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förändringsmodell i tre steg och individers lärprocess till 
erfarenhetsbaserat lärande ur Kolbs (1984) perspektiv. 
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Förord 
 
Att skriva uppsats är en process där många människor är inblandade och som 

behöver uppmärksammas. Vi vill främst rikta vårt tack till handledare Viveka 

Jerndorf som ledde oss in på ett spännande område, både vad gäller metod och 

ämne. Tack för intressanta diskussioner. Dessutom vill vi tacka Glen Helmstad 

eftersom han så vänligt tog sig tid när förvirringen hos oss var som störst. Tack 

för dina värdefulla kommentarer. Tack till familj och vänner som visat förståelse 

för att vi inte alltid har kunnat vara närvarande, vare sig fysiskt eller själsligen. 
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1. INLEDNING 
 
Vi lever i förändringarnas tid där omorganiseringar, ökad globalisering och 
mångfald fått en allt större betydelse. Detta har lett till en ökad fokusering på 
främst förändringar i arbetslivet under senare år. Förändringar är ett sammansatt 
begrepp. Bergh och Fairbanks (2002) diskuterar hur förändring å ena sidan är 
enkelt att förstå ur ett strategiskt perspektiv, d v s hur man går från A till B. Å 
andra sidan, finns det dolda aspekter med förändringar vilka inte alltid kan 
uppfattas lika lätt. Det kan bland annat röra sig om hur 
organisationsmedlemmarna upplever förändringar och hur deras möjligheter till 
fortsatt utveckling påverkas. Tidigare forskning har inte nämnvärt berört detta 
problemområde, det är först på 1990-talet med exempelvis Burke (1994) där dessa 
tankebanor börjar dyka upp. Människans komplexitet, hennes tankar och 
handlingar påverkar förändringen och individen bereds inte alltid tillräckligt 
utrymme.  En ny rapport från Arbetslivsinstitutet (Szücs, Hemström & Marklund, 
2003) visar på denna problematik och på hur oron för förändringar idag negativt 
påverkar människor i arbetslivet. Således anser vi att det finns behov av att 
ytterligare uppmärksamma hur människor i organisationer hanterar och agerar vid 
större förändringar. Ser man närmare på denna frågeställning är avsikten med vårt 
arbete att tänka vidare och framförallt tänka fram hur organisationsförändringar 
påverkar förutsättningarna för organisationsmedlemmarnas lärande och i 
förlängningen utveckling.  Individens erfarenheter i arbetslivet sätter avtryck i 
organisationen och påverkar dennas lärande i olika riktningar. Organisationens 
förmåga att hantera individens erfarenheter inverkar också på 
förändringsprocessen.  
 
I detta arbete fokuserar vi på vad som sker i en organisation då denna genomgår 
en radikal förändring och på hur individer då påverkas. Vårt intresse beror dels på 
ämnets aktualitet men också på att en ökad kunskap om förändringsprocessen kan 
medföra en höjd medvetenhetsnivå för såväl individ som organisationen i stort. 
Denna medvetenhet kan i sin tur underlätta för en organisation att genomföra en 
organisationsutvecklingsprocess och på så sätt bidra till en höjd beredskap och 
förståelse för det som komma skall. Begreppet organisationsutveckling syftar till 
en genomgripande förändring och medför någon form av påverkan på individen. 
Detta kan tyckas självklart men vår avsikt med denna studie är att försöka nå en 
djupare förståelse för hur organisationsutveckling och individuella lärprocesser 
samverkar. Vi har valt att börja med pedagogikens behandling av begreppet 
påverkan som är relevant för individens lärande. 

 
1.1 Pedagogisk relevans 

 
Pedagogik berör påverkan i olika former och en beskrivning som vi anser väl 
gestaltar pedagogikens innehåll är hämtad ur Dahllöf (1992), där pedagogik kan 
ses som en: 
 
”… systematisk bedriven påverkan mot socialt relevanta mål med tonvikt vid 
innehåll och metodik i själva processen och dess samspel med förutsättningar och 
resultat” (ibid. s. 161). 
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Vår inriktning inom pedagogiken är mot arbetslivet och de systematiska processer 
som påverkar individuellt lärande. I dessa pedagogiska processer är påverkan, 
inlärning och utveckling viktiga ingredienser (Forsberg & Hede, 1995). I vår 
studie kan påverkan illustreras av de faktorer som för organisationer ger upphov 
till genomgripande förändringar. Det kan röra sig om faktorer i organisationens 
omvärld, men också i organisationens inre miljö. Utveckling avser 
organisationsutvecklingsprocessen och hur denna process slutligen kan influera 
individer till inlärning.  

 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att teoretiskt analysera hur 
organisationsutvecklingsprocesser samverkar med individuella lärprocesser, 
närmare bestämt söker vi svar på följande frågor: 

 
1) Vad innebär organisationsutveckling? 
2) Vad innebär individuellt lärande? 
3) Vad innebär organisationsutveckling för organisationsmedlemmarnas lärande? 
 
1.3 Avgränsningar  
 
Inom forskningsområdet om organisationsutveckling (OU) anses Lewin (1951) 
vara en föregrundsgestalt och senare forskning om genomgripande förändringar 
bygger till stor del på hans resonemang (Argyris, 1970; Schein, 1989; Burke, 
1994; French & Bell, 1999). Detta är anledningen till att vi har valt att avgränsa 
oss till organisationsutveckling ur hans perspektiv. Det faktum att en organisation 
är i position att genomföra en OU process medför olika former av erfarenheter för 
individen. Vi anser att erfarenhetsbaserat lärande är naturligt att fokusera på vad 
gäller individuellt lärande inom arbetslivet då mycket av det lärande som sker där 
är direkt relaterat till just erfarenheter. Avgränsningen inom detta ämnesområde 
gör vi till Kolbs (1984) inlärningsmodell om erfarenhetsbaserat lärande eftersom 
vi betraktar den som grundläggande. Vår ambition är att på ett djupare plan 
studera dessa två ovannämnda teorier, d v s organisationsutveckling och 
individuellt lärande, i litteraturen. Då dessutom en del av vårt uppsatsmaterial 
behandlar frågeställningar av känslig karaktär såsom oro och motstånd mot 
förändringar har vi valt bort att utföra en empirisk studie. Vi betvivlar eventuella 
informanters villighet att deltaga i en undersökning med den här sortens 
frågeställningar, samt förutser vi svårigheter med att få tillgång till en organisation 
som nyligen genomgått en OU process.   
 
2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Intresset för denna uppsats frågeställningar relaterar vi till dels tidigare studier 
inom arbetslivspedagogik, dels till vår samlade arbetslivserfarenhet. Vid studiens 
inledande skede studerade vi litteratur om organisationer vilket i sin tur ledde oss 
in på begreppet organisationsutveckling. Organisationsutveckling som ett eget 
vedertaget begrepp var en nyhet för oss och bidrog ytterligare till en ökad 
nyfikenhet på frågeställningen. Vårt intresse för individuella lärprocesser har 
funnits under en längre tid vilket även det bottnar i tidigare studier inom 
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pedagogik. Denna litteraturstudie består av två teoridelar, organisationsutveckling 
och individuella lärprocesser, vilka i analys- och diskussionsdelen flätas samman.   
 
2.1 Kvalitativt angreppssätt 

 
Vår syftesformulering är teoretiskt baserat och det känns därför motiverat att 
utföra en litteraturstudie. Ansatsen blir då naturligt kvalitativ. Patel och Tebelius 
(1987) anser att den kvalitativa metoden tillåter forskaren att samspela med det 
textmaterial som används under forskningsprocessen.  Forskarens förhållningssätt 
till texten, d v s dennes förmåga till inlevelse och öppenhet ligger till grund för 
tolkningen. Forskarens förförståelse och teoretiska referensram bidrar till att 
processen blir skapande och strävan är att bygga upp en förståelse för texten. 
Förståelse medför i viss mån subjektivitet, vilket även Gubrium och Holstein 
(1997) diskuterar. De menar att kvalitativ forskning bygger på subjektivitet och 
hävdar vidare att forskaren aldrig helt kan distansera sig från detta. Forskarens 
erfarenheter och värderingar sätter oundvikligen sin prägel på arbetet och Patel 
och Tebelius (1987) anser att det är forskarens skyldighet att redogöra för sin 
förförståelse. Bystedt (2001) menar dock att det är omöjligt att fullt ut beskriva sin 
förförståelse till läsarna p g a dess omfattning och detaljrikedom, vilket vi är 
benägna att hålla med om. 
 
Den kvalitativa forskningen, inte minst inom pedagogiken, studerar ofta processer 
vilka inte alltid är stabila över tiden. Dessutom sker en utveckling och förändring i 
interaktionen mellan det som studeras och forskaren. Här betonas det just, inom 
kvalitativ forskning, att relationen mellan forskare och studieobjekt bör vara en 
utvecklande och växande process (Neuman, 2000). Taylor och Bogdan (1984) 
diskuterar hur man inom kvalitativ forskning ständigt befinner sig i en pågående 
process där datainsamling och analysering av denna går hand i hand, och vi har 
fortlöpande sökt ny litteratur och samtidigt försökt att analysera denna. Vi ansluter 
oss till ovanstående resonemang då det under studiens gång skett en förändring av 
våra kunskaper, vilket kan liknas vid en process där olika fragment av forskning 
har studerats och slutligen växt fram till, en för oss, ny helhet.   
 
2.2 Sökning av litteratur  
 
I vår sökning efter relevant litteratur delades problemområdet upp i två olika 
områden; organisationsutveckling och individuellt lärande. Vi började söka efter 
litteratur i LOVISA, katalogen för Lunds Universitets bibliotek. Därefter övergick 
vi till sökning i LIBRIS, den nationella bibliotekskatalogen. Artiklarna sökte vi i 
ERIC (Educational Resources Information Centre) och ELIN (Electronic Library 
Information Navigator). Sökorden vi använde var organisationsutveckling, 
organisation development, förändring, change, process, individuellt lärande, 
individual learning, och erfarenhetsbaserat lärande. Vi har också sökt efter artiklar 
i www.emeraldinsight.com. Vidare har vi studerat avhandlingar samt tidigare 
gjorda uppsatser på C- och D-nivå, dels för att titta på upplägg och dels för få 
idéer om referenser och källor. Litteratursökningen har fortlöpt under arbetets 
gång. 
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2.2.1 Val av litteratur 
En huvudsaklig skillnad mellan litteraturstudier, d v s den studieform som vi har 
valt att utföra, och andra sorters forskningsstudier berör datainsamlingen. Vi anser 
därför att det här känns logiskt att föra en diskussion om den data vi har förlitat 
oss på, d v s litteraturen. Litteraturstudien, historical research enligt Cohen och 
Manion (1994), är hänvisad till den data som redan existerar. Medan vi inte 
arbetar med historieforskning i sig, väljer vi ändå att använda Cohen och Manions 
terminologi som en ren översättning av begreppet litteraturstudie. Detta eftersom 
vi upplever att det inte finns nämnvärt mycket material om den här sortens studier 
att tillgå. Enligt Cohen och Manion kan datan kan delas in i primär och sekundär 
källor, där den förra är själva hjärteblodet för en litteraturstudie medan den senare 
enbart bör användas som ett komplement till, eller i avsaknad av de primära 
källorna (Cohen & Manion, 1994).Vår avsikt är i detta arbete att huvudsakligen 
använda oss av   primär källor såsom tidskrifter och forskningsrapporter.  
 
Sekundära källor är sådana data som inte kan betraktas som original och 
härstammar följaktligen ifrån en källa som erhöll information genom 
beskrivningar från någon annan. Det finns ett begränsat värde i de sekundära 
källorna då det inte kan uteslutas att misstag sker när information löper enligt mun 
till mun metoden. Själva andemeningen i den ursprungliga informationen riskerar 
att förvanskas (ibid.). 
 
Neuman (2000) ser dock ett värde i att använda sig av sekundära källor och menar 
att framförallt forskare inom litteraturstudier, historical research kan ha nytta av 
dem. Anledning är i det här sammanhanget att kunna förmedla ett bredare 
perspektiv. Dessutom, vid situationer där en snävare tidsram förekommer kan det 
ur en praktisk synvinkel vara lämpligt att vända sig till de sekundära källorna. Vår 
tolkning av sekundära källor är att de återger någon annans teori d v s de är inte 
framtagna av författaren själv.  
 
I anslutning till Neumans (2000) resonemang har sekundära källor även gett oss 
ett bredare perspektiv och genom dessa har vi förstått hur vissa teorier har ansetts 
som viktiga bidrag till forskningen, exempelvis Kurt Lewins (1951) trestegmodell 
och Kolbs (1984) inlärningscykel. Dessutom anser vi att det finns en fara att 
enbart förlita sig på primära källor då aktuellare tolkningar riskeras att gå om intet 
och att resonemangen kan bli begränsande.  

 
I andra fall där sekundära källor förekommer i vår studie är anledningen av 
praktisk karaktär. Det kan bero på att viss beställd litteratur blivit fördröjd eller 
omöjlig att få tag på inom tidsramen för detta arbete. Ett annat skäl till 
förekomsten av sekundära källor i denna studie är översättning av språk. Vi har 
främst använt engelska och svenska som originalspråk och har fått vända oss till 
översättningar vad gäller andra språk. Ett exempel är Hacker och Matern som har 
tyska som originalspråk, se s. 20. När det gäller exempelvis Dafts uppdelning av 
organisationsförändring och organisationsutveckling, se s. 7, har vi valt 
Abrahamsson och Andersens (1998) svenska översättning p g a dess 
överskådlighet.  
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2.3 Kvalitetskrav på litteratur 
 
Ett huvudsakligt krav vi har ställt på litteraturen i denna studie är att den skall vara 
vetenskapligt orienterad. Holmberg (1987) anser att om en kunskap skall räknas 
som vetenskaplig måste den dels tillhöra ett etablerat område och dels vara 
framtagen enligt ett speciellt arbetsmönster d v s forskning. Patel och Tebelius 
(1987) använder sig av begreppen rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet 
för att säkerställa vetenskapligheten i forskningsarbeten. De anser det vara viktigt 
att kunna visa att den insamlade informationen överrensstämmer med 
verkligheten. Det handlar om att kunna förmedla att de tolkningar som gjorts är 
rimliga. Detta kan göras genom att forskaren visar informationen de bygger sina 
tolkningar på, samt att dessa är gångbara i olika situationer. I kvalitativa studier 
innebär trovärdigheten att forskaren argumenterar för att de tolkningar som gjorts 
inte bygger på stereotyper och förutfattade meningar. För att uppnå trovärdighet är 
det väsentligt att ange sina utgångspunkter samt att beskriva sitt tillvägagångssätt. 
Forskaren har i kvalitativa studier bara sin egen kunnighet och omdöme att förlita 
sig på, vilket betyder att dennes noggrannhet och ärlighet är avgörande för 
studiens kvalitet. Samvetsgrannhet innebär att forskaren ska kunna framföra en 
grund för sina tolkningar, överväganden, tankegång samt slutsatser. Forskaren ska 
vara konsekvent i förhållande till sina valda utgångspunkter och förutsättningar. 
Resultaten får inte snedvridas och de tolkningar som gjorts måste kunnas 
argumenteras för (Patel & Tebelius, 1987). Vårt sätt att kontrollera rimligheten, 
trovärdigheten och samvetsgrannheten i den litteratur vi använt har varit att vända 
oss till ett stort antal forskare inom samma problemområde. Därmed har vi kunnat 
se att författarnas uppfattningar om exempelvis motstånd mot förändring stämmer 
någorlunda överens trots att informationen har samlats in vid skilda tidpunkter. Vi 
har således genomgående i denna studie försökt att stödja en källas resonemang 
med flera andra.    

    
Tidigare studier inom ämnesområdet samt genomgång av litteratur har gett oss en 
bild över vilka teoretiker som anses vara vetenskapligt förankrade. Dessutom 
refereras det, inom ett flertal områden, till dessa forskares teorier. Majoriteten av 
den litteratur som förekommer i detta arbete anser vi vara vetenskapligt 
orienterad, eftersom vi bedömer att den följer en viss forskningstradition såsom 
E.H. Schein. Möjligtvis kan man diskutera Bowditch och Buonos (1997) grad av 
vetenskaplighet då vi upplever att den är något av lärobokskaraktär. Där den 
förekommer används den enbart som en kortfattad beskrivning av ett begrepp, 
dess överskådlighet tilltalade oss.  
 
Ytterligare ett krav vi har ställt är att använda så aktuell litteratur som möjligt. 
Anledningen är att studien skall kunna tillämpas på dagens samhälle. Ett dilemma 
har då varit att göra en avvägning mellan bruket av primära källor kontra 
aktualitetsaspekten. Vi har dock vid sådana situationer valt att i möjligaste mån 
prioritera primär källan.  

       
2.3.1 Studiens kvalitet 
För att applicera Patel och Tebelius (1987) resonemang på vår studie har vi 
försökt att noggrant och löpande i vårt textmaterial hänvisa till de teoretiker och 
författare som vi hämtat materialet ifrån. Därmed kan läsaren själv söka upp våra 
referenser och bedöma tolkningsunderlaget. Genom att utförligt beskriva hur vi 
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sökt information och hur vi har valt ut den litteratur vi baserar vår analys på, har 
vi gett läsaren en möjlighet att följa vårt tillvägagångssätt. 
 
I denna studie har vi valt att behålla förhållandevis många engelska uttryck och 
citat eftersom vi inte vill riskera att förvanska textens innebörd. Vi har också valt 
att ta upp kritik mot de teorier vi använder oss av eftersom det självfallet finns 
andra tolkningsalternativ än de vi presenterar här. Det är sedan läsarens uppgift att 
bedöma huruvida vi har varit rimliga, trovärdiga och samvetsgranna.  
 
2.3.2 Källkritik 
En förutsättning för att bedöma huruvida fakta är trovärdig är att inta ett kritiskt 
förhållningssätt till de dokument man tar del av. Frågeställningar såsom varför ett 
dokument har tillkommit, när och var det har tillkommit samt under vilka 
omständigheter är väsentligt att betänka vid val av källor. Dessutom bör man ha 
upphovsmannens relation till dokumentet i åtanke d v s vem han var och i vilket 
syfte handlingarna framställdes (Patel & Davidson, 1994).  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) diskuterar förvrängning av information i samband 
med källkritik. De använder sig av två begrepp; tendens och beroende. Det 
förstnämnda berör uppgiftslämnarens grad av intresse att vinkla informationen, 
omedvetet eller medvetet. En bedömning görs mot uppgiftslämnarens 
bakomliggande situation. Det sistnämnda avser det antal led informationen 
passerat innan den nått den aktuella källan. I denna studie har vår avsikt varit, som 
vi tidigare nämnt, att i möjligaste mån använda oss av primära källor. 
Anledningen är att reducera risken för förvrängning och graden av beroende. Vi 
har med omsorg valt ut sekundära källor och försökt stödja dem med andra källor. 
 
Vi kan möjligen se ett par exempel på tendens inom vår använda litteratur såsom 
Boud inom erfarenhetsbaserat lärande och French inom organisationsutveckling. 
De hänvisar gärna till forskare inom sina respektive länder, d v s Australien och 
USA, och arbetar med dessa forskare i varierande konstellationer. Effekten kan bli 
att resonemangen bygger på varandra i så hög grad att potentiella brister i 
grundtankarna inte upptäcks. Vi har försökt att stävja detta genom att använda 
litteratur som är skriven av andra författare och dessutom framföra den kritik som 
kan uttydas mot teorier vi använder.  
 
3. TEORI DEL I - ORGANISATIONSUTVECKLING 
 
Teori del I inleds med en beskrivning av begreppet organisation. Därefter 
behandlas skillnaden mellan organisationsförändring och organisationsutveckling 
för att sedan mynna ut i en presentation av organisationsutvecklingsprocessen.    

 
3.1 Definition av organisation 
 
Vi anser det vara viktigt för att förstå organisationsutveckling att först ge en 
kortfattad beskrivning av begreppet organisation. Ordet organisation härstammar 
från grekiskans organon och i dess innebörd går att utläsa instrument eller verktyg 
(Morgan, 1997). Nordstedts Stora Svenska Ordbok beskriver organisation som 
”större, samordnad grupp med viss målsättning” och Scott (1998) definierar 
begreppet som ”organizations as social structures created by individuals to 
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support the collaborative pursuit of specified goals” (s. 10). Scotts definition är 
också den vi väljer att ansluta oss till eftersom individen sätts i fokus. De 
gemensamma dragen hos organisationer kan enligt, Abrahamsson och Andersen 
(1998, s.12), sammanfattas med följande punkter: 
 
• ”Organisationer har inrättats för att uppnå mål. 
•   Organisationer är sociala enheter sammansatta av samverkande positioner. 
•   Organisationer är medvetet strukturerade och noga koordinerade. 
•   Organisationer existerar som en del av en större social omgivning.” 
 
Den sistnämnda punkten utmärker sig från definitionerna ovan eftersom den ser 
organisationer som en existerande del av samhället, vilket vi är benägna att hålla 
med om. 
  
3.2 Organisationsförändring eller organisationsutveckling? 
 
I litteraturen görs en tydlig distinktion mellan begreppen organisationsförändring 
och organisationsutveckling. Alla organisationer förändras mer eller mindre 
kontinuerligt över tiden. Det kan beröra förändringar som exempelvis 
nyanställningar, införandet av nya rutiner eller omorganisering av avdelningar. 
Dessa fortlöpande förändringar är en naturlig företeelse inom organisationer och 
de skiljer sig från organisationsutveckling (OU) i den mån att OU avser en viss 
typ av förändringsprocess. OU riktar sig mot ett bestämt slutresultat och bedrivs i 
projektliknande form, med en startpunkt och ett avslut, initierat och styrt av 
organisationens ledning (Abrahamsson & Andersen, 1998). Med nedanstående 
presentation vill vi förtydliga och klargöra den åtskillnad som kan urskiljas mellan 
organisationsförändring och organisationsutveckling; 
  
”Organisationsförändring  Organisationsutveckling 
 
Kontinuerliga framsteg  Banbrytande framsteg 
Upprätthålla balansen  Söka ny balans 
Påverka delar av organisationen  Förändra hela organisationen 
Sker genom normal struktur och  Skapa en ny struktur och  
ledningsprocess   ledningsprocess 
Ny teknologi   Banbrytande teknologi 
Produktutveckling   Nya produkter som skapar nya
    marknader” 
 
(Daft, 1992, i Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 232). 
 
Det som fångat vårt intresse är vad som tidigare har nämnts, vad som sker i en 
organisation då denna genomgår en radikal förändring. Det är inte de vardagliga 
förändringarna som vi vill fokusera på utan snarare de processer som leder till 
något nytt och bidrar till utvecklingen av en organisation. Resonemanget ovan 
leder oss därmed in på begreppet organisationsutveckling.  
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         3.3 Organisationsutveckling 
 

Organisationsutveckling (OU) är en relativt ny företeelse då begreppet först under 
senare hälften av 1950-talet började användas av forskare inom 
beteendevetenskaper i USA (French & Bell, 1999). Det kan finnas vissa 
svårigheter med att förklara begreppet OU då det fortfarande till viss del är under 
utformande, samt att det snarare syftar till en process än till en stegvis förändring. 
Processen består av olika faser men att illustrera den stegvis kan underlätta för 
själva beskrivningen av den. I praktiken smälter faserna samman och kan 
överlappa varandra. Processen kan sägas vara av cyklisk karaktär (ibid.).  
 
Den definition vi använder oss av i detta arbete illustrerar och sammanfattar den 
uppfattning vi har fått om OU. Den är hämtad ur Bowditch och Buono (1997) och 
lyder: 
 
” …organization development (OD), a process through which planned and 
systematic attention is given to developing greater organizational competence, 
improving organizational effectiveness, and enhancing organizational functioning 
in general.” (s. 312) 
 
Organisationsutveckling är, som citatet ovan visar, en systematisk process där 
beteendevetenskapliga metoder tillämpas i syfte att höja såväl individens som 
organisationens effektivitet. Att ”lära sig att lära” är ett arbetssätt som i hög grad 
tillämpas. Två stora mål för genomförandet av ett OU projekt kan utrönas. Dessa 
är enligt French och Bell (1999): 
 

1. att förbättra det sätt som grupper, individer och hela organisationen arbetar          
på, kan exempelvis beröra aspekter som kommunikation, problemlösning 
och konflikthantering. 

2. att lära organisationens medlemmar ett sätt att ständigt förbättra sina egna 
insatser 

 
Sammanfattningsvis är målgruppen för OU de individer som är verksamma inom 
organisationen och som berörs av de djupgående förändringarna. Det är genom 
individerna som en OU process genomförs och fokus kan sägas vara på de sociala 
processer som sker inom en organisation vid en genomgripande 
förändringsprocess (ibid). Det är vår uppfattning att i de tidigare teorierna om OU 
behandlades förändringar ur ett krasst strategiskt perspektiv där lite utrymme 
lämnades åt individerna i organisationen. Dessa har kommit att beredas mer plats 
inom forskningen om OU under senare årtionden. 
 
Kurt Lewin anses vara en förgrundsgestalt inom OU (Argyris, 1970; Schein, 
1989, French et al. 2000). Burke (1994) hävdar att nästintill all forskning som 
bedrivs inom OU härstammar från Lewins tankegångar. Lewin (1951) beskrev 
själva förändringsprocessen i tre steg enligt följande: 
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”…unfreezing (if necessary) the present level, moving to the new level, and 
freezing group life on the new level”  (ibid. s. 228). 
   
 
Upptining (”unfreezing”)       Förändring (”change”)  Stabilisering (”refreezing”) 
 
Figur 1, (Lewin 1951, vår illustration) 

 
Vi kommer att använda oss av dessa tre steg för att illustrera hur en OU process 
går tillväga. Anledningen till att vi har valt Lewins modell är just det faktum att 
den anses ligga till grund för en betydande del inom OU forskningen, men vi 
anser också att den beskriver förändringsprocessen på ett överskådligt sätt. Vi 
väljer dessutom att benämna steg två ”moving to the new level” som förändring 
vilket är Scheins (1987) beskrivning. Vi tycker att förändring är ett mer hanterbart 
och aktuellt begrepp.   

 
3.3.1 Upptining 
Lewin (1951) ansåg att det etablerade tillståndet i en organisation behövdes på 
något sätt ”tinas upp” innan en förändring skulle kunna komma till stånd. För att 
åstadkomma detta menar Burke (1994) att det måste finnas ett behov och en 
medvetenhet om att förändring i organisationen måste ske. Att identifiera ett 
behov kan enligt Burke ske på två sätt; att jämföra den intention man hade mot det 
faktiska resultatet d v s ställa svart mot vitt och skaka om organisationen. Det 
andra sättet syftar till att framställa en mer önskvärd bild av hur framtiden kan se 
ut för organisationen. Organisationen och dess medlemmar befinner sig i det här 
stadiet i ett omskakat tillstånd och kan p g a detta vara mer motiverade till 
förändring (ibid.). I detta omskakade tillstånd börjar de grundläggande 
värderingarna och förutsättningarna i en organisation ifrågasättas. De kan t o m 
framstå som hotande och det är inte ovanligt att en oro sprider sig i organisationen 
(Schein, 1992). Med för mycket osäkerhet i omgivningen är det lätt att 
försvarsmekanismer träder fram.  
 
Argyris (1993) menar att dessa försvarsrutiner kan hindra en individ, grupp eller 
organisation att lära och därmed, i förlängningen, utvecklas. Försvarsmekanismer 
kan bland annat bestå av projicering, förnekelse och bortförklaringar av olika slag 
(Schein, 1992). Ett exempel kan vara att skylla på tidsbrist för att slippa engagera 
sig i något som kan verka mer krävande än den normala arbetsgången. En enklare 
utväg kan då vara för individen att använda sig av dessa försvarsmekanismer 
istället för att behöva ändra på sina, gruppens eller organisationens grundläggande 
värderingar (ibid). När en organisation står inför en förändring är det viktigt för 
arbetsgivaren och ledningsgruppen att ha dessa faktorer i åtanke, dels för att skapa 
medvetenhet, dels för att motverka att försvarsmekanismer uppträder. 
Försvarsmekanismer kan i viss mån vara dolda och uppträda omedvetet hos 
individer (Argyris, 1990) medan motstånd mot förändring är mer explicita att 
urskilja.    
 
Daft (1998) anser att motstånd mot förändringar kan förväntas under en OU 
process och att det är något som uppträder naturligt hos individen. Rapp (2002) 
poängterar hur viktigt det är att människor får vara delaktiga redan under 
planeringsfasen i syfte att höja motivationen och reducera motståndet mot 
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förändringen. Beatty (1992) har identifierat några faktorer beträffande 
förändringsmotstånd. Dessa kan uppträda på samtliga nivåer inom en 
organisation: 
 

1. En alltför stor fokusering på kostnader; där människor i ledarställning 
exempelvis kan förhindra utveckling genom att bromsa olika 
utbildningssatsningar. 

2. Undvika osäkerhet; många är rädda för den osäkerhet som uppträder vid 
förändring. Information och kommunikation kan stävja denna osäkerhet.  

3. Otydligt belöningssystem; om organisationen belöningssystem inte 
uppmuntrar till risktagande, kan det vara svårt att få medarbetarna med på 
en förändring. Medarbetarna kan bedöma att risken är för hög och inte 
förstår vad de får ut av själva förändringen.  

4. Rädsla för att förlora; förändring kan sätta igång en känsla av förlust, såväl 
av status, makt och t o m sitt arbete (Beatty, 1992). 

 
French och Bell (1999) anser också att maktbalansen påverkas redan under 
inledningsfasen vid en OU process. Henry Mintzberg (1983) liknar det 
organisatoriska beteendet vid ett maktspel, där deltagarna benämnes ”influencers” 
vilka strävar efter att få kontroll över organisationens handlingar och beslut. En 
bas för makt menar Mintzberg vara grundläggande för maktutövande och urskiljer 
fem möjliga: 
 

• att ha kontroll över resurser 
• att ha kontroll över teknisk kunskap 
• att ha kontroll över kunskapsstrukturen 
• att besitta den exklusiva rätten att ålägga någon något (impose choices) 
• att ha tillgång till dem som besitter den ovannämnda makten  

 
De individer som Mintzberg benämner ”influencers”, finns det ett flertal av inom 
en organisation. Det kan röra sig om styrelseledamöter, chefer på olika nivåer, 
anställda, kunder, leverantörer samt fackförbunden o s v. Basen för makt kan ses 
som en kedja av händelser där resurserna antingen belönar eller bestraffar. 
Kontrollen över kunskap och information leder till förmåga eller brist på förmåga 
att lösa problem, allt de som bidrar till att någon blir beroende av någon annan 
(ibid.). 
  
Initiativet till en OU process bör komma från ledningsnivå eftersom de besitter 
den reella befogenheten att genomföra en radikal förändring, samt att det på så 
sätt signaleras utåt i organisationen att förändringen är allvarligt menad (French & 
Bell, 1999). Konsulter kan dessutom anlitas för att bistå med genomförandet av 
processen. Argyris (1970) använder termen ”intervention” när han refererar till 
OU konsultation eftersom han anser att:  
 
”To intervene is to enter into an ongoing system of relationship, to come between 
or among persons, groups, or objects for the purpose of helping them. There is an 
important implicit assumption in the definition that should be made explicit: the 
system exists independently of the intervenor. “  (ibid. s. 15).  
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Även om organisationsutvecklare inte är en permanent del av organisationen, 
vilket Argyris betonar, arbetar de utifrån en relativt stark maktbas. French och 
Bell (1999) menar att organisationsutvecklare besitter makt som är auktoriserad, 
den är således sanktionerad av organisationens beslutsfattare; och de innehar 
expertmakt, d v s OU konsulten har den expertis som krävs. De har även 
informationsmakt, då de innehar en mängd information om organisationens 
styrkor och svagheter; och slutligen besitter de en makt som kan verka 
tilldragande och som andra gärna vill identifiera sig med (ibid.).  

  
Under förändringsprocessens första fas ligger tyngdpunkten på att fastställa var 
organisationen befinner sig idag och därefter ställa en diagnos. De aktiviteter som 
man använder sig av vid diagnostisering är att samla in fakta genom exempelvis 
intervjuer, enkäter och möten. Dessutom kan det ingå att skapa en visionär bild av 
organisationen, exempelvis genom att försöka placera sig själv och sin del av 
verksamheten i organisationen. Syftet med att ställa en diagnos är att identifiera 
organisationens problemområde, styrkor och möjligheter (French & Bell, 1999). 
 
För att en varaktig förändring skall bli möjlig bör en målformulering ske vid 
planeringsstadiet. Dessutom krävs det, enligt Lewin (1951), att förändringen skall 
betraktas som permanent tillstånd, antingen för en oöverskådlig framtid eller för 
en viss period.  
 
3.3.2 Förändring 
Under steg två i förändringsprocessen överförs tanke till handling, action. 
Möjligheterna är flera, men de måste reflektera tillbaka till den diagnos som 
ställdes under upptiningssteget (Burke, 1994).  
 
Eftersom OU processen fokuserar på, som vi tidigare nämnt, individer inom 
organisationen och de sociala processerna som sker där kan människornas 
värderingar och kapacitet bli kritiska faktorer. Argyris et al (1985) poängterar 
människans komplexitet och de eventuella begränsningar som kan finnas i dennes 
omvärld.  Även individens värderingar, om än omedvetna, kan påverka dennes 
faktiska handlande. För att förändringar skall komma till stånd bör även 
värderingar ifrågasättas (ibid.). En förändringsstrategi som kan belysa detta och 
som kräver ett djupare ifrågasättande av mål och handlande i en organisation är, 
vad Argyris och Schön (1974), benämner double-loop lärande. I denna form av 
lärande ingår även att existerande normer och värderingar ställes under kritiskt 
granskande.  
 
Daft (1998) diskuterar hur en radikal förändring även påverkar en organisations 
struktur och hävdar att en ny måste skapas i syfte att implementera förändringen.  
Organisationsstruktur avser hur arbetet fördelas och arrangeras mellan individer 
inom en organisation (Abrahamsson & Andersen, 1998).  Child (1984) identifierar 
tre huvudkomponenter som ingår i begreppet struktur: 
 

1. Struktur skildrar de formella förhållandena som finns inom en organisation 
vilka inkluderar handlingsutrymmet för individer i chefsposition, samt 
antalet nivåer inom hierarkin. 

2. Struktur identifierar individers grupperingar inom avdelningar, samt hur 
dessa avdelningar formeras inom organisationen i dess helhet. 



 12

3. Struktur innefattar hur arbetet organiseras för att samarbete och 
kommunikation skall underlättas, samt hur interaktionen är mellan de olika 
avdelningarna.   

 
Inom organisationer finns det generella drag som utmärker dem och i dessa ingår 
en arbets- och auktoritetsfördelning.  Organisationer är i behov av både stadga och 
rörlighet och att organisera kan innebära att finna en balans mellan stabilitet och 
förändring (Child, 1984). Abrahamsson och Andersen (1998) menar att en god 
struktur medför pålitlighet och stabilitet i det arbete som utförs och att strukturen 
är en förutsättning för såväl gott resursutnyttjande som god måluppnåelse.  
 
Scott (1998) utvecklar begreppet struktur genom att beskriva den sociala 
strukturen som ett mönster vilket uppstår i relationen mellan deltagarna inom en 
organisation. Den formella sociala strukturen refererar till de sociala positioner 
och förhållanden mellan dem som är klart och specifikt uttalade och är oberoende 
de personliga karaktäristika hos de som besitter dessa positioner. I ett 
motsatsförhållande kan den informella sociala strukturen beskrivas, där individers 
karaktäristika påverkar denna. När individen lämnar eller kommer som ny i en 
organisation utvecklas och förändras medarbetarnas förhållanden och roller p g a 
individers olikheter och de relationer som har uppstått (ibid.).   
  
När strukturen förändras, såväl den informella som den formella, påverkas även 
maktförhållandena i en organisation (Daft, 1998). McClelland (1975) diskuterar 
maktens två ansikten ”den negativa och den positiva”. Den första kan referera till 
en alltför dominerande ledarstil vilket riskerar leda till att medarbetarna känner sig 
maktlösa och blir passiva. Förtroendet för ledaren riskerar också att reduceras och 
dennes inflytande minskar.  Det positiva maktutövandet kan även ha inslag av 
dominans, men det används på ett annorlunda sätt där ledaren uppmuntrar och ger 
förtroende till medarbetarna. Effekten kan istället bli att de känner sig delaktiga i 
sina arbeten (ibid.).    
                  
Ryan (1984) diskuterar även makt ur en strukturell synvinkel. När arbetsmetoder 
inom organisationer förändras, exempelvis genom ökat samarbete och 
medarbetarnas ökade möjligheter till delaktighet i beslut, omfördelas även 
makten. Samarbete kan medföra att makt dels inskränks, dels distribueras mellan 
organisationsmedlemmarna (Cobb & Margulies, 1981). För att få medarbetarna 
med på en sådan förändring bör det tydliggöras vilka kriterier som ligger till grund 
för befordring och rekrytering för såväl personal som för ledning. På detta sätt kan 
man underlätta för förändringsprocesser samt ge intryck av att förändringar är 
något som skall tas på allvar. Vidare är det av största vikt att avsätta tillräckligt 
med tid för att möjliggöra en genomgripande förändring (Sandberg & Targama, 
1998).  
 
Ett sätt att undvika risken för att förändringen skall bli kortlivad och för att 
minska det eventuella motstånd som förändringen kan föra med sig är, enligt 
Lewin (1951), att adressera hela arbetsgruppen från början. Gruppens dynamik 
anses ha en starkare påverkan än individens och genom att bearbeta gruppen kan 
individerna nås (ibid.). Dessa tankebanor bygger Ellström (1996) vidare på när 
han anser att lagarbete också kan verka främjande för utvecklingen på en 
arbetsplats. Arbetsgruppen utbyter erfarenheter och kan på så sätt lära av 
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varandra. Emellertid finns det, enligt författaren, vissa risker med att alltför 
mycket förlita sig på lärande genom teamwork. Dessa kan vara: 
 

• revirtänkande och intressekonflikter inom arbetslag 
• relationer inom gruppen och normer såsom bristande tillit och 

misstänksamhet 
• ett ”vi” – och ”dom” tänkande, där olika personalkategorier distanserar sig 

från varandra,  både mellan olika arbetslag och inom respektive arbetslag, 
på alla nivåer  

 
Arbetslagets sammansättning, d v s medlemmarnas bakgrund, kompetens och 
erfarenheter, är en viktig aspekt när det gäller hur väl fungerande teamet är. Att ge 
för stort utrymme åt gruppens heterogenitet av personligheter och attityder etc kan 
medföra risker för destruktiva konflikter. En alltför hög grad av homogenitet å 
andra sidan kan medföra en likriktning i tankesätt och i sin tur medverka till 
motstånd mot nyheter och lärande (Ellström, 1996).  
 
Vidare vad gäller förändringar i en organisation diskuterar Ellström (1996) den 
betydelse som den yttre respektive inre kontexten i en arbetsmiljö anses ha. Dessa 
två aspekter i samverkan, påverkar hur väl en organisation lyckas med sitt 
förändringsarbete. Som yttre kontext kan nämnas ökade krav på såväl service som 
kvalitet och en föränderlig konkurrens- och marknadssituation. Dessutom har ett 
ökat inflytande från en internationaliserad marknad gjort sig gällande de senaste 
åren. Den inre kontexten kan på motsvarande sätt beröra frågor såsom 
organisationskultur, ledarstil och inre aktörer, exempelvis eldsjälar, inom en 
organisation. Förutsättningen för att lyckas med utvecklingssatsningar inom en 
organisation är att bemästra kritiska faktorer som har en stor påverkande roll. 
Dessa kan bland annat vara stöd från ledning och fackförbund, tydliggjorda mål, 
tillräcklig beräknad tidsåtgång samt att lönesystemet har en bejakande funktion 
vid utbildningssatsningar (ibid.).  
 
Stein (1996) för ett liknande resonemang om driv- och motkrafter till utveckling 
och kunskapsspridning inom en organisation. Han anser att normer- och 
värderingar har en påverkande roll, liksom en individs självförtroende och 
identitetskänsla. Även faktorer som makt, konflikter och roller i arbetsmiljön kan 
ha betydelse för en utvecklingsprocess.  
 
3.3.3 Stabilisering 
Det tredje steget stabilisering behandlar olika sätt att integrera förändringar. 
Lewin (1951) anser att det ibland är nödvändigt att skapa en stabil tillvaro för en 
organisation och gör en liknelse med stabiliseringsfasen till ”a stable circular 
casual process” (ibid. s. 229). Burke (1994) beskriver stabiliseringssteget som ett 
sätt att integrera de förändringar som gjorts. Han refererar till Scheins två sätt att 
integrera förändringar:  
 

• ”Personal refreezing”; vilken betonar individens tillvägagångssätt att få 
det nya arbetssättet att passa in i sin egen föreställningsvärld. Här provas 
nya beteenden och roller samt görs korrigeringar tills det nya arbetssättet 
känns acceptabelt. I denna process krävs mycket övning. Argyris och 
Schön (1974) benämner detta förfaringssätt som ett single-loop lärande. 
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Individen försöker därmed att förändra sitt beteende så att det passar inom 
dennes referensramar.  

 
• ”Relational refreezing”; att försäkra sig om att ens nya arbetssätt passar in 

med andras i organisationen. Denna process omfattas av öppen 
kommunikation med andra om det nya sättet att arbeta på, och förvissa 
varandra om att detta nya sätt är bättre än det gamla (Burke, 1994).  

 
French och Bell (1999) delar de ovannämnda författarnas synpunkter och menar 
att den primära uppgiften i det här steget är att stabilisera förändringarna genom 
att prova om de fungerar, dels med individerna men också i interaktion med 
individernas sociala omvärld. En förutsättning är då att försöka integrera det nya 
handlingssättet med individernas personligheter och attityder (ibid).    
 
När handlingssätt framträder som om de är naturliga och de rätta har, enligt Jarvis 
(1992), en legitimeringsprocess skett. Den ger anvisning om vad som kan anses 
som godkänt i tal och skrift och framställs med tiden till det enda rätta sättet att 
bete sig på i en viss situation. Dessa beteende mönster blir till en extern struktur 
vilken kan inverka begränsande på människors sociala beteende (ibid.). Schein 
(1999) anser att skapandet av ett gemensamt språk är en viktig del för att kunna 
stabilisera organisationen. Den formella strukturen beskrivs i 
organisationsscheman där det tydligt går att utläsa vem som innehar vilken 
befattning. Emellertid kan en informell struktur, implicit, växa fram och dennes    
påverkan inom organisationen är väsentlig att vara medveten om. Vilka normer, 
värderingar och vem som i praktiken har makt i organisationen, på olika nivåer, 
har inflytande på det dagliga arbetet och kan påverka stabiliseringsprocessen 
(ibid.). 
 
Varje organisation behöver utveckla återkommande och stabila processer för att 
handskas med de vardagliga frågeställningar som dyker upp, men också för att 
skapa förutsättningar för en trygg arbetsmiljö. Medarbetarna har behov av att 
känna sig säkra i sin arbetssituation och i den närmiljö de verkar i (ibid.). Schein 
anser vidare att varje arbetsplats bör utveckla kriteria för hur aspekter såsom 
öppenhet, intimitet, konkurrens och samarbete skall hanteras. Genom att 
tydliggöra detta kan en organisation reducera orosmoment och på så sätt 
stabilisera tillvaron (ibid.). 
 
Burke (1994) poängterar vikten av information och han anser det vara viktigt att 
även informera om det som inte kommer att förändras i organisationen. 
Anledningen till detta är att det kan bidra till att stabilisera förändringen genom att 
något ”gammalt” och igenkännande blir kvar för medarbetarna att identifiera sig 
med.  Att uppmärksamma de individer som på något sätt bidrar till att föra 
förändringen framåt kan också vara en metod att förstärka och stabilisera 
förändringen eftersom man på så sätt signalerar om önskvärt beteende (ibid.). 
 
När en individ befinner sig i ett stabiliserinsstadium och då den första 
självorienterings fasen lagt sig, kan denna istället ägna sin uppmärksamhet åt 
andra d v s medarbetarna, och börja fokusera på arbetsuppgifterna. Som tidigare 
nämnts är prövandet av nya arbetssätt en metod för att hantera nyheter. Dessutom 
ingår det att testa sina medarbetare samt att experimentera med olika former av 
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inflytande (Schein, 1999). Det är inte ovanligt att individer i chefsposition 
förväntar sig att medarbetarna direkt skall påbörja sitt arbete i nya konstellationer. 
Schein anser att ledare måste vara beredda på att avsätta tillräckligt med tid för att 
nya grupper skall kunna formas. Den nya gruppkonstellationen behöver tid att 
mogna (ibid.).       
 
3.4 Organisationsutvecklingens paradoxer 
 
Att definiera en förändringsprocess med klart uttalade steg, vilket Lewin gör med 
sin trestegsmodell, har inte undgått kritik. Mintzberg (1978) exempelvis anser att 
förändring inte kan beskrivas som ett händelseförlopp med jämna etapper. Han 
hävdar att omvärlden plötsligt kan förändras så radikalt att även med den bästa 
planeringstekniken kan en stabiliseringsfas vara omöjlig att förutse. Burke (1994) 
diskuterar det paradoxala i att trots att vi befinner oss i en alltmer föränderlig 
omvärld, behöver individer känna någon form av stabilitet. Därmed visar han på 
individens komplexitet som inte alltid är så enkel att planera för.  Han resonerar 
vidare om det motsägelsefulla i att även om medarbetarna har behov av ledarskap 
kräver de också delaktighet (ibid.).  

 
4. TEORI DEL II – INDIVIDUELLA  LÄRPROCESSER 
 
En stor del av individuella lärprocesser inom organisationer baseras på 
erfarenheter och för att kunna förena detta lärande med 
organisationsutvecklingsprocessen väljer vi nedan att behandla erfarenhetsbaserat 
lärande på ett utförligt sätt. Kapitlet diskuterar även handlingsutrymme och 
kontroll, positivt och negativt lärande och avslutas med hinder för lärande. Som 
tidigare väljer vi att börja med en definition, nu av lärande.   
 
4.1 Definition av lärande  
 
Stein (1996) presenterar ett resonemang där han ger två dominerande definitioner 
av lärande; individuella- och sociala lärprocesser. Den första definierar lärande 
som kunskapsutveckling hos individer medan den sistnämnda ser lärande som den 
sociala process vilken leder till kunskapsutveckling. Ellström (1992) för en 
liknande diskussion då han karaktäriserar lärande med det som sker inom en 
individ vid lärande, exempelvis ändringar av uppfattningar och anförskaffande av 
ny kunskap. Dessutom spelar interaktionen mellan individen och dennes omvärld 
roll vid lärande. Denna tankegång kan illustreras med nedanstående citat:  
 
”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning” (ibid. s. 67). 
 
I denna ovannämnda definition av lärande syftar de varaktiga förändringarna till 
lärandets innehåll och Ellström menar att det rör sig om förändringar av 
individens kompetens. Samspelet individ – omgivning refererar till den sociala 
(t.ex. arbetsfördelningen), den fysisk-materiella (t.ex. strukturer, processer) samt 
den kulturellt-symboliska omgivningen (ibid.). Vi väljer att ansluta oss till 
Ellströms definition av lärande i detta arbete eftersom vi anser att den speglar det 
problemområde vi har valt att analysera.  
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4.2 Erfarenhetsbaserat lärande 
 
Vi människor deltar i olika former av verksamheter i våra dagliga liv, vilka ger 
oss erfarenheter, både på gott och ont (Säljö, 2000).  Genom dessa erfarenheter lär 
vi oss mycket, vare sig vi vill eller ej. Nedan beskrivs därför erfarenhetsbaserat 
lärande, då vi anser att det fyller en viktig funktion i våra liv samt har en påverkan 
på individuella lärprocesser. Erfarenhetsbaserat lärande är en föränderlig process 
som uppstår genom en individs upplevelser och erfarenheter. Kolb (1984) 
definierar erfarenhetsbaserat lärande enligt följande: 
 
”Learning is the process whereby knowledge is created through the 
transformation of experience.” ( s. 38)  
 
Kolb förklarar att denna definition betonar några kritiska aspekter av 
inlärningsprocessen. För det första betonas vikten av anpassning och inlärning i 
motsats till innehåll och resultat. För det andra är kunskap en process i fortlöpande 
förvandling och inte en konstant enhet som kan anförskaffas eller överföras. För 
det tredje omvandlas subjektiva och objektiva erfarenheter med hjälp av lärande. 
 
Kolb har tagit intryck av Lewin (1951) när han har utvecklat tankegångar om 
erfarenhetsbaserat lärande och den numera välkända inlärningsmodellen (se 
nedan) illustrerar hur erfarenhet i cykliska former resulterar i lärande. Modellen 
beskrivs på följande sätt:  

 
 

 
 
Figur 2 (Kolb, 1984, s. 21) 
 

• Den konkreta erfarenheten är här-och-nu upplevelsen, som är central för 
själva lärandet. 

• Genom observation och reflektion studeras den konkreta erfarenheten. 
• Reflekterandet leder till en djupare förståelse av den konkreta erfarenheten 

genom att generalisera begreppen för att  skapa mening.  
• Den djupare förståelsen prövas i nya situationer. Detta sker genom nya sätt 

att handla och problemlösande.  
 
Boud, Keough och Walker (1985) kritiserar Kolbs modell och menar att 
diskussionen kring faserna observation och reflektion brister. Denna fas kan 
förstås som individens sätt att associera en ny idé med en gammal. Boud et al 
anser att modellen inte bidrar till förståelse för vilka beståndsdelar som själva 
reflektionsprocessen består av.   
 

Konkret erfarenhet 

Meningsbildande och 
generalisering 

Prövande av nytt 
handlande 

Observation och 
reflektion 
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4.2.1 Erfarenhetsbaserat lärande;  några påståenden  
Boud, Cohen och Walker (1993) har identifierat ett antal påståenden vilka de 
anser vara karakteristiska för erfarenhetsbaserat lärande; 
 

1. Erfarenheten är grunden och stimuli för lärande 
2. Den som lär sig konstruerar aktivt sin erfarenhet 
3. Lärande är en social och kulturell konstruktion 
4. Lärande påverkas av det socioemotionella sammanhanget 

 
Dessa påståenden belyser olika påverkande faktorer och deras konsekvenser för 
individens lärande. 
 
1. Erfarenheten är grunden och stimuli för lärande 
 
Varje erfarenhet är en möjlighet till lärande, men oftast fokuseras det inte på 
möjligheter till lärande i vårt dagliga liv, eftersom de kan leda in oss på olika 
psykologiska frågeställningar. Lärande relateras alltid till något man upplevt 
tidigare och erfarenheterna influerar allt lärande, vad man tycker om eller inte, 
vad man undviker och hur man löser problem. Dessa aspekter är samtliga 
beroende på hur man har reagerat i tidigare liknande situationer. Medan 
erfarenheter är grunden för lärande, behöver dessa inte nödvändigtvis leda till 
något lärande (Boud et al, 1993). Följande citat belyser denna problematik: 
 
“Experience has to be arrested, examined, analysed, considered and negated to 
shift it to knowledge.” (Criticos, 1993, s. 161.) 

 
Ett sätt att lära är således genom att arbeta aktivt med sina erfarenheter (Boud et al, 
1993). För att kunna göra detta så krävs det att man är medveten om att ens erfarenheter 
är av betydelse och på så sätt kan värdesättas. 
 
2. Den som lär sig konstruerar aktivt sin erfarenhet 
 
Varje erfarenhet påverkas både av individens unika historia och av det nuvarande 
sammanhanget. Erfarenhet skapas mellan den som lär, och i och den miljö som 
denne är verksam i – det är en relation. En händelse kan påverka den som lär, men 
bara om individen är mottaglig för påverkan. Den som lär kan skapa sig en 
meningsfull erfarenhet av en händelse, under förutsättning att det finns något att 
arbeta med (Boud et al, 1993). 
  
Den samlade effekten av personlig och kulturell bakgrund är det som oftast 
påverkar hur individen konstruerar sina erfarenheter och kallas ”den personliga 
grunden av erfarenhet”. Hur en individ svarar gentemot omvärlden är resultatet av 
tidigare händelsers inverkan på dennes liv. Vi har alla olika förutsättningar för att 
lära och hur vi skall svara gentemot specifika situationer. Kolb (1984) och andra 
forskare benämner detta inlärningsstilar. Boud et al (1993) menar att det är viktigt 
att betona det genuina i varje persons bakgrund samt att ta vara på individens 
unika sätt att erfara sin omvärld på.  
          

 
 



 18

3. Lärande är en social och kulturell konstruktion  
 
När den som lär sig konstruerar sina egna erfarenheter är det alltid i sammanhang 
med en social situation och olika kulturella värderingar. Lärande sker inte isolerat 
från sociala och kulturella normer och värderingar. Gruppinlärning är ett exempel 
på en situation där påverkan av andra är naturligt, men vi påverkas även av 
inflytande från externa värderingar och normer. Dessa finns inbäddat i det språk 
vi använder oss av och det är genom språket vi får de starkaste influenserna av 
normer och värderingar (Boud et al, 1993). Schein (1999) pekar också på att 
språkets betydelse i legitimeringsprocessen, vilken uppstår efter en förändring (se 
ovan). Detta kan jämföras med vad Berger och Luckmann (1966) menar med att 
samtalet bevarar, modifierar och ombildar individers subjektiva verklighet. 
Bevarandet av individers subjektiva verklighet sker dock inte med uttryckta 
medel, utan otydligt mot en värld som tyst tas för given.  
 
Det är omöjligt att inte påverkas av sammanhang och kultur, men genom kritisk 
självreflektion av sina erfarenheter kan influenserna bli synliga. Detta är viktigt 
när sociala värderingar ändras eftersom socialisering är en av processerna då vi 
konstrueras socialt och kulturellt. Vad som har hänt oss kan vi aldrig få ogjort, 
men möjligheten finns att tolka dessa händelser med nya sätt att tänka på (Boud et 
al, 1993). 
 
4. Lärande påverkas av det socioemotionella sammanhanget 
 
Känslor i samband med lärande är enligt, Boud et al (1993), försummade i vårt 
samhälle. Ofta värderas intellekt och praktiska egenskaper högre än känslor, 
exempelvis av staten, industrin och skolan (Postle, 1993). Känslor kan vara både 
en möjlighet, och ett hinder för lärande och att förneka känslor är, enligt Postle, 
att förneka lärande. Det förflutna framkallar förväntningar som influerar nuet. Den 
som lär sig bär med sig sitt eget socioemotionella sammanhang som är deras 
förväntningar om vad som kan göras och inte göras. Det nuvarande 
sammanhanget kan bekräfta eller motbekräfta detta (ibid.). Jarvis (1992) för ett 
liknande resonemang och menar att individer ofta befinner sig i situationer som är 
en möjlighet för lärande, men det socioemotionella sammanhanget hindrar deras 
förmåga att lära och de kan bli nedstämda. Positiva influenser från andra 
exempelvis genom stöd och förtroende kan hjälpa den lärande att komma över 
negativa influenser från det förflutna. Detta gäller givetvis också om 
förhållandena är motsatta (ibid.). Alltså kan olika sorters lärande förekomma om 
situationen upplevs som positiv eller negativ (Boud et al, 1993). 
 
Garrick (1999) framför kritik mot Boud et als (1993) påståenden om 
erfarenhetsbaserat lärande (se ovan) och anser att det finns motsägelser mellan 
dessa. Den som lär sig konstruerar aktivt sin erfarenhet och samtidigt är lärande 
en social och kulturell konstruktion. De interagerar med varandra och sker  
parallellt (ibid.) Vår tolkning av dessa fyra påståenden är att de inte skall ses som 
avskilda punkter utan att de löper parallellt och interagerar med varandra.  
 
4.2.2 Reflektion vid erfarenhetsbaserat lärande 
Reflektion är ett uttryck som står för några distinkta sätt att gripa sig an lärande 
och är en viktig del i erfarenhetsbaserat lärande enligt Boud et al (1985). Uttrycket 
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associeras vanligtvis med själviakttagelse och involverar att ta ett steg utanför sig 
själv, eller den verklighet man befinner sig i, för att kunna uppfatta ett bredare 
perspektiv och innebörd (Thorpe, 2000).  
 
Under en organisationsutvecklingsprocess är det inte ovanligt med oroligheter hos 
medlemmarna och att energi förloras på den ängslan som kan finnas. Detta kan 
underlättas genom att avsätta tid för reflektion. Debriefing är ett sätt att reflektera 
över erfarenheter i samband med erfarenhetsbaserat lärande. Pearson och Smith 
(1985) skiljer på olika typer av debriefing; formell och informell där den 
förstnämnda typen utgörs av avsiktlig, strukturerad reflektion som understöds av 
en gruppledare. Den sistnämnda sker oplanerat i grupp eller individuellt utan att 
det finns en gruppledare närvarande. Båda dessa typer kan ge upphov till viktiga 
insikter, men man bör aldrig enbart förlita sig på att informell debriefing är 
tillräckligt, eller att den faktiskt uppstår (ibid.).  

 
För att öka möjligheterna att debriefingen leder till det avsedda lärandet, bör 
aktivitetens syfte, regler och avsikter klargöras innan den inleds. Detta ska dock 
inte förväxlas med att ”avslöja spelet”. Att klargöra avsikter och sätta ramar för en 
aktivitet behöver inte betyda att man samtidigt talar om vilka slutsatser som ska 
dras, om dessa slutsatser ska upptäckas genom upplevelsen. Att instruera de 
lärande om vad som ska läras leder sannolikt till att upplevelsen blir en 
demonstration (ibid.).    
 
Debriefing processen kan delas upp i tre huvudsteg; vad hände, hur kände sig 
deltagarna och vad betyder det. Under steg ett och två får deltagarna beskriva sin 
version av vad som hände och hur de upplevde händelsen känslomässigt. Det är i 
det tredje steget som det egentliga lärandet sker. Deltagarna generaliserar här sina 
upplevelser och reaktioner till andra sammanhang. De frambringar en mening om 
vad de har varit med om och vinner nya insikter (ibid.).  

   
Det finns kopplingar mellan vilken typ av kunskap eller insikter som en debriefing 
är tänkt att leda till och hur denna utformas. Om det är faktabaserad kunskap som 
eftersträvas kan debriefingen ha i syfte att kontrollera hur mycket av innehållet 
deltagarna tagit till sig. Är det att utveckla en förståelse för kritiskt tolkning, 
empati för andra människor och tolkning som eftersträvas krävs det att 
debriefingen går annorlunda till. Vad som är väsentligt är att deltagarna delar med 
sig av sina åsikter, känslor och tolkningar. Genom att man får ta del av andras 
upplevelser skapar man en gemensam uppfattning av händelserna och vad de 
betydde (ibid.). 
 
Sandberg och Targama (1998) delar ovanstående uppfattning och för en 
diskussion om hur självreflektion och dialog kan underlätta för individen att nå en 
förståelse för sitt arbete. Möjlighet till reflektion kan, enligt Sandberg och 
Targama, ske på ett flertal sätt: 
 

• Självreflektion, där individen tar ett steg åt sidan från sin vardagliga 
arbetssituation och börjar reflektera över sitt arbete och sitt sätt att förstå 
detta. 

• Dialog, där man kolleger emellan diskuterar och reflekterar tillsammans 
över sin förståelse av sina arbeten (ibid.). 
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De hävdar att individens förståelse för sitt arbete är själva basen för lärandet. 
Reflektion är en viktig beståndsdel när det gäller att förändra sin förståelse för sitt 
arbete. Det sätt som vi förstår vårt arbete på kan endast uppnås om en 
medvetenhet finns med. Vidare för att kunna utvecklas och förändras i sitt arbete 
ingår även att kunna förändra sitt lärande, här spelar förståelsen för sitt arbete en 
viktig roll. Tid kan anslås och planeras in i ett arbetsschema för att ge tillfälle till 
reflektion (Sandberg & Targama, 1998).  
 
4.3 Handlingsutrymme och kontroll 
 
Arbetsplatser idag utgör för många människor en betydelsefull del av livet och 
positiva kontakter i arbetet kan ge trygghet och uppmuntran, medan social 
utfrysning och negativt bemötande kan få motsatt effekt. Vi försöker få kontroll 
över de situationer vi möter genom att undersöka omvärlden och pröva olika 
handlingsmöjligheter. Det handlar om lärande, en process av central betydelse för 
utveckling, trivsel och mental hälsa (Lennerlöf, 1991).  
 
En åtskillnad mellan subjektiv och objektivt handlingsutrymme görs i 
handlingsteorier, där den förstnämnda syftar på vad individen tror sig kunna göra 
och den sistnämnda på vad som faktiskt är möjligt (Aronsson & Berglind, 1990). 
Dessa skillnader, d v s de mellan det subjektiva och det objektiva 
handlingsutrymmet, kan få negativa konsekvenser för individen vad gäller 
prestation, tillvägagångssätt och belastning då det upplevda och det faktiska 
handlingsutrymmet inte stämmer överens (Hacker & Matern i Aronsson, 1990). 
  
Figuren nedan visar olika relationer mellan subjektivt (det upplevda) och objektivt 
(det faktiska) handlingsutrymme. Figurerna ska inte uppfattas som statiska utan 
tillståndet mellan subjektivt och objektivt utmärks av rörelse. 
 
 
 
               
 
 
 
 
Figur 3 (Hacker & Matern i Aronsson 1990, s.72) 
 
De finns tre olika varianter då det brister i överensstämmelse mellan subjektivt 
och objektivt handlingsutrymme (se figur ovan). Situationen längst till vänster 
sammanfaller subjektivt och objektivt bara delvis. En del av det objektiva 
handlingsutrymmet uppfattas inte och används inte av individen, men individen 
har också en felaktig uppfattning av ett handlingsutrymme som inte finns till. I 
situationen i mittfiguren är det subjektiva handlingsutrymmet större än det 
objektiva. Innebörden av detta blir att individen överdriver möjligheterna att 
handla och hon ser ett utrymme som objektivt inte existerar. I figuren längst till 
höger beskrivs ett tillstånd där det objektiva handlingsutrymmet faktiskt är större 
än det subjektiva och individen går miste om en stor del av sitt handlingsutrymme 
(ibid.). Det kan dock finnas tillfällen då individen avstår från en del av sitt 

Objektivt handlingsutrymme Subjektivt handlingsutrymme 
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objektiva handlingsutrymme, exempelvis ett visst ansvar, men är då medveten om 
skillnaden som uppstår mellan handlingsutrymmena. 
 
Problem som uppstår när en människa inte kan inverka på betydelsefulla 
omständigheter kan förstås bättre med kontrollbegreppet. Vi väljer att beskriva 
begreppet kontroll med Aronssons definition (1990, s. 23): 
 
”individens förfogande över resurser – organisatoriska, sociala, personliga m m- 
med vilkas hjälp han medvetet kan kontrollera och styra sina arbetsvillkor”   
 
Frese (1978) menar att experiment har visat att kontrollbegreppet hjälper till att 
förklara människors skilda reaktioner vid stressituationer. Han anser att 
möjligheten till kontroll kan vara tillräcklig för att tillgodose det mänskliga 
behovet av välbefinnande. Ellström (1992) delar denna uppfattning och betonar 
hur individens möjligheter till egenkontroll är grundläggande för hälsa och 
personlig utveckling. Den subjektiva såväl som den objektiva egenkontrollen har 
en påverkan på lärandet. Brister leder till mindre möjligheter att omsätta sina 
intentioner och handlingsplaner i konkret handling. Detta i sin tur kan vara en 
effektiv spärr mot lärande (ibid.).   
 
Det finns åtminstone två aspekter när det gäller individens möjlighet till att genom 
egna handlingar medvetet kontrollera omgivningen; handlingskontroll och 
utfallskontroll. Den första aspekten, handlingskontroll, är individens möjlighet att 
kontrollera sitt eget handlande och genom sin egen förmåga att omvandla sina 
syften och handlingsplaner till konkret handling. Den andra aspekten, 
utfallskontroll, beskriver individens möjlighet att genom sitt handlande inverka på 
omgivningen på ämnat sätt d v s förmågan att påverka konsekvenserna eller 
resultatet av det egna handlandet. Dessa båda kontrollaspekter kan skiljas mellan 
individens subjektiva (upplevda) och objektiva (faktiska) möjligheter till 
egenkontroll (Ellström, 1992).    
 
4.3.1 Positivt och negativt lärande 
En allmän uppfattning om lärande är att det är positivt för individen. Det positiva 
lärandet syftar till att ge individen möjligheter att påverka sina arbets- och 
livsvillkor samt att verka främjande för individens allmänna utveckling (Ellström, 
1992). Allt lärande är dock inte positivt utan kan även få negativa konsekvenser 
vilket vi nedan kommer att utveckla (Aronsson, 1990; Lennerlöf, 1991; Ellström, 
1992).  
 
Inlärd hjälplöshet är en teori ursprungligen presenterad av Seligman (1976), 
vilken visar att individer kan lära sig att bli hjälplösa då de upplever att kontroll 
över situationen saknas. Om Seligman bedrev sin forskning om inlärd hjälplöshet 
ur ett psykologiskt perspektiv, så diskuterar Lennerlöf (1986, 1991) snarare 
begreppet utifrån ett lärande- och arbetsmiljöperspektiv.  Han anser att om 
individen inte kan påverka förhållanden i sitt dagliga arbete och saknar inflytande 
och kontroll över sin tillvaro så kan det få allvarliga konsekvenser såsom, 
minskade möjligheter till utveckling och utvidgning av sina kunskaper. Det 
lärande som istället riskerar att ske är enligt Lennerlöf inlärd hjälplöshet. 
Följderna i sin tur kan bli dämpad stämning, passivitet hos individen samt 
bristande förmåga att lösa problem. 
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Ellström (1992) gör en åtskillnad mellan anpassningsinriktat- och 
utvecklingsinriktat lärande. Distinktionens utgångspunkt är förhållandet mellan 
den lärande individen och den kontext i vilket lärande sker. Anpassningsinriktat 
lärande är då individen löser problem och lär sig handla i relation till en kontext 
där uppgifter och mål är givna. Därmed är det inte möjligt eller eftersträvansvärt 
att ifrågasätta, kritiskt analysera eller ändra.  
 
Utvecklingsinriktad lärande är då individen förmodas att ha ett ifrågasättande och 
kritiskt förhållningssätt till uppgifter och mål. Huvudpoängen för individen är 
identifiering och definiering av uppgifter, i vilken situation man befinner sig i och 
vad problemen är. Piaget (1969) för ett liknande resonemang om assimilering och 
ackommodation. Den förra hänvisar till individens sätt att ta emot ny kunskap och 
erfarenheter och omformar dessa för att passa in existerande tankesätt.  
Ackommodation däremot, ställer krav på individens förmåga att omvärdera redan 
existerande kunskap och för att kunna göra detta krävs en förändring i individens 
kognitiva schemata. (Jämför även Stein (1996) linjärt och revolutionärt lärande). 
 
4.4  Hinder för lärande 

 
Boud och Walker (1993) anser att ursprunget till hindren för en person som har 
möjlighet att lära finns både i det inre, hos personen själv, och i den yttre miljön. 
Yttre hinder kan komma från andra människor, inlärningsmiljön, sammanhanget 
och den personliga situationen samt social krafter såsom kulturella förväntningar, 
fördomar och klasskillnader. Inre hinder kan vara tidigare negativa erfarenheter, 
antaganden och felaktiga uppfattningar om vad man kan klara av. Det kan också 
vara brist på kännedom om ens egna föreställningar och vilket känslotillstånd man 
befinner sig.  
 
Jarvis (1992) pekar också på hinder för lärande och menar att alla människor inte 
lär sig av sina erfarenheter. Jarvis tar upp tre olika typer av icke-lärande: 
 

1. Presumption 
2. Nonconsideration  
3. Rejection 

 
”Presumption” är reaktionen på vardagslivet. Man känner en tillit till att världen 
inte kommer att ändras och därför kan resultatrika handlingar upprepas. Detta sker 
mekaniskt, utan några bakomliggande tankar och är grunden för en stor del av det 
sociala livet. Det vore onaturligt, anser Jarvis, att behöva tänka på varje ord och 
handling i sociala situationer. ”Nonconsideration” är ett sätt då man inte tar 
hänsyn till erfarenheter som skulle kunna leda till potentiellt lärande. Detta kan 
bero på ett antal faktorer, exempelvis att man är för upptagen för att reflektera, att 
man kan vara rädd för vad en handling kan resultera i och att man kanske inte 
förstår vilken situation man befinner sig i. ”Rejection” är då människor helt 
avvisar möjligheten till lärande. Detta kan exempelvis gälla äldre människor som 
upplever en ökad komplexitet i sin omvärld och menar att de inte förstår vad som 
håller på hända i denna värld. Möjligheten att lära sig av erfarenhet om denna 
komplexa värld finns exempelvis genom att undersöka den, men avvisas. Detta 
avvisande bekräftar och behåller en föråldrad uppfattning (ibid.).  
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5.  ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Vid det här skedet i studien kan vi bekräfta Taylor och Bogdans (1984) 
resonemang om hur kvalitativ forskning kan liknas vid en pågående process där 
datainsamling och analyseringen av denna går hand i hand. Vi har under arbetets 
gång kontinuerligt sökt ny litteratur och samtidigt försökt att analysera denna. 
Vårt ämnesval är komplext och att analysera en process kan medföra att en viss 
upprepning sker. Det övergripande syftet med denna uppsats är att teoretiskt 
analysera hur organisationsutvecklingsprocesser samverkar med individuella 
lärprocesser och på följande sidor kommer vi att försöka fläta samman dessa två 
begrepp.  Inledningsvis tar vi  återigen hjälp av Lewins (1951) förändringsmodell 
i tre steg: 
 
  
 
Upptining (”unfreezing”)       Förändring (”change”)  Stabilisering (”refreezing”)
   
Figur 1, (Lewin 1951, vår illustration) 

 
När en organisation genomför en större förändring sker detta enligt Lewin i tre 
steg; upptining, förändring, stabilisering. Vi har dock, under resans gång, blivit 
alltmer medvetna och övertygade om att det snarare rör sig om faser och 
processer, vilka i många fall överlappar varandra (se figur 4 nedan). Vi anser att 
figur 4 bättre illustrerar den uppfattning vi har fått av OU processen. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figur 4, (vår illustration) 
 
På vilket sätt samverkar dessa tre förändringsfaser med individuella lärprocesser? 
Eftersom erfarenheter präglar sätten individer hanterar genomgripande 
förändringar på menar vi att Lewin och Kolbs modeller går bra att förena. Kolbs 
(1984) modell om erfarenhetsbaserat lärande är dessutom lämplig att här använda 
eftersom han är, och som vi tidigare nämnt, influerad av Lewin. 
 
Vid en organisationsutvecklingssituation (OU) då en radikal förändring står för 
dörren påverkas organisationens medlemmar i någon form. Organisationers 
huvudsakliga beståndsdel är människor och vill man förändra organisationer 
medför detta att individerna även måste förändras. Den genomgripande 
förändringen blir svår att verkställa utan individernas aktiva deltagande och det är 
genom individerna som en OU process blir möjlig att genomföra.     
 

Upptining Förändring Stabilisering 
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5.1 Upptining:  konkret  erfarenhet  -  observation  -  reflektion 
 
Den första fasen i en förändringsprocess är, enligt Lewin (1951) upptining, vilken 
kan liknas vid en startpunkt. I den situation som organisationen befinner sig i då 
uppluckring av det gamla sker kan frågeställningar såsom vad håller på att hända 
och vad är det jag egentligen upplever nu, börjar framträda.  Individen erfar att 
någonting håller på att hända, att det är något i görningen inom organisationen. 
Genom att observera det uppkomna tillståndet börjar individen att studera den 
erfarenhet som hon upplever här- och- nu, d v s den konkreta erfarenheten (Kolb, 
1984). Tankar om tidigare gjorda erfarenheter, såväl positiva som negativa, kan 
uppträda. Har individen positiva erfarenheter av tidigare gjorda förändringar kan 
detta ha en gynnsam effekt på den förändring man står inför nu. Villigheten att 
lära sig något nytt, trots den osäkerhet och oro som Schein (1992) beskriver, kan 
vara större än om individen har negativa erfarenheter med sig. Motivationsnivån 
vad gäller förändringar kan dessutom skifta från individ till individ.  
 
Att reflektera över det som håller på att ske kan vara ett sätt att på ett djupare plan 
nå en förståelse för den situationen man befinner sig i, och därmed lära sig att 
hantera denna. För en individ, i en osäker tid, kan känslan av förståelse bidra till 
att denne upplever att hon bemästrar situationen. De former av icke-lärande som 
Jarvis (1992) diskuterar (se s. 22), behöver därmed inte uppstå. Sandberg och 
Targama (1998) betonar även vikten av att nå en förståelse för sitt arbete och de 
poängterar just reflektionens positiva betydelse för lärandet. Tid är en väsentlig 
faktor vid reflektion och att avsätta tillräckligt med tid vid speciella orosmoment, 
exempelvis vid stora förändringar, kan motverka att oron får fäste och spridning i 
organisationen. Att inom en organisation bereda möjlighet till att diskutera de 
oroligheter som uppstår vid radikala förändringar kan medföra att individerna 
känner sig mer delaktiga i sitt arbete samt att de tas på allvar. Här spelar just 
förståelsen för sitt arbete en viktig roll vilket i sin tur kan ha en positiv inverka på 
individers lärande. Att förstå sin arbetssituation kan vara ett sätt att öka 
medvetenheten om vad det är man gör och vart man är på väg. 
 
Tyngdpunkten med att fastställa en diagnos (French & Bell, 1999), d v s ett 
avstamp för att klargöra organisationens styrkor och svagheter, bidrar till att göra 
den radikala förändringen genomförbar.  Detta kan medföra att de som berörs av 
förändringen måste ifrågasätta sina roller i organisationen och därmed kan även 
djupare tankeverksamhet sättas igång. Genom att diagnostisera kan 
kommunikationen inom organisationen underlättas, samt medföra att individernas 
åsikter möts och förenas med organisationens avsikter. En aha-upplevelse, d v s 
en känsla av förståelse, kan därmed komma till stånd hos individen, vilket i sin tur 
bereder väg för själva verkställandet av förändringen.  Den kaossituation som kan 
uppstå inom organisationen i upptiningsstadiet kan dämpas när någon neutral 
person utanför organisationen kallas in. The intervenor, vilket är Argyris (1970) 
benämning, har som funktion att vara till hands och att hjälpa organisationens 
medlemmar med att ”lära sig lära”, genom att ifrågasätta, bistå med råd och 
erbjuda värdefulla insikter. Denna utomstående individ kan med sin neutralitet 
även underlätta för kommunikationen mellan organisationens medlemmar, samt 
fylla en medlande funktion.     
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Under denna inledande fas av en organisationsutvecklingsprocess påverkas även, 
enligt French och Bell (1999), maktbalansen i organisationen. Individer som 
befunnit sig i maktpositioner, exempelvis med speciell tillgång till information 
eller resurser, kanske inte längre har samma inflytande nu som tidigare. Känslor 
av förlust kan uppstå vilket blir en erfarenhet som i sin tur kan få en negativ 
påverkan på viljan att lära. Individens socioemotionella sammanhang influerar 
lärandet och det är viktigt att människor känner stöd och uppmuntran för att de 
skall kunna anpassa sig till det som håller på att ske. Maktens positiva ansikte 
(McClelland, 1975) där individer som innehar makt, ger stöd och stimulans till 
sina medarbetare bidrar till att få människor att känna sig hörda och den 
erfarenhet som är här- och- nu förenar och stärker organisationen. Maktens 
negativa ansikte, där makt används som ett sätt att trycka ned medarbetare och 
förstärka sin egen position kan, upplever vi, istället riskera splittra organisationen 
i subgrupper som strävar åt olika håll. De individer som, av olika skäl, inte klarar 
av att arbeta under rådande omständigheter lämnar möjligen organisationen och 
förutsättningarna för förändringen ändras. Vi tror att det finns svårigheter att 
rekrytera nya medarbetare under turbulenta tider i en organisation eftersom man 
kanske ännu inte vet vilken sorts arbetskraft man har behov av. Dessutom kan 
svåra konflikter hindra organisationens förmåga att släppa in nya medarbetare. 
”Nytt blod” i en organisation kan å andra sidan medföra att nya krafter kommer in 
i organisationen och hjälper till att förstärka OU processen.      
 
Ytterligare en viktig aspekt vid upptiningsstadiet är hanterandet av information 
(Beatty, 1992). Vi menar att genom upprepad information kan eventuell 
motvillighet stävjas och genom att möjliggöra för människor i organisationen att 
ventilera sina frågeställningar finns potential till att minska oron och motstånd. 
Dämpad oro kan bereda möjlighet för individers vilja att lära nytt. En 
förutsättning är förstås att den radikala förändringen medför något positivt för 
individen i slutändan, exempelvis bättre arbetsvillkor eller löneförhöjning. Är inte 
så fallet d v s handlar förändringen snarare istället om avveckling för individens 
del och/eller för dennes medarbetare kan stort motstånd förväntas och viljan att 
lära minska radikalt.  

 
I den samhällstid vi befinner oss idag upplever vi att förändringar nästan har fått 
en negativ klang och bemötts med en viss skepsis. När exempelvis företag 
meddelar att stora förändringar är på gång dyker genast frågan upp om hur många 
som kommer att förlora sina arbeten. Den oro som finns på arbetsmarknaden idag 
samt hur denna framställs i media är givetvis påverkande faktorer. Det är därför 
naturligt, anser vi, att människor håller en avvaktande attityd till påannonserade 
förändringar och omorganisationer. Den i inledningen tidigare nämnda rapporten 
från Arbetslivsinstitutet (Szücs et al. 2003) bekräftar även detta resonemang när 
den beskriver hur just oron för förändringar påverkar den enskilde individen.   
 
5.2 Förändring:  meningsbildande - generalisering 
   
Vid den här fasen är rörelsen igång i organisationen och individen måste 
mobilisera kraft till handling. Såväl makt som strukturer kan beröras och förflyttas 
inom organisationen. Individerna kan känna att grunden de står på håller på att 
rämna och att den välbekanta arbetsplatsen inte är sig lik. Denna fas i Kolbs 
(1984) modell kan tolkas som att någon form av meningsbildande är på gång hos 
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individen, i syfte att skapa mening med den erfarenhet som man just nu håller på 
att hantera. Vid den här situationen kan existerande normer och värderingar i 
organisationen börja ifrågasättas av dess medlemmar. Detsamma gäller 
organisationens mål och handlande och ett double-loop lärande (Argyris & Schön, 
1974) eller ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992) har därmed kommit till 
stånd.      
 
Organisationer består av människor som ofta arbetar tillsammans i grupper. Den 
sociala situationen inverkar på hur individer lär sig, lärandet är ingen isolerad 
företeelse utan inlärningsmiljön spelar roll (Ellström, 1992; Boud & Walker 
1993). Arbetsplatser innehåller inlärningsmiljöer av skilda slag. Redan Lewin 
(1951) betonade vikten av att bearbeta gruppen för att nå individen och hur 
gruppen fungerar kan ha betydelse för den enskilde individens lärande.  Vi anser 
att om inte gruppen fungerar, exempelvis genom för stora motsättningar eller t o 
m utfrysning av enskilda, kan detta medföra att individerna splittras i subgrupper 
eller går sina egna vägar.  Individens vilja att lära nytt kan vid sådana situationer 
vara minimal.  Är situationen däremot den motsatta kan gruppen tillsammans 
mobilisera kraft att hantera den förändring de håller på att genomföra. Individerna 
i gruppen kan sporra varandra och låta sin nyfikenhet smitta av sig till varandra.  
 
Under en OU process måste människans unika bakgrund interagerar med andra 
individers i organisationen. Tidigare gjorda erfarenheter och upplevelser påverkar 
hur denna samverkan kommer att se ut.  Samspelet mellan individen och den 
miljö som denne är verksam i, beror dels på individen och dels på den interaktion 
som uppstår. Inlärningsstilarna (Kolb, 1984) är högst individuella men måste på 
något sätt pareras med varandra så att organisationens arbete flyter på.  
 
Genom att individen formar nya begrepp och försöker dra slutsatser, d v s 
generaliserar, om vad det är som håller på att ske får handlingsutrymme och 
kontroll betydelse. Lennerlöf (1991) skildrar hur människan försöker få kontroll 
över situationer genom att undersöka omvärlden. Frese (1978) och Ellström 
(1992) anser att individens möjligheter till kontroll är grundläggande för den 
personliga utvecklingen. Om individen upplever att hon har kontroll över 
situationen kan den positiva effekten bli att hon känner att hon kan hantera 
förändringsarbetet, vilket i sin tur kan leda till hon blir mer mottaglig för nya 
intryck och nytt lärande. Om individerna däremot känner att de inte har något 
inflytande och kontroll över sin omgivning kan ett negativt lärande ske, nämligen 
inlärd hjälplöshet. Detta kan i sin tur leda till passiva medarbetare vilka inte är 
intresserade av att lära sig något nytt.  
 
Att individerna får tillräckligt med handlingsutrymme för att förändras och lära 
nya saker under denna fas är viktigt, upplever vi. Ett sätt att undvika för 
organisationens medlemmar att det blir ett glapp mellan det subjektiva och det 
objektiva handlingsutrymmet är att använda sig av den information som samlats 
in under diagnostiseringen. Individen får, genom att ta del av informationen, reda 
på vilka roller hon har och kan därigenom se hur stort hennes objektiva, d v s det 
faktiska, handlingsutrymmet är.   
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5.3 Stabilisering: prövande av nytt handlande  
 
Den turbulenta tiden börjar komma till sitt slut och organisationen träder in i en 
ny fas; stabiliseringsfasen. Lugnet börjar återkomma och detta möjliggör för 
individerna att reflektera över den uppkomna situationen. Vad hände, hur kände 
man sig och vad betyder detta är frågor som kan diskuteras vid olika 
personalmöten och det är vad Pearson och Smith (1985) betecknar som formell 
debriefing. Vi tror att erfarenheten som man just har upplevt väcker frågor som på 
så sätt kan ventileras och sättas i sitt sammanhang. Medlemmarna i organisationen 
kan därigenom stödja varandra och genom att utbyta erfarenheter, lära av 
varandra. Genom debriefing kan mening ges till det som hände. Om 
organisationen enbart förlitar sig på informell debriefing, är risken stor att endast 
negativa erfarenheter ventileras, exempelvis under fikapauser, och att det inte 
reflekteras på ett djupare plan över varför man egentligen har den åsikten. 
Individerna riskerar då att gå miste om ett forum för utvecklingsinriktat lärande, 
samt den sammanhållning som kan uppstå vid formell debriefing.       
 
Lewin (1951) beskriver denna fas som en stabil cyklisk process där även ett 
vardagligt inslag kan utläsas. Det vardagliga i den här situationen menar vi kan 
vara något igenkännbart och kan därmed ha en stabiliserande effekt på 
organisationen och dess medlemmar. Även under större förändringssituationer 
kan det finnas kvar företeelser, d v s sådant som inte förändras, för den enskilde 
att söka stöd i. Det kan röra sig om den bekanta arbetsmiljön eller samma 
medarbetare, vilka i sin tur kan ha en lugnade effekt på exempelvis radikalt 
förändrade arbetsuppgifter.  
 
Att prova sig fram och försöka orientera sig i den nya situationen medför att 
individen dels måste testa sig själv, dels sätta sig i relation till de andra i 
organisationen. Det gäller för individen att försöka finna ett sätt att relatera till 
nymodigheterna. Kolbs (1984) tankar om denna fas tolkar vi som att individen har 
förövat nya insikter att hantera nya situationer. Den erfarenhet som individen just 
nu varit med om, bidrar i samspel med andra i organisationen, till utveckling. 
Genom kommunikation och dialog med sina kolleger kan individen få nya 
lärdomar om hur man kan hantera förändringen. Ett sorts lärande som kan 
uppträda här är vad Argyris och Schön (1974) benämner single-loop lärandet. 
Individen försöker att få sitt nya arbetssätt att passa in och provar på så sätt olika 
metoder. Ellström (1992) kallar detta lärande för anpassningsinriktat vilket kan 
pågå under en längre tid i organisationen. Vi tror att det är just tid som är viktigt 
att avsätta för att individerna skall kunna lära sig det nya i arbetsmiljön, men 
också för att de skall kunna anpassa sig till kollegernas arbetssätt. Problem såsom 
samarbetssvårigheter och fokusering på annat än arbetsuppgifterna kan reduceras i 
risken att uppstå ifall tillräckligt med tid avsätts till anpassning. Trots att 
anpassningsinriktat lärande kan vara en tidskrävande procedur, kan det också 
innebära att kontroll över situationen uppnås, och att individen i förlängningen 
upplever att hon bemästrar situationen. Det finns å andra sidan även negativa 
effekter med alltför mycket anpassningsinriktat lärande där individen riskerar att 
anpassa sig ”till döds”, d v s att kreativiteten försvinner helt och istället kan 
lärandet resultera i passivitet.   
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Allt lärande som individen upplever inom organisationen behöver inte automatiskt 
leda till utveckling, eftersom den erfarenhet hon upplever just nu kan medföra 
negativa konsekvenser för henne. Individen kan därmed snarare ha lärt sig att 
lärandet är av negativ natur (jmf. Lennerlöf 1986/1991; Jarvis, 1992). 
Organisationen i sin tur får svårigheter att utvecklas om medarbetarna inte 
upplever att förändringen medför något konstruktivt. Om organisationen brister i 
förmågan att anpassa sig till sin omvärld anser vi att det finns en risk att 
utvecklingen för denna går om intet. Resultatet av denna lärprocess kan istället 
medföra att organisationen kommer till insikt om att det inte längre finns något 
behov av den.    
 
Aspekter som en individs självförtroende, normer och värderingar har inverkan på 
hur denne upplever och hanterar olika förändringar. Vi menar att genom att ha en 
tro på sig själv och en tillit till såväl medarbetare som arbetsmiljö kan kraft 
mobiliseras och osäkerheten ebba ut. En förutsättning för att våga ventilera sina 
tankar är att arbetsmiljön upplevs som någorlunda trygg (Schein, 1999). Vi tror att 
om man inom organisationen skapar utrymme för att handskas med sådana 
situationer kan ha en gynnsam effekt på individens lärande. Den informella 
strukturen som växer fram i en organisation är väl värd att begrunda. Vilka är det i 
organisationen som egentligen påverkar och vilka är det som medarbetarna 
lyssnar på? Individer påverkar varandra och när makt omfördelas på en arbetsplats 
kommer människor att reagera.   
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Meningsbildande och 
generalisering 

 

5.4 Sammanfattning av analys och diskussion 
 

Vi anser att Kolbs inlärningscykel går väl att förena med Lewins 
förändringsmodell i tre faser, då den personliga och unika erfarenheten hos 
individen till stor del sätter avtryck i organisationen hon är verksam inom. 
Erfarenheter med hela dess känslospektra påverkar hur individer hanterar 
förändringar och beroende på hur erfarenheterna upplevs, som positiva eller 
negativa, framkallas olika former av lärande. Närmare bestämt anser vi att 
organisationsutvecklingsprocessen samverkar med individuella lärprocesser 
genom att den radikala förändringen producerar erfarenheter vilka leder till 
lärande. Har erfarenheterna under förändringsprocessens gång för individen 
upplevts som negativa, med exempelvis alltför mycket oro eller bristande 
information, riskerar negativt lärande såsom inlärd hjälplöshet uppstå. Förutom 
erfarenhetsbaserat lärande kan såväl anpassningsinriktat- som utvecklingsinriktat 
lärande komma till stånd, både hos individ men också för organisationen i stort.       
 
Faktorer som konkreta erfarenheter här-och-nu (upptining), medvetandegörande 
och meningsbildande (förändring) och prövande av nytt handlande (stabilisering), 
dels på individnivå men också på organisationsnivå, löper kontinuerligt genom 
hela förändringsprocessen och sker i ständig interaktion med varandra. Med 
nedanstående bild vill vi illustrera hur vi har tolkat Lewin och Kolbs tankar i 
förening. Modellen skall tolkas som att individen upplever olika former av 
lärande, under Lewins samliga tre förändringsfaser, baserade på de erfarenheter 
som sker just då; 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
Figur 5, Kolbs (1984) inlärningscykel och Lewins (1951) förändringsmodell i tre 
steg i förening, enligt vår tolkning. 

 
Avslutningsvis kan vi konstatera att organisationsutveckling inte kan genomföras 
utan att individen involveras. Det lärande som har kommit till stånd hos individen 
vid en OU process kan resultera i ett positivt lärande. Individen kan uppleva att 
hon har utvecklat sitt sätt att tänka och handla. Genom den erfarenhet, som en 
genomgripande förändringsprocess är, kan resultatet bli att individen har skapat 
sig andra referensramar och därmed lärt sig att hantera nya situationer då dessa 
uppträder. Dessutom har en höjd beredskap inför framtida utmaningar kommit till 
stånd, både på individnivå och på organisationsnivå. Förhållandet kan också vara 
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det motsatta om OU processen varit illa planerad och genomförd, exempelvis 
genom alltför lite tid för individerna att anpassa sig, och detta kan följaktligen 
resultera i att individen associerar OU och andra förändringsprocesser med något 
negativt.  Det är den ständiga interaktionen mellan individ och organisation som 
påverkar och detta samspel kan i förlängningen leda till organisationsutveckling. 
  
En positiv upplevelse vad gäller lärande i arbetslivet kan påverka individen även i 
andra avseenden i livet. Viljan att lära nytt utanför yrkeslivet kan komma att 
uppmuntras och individen kan på så sätt känna att hon utvecklas. Den personliga 
utvecklingen kan i sin tur medföra att individen återigen får ny energi att hantera 
de utmaningar som hon ställs inför i arbetslivet. Vetskapen om att man gått 
igenom en genomgripande förändring i arbetslivet, och eftersom en stor del av en 
människas tid tillbringas i yrkeslivet, kan medföra att individen får ett ökat 
självförtroende och blir positivt inställd till framtida förändringar och 
lärotillfällen.  
 
5.5 Egna reflektioner  

 
Denna studie har varit ett försök i att analysera hur 
organisationsutvecklingsprocesser samverkar med individuella lärprocesser. 
Under arbetets gång har vi blivit medvetna om, och kunnat notera ett flertal 
faktorer som har sin inverkan på individens förmåga att lära i organisationer, samt 
att handskas med större förändringar. Tid är en väsentlig faktor. Individer måste få 
tid på sig att dels vänja sig vid den turbulenta situationen och, dels för att anpassa 
sig till den. Vi anser att om bara tillräckligt med tid anslås och planeras med från 
början vid en förändringsprocess kan det finnas goda utsikter för individen till 
lärande.   Kanhända är det så i dagens samhälle att tid har blivit en bristvara och 
helt enkelt inte tas med i beräkningarna när det gäller dess faktiska betydelse.  
Möjligen kan den bristande hänsynen till tidsfaktorn medföra att människor 
upplever att allt går så fort och att de riskerar att förlora kontrollen över sin 
arbetssituation. Negativa bieffekter såsom inlärd hjälplöshet, destruktiv stress och 
den idag så aktuella utbrändheten kan uppstå. 
 
Information är ytterligare en faktor som påverkar individuellt lärande vid 
organisationsförändringar. I vårt fall kan det största behovet av information tyckas 
vara vid upptiningsstadiet. Då allt är under uppluckring kan information fungera 
som ett lugnande medel. Men fortlöpande information under hela 
förändringsprocessens gång anser vi vara en nödvändighet för att klara av 
situationen. Många människor känner en olust över att behöva uttala sig högt 
inför andra, exempelvis vid personalmöten, och det är en ganska typisk företeelse 
att det där bara är ett fåtal som vågar yttra sig. Dock när mötet är över talar gärna 
människor med varandra igen. Självklart är ”small talk” en väsentlig del av våra 
arbetsliv men ovannämnda situation kan ju också medföra att utbytet av viktig 
information går om intet. Möjligtvis kan informationsträffar ske i mindre grupper, 
på mindre formellt sätt och framförallt inte uppträda som någon raritet. 
Fortlöpande information på olika sätt kan bidra till engagemang, delaktighet och 
meningsfullhet.    
 
Att ta hänsyn till hela människan, d v s låta hennes känslor, normer och 
värderingar vara med i beräkningarna vid turbulenta situationer som exempelvis 
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en organisationsutvecklingsprocess, kan medföra en djupare förståelse för hur 
individer faktiskt reagerar. Den, i vårt tycke, något snäva bilden av människan i 
arbetslivet idag, där fokus tycks ligga på effektivitet och på att få saker och ting 
gjorda, lämnar litet utrymme åt individers komplexitet. Det finns oftast 
berättigade bakomliggande orsaker till exempelvis människors brist på vilja och 
de kan vara väl värda att ta reda på. Rädsla för det som komma skall, dåligt 
självförtroende och en bristfällig arbetsmiljö är exempel på faktorer som kan ha 
en negativ inverkan på individens vilja att lära och i förlängningen även på 
organisationsutvecklingsprocessen.   

          
5.6 Förslag till vidare forskning och kritik mot eget arbete 
 
Vi är medvetna om att risken med att tillämpa en modell från 1951 kan medföra 
att aktualitetsaspekten ifrågasätts. Därför anser vi, med dessa nyförvärvade 
kunskaper som bas, d v s om individers erfarenheters faktiska betydelse för 
organisationsutvecklingsprocessen, att det i framtiden vore intressant att utföra en 
empirisk studie. Därigenom kan teorierna i detta arbete provas huruvida de 
fortfarande är gångbara i början på 2000-talet. Trots ämnets något känsliga 
karaktär är vi nyfikna på om faktorer som tid, information och individers 
känslospektra alls tas hänsyn till vid organisationsutvecklingsprocesser.  
 
Vi skulle vilja utifrån vår tolkning av Kolb och Lewins modeller, figur 5, försöka 
utröna hur lärandets innehåll ter sig i de olika faserna, d v s upptining, förändring 
och stabilisering. Beroende på den situation man befinner sig i just då, hur ser 
lärandet ut och vad kan det tänkas att människor lär sig i dessa olika faser? Vad är 
det för åtgärder och attityder samt samarbetssätt som är gynnsamt för individuellt 
lärande vid en OU process?  

 
Ytterligare ett förslag är att analysera ledarskapets roll under en OU process. 
Burke (1994) menar att en av paradoxerna inom organisationsutveckling är att 
individerna behöver ledarskap, men kräver också delaktighet (se s. 15). Hur stor 
påverkan på individuella lärprocesser har egentligen chefers agerande under 
turbulenta tider? 
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