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Abstrakt (sv) 
 

Bakgrund:  

Förändringstakten i dagens samhälle ställer stora krav på företagen att snabbt kunna anpassa 
sig efter omvärlden. Ett företag med ambitionen att snabbt kunna förändra sig, kräver 
förändringsbenägna och flexibla medarbetare. I Sverige är detta en verklighet som idag har 
nått in i vart och var annat företag. Vissa genomför förändringar av praktiska skäl men många 
med syftet att vitalisera organisationen och nå epitetet ”lärande organisation”. En lärande 
organisation behöver läraktiga medarbetare. Men vad är det som sker i en 
organisationsförändring? Hur ser de berörda individerna på de förändringar som numer sker 
allt oftare i arbetslivet? Föder organisationsförändringar lärande hos individerna?  

Syftet: 

Syftet med min studie har varit att studera hur yrkesverksamma ser på och resonerar kring 
lärande i och med förändringar på sina arbetsplatser.  

Metod: 

Studien utgår ifrån en sociokulturell ansats där jag med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
försökt att få mina respondenter att med egna ord berätta om sina upplevelser av lärande, 
positiva som negativa, som skett i samband med förändringar i sitt yrkesliv.  

Resultat:  

Analysen av respondenternas berättelser visar att förändringar i arbetslivet leder till att 
individerna gör viktiga erfarenheter och att ett visst slags lärande sker.  

Olika individer har olika behov när det gäller vad som premierar deras lärande. Medan vissa 
är i stort behov av trygghet har andra ett större behov av att veta syftet och nyttan med det 
som ska åstadkommas. Gemensamt för dem alla är att grunden för en bra förändringsprocess 
ligger i den information och den kommunikation som sker inom organisationen.  

Nyckelord: 

Lärande i arbetslivet, vuxnas lärande, förändring, organisationsförändring, lära av förändring, 
motstånd 

 



Abstract (eng) 

 

Titel:  

“To learn from changes” – a study of employees experiences of learning in the context of 
change at work 

 Background: 

The speed of change in todays society places considerable demand on businesses adaptability. 
A business wishing to quickly change course requires flexible employees with a will to 
change. Some carry out changes for practical reasons while many do so to vitalise the 
organisation and create a learning organisation. A learning organisation needs teachable 
employees. But what is it that happens in the course of organisational change. How do the 
individuals involved view these changes which are more and more common in working life. 
Does organizational change lead to learning amongst individuals?  

Purpose: 

The purpose of this study is to study how employees view and reason with regard to learning 
in the context of change at their workplaces. 

Method: 

The study uses a social cultural approach where semi-structured interviews are used to 
encourage the respondents to describe positive and negative experiences of learning, that have 
taken place in conjuncture with changes in their work life. 

Result: 

The analyses of respondents descriptions shows that changes in work life give the individuals 
important experience and that a certain kind of learning does occur. 

Different individuals have different needs with regards to what encourages their learning. 
While some are in great need of security, others have a greater need to know the purpose and 
usefulness of what is to be achieved. The common basis for all is however the management of 
information and communication within the organisation during the process of change. 

 

Keywords: 

Learning in working life, adult learning, change, organizational change, learn from change, 
resistance 
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Inledning  
Oavsett vilken bransch man tittar på i Sverige idag så har arbetslivet undergått stora 
förändringar de senaste decennierna. Tittar man på vad statistiken säger så uppger 30-50% av 
de sysselsatta i olika sektorer i svenskt näringsliv att de varit med om någon slags 
omorganisation på sin arbetsplats (Tedenljung, 2008). Med informationsteknologins 
fullkomliga explosion av möjligheter har konkurrensen och möjligheterna öppnats för alla. Nu 
konkurrerar du inte bara med likartade branscher i din närhet utan du som företagare har hela 
världen som marknad. Du kan snabbt nå ut med dina produkter och du har alla möjligheter att 
jämföra dig själv mot andra företag på andra sidan jordklotet. Kan du inte agera snabbt och 
visa att du kan prestera och leverera så hamnar du obönhörligen på efterkälken i konkurrensen 
(Tedenljung, 2008). 

När företagen förstod nödvändigheten med att kunna anpassa sig efter den föränderliga 
omvärlden så insåg man även behovet av att få sin interna organisation att vara flexibel. 
Redan på 70-talet myntades begreppet lärande organisation och sågs som lösningen för att 
kunna bemöta detta krav på flexibilitet. Då, som nu, karaktäriserades en lärande organisation 
av dess förmåga att upprätthålla ett systematiskt lärande för att kunna möta de alltmer 
komplexa förändringarna i omvärlden. Om ett företag ska kunna växla om och snabbt byta 
riktning gäller det att inte bara organisationen utan även dess medarbetare är flexibla och 
förändringsbenägna (Säljö, 2000). Säljö skriver vidare: 

”I vad som kallas informations, eller kunskapssamhället är lärande och kunskapsbildning 
frågor som är mer synliga och centrala än någonsin tidigare. Utbildning ses allt mer som ett 
livslångt projekt och är inget som vi gör en gång för alla i vår ungdomstid (..) Teknikbyten i 
produktionen, ändringar i verksamheters organisation och innehåll och arbetsuppgifter leder 
till att människor måste ställa in sig på kontinuerligt lärande” (Säljö, 2000 s.239) 

Efter många år av fokusering på organisationerna så har flera forskare övergått till att lyfta 
betydelsen av individernas lärande för att skapa lärande organisationer. Argyris, en av de 
framstående forskarna i sammahanget, menar till exempel att en högre form av lärande hos 
individerna, ”double-loop-learning”, är nödvändig för ett företag som ska kunna ta bra beslut i 
en föränderlig omvärld. (Argyris, 1994) Det finns många faktorer som påverkar och 
underlättar för lärande inom en organisation. Förändringar är en av dessa faktorer (Alvesson, 
2002, Ellström, 2004, Säljö, 2000). Men hur upplever individerna själva att förändringar 
påverkar deras lärande? Sker det efterfrågade lärandet av sig själv om man som företagsledare 
bara ser till att hålla organisationen i ständig förändring? (Tedenljung, 2008) 

I denna uppsats studeras individers subjektiva upplevelse av lärande i en föränderlig 
arbetsmiljö. Vad lärs, och på vilket sätt sker lärandet i en organisationsförändring? Och vilken 
roll spelar kommunikationens i en föränderlig arbetsmiljö? 
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Syfte och precisering av syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur åtta yrkesverksamma tjänstemän ser på och 
resonerar kring lärande i och med förändringar på sina arbetsplatser.  

Frågeställningar/forskningsfrågor      
- Vad och på vilket sett upplever de intervjuade att de har lärt i samband med 

genomförda organisationsförändringar? 
- Hur påverkar känslor av motstånd förändringen? 
- Vilken roll upplever de intervjuade att kommunikation har för lärande i en föränderlig 

organisation? 

Teori och tidigare forskning 
Denna uppsats tar sin teoretiska utgångspunkt framför allt i ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och utveckling som grundades av Vygotskij i början på 1900-talet. Trots att 
perspektivet har snart 100 år på nacken är den i högsta grad levande och under fortsatt 
vidareutveckling genom forskare som bland andra Roger Säljö och även Per-Erik Ellström.  

Det som utmärker det sociokulturella perspektivet är synen på människan och dess lärande. 
Individen är här aktiv i sitt lärande och lär i interaktion med sin sociala och kulturella 
omgivning. När Säljö (2000) talar om det mänskliga lärandet är det framförallt tre företeelser 
som utmärker sig: Människans förmåga att utveckla och använda intellektuella redskap 
(psykologiska, språkliga), fysiska redskap (motorer, glasögon, flygplan etc) samt förmågan 
att kommunicera med varandra.  

Som djur är människan underlägsen många andra djur på många sätt. Vi är varken speciellt 
snabba eller starka och kan inte konkurrera med många andra djur när det gäller hörsel, syn 
eller luktsinne. Det som däremot urskiljer oss och som gör att vi trots allt står överst i 
matkedjan är just kombinationen av ovanstående punkter. Överföringen av kunskaper och 
färdigheter sker i interaktion med andra människor. Säljö använder här begreppet mediering 
för att med ett gemensamt ord benämna de olika sätt som information kan föras från en person 
till en annan. Mediet i sig kan bestå av en text, det talade ordet eller till och med via en bild. 
Men då det sociokulturella perspektivet betonar individens aktivitet i hennes 
kunskapskapande så är den muntliga kommunikationen den mest betydelsefulla i 
interaktionen med omgivningen. Det är med andra ord vår förmåga att använda språket och 
föra vidare de kunskaper vi införskaffat, som är den främsta orsaken till att vi kan lära av 
andras erfarenheter.  

Människan, som i andra samtida teorier setts som mer eller mindre passiv i lärsituationen, ses 
i det sociokulturella perspektivet som aktiv i sin lärande. Hon konstruerar sin förståelse av 
omvärlden i interaktion med sin sociala omgivning. Det var bland annat denna syn på lärande 
som markant skiljde Vygotskij från behaviorister som Pavlov och Watson. Medan de menade 
att människans lärande var en intern process sedd som en reaktion på yttre påverkan, menade 
Vygotskij att man inte kan isolera sin syn på lärandet till en process som sker inom individen 
utan något som måste ses i samband med individens sociala kontext.  
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Lärandet är i den här bemärkelsen en konstant följeslagare och något som sker i alla sociala 
sammanhang. På det sättet menar Vygotskij att människor vare sig de vill eller inte ständigt 
befinner sig under utveckling och förändring.  

”Människor befinner sig ständigt under utveckling och förändring. Vi har i varje situation 
möjlighet att ta över och ta till oss – appropriera – kunskaper från våra människor i 
samspelssituationer.” (Säljö, 2000 s. 119) 

Synen på kunskap 
I det sociokulturella perspektivet ser man medvetandet som något som är tätt sammankopplat 
med lärande. Det mänskliga medvetandet/lärandet sker i en ständigt pågående process i två 
plan. Den Inter-mentala processen sker i samverkan med andra och den Intra-mentala 
processen sker då kunskapen approprieras med andra ord flyttar in i individen och görs om 
till något ”eget” associerat. (Säljö, 2000) 

Säljö gör här en markant skillnad på begreppen information och kunskap. Individen kan i 
olika sammanhang ha samlat på sig mängder med information som den kommer ihåg  men 
detta är inte samma sak som att individen har kunskap inom området. För att det ska kunna 
kallas kunskap måste individen ha approprierat problemet så pass att hon/han kan använda sig 
av informationen i sitt handlande fram över. Kunskapen är så sett ett intellektuellt redskap 
man kan använda sig av för att lösa problem eller på annat sätt hantera kommunikativa och 
praktiska situationer på ett ändamålsenligt sätt.  

Säljö (2000) tar upp detta som ett problem när det gäller lärande i institutionaliserade miljöer 
som skolan. Han menar här att lärandet riskerar att ske för lärandets egen skull och att 
kopplingen till nyttan tenderar att tappas bort. Får den lärande individen ingen hjälp med att 
koppla informationen till nyttan, dvs hur kunskapen ska användas, riskerar man att individen 
missar en viktig aspekt i lärandet och själva approprieringen gås om miste. 

Ellström (2004) betonar, precis som Säljö, betydelsen av ett lärande integrerat med det 
dagliga arbetet. Han lyfter fram det viktiga samspelet mellan formellt och informellt lärande i 
organisationer. Det formella lärandet som till exempel sker i utbildningssammanhang kan 
planeras och utvärderas, men det informella lärandet, som sker i minst lika stor utsträckning, 
är däremot svårare att styra. Det informella lärandet är det omedvetna och icke planerade 
lärandet som sker genom de erfarenheter vi gör i och med att vi engagerar oss i olika 
aktiviteter. Ellström menar att lärandet här i stor del styrs av den erfarenhetsbakgrund som 
individen redan har. Det som individen lär av en situation påverkas av vilket självförtroende, 
vilka intressen och vilka erfarenheter och kunskaper personen har sedan tidigare. (Ellström, 
2004) 

När Ellström pratar om vilket lärande som sker (formellt liksom informellt) så delar han upp 
det mellan att vara av reproduktiv och/eller utvecklingsinriktad art. Om en individ förvärvar 
reproduktiv kunskap så kan det innebära att den förbättrat och kanske effektiviserat sättet hon 
hanterar sina arbetsuppgifter. Färdigheterna handlar ofta om mer eller mindre rutinbetonade 
arbetsuppgifter. Jämför vi det reproduktiva med Ellströms syn på utvecklingsinriktade 
kunskaper så handlar detta mer om att individen fått en förmåga att omtolka och förändra sina 
tidigare införskaffade kunskaper. Skillnaden ligger här i individens förmåga att inte bara 
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utföra arbetet på ett bättre sätt utan att hon har möjlighet att mer kritiskt ifrågasätta och 
utveckla sina tidigare gjorda kunskaper och kompetens. 

Uppgiftens roll för lärande i sociokulturella sammanhang 
Marianne Döös, professor i pedagogik, använder sig av ett mindre vanligt uppgiftsperspektiv 
när hon i sin forskning tittar på lärande i förändringsprocesser (i Tedenljung, 2008). Hon 
menar att genom att utgå ifrån individens subjektiva tolkning av sin arbetsuppgift får man en 
bättre förståelse för förändringsprocessens olika skeden. Uppgiften får på det här sättet rollen 
av att agera som glasögon genom vilka individerna skapar sin förståelse av sitt eget och 
andras arbete och även hur de ser på förändringen.  

Även om Döös ger individen större fokus i lärandet än vid till exempel Säljö och Ellström gör 
så anser Döös precis som andra sociokulturella representanterna att lärandet sker i interaktion 
med omgivningen. Lärandet ses som erfarenhetsbaserad process där individen i samverkan 
med sin omgivning förändrar sitt sätt att tänka och agera. I interaktionen med omgivningen är, 
även ur Döös synvinkel, kommunikationen otrolig viktig spelare. Men till skillnad från Säljö 
lyfter Döös även fram handlingen som en nästan lika viktig faktor. 

”Enskilda handlingar får avsedda resultat samtidigt som de också bildar grund i individens 
aktiva meningsskapande och reflekterande bearbetning.” (Tedenljung, 2008 s.77) 

Döös använder sig av en blomma för att förmedla individens aktiva roll i sitt 
kunskapsskapande. 

 

(Döös figur ”Blomman” i Tedenljung, 2008 s.78) 

I ovanstående figur ser vi att den lärande individen är i centrum. Men fokus läggs på 
kronbladen det vill säga individens aktiva kunskapsbyggande processer och 
omgivningsvillkor. Döös menar att individen utifrån sin tolkning av vad som hennes uppgift 
söker av, fångar in och använder sig av de lämpliga erbjudanden som finns till hennes hjälp. 
Det är individens intention med sin uppgift, baserad på hennes subjektiva uppgiftsförståelse, 
som styr vilka av handlingsmöjligheter hon väljer att nyttja. Genom förståelsen av uppgiften 
och nyttjandet av den specifika miljön bygger individen på det här sättet succesivt upp sin 
kunskap och inneboende erfarenhet.  
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Interaktivt lärande och subjektiva tankenätverk 
Genom att ständigt handla på det här sättet i små och stora sammanhang bygger vi människor 
upp kognitiva strukturer som vi sedan bär med oss. Dessa mentala kartor kallar Döös för 
Tankenätverk. Nätverken består av associationer och föreställningar knutna till olika upplevda 
situationer och händelser men är hela tiden öppna för förändring och rekonstrueras löpande 
allt efter som vi hamnar in nya situationer.  

Även på arbetsplatser kan vi enligt Döös, se liknande tankenätverk fast en kollektiv variant 
uppbyggt på företagskultur och gemensamma sanningar. Döös använder sig här av Dixons (i 
Tedenljung, 2008) tanke om kollektiva meningsstrukturer;  

”På arbetsplatsen återskapar och vidmakthåller vi kollektiva meningsstrukturer och ett slags, 
i organisationen, gemensamt överenskomna och för-givet-tagna förståelser, sätt att göra och 
tänka på.” (Tedenljung, 2008 s.81) 

Det som hos individen är öppet för förändring och under ständig konstruktion är i kollektivet 
på arbetsplatsen vanligen mer rigid och känslig för förändring.  

I en organisation har man ofta en gemensam verksamhetsuppgift. Uppgiften är det kitt som 
förenar aktörerna i organisationen. Medlemmarna behöver här ha en någorlunda gemensam 
tolkning av den gruppens uppgift samt av vad respektive individ ska bidraga med för att de 
gemensamt ska lösa uppgiften. När läget plötsligt förändras till exempel av att nya personer 
kommer in i arbetsgruppen ställs både uppgiften och individernas roller på spel och en 
osäkerhet infinner sig. Döös menar att den gemensamt uppbyggda tryggheten raseras. Den 
kollektiva meningsstrukturen som tidigare var ett stärkande kitt kan nu istället riskera att 
motverka förändringen. Den kollektiva sanningen ifrågasätts och en ny gemensamt formulerat 
uppgift ska sjösättas men nu baserad på de nya gruppmedlemmarna tolkningar. Döös menar 
att motstånd till förändring ofta kan härledas till att individerna och deras yrkesroller har 
skilda verklighetsbilder och därmed olika tolkningar av hur uppgiften skall utföras.  

I sin forskning upptäckte Döös att det var vanligt att individer med liknande syn på uppgiften 
pratade med varandra och på det sättet förstärkte sin egen tolkning. Inte förrän individerna 
(medarbetare och chefer lik väl som  förändringsledare) med olika förståelse interagerade med 
varandra kunde individens egna tankenätverk förändras och en ny gemensam kollektiv 
meningsstruktur byggas upp. Att kommunikation är viktig för att individens tankenätverk ska 
påverkas och i och med det föda ett förändrat handlandet säger både Säljö och Döös. Men 
Döös menar att det ibland kan vara handlingen som föder en förändrad tanke. Vilken väg som 
är bäst låter hon vara osagt. Döös uppgiftsteori bygger på erfarenhetsteorier där lärandet sker 
genom erfarenheter;  

”Kommer görande eller tänkande först i vuxnas erfarenhetslärande i vardagen? Ja, det är 
nog som med hönan och ägget. Men det finns ändå erfarenheter som talar för att 
tankenätverk är lättare att förändra om man börjar göra annorlunda.”  (Tedenljung, 2008 
s.105) 
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Sammanfattning av teoretisk ansats 
I den här studien är det ovanstående teorier som jag i huvudsak lutar mig på när jag analyserat 
mitt material. Det är den sociokulturella ansatsens syn på lärande som står i centrum. En syn 
där individerna är aktiva i sitt kunskapande. Och där allt lärande sker i interaktion med den 
sociala omgivningen och där individerna alltid är sammanlänkade med den kontext som de 
lever i.  

 

Metod  
I nedanstående avsnitt beskriver jag hur min studie är genomförd. Avsnittet redogör för mitt 
val av metod, hur jag gjort mitt urval av intervjupersoner samt hur jag rent praktiskt har 
genomfört den empiriska undersökningen och analysen. I slutet av kapitlet gör jag även en del 
reflektioner över mitt val av metod.  

Val av forskningsansats 
Utifrån syftet med uppsatsen att studera hur olika individer upplever och resonerar kring 
fenomenet lärande i samband med förändringar på sin arbetsplats har jag valt att använda mig 
av en kvalitativ analysmetod. (Fejes & Thornberg, 2009). Denna teoretiska modell är lämplig 
att använda när man som jag vill kunna utgå ifrån mina intervjupersoners berättelser för att 
sedan söka identifiera betydelsefulla mönster i deras upplevelser.  

Bogdan och Biklen (i Fejes, 2009) beskriver den kvalitativa studien som en process där 
forskaren med stor systematisk känsla analyserar sitt insamlade material för att successivt 
organisera och bryta ned det till hanterbara enheter för att slutligen hitta betydelsefulla 
mönster. Datat i forskningen samlas ofta in via mer eller mindre öppna intervjuer. 

I min studie har jag använt mig av öppna halvstrukturerade intervjuer för att både kunna styra 
intervjun så pass att respondenterna lockades att prata om samma fenomen men tillräckligt 
öppna för att ge dem utrymme att själv få berätta med egna ord. (Kvale, 1997) I 
intervjuguiden (se bilaga 1) har jag valt att börja med bakgrunds 

Genomförande – urval av respondenter 
Undersökningsgruppen i den här studien består av åtta personer fördelade på två mellanstora 
teknik-/kunskapsintensiva företag med placering i Västra Götaland i Sverige.  

Det ena företaget (Företag A) känner jag personligen väl till då jag själv arbetar på företaget. 
Det andra företaget (Företag B) hade jag näst intill obefintlig kunskap om annat än till 
namnet. Min första egentliga koppling med företaget var först i detta studiesyfte då jag i den 
här studien kom in på företaget och fick intervjua några av dess anställda.  

Företag A 
Då det var min egen arbetsplats som väckte min nyfikenhet för att genomföra den här studien 
var valet att utföra åtminstone en del av undersökningen på plats given.  

Jag kontaktade personalavdelningen på företaget och berättade om mitt ärende. När gensvaret 
var positivt bad jag personalavdelningen om hjälp med att hitta lämpliga personer för min 
studie. Mina instruktioner till personalavdelningen var att de skulle välja personer som inte 
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arbetar i min absoluta närhet samt att de skulle ha erfarenhet av förändringar på ett eller annat 
sätt. Jag ville även att personerna inte skulle befinna sig mitt uppe i en förändring just nu utan 
att de hunnit få lite distans till händelsen.  

Företag B 
För att hitta ytterligare ett lämpligt företag pratade jag med flera bekanta i min omgivning och 
fick där napp på Företag B. Anledningen till att jag fann just detta företag spännande var att 
det varit med om flera större organisationsförändringar en tid tillbaka.  

Jag fick även på detta företag hjälp med att välja ut några lämpliga personer som hade mina 
grundförutsättningar jag nämnde ovan, och som hade tid och möjlighet avsätta en timme till 
mig och min intervju. Även här bad jag om att få intervjua personer som varit med om 
förändringar i sin arbetssituation. 

Intervjuerna 
Min ambition har varit att intervjua åtta olika individer som arbetar på något av dessa två 
företag och har den gemensamma nämnaren att de har erfarenhet av en eller fler större 
förändringar. Blandningen av personer har medvetet varit stor för att se om jag trots detta 
kunnat hitta gemensamma teman i deras syn på lärande i arbetslivsförändringar. 

Det slutliga utfallet av intervjupersoner blev 5 personer från Företag A och 3 personer från 
Företag B. Det är 6 kvinnor och 2 män i olika åldrar som deltagit i studien. Några av 
personerna arbetar i chefs/ansvarsbefattningar och har erfarenhet både från att genomföra 
förändringar och från att själva ha varit med om organisationsförändringar. Två personer 
arbetar i en mer eller mindre ständigt föränderlig arbetsmiljö på grund av arbetsrotationskrav. 
En av de jag pratat med har tuffa erfarenheter av ”påtvingade” förändringar med 
sjukskrivning som följd.  

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats antingen i respondentens eget kontor eller 
i ett samtalsrum på annan plats i huset. Alla intervjuer föregicks av en stunds samtal där jag 
presenterade mig själv, min bakgrund, orsaken till att jag valt att skriva om just detta ämne 
samt informerade om att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 
frågade här även samtliga respondenter om de godkände att jag spelade in intervjun på min 
telefon.  Slutligen stämde jag av att respondenten uppfattat vad intervjun handlar om och hur 
den kommer att gå till samt att de fortfarande var villiga att deltaga.  

Alla intervjuer hölls med stöd utifrån en utskriven intervjuguide (se bilaga 1) och kunde 
genomföras med gott resultat utan upplevda hinder under intervjuns gång. 
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Analys av empiri 
En av de mer centrala delarna när det gäller en kvalitativ forskningsmetod är hur forskaren 
närmar sig och analyserar sin empiri.  

Steinar Kvale urskiljer fem huvudmetoder som kan användas för kvalitativ analys; 
Koncentrering, Kategorisering, Berättelse, Tolkning och Modellering. (Kvale, 1997)  

I den här uppsatsen används Giorgis kända och mycket välanvända analysmetod vilket 
överensstämmer med Kvales beskrivning Kategoriserande analysmetod; 

” Datamaterialet kodas i kategorier. Genom att analysera likheter och skillnader reduceras 
och struktureras den stora textmassan, som data utgörs av, till ett antal kategorier.” (Fejes, 
2009 s.33).  

Giorgis analysmetods som enligt Fejes (2009) är en av de mest använda för mindre 
undersökningar där det empiriska materialet har en mer begränsad omfattning består av fem 
steg: 

1. Bestämning av helhetsbetydelsen 
2. Avgränsning av meningsbärande enheter 
3. Transformering av vardagliga beskrivningar 
4. Framställning av fenomenets situerade strukturer 
5. Framställning av fenomenets generella strukturer.  

De åtta intervjuerna varade var och en mellan 45 min upp till strax över en timme. 
Transkriberingen av samtliga intervjuerna resulterade i drygt 60 sidor utskrivet material. Jag 
började min analys med att enligt Giorgis första punkt skaffa mig en överblick över 
materialet. Vad hade jag fått tag i för information i min intervju? Är det insamlade materialet 
begripligt och är den användbar i min studie?  

Innan jag gick in och läste materialet mer i detalj började jag med att stryka, för mitt syfte, 
icke intressanta delar av texten. Den återstående delen av textmassan bröt jag sedan ned till 
mindre delar där varje del visade på en ny aspekt om fenomenet lärande vid förändringar i 
arbetslivet. Alla delar gicks igenom noggrant och intervjupersonernas alla abstrakta 
formuleringar tolkades;  

Exempel; 

”.. och sen så kommer det nån och talar om 
för en att man inte har fattat nånting och att 
det inte är värt ett piss det man gjort”” 

”upplevelse av kritik” 

 

Efter detta steg var materialet ordentligt genomgånget och en struktur började ge sig till 
känna. Jag hittade här upplevelser som både varierade och som var gemensamma för de olika 
personerna.  

Utmaningen i en kvalitativ analys är att skapa mening ut en massiv mängd data och finna de 
teman som återspeglas från samtliga respondenters intervjuer.  
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Metodreflektion  
I avsnittet metodreflektion reflekterar jag över mitt val av metod och sättet på vilket jag 
genomfört studien.  

Vid ett intervjutillfälle kan man välja att antingen spela in samtalet eller skriva ned svaren allt 
eftersom. Det naturliga valet för mig var att spela in intervjuerna på min telefon. Förutom att 
inte behöva störa samtalet med att skriva så var den stora behållningen med en inspelning 
även att kunde fånga aspekter såsom pauser, skratt och suckar som kan bidra till att ge 
ytterligare en dimension till min tolkning om vad personen menar när hen uttalar sig. Ett 
annat viktigt argument för att spela in samtalen är att det ger möjligheten att lyssna på 
materialet om och om igen. (Kvale, 1997) 

Även om jag ansåg, och fortfarande anser, att fördelarna med att spela in en intervju klart 
övervägde nackdelarna så vill jag även belysa att det fanns nackdelar som kan ha påverkat 
resultatet för min studie.  

Två utav mina intervjupersoner uttryckte obehag över att bli inspelade men valde ändå utan 
större tvekan att säga ja. Villkoret för dem båda var att ”slippa höra på inspelningen” efteråt 
vilket jag naturligtvis kunde lova att de skulle slippa göra. Jag kan egentligen inte avgöra om 
deras obehag över inspelningen påverkade intervjun eller inte. Men min känsla var att de efter 
de första allmänna frågorna slappnat av och levererade sina berättelser utan hinder. Den andra 
nackdelen, som jag upplevde den hårda vägen, är att tekniken kan krångla. En inspelning 
avslutades oavsiktligt utan min vetskap när det var uppskattningsvis en kvart kvar på 
intervjun. Jag noterade inte problemet förrän senare samma dag när jag kom hem och satte 
mig för att transkribera intervjun. Tack och lov gjorde jag den här intervjun sist på dagen och 
jag hade respondentens svar färskt i minnet och kunde snabbt skriva ned de huvudsakliga 
svaren på min sista fråga. Innehållsmässigt tror jag inte att detta har påverkat resultatet 
nämnvärt.  

Ytterligare en intervjuinspelning krånglade för mig. Den här gången ”pausades” inspelningen 
under några minuter två gånger mitt under en intervju. Även detta utan att jag noterade att 
något var fel just när det hände. Pausandet varade sammanlagt i ca 10 minuter, av en timmes 
intervju, och tyvärr saknas denna del av samtalet i mitt resultat. Då jag inte kan påminna mig 
exakt vad som missas i personens svar kan jag tyvärr heller inte avgöra om jag missat något 
väsentligt. 

En annan aspekt av min studie som jag vill ta upp för diskussion är det faktum att jag valt att 
genomföra en del intervjuer på det företag där jag själv arbetar. Jag har här en helt annan 
förförståelse för respondenterna från Företag A och deras arbetsmässiga livsvärld företagets 
kultur osv. Jag väljer att enligt det kvalitativa arbetssättet och Pattons rekommendation att 
istället för att försöka bortse från denna förförståelse istället låta den samspela med mina 
andra mentala strukturer och hoppas att den eventuella förförståelsen ska kunna bidraga till en 
ännu bättre tolkning av dessa respontenters material. Patton uttrycker det så här; 

”De mänskliga elementen i kvalitativ forskning utgör både en styrka och en svaghet i 
forskningen. Styrkan ligger i att tillåta mänskliga insikter och erfarenheter att generera nya 
förståelser och sätt att se på världen medan forskningens potentiella svaghet är att den är så 
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starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet” 
(Fejes, 2009 s.32) 

Då jag gjort en kvalitativ analys av enbart åtta personers utsagor är jag naturligtvis inte ute 
efter att komma fram till någon generellt applicerbar sanning utan endast en inblick i vad just 
dessa personer haft för upplevelse av lärande i samband med förändring och hur den har 
påverkat dem.  
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Resultat 
I det här avsnittet redogörs resultatet från den empiriska undersökningen. Som den kvalitativa 
analysmetoden förordar så har jag använt ett induktivt förhållningssätt till det insamlade 
materialet. Allteftersom jag granskat och analyserat respondenternas utsagor har jag sedan 
hittat intressanta återkommande teman som jag nedan kommer att redogöra för. Analysen av 
resultatet hittar du i den efterföljande diskussionen.  

Vad och på vilket sätt sker lärande i en organisationsförändring  

Enligt det sociokulturella perspektivet på tillvaron så finns möjligheter till lärande i alla 
sociala sammanhang. Deltagarna i den här studien i undersökningen är inget undantag. 
Oavsett om individerna från början var positiva eller negativa till förändringen i sig, menade 
de alla att de i slutänden ändå lärt sig en hel del och fått erfarenheter av de förändringar de 
varit med om. Om det som individerna har lärt sig i en arbetsplatsförändring är det eftersökta 
lärandet som organisationen egentligen var ute efter när förändringsarbetet startades, är en 
helt annan fråga som jag inte kommer att ge svar på i den här uppsatsen. Det jag däremot fått 
svar på är vad de intervjuade själva upplever att de har lärt sig och hur detta har skett. 

I intervjumaterialet framkom både olika praktiska exempel på hur ”lärandet” gått till. En av 
intervjupersonerna som fick byta yrke till följd av en omorganisation fick möjlighet att läsa en 
extern utbildning som hjälpte personen att snabbt sätta sig in i det nya kunskapsområdet.  

”Hade någon sagt till mig för 10 år sedan att jag skulle jobba med X så hade jag bara 
skrattat. Men jag sa till cheferna att jag måste få utbildning om jag ska klara av det här 
jobbet och det lovade dem ju mig. Nu har jag fått gå en utbildning på 200 timmar och är nu 
certifierad. Det var ju guld. Det har jag inte ångrat.” (IP1) 

IP 1 lyfter fram omorganiseringen och dess påföljd som en positiv upplevelse för hans 
personliga del. Han pekar också ut förändringar som oförutsägbara och som något som kan ta 
en i en riktning som han inte trott själv för ”tio år sedan”. Det visar sig i materialet att fler 
delar erfarenheten av att få byta inriktning eller tjänst som följd av en omorganisation eller 
förändring. En intervjuperson som på liknande sätt fått byta tjänst fick istället för en extern 
utbildning en personlig handledare som stöd under den första tiden. Tryggheten i att ha 
tillgång till en annan person med mer kompetens på området gjorde övergången till det nya 
jobbet smidig för den aktuella personen. 

“Jag hade knappt jobbat med det här programmet innan. Men det löste sig så att jag fick 
upplärning av en extern medarbetare i tre månader.” (IP2)  

Ovanstående berättelser är goda exempel på när organisationsförändring med rätt stöd och 
utbildning kan generera positiva erfarenheter för individerna i deras yrkesmässiga utveckling.  

Får man inte utbildningen serverad som för individerna ovan så kan lärandet ta längre tid. En 
av respondenterna tar ett exempel ur sin vardag där den aktuella förändringen inneburit att 
personer i skiftlaget flyttats till en annan plats i företaget och att de ersatts med, för gruppen, 
nya personer.  
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”Det är klart att du sänker ju kompetensen i arbetsgruppen om du byter ut nån och tar in en 
ny. Den nya måste sätta sig in i hur jobbet fungerar och har inget kontaktnät. Det är ju något 
man bygger upp succesivt genom åren. Så allting går ju mycket långsammare. Personen sitter 
ju inte på så mycket kunskap så där i början.” (IP1) 

Att som ny inte bara lära sig ett nytt arbete utan även komma in i gruppen och lära sig de 
outtalade regler, rutiner för gemenskapen kan ta tid.  

Men även om kompetensen i början riskerar att ”sänkas” i gruppen kan arbetsrotation också 
tvinga fram positiva effekter som annars inte skulle ha skett. Här lyfter en av 
intervjupersonerna positiva effekter på dynamiken i gruppen. 

”Man har ju sett grupper där man har förlorat kompetens.. det är ju jättetufft.. men i många 
lägen så är det då någon annan som träder fram eller åtminstone att man öppnar upp för 
dialog.. Istället för att som tidigare då det var en som satt på kunskapen så lät man den 
personen lösa problemet. Så det kan vara bra för gruppdynamiken!”(IP4) 

Förändringar påverkar inte bara de enskilda individerna utan även arbetsgruppens inneboende 
dynamik. De tidigare förgivettagna rollerna ifrågasätts och ny ansvarsfördelning kan sättas. 
Nya medlemmar i en gammal inarbetad grupp kan bidra till att utmana gamla invanda 
mönster och roller. Gruppen får på detta sätt hjälp med att vitaliseras och tvingar den att tänka 
nytt. Nedan följer ett resonemang om detta med en av intervjupersonerna: 

”När man förändrar en grupp kan man få helt nya fräscha idéer. Och man kan se saker på ett 
helt nytt sätt. Det kan ibland behövas att någon ifrågasätter varför man gör på ett visst 
sätt.”(IP5) 

 

Flera av intervjupersonerna upplever sig inte bara ha fått nya kunskaper i och med sina nya 
positioner/tjänster/arbeten utan de upplever även att förändringen på gott och ont har gett dem 
fördjupad förståelse för sina tidigare kunskaper. De nya erfarenheterna kan de nu dra nytta av 
i sina nya arbeten. En av intervjupersonerna beskriver detta på följande sätt:  

”Det man har lärt sig på ett ställe kan man ha nytta av i en ny roll. Och det är jättebra att se 
det från en annan vinkel.”(IP2) 

En annan uttrycker det så här: 

”Det är väldigt lätt att man går in i sin egen bekvämlighetszon, att det här kan jag bra. Men.. 
Jag tror att ibland är nyttigt att bli puttad lite utanför, för att vidga sina vyer och kanske få en 
större förståelse för det man gör också genom att lära sig nya saker. Att praoa på en annans 
arbetsplats eller bli tvingad att ta över uppgifter för att se att det jag gör nu det påverkar de 
här uppgifterna på ett helt annat sätt än jag trodde.” (IP3) 

En av intervjupersonerna ansvarar för att driva förändringsprojekt i sin organisation. Hon 
berättar själv att hon har stor erfarenhet av förändringar och förändringsarbete och att hon i 
sitt arbete har stöttat många medarbetare i tuffa situationer där de blivit uppsagda eller på 
annat sätt blivit omplacerade som följd av organisationsförändringar. Men när hon själv stod 
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inför en större förändring på hennes egen avdelning och i hennes eget arbete berättade hon att 
hon hamnade djupt ned i det som hon beskriver som ”förändringskurvan”: 

”Min chef frågade mig  
–Hur kunde du hamna så djupt ned? Du ska ju kunna detta? Du arbetar ju dagligen med 
förändringsarbeten.  
Men jag tyckte det var jättejobbigt med förändring. Jag var osäker, rädd och arg. Men hela 
den här upplevelsen var ju jättehäftig i efterhand. Även jag, som förändringsledare, kommer 
in i den där förändringskurvan!? Det har gett mig en större förståelse för andra som befinner 
sig i förändring.” (IP3) 

Respondenten upplevde förändringen som väldigt påfrestande. Men trots att hon tyckte att det 
var jobbigt när det väl hände så menar hon att erfarenheten ändå gett henne värdefull kunskap 
om förändringar och förändringsarbete. Kunskaper som hon inte ens visste att hon saknade. 
Hennes berättelse vittnar om att även känslomässigt slitsamma erfarenheter kan ge värdefull 
kunskap.  

Även mindre dramatiska förändringar, men där personen hunnit vara med om desto fler 
förändringar under en längre tid, kan bidraga till en ökad insikt i det egna företaget och sin 
egen arbetssituation.  

”Jag har varit med så länge och sett företaget ut så många vinklar att jag idag en helt annan 
förståelse för min arbetsplats. Jag rusar inte längre in i alla uppgifter utan kan hålla mig mer 
cool och vet vad som förväntas av mig när jag får ett nytt uppdrag.” (IP6) 

Denna intervjuperson framhåller att detta med att byta tjänster och roller i företaget, d.v.s. att 
se ”företaget ut så många vinklar”, bidrar till en bredare förståelse för företaget i stort. Vad 
som förenar de intervjusvar som lyfter fram positiva erfarenheter av organisationsförändringar, 
är att de verkar ha fått möjligheter och stöd från sina organisationer för att utveckla den kunskap 
och kompetens som krävts för att utföra sina nya arbetsuppgifter. Hur utbildningen eller annat 
stöd i de olika fallen sett ut skiljer dock från situation till situation.  

Från intervjuerna framgår att intervjupersonerna upplever att det måste vara en balans mellan 
deras upplevda kompetens och det nya uppdraget för att förändringskravet ska kunna tas emot 
på ett positivt sätt. Det framkommer att de vill känna en trygghet i att de kommer att klara av 
sitt nya arbete. En av respondenterna som berättar om negativa erfarenheter av att byta tjänst 
som följd av en organisationsförändring uttrycker detta på följande sätt:  

”Det har ju hänt att man känner att man blivit tvingad in i vissa roller. Det är ju inte så roligt 
om man känner att man inte klarar av det. Då blir det ju en tyngd istället och man spänner sig 
och tycker inte att det är roligt att gå till jobbet.”(IP8) 

Intervjupersonen ger uttryck för att det kan bli negativa konsekvenser av att ”tvingas in i nya 
roller”. Respondenten menar att om man känner att man inte klarar av att utföra sitt arbete så 
mår man dåligt. Detta är en återkommande åsikt från många av intervjupersonerna.  
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En av intervjupersonerna sammanfattar det hela genom att säga: 

”Utbildning är väsentligt! En risk är annars att de som fått nya tjänster i en 
organisationsförändring riskerar att bli väldigt otrygga i sina roller.. framför allt om de 
själva inte har valt att byta.”(IP2) 

De flesta av de personer jag intervjuat återkommer till behovet av att känna trygghet i att man 
har de kunskaper som krävs för det arbete som ska göras. Denna känsla är viktig både när 
man själv väljer att ta ett nytt kliv i karriären men kanske framför allt, som personen ovan 
säger, när förändringen inte är självvald.  

Ibland verkar det inte vara bristen på sakkunskaper som ger känslan av otillräcklighet i en 
förändring. Många av respondenterna ger uttryck för att bristen på självförtroende kan sätta 
käppar i hjulet. Flera av intervjupersonerna berättar om tillfällen då de egentligen vetat att de 
har den utbildning och de faktiska kunskaper som krävs för att klara av uppgiften, men där de 
ändå tvivlat på sin förmåga.  

En av respondenterna fick vid ett tillfälle ett erbjudande om ett ökat ansvarstagande från sin 
chef. Respondenten berättade att den stora anledningen till att hon tillslut tackade ja, var på 
sättet som hennes chef lade fram erbjudandet till henne. Chefen började med att klargöra att 
hon trodde att IP7 skulle göra jobbet bra, och säkrade sedan upp med att tala om att hon alltid 
kunde vända sig till chefen om hon behövde. För IP7 var det otroligt viktigt att känna att 
chefen både hade förtroende för henne och att hon fanns att tillgå om hon skulle behöva hjälp, 
för att hon skulle våga anta det nya.  

”Jag påverkas ganska mycket av det här. Jag behöver känna att chefen tror på att jag 
kommer att lära mig det nya, och att hon/han stöttar mig. Känner jag bara att jag har det 
förtroendet så är det mycket lättare för då vet jag att jag kan gå och prata med den personen 
om det blir jobbigt.”(IP7) 

Att på det här sättet kunna vända sig till någon och få hjälp om det krisar visar sig i mina 
intervjuer vara otroligt viktigt för att våga släppa taget om det gamla och lära nytt. Många av 
intervjupersonerna som fått erbjudanden eller mer eller mindre tvingats in i nya situationer 
vittnar om behovet av en bakdörr.  

”Jag hade nog kunnat säga nej. Det kändes i alla fall som om jag kunde backa. Det gjorde 
mitt val mycket tryggare och lättare att ta. Funkar det inte så kan jag alltid gå tillbaka.” (IP6) 

En viktig beståndsdel för mina intervjupersoner när det gäller att våga lära nytt och släppa det 
man kan, är att man känner tryggheten i att ha förtroende från sin arbetsgivare. Att det är 
tillåtet att misslyckas och att det finns en väg ut om man ångrar sig.  

En av intervjupersonerna berättade att hon vid ett tillfälle fått en drastisk förändringsåtgärd i 
knät som inte kunde tolkas på något annat sätt än att ledningen var missnöjd med gruppens 
och hennes arbete. Sättet informationen levererades på till henne och hennes medarbetare 
gjorde att hon började ifrågasätta både sig själv och sitt arbete. 

”Har man haft ett inflytande på en verksamhet och man uppfattar själv att man har gjort ett 
jädrigt bra jobb och sen så kommer det en ”Typ” och talar om för en att man inte har fattat 
nånting och att det inte är värt ett piss det man gjort. Det brast fullständigt. Det fanns säkert 

14 
 



ett syfte med detta. Men man kunde ha tagit det i enrum med mig.. och det gjorde man inte. 
Mitt självförtroende fick sig en ordentlig knäck.”(IP6) 

Hon berättade att det sedan tog ett bra tag tills hon klarade av att ta på sig nya utmaningar 
men att hon tack vare känslan av förtroende från högsta ledningen ändå orkade och vågade 
komma tillbaka och ta på sig nya uppdrag.  

”Bara man känner att det är nån som tror på en så kan man kasta sig iväg och göra nya 
konstiga val och lära sig nya saker. Ta ansvar på nytt.” (IP6) 

Att på det här sättet känna att hon hade uppbackning även om det inte gick som hon tänkt sig 
uppgav den här intervjupersonen var orsaken till hennes mod att fortsätta lära. Men hon är 
inte ensam om att känna så här. Behovet av någon form av stöttning återspeglas i samtliga 
intervjuades uttalanden som en grundbult för en nå ett lyckat lärande.  

En av de intervjuade personerna har arbetat som chef en längre tid men berättade att det tog 
henne lång tid att inse hur viktig stöttning egentligen var för individernas utveckling. Hon 
upplever en markant skillnad idag på medarbetarnas mottaglighet i förändringssituationer och 
utvecklings- och lärandepotential när hon nu lyckas ge dem det stöd som de behöver. 

”Det har jag lärt mig. Man måste ta hand om de mjuka delarna i en omorganisering. 
Informera var och en av de som påverkas vilken som är deras roll i det hela. Alla är olika. 
Man behöver se till varje individ vad just den behöver för att känna sig trygg och motiverad 
för det nya. Det har jag blivit mycket bättre på idag.” (IP5)  

Precis som respondenten ger uttryck för här så märkte jag i mina intervjuer att olika personer 
hade olika slags behov av stöd. Vissa av dem ger uttryck för att behöver mycket trygghet, 
utbildning och även en försäkran om att det finns möjlighet att ångra sig. För andra räcker det 
egentligen med att de känner att de har ledningens förtroende och att uppgiften är tydlig.  

 
Kommunikationens och informationens roll i en lärandeprocess 
Förändringar kan drivas igenom på många olika sätt och med varierande känsla av framgång. 
Många av respondenterna har erfarenheter från både lyckade och mindre lyckade 
förändringsprocesser. Samtliga av de intervjuade lyfte fram kommunikation som en mycket 
central framgångsfaktor. 

Genom att kommunicera inom företaget/gruppen och på det sättet sprida information om vad 
som händer och varför förändringen behöver göras minskas oron på företaget. Många av 
respondenterna menar att bara ha ett rykte eller en obehaglig känsla i magen att gå på när det 
är en omorganisering på gång tar mycket energi. Många vittnar om situationer där 
medarbetarna pratat och spekulerat om vad som kan hända och att detta i sig tenderar att öka 
oroligheterna ännu mer. All denna oro tycker intervjupersonerna påverkar arbetsron negativt. 
En av de intervjuade uttryckte detta så här: 

”Kommunikation är A och O! För det är ju klart att det skapar en oro i alla bolag när man 
inte kommunicerar och berättar vad som händer.” (IP8) 

Nästan oavsett vad informationen är så vittnar många av respondenterna om att det ändå är 
viktigt att få veta. Har de bara fått fakta så upplever de att det är lättare att hantera.  
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I ett av företagen var det nyligen stora förändringar på gång. En del av förändringarna hade 
gjorts offentliga men det var också en stor känsla av hysch hysch. En av de jag intervjuade 
arbetade i en grupp som enligt ryktesvägen riskerade att försvinna. Respondenten berättar att 
det egentligen inte var huruvida gruppen skulle få arbeta vidare eller ej som var jobbigt utan 
känslan av att inte veta.   

”Alla räknade väl ut att det måste hända nånting snart. Så det var mycket snack i huset och 
folk frågade mig om jag visste vad som kommer att hända med vår avdelning nu framöver. 
Det är klart att man då blir orolig.” (IP8) 

Cheferna var först omedvetna om de rykten som florerade och visste därför inte heller att 
gruppen kände oro. När det uppdagades tog de närmsta cheferna tag i problemet genom att 
kalla till möte där både högsta chef och alla berörda medarbetare var kallade. Mötet var kort 
men informativt och levererade både bekräftande besked om att förändringar kommer att ske 
men också lugnande besked om att gruppen skulle få fortsätta tillsammans. IP8 berättar: 

”Men.. då kallade cheferna till möte och berättade att även om det blir förändringar så skulle 
vår avdelning att finnas kvar. Så det var ju kanon!!”(IP8) 

Trots en orolig situation och med förändringar i antågande så upplevde respondenten ändå att 
ett lugn lade sig efter detta möte och att arbetsron åter infann sig.  

 

I det förra avsnittet framgick att de flesta av respondenterna behövde känna att de hade 
adekvat utbildning för att kunna känna trygghet och utföra sina nya arbetsuppgifter på ett bra 
sätt. Men något som även framkom var att utbildning och teoretiskt kunnande inte alltid 
räcker. För att ha verklig kompetens att ta till sig en ny arbetsuppgift behöver individerna ha 
applicerbara verktyg för att kunna göra detta. Utan det som Säljö (2000) kallar för 
appropriering har de inte gjort kunskapen till sin egen och det blir trots den teoretiska 
kunskapen svårt att använda sig av sitt kunnande. Här vittnar många av intervjupersonerna om 
att interaktionen och kommunikationen med andra mer erfarna kollegor blir oerhört viktig. En 
respondent tar upp ett exempel från sin vardag; 

”Våra chefer får massor av utbildning. Men när de väl ska praktisera det i verkligheten då är 
de ganska ensamma. De hade behövt en stödfunktion av någon annan erfaren chef i det läget 
som kan hjälpa dem att koppla ihop utbildningen med det som händer i gruppen.”(IP3) 

Hur vanligt det är att utnyttja andra medarbetares kunnande genom kunskapsutbyte inom sin 
grupp är väldigt varierande bland de personer jag pratar med i den här studien. Vissa menar 
att de förväntas klara sina åtaganden själv. Skulle de inte ha tillräckligt med kunskap för att 
lösa problemet så får de, i det läget, aktivt vända sig till andra och be om hjälp. Andra 
respondenter berättar att det i deras arbetsmodell förutsätts lära varandra. Alla behöver då 
hjälpa alla för att den gemensamma uppgiften ska bli gjord: 

”Enligt den metodik vi arbetar med, är det meningen att vi ska vara tvärfunktionella.. alltså 
kunna lösa en uppgift själva utan att behöva ta hjälp utifrån. I ett sådant team är man väldigt 
beroende av varandras kunskaper. När man då flyttar runt teammedlemmar så blir det 
problem. Man tappar kompetens.. och i och med det fart.” (IP7) 
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Då arbetsgruppen i en sådan här arbetsmetod är väldigt beroende av sina medlemmar upplever 
respondenten att den är extra känslig för förändringar som innebär flytt av människor.  

Fenomenet att lära av andra kunniga personer i sin omgivning kom upp i olika tillfällen under 
intervjuerna. Detta var framför allt tydligt när vi i början av intervjun pratade om lärande i 
skolmiljö. Skillnaden mellan en duktig lärare och en mindre duktig i deras ögon var framför 
allt lärarens förmåga att koppla det teoretiska ämnet med någon greppbar praktisk nytta.  

Fler av respondenterna gjorde här jämförelser mellan lärandet i skolan och lärandet i vuxen 
ålder. I yngre ålder uppgav många att det inte var så lätt att själv se nyttan med lärandet. Här 
var de väldigt beroende av den lärare de hade i de olika ämnena: 

”I grundskolan så var det så mycket blandad kunskap som skulle tas in. Man förstod inte 
riktigt varför man skulle lära sig allt. Hade man tur så hade man en lärare som kunde göra 
det mer levande och gjorde det lättare att hänga upp det på nåt konkret.”(IP7) 

I vuxen ålder däremot, vare sig det gäller studier eller lärande i arbetslivet så upplever många 
av respondenterna att de har lättare för att lära sig då de ofta själva insett nyttan med 
kunskapen. 

”Om jag jämför språkstudier i grundskolan med yrkesskolan så var det ju en stor skillnad. I 
yrkesskolan där hade man ju ett mål. Man kunde koppla ihop det med praktiska funktioner då. 
Hade man språklektioner så visste man ju att då var det terminologi som man behövde kunna 
för sitt arbete senare. Inte språk för bara för språkets skull.”(IP7) 

En verksamhetsförändring kan rent praktiskt drivas igenom utan att organisationens 
medarbetare är med på det hela. Men för att känna glädje i att göra ett gott arbete och känna 
lust för lära och att ta till sig nya uppgifter vittnar alla mina respondenter om behovet av att få 
svar på frågorna vad och varför? Vilka förväntningar har ledningen på mig som medarbetare? 
Och varför skall förändringen genomföras? En av respondenterna berättar om en sådan 
situation:  

”De tillfällen då det inte är tydligt för mig vad jag ska göra. Alltså vad som förväntas av mig. 
Dessa uppgifter gör jag alltid i absolut sista sekunden och blir ett otroligt stressmoment.” 
(IP3) 

Intervjuperson 3 menar att det i de lägen då hon inte får klara direktiv om förväntningar och 
syfte blir hon lätt stressad och skjuter uppgiften framför sig. En annan av de intervjuade 
uttrycker det så här: 

”Jag tror att det är viktigt att man lyfter målet och syftet med förändringen tidigt. Då är det 
kanske lättare att se på fördelarna med det. Nu är det ju sällan det är så tydligt utan det är 
ofta ett beslut taget uppifrån och så ska vi bara genomföra. Ofta finns det inga argument eller 
någonting och då är det ju inte så lyckat. Men lyfter man bara upp argumenten, för dom finns 
ju, och visar att man kan motivera förändringen då blir det ju lättare att hantera det.”(IP4)  

Även tidsaspekten som ovanstående person tar upp i sitt uttalande, är en faktor som 
återkommer från flera av respondenterna. Att så tidigt som möjligt få till sig informationen 
om förändringens syfte och även vilken tidsplan som är satt för själva förändringen. Så här 
säger en av respondenterna:  
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”I ett förändringsarbete måste man ha en plan! Och sedan ska man genomföra den fort och 
inte dra ut på det. För det blir ju lite av ett vakuum under den här tiden. Vem är det som 
bestämmer nu? Vem ska man vända sig till i vissa beslut.”(IP2) 

Just tidsaspekten var en faktor som i min intervju skiljde sig mellan de båda bolagen. 
Intervjupersonerna som arbetade på Företag B tog alla upp olika aspekter av problem som 
kom från utdragna förändringsprocesser. De intervjuade som arbetade på Företag A menade 
istället att förändringarna ofta tenderade att gå lite för fort fram.  

”Nackdelen när förändringarna kommer slag i slag är att man inte alltid hinner med att 
känna efter vad den första förändringen ger för resultat innan det är dags för det nya. Jag 
tror att vi över lag är bättre på att reflektera över vårt arbete i vår arbetsgrupp än vad som 
sker i företaget i stort.” (IP4)  

Båda uttalandena ger uttryck för en viss uppgivenhet över att de inte förstår tanken bakom 
företagets förändringsplan. Oavsett om personen arbetar på ett företag där förändringen drar 
ut på tiden eller om förändringarna ibland går för fort så efterfrågas att företagsledningen 
kommunicerar ut tanken med och planeringen för förändringsarbetet.  

Informationen om att en förändring är förestående kan i praktiken medieras på olika sätt. I ett 
av företagen sker mycket av informationsspridningen via mail. Men bland de intervjuade 
personerna, framför allt hos dem som själva jobbar med förändringsarbeten, lyftes den 
muntliga kommunikationen som den viktigaste. En av de intervjuade berättar om vikten av att 
ha en god dialog i hennes arbete som förändringsledare: 

”Att det har funnits en bra dialog i förändringen är jätteviktig. Att man kan känna att 
kommunikationen har fört fram en slags ömsesidig förståelse. Sen kan det naturligtvis vara 
asjobbigt ändå. Även en bra och nödvändig förändring kan vara jättejobbigt för en människa. 
Det är ju skitjobbigt att kanske få reda på att man inte kommer att få jobba kvar. Men det är 
tyvärr alldeles för ofta det brister i att man inte fattar varför.”(IP3) 

Hon menar att den största fördelen med dialogen är att mottagaren av informationen har chans 
att ställa följdfrågor och direkt räta ut frågetecken. En annan aspekt med muntlig 
kommunikation som framkom i intervjuerna var att man har en bättre chans att undvika 
missförstånd. Flera av respondenterna kom in på de problem som kan följa av att man 
försöker sköta informationsspridningen skriftligen. En av dem berättar så här: 

”Hur mycket du än kommunicerar så kommer det aldrig att räcka. Och folk kommer alltid att 
läsa det och tolka det på sitt eget sätt. Ett vanligt problem, framför allt ju högre upp i 
ledningen man kommer, är att man informerar om en förändring och sedan inte finns på plats 
för att svara på frågor.”(IP3) 

Även om flera av de intervjuade tycker att skriftlig informationen kan vara nödvändig för att 
kunna informera många om samma sak samtidigt så ser de ett behov av att följa upp detta med 
ett personligt möte.  

För att nå fram till ett mer önskvärt och positivt lärande i förändringsarbetet är det enligt 
respondenterna av stor vikt att få med sig individerna som berörs av förändringen. Att nå ett 
läge där medarbetarna (chefer medräknat) jobbar åt samma håll och där man slipper 
situationer där individer försöker motarbeta förändringen. För att uppnå detta är det av stor 
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vikt att man förstår varandra och visar respekt för de berörda personerna och deras 
yrkesstolthet. Respondent 6 uttrycker det så här: 

”Det är av stor vikt att man inte bara lyfter en person från ett ställe och släpper ned någon 
annanstans. Personen i fråga måste känna att hon har ett val och att hon är önskad dit hon 
kommer. Det är jätteviktigt att man SER människan i den omorganisering man ska göra så att 
hon har möjlighet att växa och må bra. Det påverkar ju hennes inställning nästa gång det ska 
ske en förändring.” (IP6) 

Tar man hänsyn och visar respekt för individen så menar IP6 att man lägger en bra grund för 
personens inställning till sin nya situation och underlättar för hennes lärande. Flyttar man 
däremot personer utan att se till personen bakom arbetsrollen riskerar man att individen 
istället får ett negativt lärande och samlar på sig dåliga erfarenheter av förändringar som kan 
göra att individen emotsätter sig nästa förändringsarbete.  

En av intervjupersonerna som varit sjukskriven på grund av utbrändhet berättade om en tuff 
tid när hon kom tillbaka till arbetet. Det var viktigt med trygghet och att länge få arbeta utan 
press för att inte riskera att ”trilla dit igen”. När erbjudandet kom om en ny tjänst ville hon 
först inte alls tacka ja. Hon berättade att hon hade de tidigare mycket negativa erfarenheterna 
kvar i huvudet och hela kroppen skrek nej till den förändring den nya tjänsten skulle innebära. 
Men hon kände sig till slut tvingad att tacka ja för att behålla jobbet. Hon berättar om 
situationen så här: 

”Det var läskigt i början.. Jag visste inte alls hur min kropp skulle reagera. Men.. det gick.. 
bra!? Så i efterhand ångrar jag inte att jag tackade ja den här gången. Jag trodde att det 
skulle vara hemskt och jättejobbigt men det var det inte. Alla kunder var bara jättetrevliga. 
Eller ja, det kommer ju nån sur ibland men det kan jag klara av nu. Jag har kommit över den 
spärren på något sätt.” (IP8) 

När jag frågar henne om den här upplevelsen (förändringen som ledde till sjukskrivning) har 
lärt henne något, ger hon följande svar: 

”Jag har lärt mig massor. Jag kan säga nej och vågar nu ta mina egna beslut. Jag har lärt 
mig hur min kropp reagerar när det är saker som jag känner att jag inte klarar av (..) Har 
man inte varit med om det så kanske man inte vet hur viktigt det är eller vilka signaler man 
ska se upp med. Så det är ju på ett sätt nyttigt att ha varit med om det. Även om jag inte skulle 
önska min värsta fiende det. Svårt det där.” (IP8) 

Även de andra som varit med om förändringar av det tuffare slaget vittnar om en slags stolthet 
över den erfarenhet som upplevelsen ändå fört med sig. En av intervjupersonerna lyfter fram 
att erfarenheter av förändringar bidrar till att man är förberedd på nya förändringar på annat 
sätt än tidigare:  

”Jag vet ju nu hur jag reagerar på en förändring och att det inte är någon idé att reagera för 
häftigt innan man sett resultatet.” (IP1)  

En annan av intervjudeltagarna resonerar så här när hon tänker tillbaka på vad hon har lärt av 
de förändringar hon varit med om: 
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"Även om jag varit med om många förändringar så reagerar jag nog först lika dant ändå med 
förnekelse, ilska, acceptans och de här grejerna. Det jag lärt mig är nog att jag har lättare att 
se var på förändringsstegen jag befinner mig." (IP3) 

Erfarenheten av att ha varit med om förändringar tidigare ger respondenten tryggheten i att 
hon nu har skaffat sig en större förståelse för hur hon själv reagerar och varför.  
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Diskussion 
  
Sammanfattning av resultat  
Syftet med min uppsats var att studera hur ett antal yrkesverksamma tjänstemän resonerar 
kring lärande i och med förändringar på sina arbetsplatser. Det som är gemensamt för alla är 
först och främst att alla ger uttryck för att de vill lära nytt. Alla respondenter uppger att de 
upplever en stor tillfredsställelse i att utvecklas både i sina yrkesroller och som människor. 
Skillnaderna mellan de åtta individerna jag har intervjuat består däremot i hur de beskriver 
vägen till förändring och lärande.  

Olika individer ger uttryck för olika behov när det gäller deras lärande när de ställs inför en 
förändrad arbetssituation. Vissa är i stort behov av trygghet för att våga släppa taget om det 
gamla, medan andra inte alls har samma behov av stöd. Gemensamt för alla respondenter är 
att de upplever att de lär sig i interaktion med sina sociala omgivningar och att det underlättas 
av att de förstår nyttan med det de ska lära sig och känner att de har sina medarbetare och 
chefers förtroende.   

Ett annat slående resultat som framkom i sammanställningen av respondenternas berättelser 
var de intervjuades uttalade behov av information. Ledningens sätt att kommunicera 
informationen om organisationsförändringen påverkade tydligt individernas mottaglighet för 
det förändrade arbetet som väntades. Respondenterna menade att en god kommunikation 
mellan förändringsledningen och de berörda medarbetarna minskade oron och ökade 
medarbetarnas motivation att anamma förändringen. Intervjupersonerna menade att om 
medarbetarna i en förändring ska lära nytt, på det sätt att det ska förändra medarbetarnas 
tankemönster och handlingar, är det näst intill omöjligt om individerna inom organisationen 
inte förstår syftet och nyttan med förändringen. 

Diskussion utifrån använda teorier 
Ur en sociokulturell synvinkel så kan en människa inte undvika att lära. Människan är aktiv i 
sin egen utveckling och lärandet sker konstant i alla sociala sammanhang. Att ett visst lärande 
då sker även i en situation då organisationen genomför ett förändringsarbete kan vi utifrån det 
perspektivet utgå ifrån.  

Säljö säger: 

”Valet står inte mellan att huruvida människor lär sig något eller inte, utan vad de lär sig av 
de situationer de ingår i. Lärande i sig är inget problem. ” ( Säljö, 2000 s.28) 

I analysen av intervjuerna kan man utläsa att personerna upplevt två olika sorters lärande vid 
en förändring. Dels att de flesta har behövt lära sig ett praktiskt handhavande eller kanske tom 
ett nytt yrke för att kunna fortsätta jobba efter förändringen och dels en mer personlig 
utveckling där de känner att de lärt sig mer om själv och fått erfarenheter, verktyg, som de kan 
använda vid liknande situationer fram över.  

Ellström pratar här om en lägre och en högre ordningens lärande och benämner dessa som 
Anpassningsinriktat lärande respektive Utvecklingsinriktat lärande. (Ellström, 1992, 2004) 

Det anpassningsinriktade lärandet innebär, som jag tog upp i teoriavsnittet, att individen lär 
sig något med utgångspunkt i givna uppgifter, mål och förutsättningar. Individen lär sig 
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kunskaperna egentligen utan att ifrågasätta. Ellström menar dock att man inte ska se dessa två 
typer av lärande som något som förekommer ”antingen eller” utan att de samexisterar och mer 
ger en indikation på hur långt/djupt individen har kommit i sitt lärande. 

I min studie visade det sig bland annat att de formella utbildningarna som individerna fått i 
samband med organisationsförändringarna riskerade att stanna vid en lägre ordningens 
lärande. Individerna tog in informationen men hade ofta svårt att tillgodogöra sig kunskapen 
på ett djupare plan om de inte fick möjlighet att diskutera och framför allt reflektera över det 
de lärt. För att använda Ellströms terminologi så kom inte det utvecklingsinriktade, högre 
ordningens lärande, förrän individerna interagerat med sin sociala omgivning och där 
tillsammans med andra bearbetat och reflekterat över sitt lärande. (Ellström, 2004) 

Men Ellströms lägre ordningens lärande, det anpassningsinriktade lärandet, hittas inte bara 
bland respondenternas upplevelser av deras formella utbildningar utan även i det lärande som 
skett vid förändringsarbeten på företaget. Respondenterna upplevde att bristen på förståelsen 
av nytta och syfte med en förändring påverkade dem på samma sätt som upplevelsen av 
teoretiska studier utan verklighetsanknytning från grundskoletiden. Förändringen kunde 
genomföras och nya rutiner och roller kunde delas ut till de berörda individerna, men utan 
förekomsten av kommunikation, ifrågasättande och framför allt reflektion, upplevde de 
intervjuade att det egentliga lärandet av situationen tenderade att utebli.  

Säljö förklarar detta genom sin diskussion av begreppet appropriering. De nya kunskaperna, 
redskapen, som individerna lärt sig i sina lärsituationer behöver processas både i interaktion 
med andra (på det intermentala planet) och inom individen (på det intramentala planet). Inom 
individen lärs det nya utifrån ljuset av tidigare erfarenheter och kunskaper som individen har 
tillgodogjort sig. Det ständiga pendlandet mellan interna och externa processer gör att 
individen tar till sig kunskapen och gör om den till sin egen, approprieras. 

 

Som jag tog upp tidigare upplevde samtliga av respondenterna viss känsla av motstånd inför 
en förändring. Hur stort motståndet var varierade däremot mellan de individerna. Medan vissa 
såg förändringsarbeten mer som ett tillfälligt störande moment i arbetet så kunde andra 
uppleva förändringen som ett stort orosmoment som påverkade dem både arbetsmässigt och 
personligt. Just känslan av oro och osäkerhet inför vad som komma skall sågs som ett stort 
problem för de flesta av de intervjuade. Flera av de som arbetar med förändringsledning 
upplevde att om oron fick fäste i organisationen kunde det lamslå mycket av arbetet under 
lång tid. 

Döös (i Tedenljung, 2008) som i sin forskning arbetar utifrån ett uppgiftsperspektiv tillskriver 
just synen på uppgiften som en stor bakomvarande orsak till detta upplevda motstånd. I en 
organisation ligger tryggheten i den gemensamma meningsstruktur som succesivt byggts upp 
av de inneboende gruppmedlemmarna. Meningsstrukturen är uppbyggts på företagets kultur 
och innehåller individernas gemensamma ofta outtalade sanningar. Det är dessa sanningar 
som styr hur saker och ting skall genomföras, vilka förväntningar man har på varandra och 
vilket som är arbetsgruppens arbetsmål. När en förändringsprocess sätts igång så bryts den här 
tryggheten och en osäkerhet över arbetsuppgift, mål och gruppens inneboende roller och 
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rutiner infinner sig. Döös menar att när då alla individer i en sån här process sätter igång och 
utifrån sin subjektiva verklighetsuppfattning försöker skapa sin sanning (se figur ”Blomman” 
i avsnittet Teori) är det inte säkert att den sanningen är överensstämmande med hur de andra 
individerna i organisationen har uppfattat det.  

En lösning på problemet med oro och osäkerhet är, enligt de jag intervjuat, kommunikation 
och tydlig information. Alla intervjuade personer var rörande eniga om kommunikationens 
viktiga position i ett förändringsläge. Om organisationsförändringen är väl kommunicerad ut i 
bolaget så att syftet med förändringen och vilken nytta man försöker uppnå tydligt 
framkommit så är det oftast en motivering nog för medarbetarna att genomföra den. Detta 
trots att man inte alltid håller med.  

Även när mina respondenter försöker sätta ord på vad de själva upplever som den främsta 
orsaken till att ett förändringsarbete går snett eller blir motarbetat och onödigt slitsamt så 
handlar det om bristen på information. De förstår inte varför de behöver ändra sina arbetssätt,  
varför det skulle vara bättre att slå ihop/dela på bolagen eller varför en person behöver byta 
arbete till något annat? Intervjupersonerna menade att kan bara förändringsledaren/ledningen 
istället för att, som flera av respondenterna uttryckte det, ”mörka den egentliga anledningen” 
leverera ett snabbt och ärligt svar på frågan ”varför” så har man kommit ett stort kliv framåt i 
sitt förändringsarbete. 

Ellström diskuterar behovet av mål vid en förändring i sin bok ”Lärande och förändring i 
organisationer”. (2004) Ett tidigare vanligt antagande var att existensen av ett klart och uttalat 
mål var nödvändigt för individernas handlanden i ett förändringsarbete. Detta påstående är 
enligt Ellström fortfarande delvis sant men mycket mer komplext än så. Ellström menar att ett 
tydligt uttalat mål både kan vara till hjälp men också till stjälp. Allt beroende på vad det är 
man är ute efter. Vill man, som några av de intervjuade poängterade, förändra sina 
medarbetares rutiner för att på det sättet till exempel nå ett mätbart säljmål kan målet i sig 
agera som motivator och vara väldigt lyckat. Men om man, som Ellström uttrycker sig, vill få 
sina anställda att utveckla ett utvecklingsinriktat lärande kan ett allt för tydligt mål istället 
hämma medarbetarnas utveckling. För att väcka upp sina medarbetares tankebanor och få dem 
att själva komma på nya lösningar ska man enligt Ellström vara försiktig med målsättningen 
och kanske enbart peka ut riktningen genom att kommunicera ut syftet med 
förändringsarbetet. I det här perspektivet är konflikter komna ur ifrågasättanden och olika 
åsikter snarare en förutsättning än något negativt. (Ellström, 2004)  
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Avslutande kommentarer och förslag på vidare forskning 
Vad kan jag då dra för slutsatser av min studie? Jo, jag kan utifrån min socialkulturella vinkel 
med ganska stor säkerhet säga att förändringar på arbetsplatsen ger stora möjligheter till 
lärande. Men hur individerna lärt av förändringarna och vad de har lärt skiljer inte helt 
oväntat från situation till situation. Visst lärande har skett på formell väg (via utbildningar) 
men den allra största delen av kunskapsskapandet visade sig komma till på informella vägar i 
individernas kommunikation och övrig interaktion med sin sociala omgivning. Allt lärande 
föregås av visst mått av oro och känslomässigt motstånd (Ellström, 2004, Säljö, 2000) men 
det är väldigt få av intervjupersonerna som menar att detta har hindrat dem i sin utveckling.  

Det som var intressant och kanske lite oväntat var de intervjuades över lag väldigt positiva 
syn på sitt lärande i förändringsarbetet som genomförts. Även om förändringen i sig ofta var 
långt ifrån önskvärd så blev ändå lärdomarna som individerna gjorde på grund av 
förändringen en värdefull erfarenhet som de bär med sig.  

Detta gör mig nyfiken. Är det verkligen så? Att alla lärdomar som görs, positiva som 
negativa, kan ses som nyttiga och i och med det en önskvärd erfarenhet? Eller är det så enkelt 
att jag bara har fått prata med personer som är positiva till förändring på grund av att de är 
nöjda med sin situation idag? Det kan även vara möjligt att en viss styrning gjordes av de 
personer som hjälpte mig att hitta ”lämpliga” personer att intervjua. (Tedenljung, 2008) 

Huruvida denna positiva inställning till det lärande som sker i samband med 
organisationsförändringar är sann eller inte kan jag bara spekulera i. Att de som jag pratat 
med upplevt det de har upplevt är kanske sant men om de personerna i sig är en spegling av 
sanningen i de respektive företagen är mer tveksamt.. och kanske också ointressant. Jag var 
ute efter att fånga 8 personers upplevelser av lärande i och med förändringsarbeten och det har 
jag fått.. Deras berättelser är inte mindre viktiga eller ”sanna” bara för att de representerar de 
som ställer sig positiva till förändring.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

Bakgrund: 
- Vad arbetar du med? 

Erfarenheter från skola och utbildning: 
- Berätta hur du upplevde studietiden i grundskolan? 
- Vad har du för erfarenheter av studier efter grundskolan? 

Motivation: 
- Vad motiverar dig i ditt arbete idag? 
- Vilken betydelse har motivationen för hur du tar dig an nya arbetsuppgifter? 

Förändring: 
- Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av förändringar och förändringsarbeten? 
- Vad tror du att det finns för positiva effekter av förändringsarbete? 
- Vad tror du att det finns för risker och nackdelar med förändringsarbeten? 
 

Tänk tillbaka på ett tillfälle där du varit med om en större, icke självvald, förändring på jobbet: 
- Hur upplevde du situationen när beskedet om förändringen kom? 
- Påverkades arbetet av beskedet? Om ja, på vilket sätt? 
- Kan du berätta om hur du ser på den här händelsen nu i efterhand? 
- Vad skulle du säga att du har lärt dig av den här förändringen? 
- Har förändringen påverkat ditt sätt att se på ditt arbete? I så fall.. på vilket sätt? 
 

- Vilket råd skulle du ge till den som ansvarar för en organisationsförändring? 
- Vilka råd skulle du vilja ge till dig själv nästa gång du hamnar i en liknande situation? 
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