstå den”.

Vi tycker det borde räcka med viss eftertanke eller självinsikt för att förstå att delaktighet är en
förutsättning för engagemang, det ska inte behövas någon beteendevetenskaplig skolning för att
inse detta. Problemet är dock, som nämnts, att det traditionella synsättet på hur organisationer
och människor fungerar är djupt förankrat i vår företagskultur. Det mer moderna synsättet som är
betydligt mer omfattande vad gäller hänsyn och förståelse för hur människor fungerar, antar vi
kan få svårt att få fäste inte minst på grund av det snabba, hektiska tempot och den otålighet som
råder i både samhällsliv och arbetsliv. Att låta människor vara delaktiga från början och att
genuint ta hänsyn till medarbetarna i ett förändringsarbete tar både mer tid och ställer andra och
nya krav på både kunskaper och förmågor. Detta kan säkert vara svårt för en företagsledning och
i viss mån även för övriga organisationsmedlemmar att hantera. Kanske leder tidskraven eller
helt enkel okunskapen om delaktighetens betydelse till att man från ledningens sida antingen
själva eller tillsammans med externa konsulter, försöker ta genvägen till en förändring genom att
bara informera. Dessvärre är förändringsarbetet mer komplext än så och risken blir att de goda
resultaten uteblir.

Dialogen är ett av delaktighetens viktigaste verktyg och både dialog och kommunikation spelar
en stor roll i förändringsarbetet, det verkar författarna och konsulter vara ense om. Dialogen
bjuder in till delaktighet, den bidrar till en gemensam förståelse och mening och till enskilt och
gemensamt lärande. Den gör det möjligt för en företagsledning att fånga upp viktiga synpunkter
och fakta samt att svara på frågor och möta invändningar. Kommunikationen möjliggör
samspelet mellan människorna på arbetsplatsen och den bygger broar mellan olika hierarkiska
nivåer. För att skapa goda förutsättningar för kommunikation behövs praktiska
kommunikationsmöjligheter. Ledningen behöver ta sig tid att föra dialog och mellancheferna
behöver tid att lyssna på och prata med sina medarbetare. Det tar mer tid att kommunicera och
föra dialoger än att enbart gå ut och informera eller ge order. Det krävs ledare och chefer som kan
och orkar engagera sig i andra människor och som har förmåga att kommunicera på ett bra sätt.
Till exempel behöver de kunna hantera olika situationer som uppstår till följd av diskussioner
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samt klara av att bli kritiserade och utsatta för synpunkter. Det optimala, tycker vi, borde vara att
ta sig an var och en av de medarbetare som berörs av förändringsarbetet och försöka möta dem
där de är. Det handlar om att ge sig tid till att bemöta tankar, frågor och funderingar på vad
förändringen innebär för en medarbetare personligen. Vad som sedan resursmässigt är praktiskt
möjligt, och vilka förutsättningar som ges, varierar självklart mellan olika företag. Ett geografiskt
utspritt företag med hundra- eller tusentals anställda kan jämföras med ett mindre företag där alla
anställda, inklusive ledningen, befinner sig på en och samma plats. Nu tror inte vi att företagets
storlek egentligen har så stor betydelse. Det som verkar vara betydligt mer avgörande är hur väl
man är medveten om människans betydelse i förändringsarbetet. Att kommunikation och dialog
sedan behöver systematiseras på olika sätt, liksom att det krävs olika medel för att de skall
fungera, är en annan sak.

I litteraturen likställs ofta förändring med lärande. Åtminstone ses lärandet som en av de
viktigaste förutsättningarna för förändring, vilket även våra intervjupersoner nämnde. De menar,
precis som författarna, att förändring innebär att lära nya saker men de är mer handfasta i sin
beskrivning av temat. Sammanfattningsvis ges lärandet stort utrymme i förändringsarbetet vilket
på sätt och vis gör förändringsarbetet till en pedagogisk utmaning. Att ha goda pedagogiska
kunskaper, och förstå hur människor lär sig, borde öka möjligheterna till en lyckad förändring.
Om innebörden av begreppen första och andra ordningens lärande jämförs med begreppen
förändring av första och andra ordningen, tydliggörs hur nära lärande och förändring ligger
varandra.

Det finns också intressanta paralleller mellan lärprocessens och förändringsprocessens faser.
Gemensamt för dem båda är att de måste ses som cirkulära processer, inte som ett linjärt förlopp;
aktion behöver varvas med reflektion och de olika faserna måste få ta tid. Även om det uppstår
perioder när inget tycks hända så innebär inte tiderna för reflektion att människorna i
organisationen är sysslolösa. Tvärtom befinner de sig i ett mognadsstadium, ett stadium som
förbereder för att snart ta nästa steg. Mognadsstadiet behövs för att den nya kunskapen skall
hinna sjunka in eller att den, eller förändringen, till slut uppfattas som något självklart. Precis
som litteraturresultatet säger, säger också våra egna erfarenheter att förändringsprocessen sällan
ges den tid som behövs. Det är stor risk att företagsledningen ser mognadsfaserna som en signal
på att förändringsarbetet inte fungerar eller att det har avstannat. Det ligger då nära till hands att
driva på extra hårt eller till och med pröva nya grepp igen. Resultatet blir att man förändrar och
förändrar och förändrar, men utöver att organisationen tappar kraft, energi och engagemang så
händer inget.

De många förändringarna påverkar förändringsmotivationen. Resonemangen kan kopplas till
förändringsmotstånd och nödvändigheten att göra förändringen meningsfull; att rationellt
motivera men också känslomässigt engagera. Om en ledning mitt i en förändringsfas ska
förändra på nytt finns risken att förändringsdirektiv uppfattas som något som inte behöver tas på
allvar. Förändringsarbetet ges ju ändå inte tid till att fullföljas och medarbetare ser, kanske också
ofta med rätta i många fall, att förändringen inte är till någon nytta för verksamheten. Resultatet
av detta blir alltifrån en allmänt förändringstrött organisation som präglas av allt från
”låtsasförändringar”, oengagemang och passivitet till ett direkt motstånd mot förändringarna.
Författarna, såväl som konsulterna påpekar att eftersom människor är olika varierar också
inställningen till förändringar; det som för en person kan innebära en efterlängtad utmaning kan
för en annan person leda till stor oro och innebära allt annat än positiva känslor. Förutom
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obehagskänslor inför något nytt kan också bristen på delaktighet, risken att förlora positioner,
inflytande och prestige hänga samman med olika former av förändringsmotstånd. Motstånd bör
inte ses som något negativt i sig utan snarare som något av en naturlig mänsklig reaktion.
Författarna menar också att motstånd skapar engagemang och ett engagemang är en viktig
drivkraft för att orka driva igenom en förändring. Vidare hjälper motståndet till att på förhand
upptäcka olika hinder och fallgropar som under förändringsarbetets gång riskerar att äventyra
förändringen. Med tanke på detta bör de som försöker genomföra en förändring kanske reagera
med oro om inget motstånd sker och fråga sig vad det egentligen beror på. Av samma skäl är det
heller inte lyckat att kategoriskt hamra ner allt motstånd på vägen. 

Om förändringar, kvartalskapitalism och ohälsa
Vi tror att många håller med oss när vi påstår att dagens globaliserade samhälls- och arbetsliv
kännetecknas av ständiga förändringar, allt högre krav och ett allmänt tuffare tempo. Den
ekonomiska tillväxten och den tekniska utvecklingen sätts i främsta rummet och karaktäriseras
av många som nödvändigt för vår välfärd. Företagens villkor ändras ständigt och förmågan att
hantera omvärldsförändringar och anpassa sig efter dem, det vill säga att hela tiden förnya sig i
linje med dem, blir avgörande för företagets framtid. Förmågan och kraften att förändra blir
därmed något en företagsledning gärna visar upp och något som aktieägare gärna vill se. Krafttag
mot olönsamhet premieras med högre börskurser, men frågan är om dessa krafttag alltid är så
effektiva. Vad är det som säger att de åtgärder som skisseras inte utgör ett av många exempel på
det som ser ut att fungera på papperet men som inte fungerar i praktiken? Intentionerna med
förändringsarbetet kan vara goda och sett från utsidan verkar det bra, men risken finns att de
långsiktigt positiva effekterna som eftersträvas kan utebli, det som sägs görs inte.

Även förändringar kan vara på modet. Under vissa perioder är det kvalitetscertifieringar som
gäller, vid andra är det nya datorsystem och ovanpå detta kommer regelbundet nya sätt att
organisera sig. Modet leder till att förändringar följer på förändringar och sällan ges den tid som
krävs för att de skall sjunka in i organisationen, vilket naturligtvis är tröttande på sikt. En
förändring är ju något som oftast sker vid sidan om den vardagliga verksamheten som också
måste skötas. På toppen av ordinarie arbetsuppgifter skall nya arbetssätt tas fram och prövas, nya
saker skall läras in och gamla läras av etcetera. Förutom den extra bördan och den ökade
tidspressen, bidrar nog detta ständiga förändrande också till ökade oklarheter om vart företaget
egentligen är på väg och vad som egentligen gäller för de olika organisationsmedlemmarna. 

För att göra en koppling till hälsa och till den alltjämt ökande sjukskrivningen för psykisk ohälsa,
kan nämnas att en påtaglig stressor i arbetslivet är obalansen mellan de krav som ställs på
individen och kontrollen denne upplever sig ha över situationen. Att ständigt ändra arbetssätt,
rutiner och relationer innebär för många både ökade krav och mindre kontroll, förutom att
förändringar i sig är stressframkallande. I detta hälsoperspektiv får förändringsarbetets
delaktighetsresonemang nytt ljus på sig. Att vara delaktig, välinformerad och ha möjlighet att
påverka utvecklingen i ett förändringsarbete gör inte bara att den planerade förändringen får
större chans att bli lyckad, delaktighet påverkar också människors hälsa i positiv bemärkelse.
Trots nödvändigheten av och fördelarna med delaktighet finns det också risker. Ett alltför
omfattande engagemang och en alltför utbredd delaktighet kan till slut slå tillbaka eftersom det
kan leda till en obalans mellan krav och kontroll. Vi menar inte att delaktigheten i sig kan leda
till problem, utan att den tvärt om är att förorda, men det gäller att inte driva flera omfattande
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förändringsarbeten samtidigt och inte heller flera olika förändringsarbeten där samma människor
ingår.

För vår egen del är vi övertygande om att förändringar, som i hög utsträckning tar hänsyn till
människor när de genomförs, fungerar bättre. De blir, om målet med förändringen är
marknadsmässigt riktigt, mer lönsamma, åtminstone på något längre sikt. Dessvärre innebär
begreppet ”längre sikt” för många företag inte mycket mer än två hela kvartal. Kanske är
kvartalskapitalismen en av de stora faktorerna som gör det svårt att ta hänsyn till hur människor
fungerar. Frågan är hur effektiv och lönsam kvartalskapitalismen egentligen är med tanke på de
ständigt ökade kostnaderna för ohälsa och, när vi talar om förändringsarbete, hur många
förändringar resulterar egentligen i en önskvärd bestående förändring och hur många kostar mest
ork, tid och pengar. Detta är frågor vi gärna uppmanar till att fundera över.

Slutord 
Med detta arbete har vi försökt bidra till att synliggöra förändringsarbetets olika
kunskapsområden genom att söka efter vad man generellt behöver förstå veta och kunna för att
arbeta med förändringar. Vi tycker oss med arbetet ha skapat en samlad bild av kunskaper som är
generellt viktiga för ändamålet. Denna första kartläggning, eller beskrivning, som nu gjorts
tycker vi ger en bra grund att bygga vidare på. I ett nästa steg skulle de ämnesområden eller
teman vi belyst kunna fördjupas och delas in i olika specifika teorier. Att lära sig ordna och
sortera i kunskapsområden, som vi gjort i detta arbete, är något vi vill rekommendera andra som
är intresserade av att studera eller arbeta med förändringar. En studie av detta slaget tillför en
utvecklad begreppsapparat och en möjlighet att lite djupare diskutera och förklara olika teman.
Sedan får inte betydelsen av praktisk erfarenhet glömmas bort. Vi ser många fördelar med att
vara teoretiskt orienterade men för förändringsarbetets bästa är en kombination av teoretisk
kunskap och praktisk erfarenhet det mest önskvärda.

Förutom att gå vidare i en fördjupande studie och bryta ner kunskapsområdena till olika teorier,
skulle det vara intressant att undersöka hur förändringsarbeten bedrivs ute på företag när inte en
förändringskonsult eller någon annan person som är skolad i förändringsarbete medverkar. Det
vore spännande att ställa samma frågor till ledning, mellanchefer och medarbetare som vi ställt
till litteraturen och konsulterna, för att få reda på hur dessa personer ser på vad som är viktigt att
förstå, veta och kunna om förändringsarbete. En annan intressant utmaning skulle en utvärdering
av ett förändringsarbete med litteraturstudien som grund kunna vara. Likaså skulle det vara
intressant att få fundera över ett kommande förändringsarbetes utfall genom att på förhand
bedöma förståelsen för förändringsarbetets komplexitet.

Litteraturlista

Ahrenfelt, B. (2001). Förändring som tillstånd. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur.



43

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur.

Angelöw, B. (1991). Det goda förändringsarbetet. Om individ och organisation i förändring.
Lund: Studentlitteratur.

Augustinsson, S. (2000). Perspektiv på lärande och förändring i organisationer.
(Licentiatuppsats 2000:26). Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för arbetsvetenskap.

Björk, L., Docherty, P., Forslin, J., & Stjernberg, T. (1990). Att behärska föränderligheten.
Stockholm: Arbetsmiljöfonden.

Brunsson, N., & Olsen, J. P. (1990). Makten att reformera. Stockholm: Carlssons.

Bruzelius, L., & Skärvad, P-H. (2000). Integrerad organisationslära (8:e rev. upplagan). Lund:
Studentlitteratur.

Carlsson, J. (2000). Logiskt förändringsarbete. Olika ansatser för operativ utveckling.
(Avhandling 43). Linköping: Linköpings Universitet, Department of Management and
Economics.

Ericson, T. (1998). Förändringsidéer och meningsskapande. En studie av strategiskt
förändringsarbete. (Doktorsavhandling 37). Linköping: Linköpings Universitet, Ekonomiska
institutionen.

Haslebo, G., & Nielsen, K. S. (1998). Organisationsförändring. Lund: Studentlitteratur.

Hultman, G., & Klasson, A. (1995). Förändringens dynamik. En problematisering av
förändringsprocesser, delaktighet och lärande. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen
för pedagogik och psykologi.

Ingelgård, A., Norrgren, F., Shaller, J. (2000). Projektredogörelse. Inverkan av
förändringsarbete på mänsklig och organisatorisk utveckling. Göteborg: Chalmers Tekniska
Högskola.

Kotter, J.P. (1996). Leda förändring. Malmö: Egmont Richter.

Kronvall, K., Olsson, E., & Sköldborg, T. (1991). Förändring och lärande. En utmaning för
offentlig sektor. Lund: Studentlitteratur.

Ljungström, K. (1996). Förändring som leder vidare. Idéer och metoder för framgångsrik
förändring i företag och organisationer. Uppsala: Konsultförlaget i Uppsala.

Löwstedt, J. (Red.). (1995). Människan och strukturen. Organisationsteori för förändring.
Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.

Olsson, E. (1985). Mellanmänskliga förändringsprocesser. Lund: Studentlitteratur.



44

Patel, R., & Tibelius, U. (Red.). (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Reinholdtsen, E. (Red.). (1994). Förändringen! Utveckling av verksamhet, ledarskap och
medarbetare. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademin. (IVA).

Rendahl, J. E., Hart, H., Lawer III, E. E., Ledford Jr, G. E., & Norrgren, F. (1995). Att förändra
och leda morgondagens arbete. Stockholm: VIS STRATEGI AB. 

Svedberg, L. (1997). Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Watzlawick, P., Weakland, J., & Fish, R. (1996). Förändring. Att ställa och lösa problem. (M.
Frisch, övers.). Stockholm: Natur och Kultur. (Original publicerat 1974).

Werr, A. (1994). Ansatser, metoder och verktyg för förändring. Stockholm: Institutet för
arbetslivsforskning. 

Wisén, J., & Lindblom, B. (1999). Effektivt projektarbete (5:e upplagan). Stockholm: Norstedts
Juridik.

Åkesson, G. (1997). Företag i strategiskt vakuum. Om aktörer och förändringsprocesser.
Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska Forskningsinstitutet. 

Öquist, O. (1992). Systemteori i praktiken. Göteborg: Förlagshuset Gothia.


	Förändringsarbete inom organisationer
	Sammanfattning
	InnehållsförteckningInledning2Bakgrund2Förändr�
	Inledning
	Bakgrund
	Förändringsarbete - hög generalitet
	Förändringsarbete – teori och praktik
	Problemformulering, syfte, avgränsningar
	Problemformulering
	Syfte
	Avgränsningar
	Metod
	Vårt arbetssätt
	Förändringsarbetets kunskapsområden utifrån li�
	Bibliotek, databaser, kurslitteratur och referenslistor
	Valfria sökord, titel, ämnesord
	Generellt innehåll
	Så här gjorde vi sedan
	Kritik, reflektion, kommentarer
	Förändringsarbetets kunskapsområden utifrån pr�
	Intervjuer som undersökningsteknik, tanken bakom�
	Urvalskriterier
	Så här gjorde vi intervjuerna
	Kritik, reflektion, kommentar
	Begreppsförklaring
	Att förklara förändring
	Förändring av första och andra ordningen
	Förändring som förbättring och förnyelse
	Första, andra… och ställföreträdande förändrin
	Från nuläge till bör-läge
	Medvetna, planerade, spontana
	Förändring i uppsatsen
	Resultat utifrån litteratur
	Synsätt
	Gammalt och nytt synsätt
	Det finns olika synsätt på organisationer och hu
	Gamla och nya synsätt, två huvudperspektiv
	Gammalt synsätt djupa rötter
	Nya sätt att tänka efterlyses
	Nytänkande – att se skillnad på levande och meka
	Nytt synsätt gör förändringsarbetet till en pr�
	Människan i centrum
	Förändringar styrs inifrån
	Delaktighet
	Med människan i centrum blir delaktigheten själv
	Förändringssätt och delaktighet
	Människan i ett sammanhang
	System och relationer
	Vi befinner oss i ett system
	Relationer och samspel, sociala processer
	Struktur och kultur
	Organisationens struktur påverkar människors han
	Kulturen, en grund för människors handlande och 
	Förutsättningar för en fungerande organisation
	Vikten av och svårigheten att synliggöra kulture
	Kommunikation
	Kommunikation som samspelsverktyg
	Kommunikation, lärande och omtolkning
	Förändringsmotstånd
	Förändringar möts ofta av motstånd
	Förändringsmotstånd, en viktig drivkraft
	Motstånd för ledning och motstånd för understä
	Variationer i motstånd
	Orsaker till motstånd
	Motståndsfaser
	Konflikter
	Lärande och förändring
	Lärande - en förutsättning för förändring
	Lärande av första och andra ordningen
	Förändringsprocesser och organisatorisk inlärni�
	Individuellt och organisatoriskt lärande
	Lärprocessens och förändringsprocessens faser
	Lärprocessens faser
	Förändringsprocessens faser
	Resultat utifrån praktiker
	Förändring
	Förändring utifrån ett behov
	Från ett nuläge till ett börläge
	Att få organisationen med sig
	Delaktigheten är avgörande
	Kommunikation och dialog
	Att förstå människor
	Individen är nyckeln till förändring
	What´s in it for me?
	Rationella skäl och känslomässigt engagemang
	Men, människor är olika …
	Lärande
	Ledning och ledarskap
	Ledningens synsätt och ledarskapets förståelse �
	En fot kvar i det gamla
	Ledningens övertygelse
	Diskussion
	Författarna och konsulterna
	Om resultatet
	Om förändringar, kvartalskapitalism och ohälsa
	Slutord
	Litteraturlista

