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Bakgrund: Organisatoriskt förändringsarbete bedrivs i syfte att utveckla
verksamheter. Rätt utformad kan förändringsprocessen bidra till
det organisatoriska lärandet. Ett företag har gjort en organisations-
förändring som inte fått väntade resultat, och vill utreda vilka
möjliga förklaringar som finns till detta.

Syfte: Att (1) utifrån kompetenschefernas uppfattning om organisations-
förändringen beskriva hur denna planerades, förbereddes och
genomfördes, (2) analysera om och hur förändringsprocessens
utformning kan relateras till Företagets nuvarande situation såsom
kompetenscheferna beskriver den samt (3) diskutera huruvida
förändringsprocessens utformning kan ha haft någon inverkan på
det organisatoriska lärandet.

Metod: Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie av dels
deskriptiv, dels explorativ karaktär. För den empiriska datainsam-
lingen användes intervjuer.

Resultat: Företaget fattade beslut om att genomföra organisations-
förändringen utan att dessförinnan analysera vare sig problem-
område eller organisatoriska förutsättningar, vilket kan relateras
till att det nya arbetssättet inte fungerar. Man gav inte
medarbetarna möjlighet att påverka förändringsarbetet, och
därmed motarbetade man det individuella, och följaktligen även
det organisatoriska lärandet. Strategisk planering i dialog med
medarbetarna, bättre spridning av mål samt noggrannare förbere-
delser kunde ha gett andra resultat.

Nyckelord: organisationsutveckling, förändring, strategiskt förändringsarbete,
lärande organisation, planering
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Idag har förändringsarbete blivit en del av vardagen och en självklarhet för alla organisationer
som vill kunna anpassa sig och leva upp till omvärldens förväntningar. Detta till trots, kan
samma organisationer ibland hamna i ett läge där den kontinuerliga förändringsverksamheten
inte är tillräcklig och det därför krävs ett mer påtagligt ingripande. Allt vanligare blir att
företag och organisationer beslutar sig för att göra organisationsförändringar för att komma
tillrätta med de problem man dras med. Under en organisationsförändring studeras och
klargörs maktförhållanden, strukturer och styrsystem och därefter görs övergripande föränd-
ringar i dessa strukturer och processer (Granberg, 1998). Vanligtvis berörs hela organisa-
tionen och dess medarbetare.

För att lyckas med en så genomgripande förändring krävs noggrann planering (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988). Det finns nämligen inga organisationsmodeller som är direkt applicerbara
på varje enskild organisation. Istället måste varje organisation anpassa sitt arbetssätt och sin
organisationsform efter den specifika situation och kontext den verkar i (Bruzelius & Skärvad,
1995). Av grundläggande betydelse för att klara detta är kunskap kring hur de olika delarna av
organisationen samverkar och bidrar till helheten. Problemet för många organisationer är att
de i sin iver att snabbt förbättras bedriver förändringsarbetet på ett ostrukturerat, ogenomtänkt
och lösryckt vis, vilket kan ge negativa konsekvenser för såväl organisationens som
medarbetarnas utveckling och lärande (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).

Arbetet med att kartlägga organisationen och dess förutsättningar är mycket tidskrävande och
sällan okomplicerat. Det konventionella sättet att planera och genomföra förändringar har ofta
utgått från en expertsyn, vilket inneburit att företagsledning, organisationskonsulter eller
utredare undersökt problemet och föreslagit förändringar utan medverkan från medarbetarna
(Söderström, 1983). Detta har i många fall skapat stora problem vid införandet av
förändringen. Om de anställda i ett företag inte förstår varför en förändring genomförs, hur
skall de då fås att acceptera och medverka till denna? Och finns det inte en risk att mycket
värdefull kunskap i företaget går förlorad om inte medarbetarna får möjlighet att medverka i
förändringsprocessen?

Det finns många anledningar till att jag anser planering av organisatoriskt förändringsarbete
vara ett viktigt ämne att behandla. En är att förändring är något som alla organisationer förr
eller senare ställs inför, men som få vet hur de skall hantera. En annan är att förändring och
förnyelse kan bidra till högre lönsamhet och effektivitet och nöjdare medarbetare. Ur ett
pedagogiskt perspektiv är dock den främsta anledningen att en förändringsprocess, beroende
på hur den genomförs, kan understödja eller motverka det organisatoriska lärandet.

1.1.1 En organisationsförändring i praktiken
Till grund för uppsatsen ligger ett i realiteten existerande fall. Företaget, som är ett entrepre-
nadföretag, ingår i en större koncern och har för tillfället ca 1100 anställda landet runt.
Eftersom Företaget tar uppdrag såväl från externa kunder som från andra bolag i koncernen,
har man en tämligen självständig position gentemot koncernägaren. Marknaden Företaget
verkar på kännetecknas av hård konkurrens och man har därför stora lönsamhets- och
kvalitetskrav.
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Den 1 januari 2001 genomförde Företaget en organisationsförändring som skulle skapa ett
projektbaserat och processinriktat arbetssätt. Företaget delades upp i en affärsorganisation och
en resursorganisation. I affärsorganisationen fanns sju affärsområden, och inom varje affärs-
område fanns ett antal projektledare som skulle sköta de uppdrag som kom in från kunder.
Projektledarna fick dock ingen fast personalstab till sitt förfogande, utan skulle inför varje
uppdrag hämta lämplig kompetens från resursorganisationen.

Resursorganisationen delades upp i fyra geografiska regioner där varje region bestod av ett
antal kompetensenheter. I dessa kompetensenheter placerades samtliga medarbetare. Varje
kompetensenhet skulle bestå av 30-50 medarbetare med liknande yrkeskompetens.
Huvudansvaret för varje kompetensenhet lades på en kompetenschef, som skulle hantera
samtliga för enheten förekommande personalfrågor. Ansvaret för personalhanteringen hade
före organisationsförändringen legat på produktionscheferna, vilka även tagit hand om affärer
och projekt. Den nya organisationen skulle således innebära att produktionschefens tidigare
arbetsuppgifter delades upp på två befattningar; kompetenschefen och projektledaren. För att
få det nya arbetssättet att fungera, skulle dock ett nära samarbete mellan kompetenschefer och
projektledare vara nödvändigt. Kompetenschefen skulle genom en nära kontakt med medarbe-
tarna i enheten vara den som hade bäst kännedom om deras kompetens, och skulle därmed
vara projektledaren behjälplig i sökandet efter lämplig personal inför ett uppdrag.

Fyra månader efter organisationsförändringen är det fortfarande mycket som är oklart. Arbetet
enligt den nya modellen har inte kommit igång, lönsamheten har inte ökat och osäkerheten
bland medarbetarna är stor. På Företaget är man därför intresserade av att undersöka vad
orsakerna till detta kan vara, vad man eventuellt misslyckades med i förberedelserna inför
förändringen och vilka förbättringar som kan göras framöver. Eftersom satsningen på
människan och hennes utveckling är helt ny för Företaget, vill man gärna också studera hur
den grupp som fått ansvar för dessa frågor, nämligen kompetenscheferna, uppfattat föränd-
ringen.

Företagets organisationsstruktur presenteras närmare i Bilaga 1. Då företagsnamnet ej får
förekomma i uppsatsen, kommer jag genomgående att ersätta detta med beteckningen
Företaget.

1.2 Syfte

I mycket stora drag behandlar denna uppsats planering av organisatoriskt förändringsarbete.
Uppsatsens mer specifika syfte har dock vuxit fram i interaktion med Företaget.

Syftet med uppsatsen är att (1) utifrån kompetenschefernas uppfattning om organisations-
förändringen beskriva hur denna planerades, förbereddes och genomfördes, (2) analysera om
och hur förändringsprocessens utformning kan relateras till Företagets nuvarande situation
såsom kompetenscheferna beskriver den samt (3) diskutera huruvida förändringsprocessens
utformning kan ha haft någon inverkan på det organisatoriska lärandet.

1.2.1 Centrala avgränsningar
Undersökningen görs ur ett organisationsperspektiv. Detta innebär att jag snarare fokuserar på
vilken inverkan förändringsarbetet kan ha haft på organisationen som helhet än på individen.
De individuella uppfattningarna används därför främst som ett uttryck för det organisatoriska
arbetet. Att jag i så stor utsträckning utgår ifrån uppfattningar istället för konkreta fakta beror
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dels på att jag anser det högst relevant att få medarbetarnas perspektiv på förändringen, dels
på de undersökningsmöjligheter som erbjöds i Företaget (se vidare 5.2).

Med förändringsprocess avses de tre moment som behandlas i delsyfte (1). I uppsatsen i
övrigt förekommer ett antal centrala och återkommande begrepp såsom organisation, lärande
organisation och förändringsarbete. Dessa diskuteras och definieras i teorikapitlet.

1.3 Pedagogisk relevans

Ingvar Johannesson (1988) sade vid en installationsföreläsning i pedagogik vid Lunds
Universitet 1970 att:

Pedagogikens främsta syfte är att undersöka, analysera och utvärdera de betingelser och
de processer som syftar till förändringar av beteenden hos individen. (s.172)

Han framhöll sedan vidare att forskningens uppgift:

…är inte i första hand att söka lösa praktiska problem. Forskarens främsta uppgift är att
analysera problemen för att finna ut de punkter, där de kan angripas på ett fruktbart sätt.
(s. 172)

För att vara relevant ur ett pedagogiskt perspektiv bör således min uppsats hålla sig inom
dessa ramar. Den organisationsförändring som studeras, får betraktas som ett försök från
Företagets sida att förändra medarbetarnas sätt att arbeta, det vill säga deras beteende. Genom
att jag analyserar den process som syftat till att åstadkomma denna beteendeförändring, får
min uppsats ett tydligt pedagogiskt syfte. Det är också meningsfullt att här poängtera att jag
inte har som mål att lösa ett praktiskt problem. Min avsikt är att analysera Företagets föränd-
ringsprocess, i ett försök att identifiera de aspekter av denna som kan relateras till den
situation Företaget befinner sig i idag. Utformandet av eventuella åtgärder överlämnar jag åt
Företaget.

Pedagogik förknippas också ofta med lärande och hur man på bästa sätt skapar förutsättningar
för att sådant skall kunna äga rum. Jag menar att ett lyckat förändringsarbete har goda chanser
att leda till lärande för såväl individ som organisation, och att den process som föregår föränd-
ringen är av avgörande betydelse för huruvida så skall ske. Följden blir att det ur ett pedago-
giskt perspektiv är mycket angeläget att närmare studera denna process.
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2 Teori
Syftet med teorikapitlet är att sammanställa teorier som efter analys kan bidra till att ge svar
på frågan: Hur bör en förändring planeras och genomföras för att den skall bli en integrerad
del av organisationens utveckling, få önskvärda resultat och gynna det organisatoriska
lärandet?

Teorikapitlet inleds med en kortare redogörelse för hur och varför jag valt ut de teorier som
nedan presenteras (2.1). Därefter diskuteras uppsatsens utgångspunkter samt ett mindre antal
centrala begrepp (2.2). Följande avsnitt (2.3) syftar till att skapa en generell bild av hur
organisationer i samspel med sin omgivning kan bedriva strategiskt förändringsarbete och till
att utreda vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till under processen. Eftersom kompetens
och kompetensutveckling spelar en central roll i organisatoriskt förändringsarbete, behandlar
jag därefter kortfattat dessa begrepp (2.4). Slutligen tar jag upp begreppet lärande
organisation, i syfte att skapa ökad förståelse för hur förändringsprocessen bör utformas för
att den skall bidra till organisatoriskt lärande (2.5).

2.1 Litteraturval

Min litteratursökning var inledningsvis tämligen förutsättningslös, då jag ville skapa mig en
bred bild av tillgänglig forskning på det aktuella området. Sökningarna  utgick främst från
LIBRIS, den svenska nationella databasen. Detta förde mig sedan vidare till LOLITA, Lunds
universitets databas och MALIN, Malmö Stadsbiblioteks databas. Fjärrlån gjordes i den mån
det var möjligt att erhålla böckerna i rimlig tid. Litteratur som ej stod att finna i Sverige
användes inte. I sökningen utgick jag från två övergripande områden: strategiskt förändrings-
arbete och lärande organisation. Nyckelord för sökningarna var: förändring, organisa-
tionsförändring, organisationsutveckling, strategiskt förändringsarbete, personalutveckling,
lärande, lärande organisation, kompetens, kompetensanalys samt olika kombinationer av
dessa. Det visade sig att organisationsförändringar var ett tämligen outforskat fenomen, men
att organisationsutveckling i allmänhet var desto mer omskrivet. Förutom databassökningen
använde jag mig också av referenslistorna i den litteratur jag funnit samt tips från andra
pedagogikstuderande.

Utgångspunkten var att inte välja bort något utan att först granska det. Detta hade dock blivit
en omöjlig uppgift utan några som helst urvalskriterier. Jag bestämde mig därför för att i
största möjliga mån begränsa mig till böcker skrivna ur ett pedagogiskt perspektiv (jfr 1.3).
Dessutom sökte jag i första hand källor skrivna ur ett organisationsperspektiv, eftersom jag
hade beslutat att detta synsätt skulle forma uppsatsen.

Bland resterande böcker valde jag sedan ut de som jag trodde skulle kunna tillföra något till
min uppsats. Detta urval grundades på två kriterier: vetenskaplighet och relevans. Veten-
skaplighetsbedömningen bestod i att kontrollera att det fanns syfte och relevant metod där så
var nödvändigt, samt att författaren redogjort för sina referenser. På så vis kunde jag undvika
böcker av ren handbokskaraktär. Böcker som visade sig vara andrahandskällor i alltför hög
grad användes enbart för vidare litteratursökning. Målsättningen var att alltid sträva efter att
finna primärkällan eller en översättning av primärkällan. Relevansbedömningen grundades på
en ytlig innehållskontroll och visade sig i somliga fall vara felaktig vid en noggrannare
läsning, varför denna litteratur då övergavs. Ingen urskiljning gjordes beträffande författarens
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nationalitet eller källans tidsålder, då jag ansåg det vara av vikt att få ett brett spektra av
perspektiv på problemområdet.

2.1.1 Källkritik
Trots att jag försökt vara objektiv inser jag att det finns en risk att jag valt bort viss litteratur
utan att närmare reflektera över detta. Detta beror i så fall på att jag omedvetet påverkats av
den syn Pedagogiska Institutionen i Lund förmedlar på olika teoretiska inriktningars betydelse
för dagens forskning. Jag tror dock att jag varit tämligen öppen i mitt sökande, vilket visar sig
i att jag använt såväl ny som gammal, svensk som utländsk litteratur. Somliga författare
förekommer mer frekvent än andra, vilket får anses normalt. I de fall jag använt äldre
litteratur har jag försökt kontrollera i vilket sammanhang den tillkommit, för att undvika
användande av teorier som egentligen inte är applicerbara på dagens samhälle.

I några fall har jag använt böcker som skulle kunna hänföras till kategorin "management"
(t.ex. Peter Senges "Den femte disciplinen"). Detta har gjorts i syfte att lyfta fram olika
intressanta synsätt på organisationsteoretiska frågor. Jag anser att de teorier jag använt mig av
är så väl underbyggda att ingen risk föreligger för snedvridning av dagens vetenskapliga
forskning. I syfte att skapa en heltäckande teoretisk bas använde jag också några källor
skrivna ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Jag fann nämligen att en stor del av den
pedagogiska litteraturen hade ett individperspektiv på organisationsutveckling och ansåg det
därför relevant att sträcka mig utanför detta område.

En annan kritik som skulle kunna riktas mot litteratururvalet är att jag i avsnittet om strate-
giskt förändringsarbete delvis valt att diskutera källor vars ursprungliga användningsområde
varit personalutveckling och utbildningsplanering (jfr Lundmark, 1998;  Johansson & Ohlson,
1973). Detta har gjorts eftersom jag ansett att teorierna skulle kunna vara av stort värde även
för den typ av organisatoriskt utvecklings- och förändringsarbete som uppsatsen behandlar,
och källorna har således lyfts till denna mer övergripande nivå.

Sammantaget innebär detta att jag inte till fullo uppfyllde de kriterier jag från början satte
upp. Detta skulle jag vilja säga främst beror på min tidigare tämligen begränsade kunskap på
området. Jag visste helt enkelt inte hur mycket litteratur jag skulle kunna finna inom ramen
för mina kriterier. Att dessa ramar vidgats ser jag som ett steg i min egen lärprocess. Jag
önskar dock poängtera att inte all behandlad litteratur kan härledas till kategorin "pedagogisk
vetenskaplig forskning", och att man som läsare av denna uppsats därför bör inta ett kritiskt
förhållningssätt.

2.2 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp

Idén med organisationer är enkel: helheten har möjlighet att bli större än summan av de
enskilda delarna. Vissa mål kan således uppnås effektivare genom samarbete än genom
individuella ansträngningar. Organisation kommer av det grekiska ordet ó'rganon som
betyder verktyg eller redskap (jfr Söderström, 1983). För många människor är också organisa-
tionen just ett redskap, för att uppnå mål eller uppfylla behov. I den här uppsatsen avser jag
undersöka vad Bruzelius och Skärvad (1995) benämner "formell organisation". Med detta
menas "ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter /…/ på ett samordnat sätt /…/ för att
uppnå vissa mål" (s. 16). Författarna skiljer detta från "sociala organisationer" som baseras på
ett mer informellt samspel mellan människor. Begreppet organisation kommer i uppsatsen att
användas synonymt med företag.



Förändringsarbete som strategi 2 Teori

6

Det är lätt att hålla med dem som säger att vi lever i en värld som ständigt förändras. Detta
innebär att också organisationer måste vara beredda att förändras för att överleva, inte bara
tillfälligt utan hela tiden. Den typ av förändringar som behandlas i uppsatsen är dock de
övergående tillstånd som utgör ett avbrott i organisationens vardag. Jag kommer att använda
ordet i positiv bemärkelse och likställa det med utveckling. Förändringsarbete är därmed
något som medvetet bedrivs av en organisation i syfte att förbättras.

En organisationsförändring brukar innebära en förändring av strukturer. Granberg (1998)
sammanfattar strukturerna som maktstruktur, organisationsstruktur och kontrollstruktur.
Organisationsförändringen kan innebära ett skifte i alla dessa system, eller i utvalda delar.  I
stora drag menar Granberg dock att en organisationsförändring innebär att maktförhållanden
klargörs, nya organisationsscheman ritas och beslut fattas om vilka styrsystem som skall
gälla. Varje organisation, skriver Bruzelius och Skärvad (1995), måste bygga in en förmåga
att förändra organisationsstrukturen och vara beredd att bryta upp från nuvarande struktur och
arbetsformer. Med några års mellanrum "måste organisationens ledare ifrågasätta varje
process, produkt, åtgärd och policy" (s. 212).

Inom organisationsteorin finns ett flertal forskningstraditioner. En viktig inriktning i den
moderna organisationsläran är systemteorin. Detta synsätt innebär att organisationen aldrig
kan ses som fristående från sin omgivning, utan hela tiden påverkar och påverkas av denna.
Även inom organisationen är alla delar relaterade och påverkar varandra (Mattsson, 1995).
Enligt Senge (1995) är systemtänkande (av författaren benämnt "den femte disciplinen") en
avgörande förutsättning för att skapa lärande organisationer. Utan helhetssyn och överblick
kan organisationens visioner aldrig förverkligas, eftersom arbetslivet är ett komplext system
som hålls samman i ett nätverk (ibid.). Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) kan system-
synsättet visa att organisationsproblemen i ett företag beror dels på organisationens omvärld
och hur organisationen samspelar med denna, dels på hur organisationen är uppbyggd och hur
olika delar och nivåer i organisationen är relaterade till varandra. Systemsynen kan även
kopplas till den situationsanpassade organisationsläran. Denna framhäver vikten av att en
organisation och dess arbetsformer måste anpassas till den specifika situationen (Bruzelius &
Skärvad, 1995). Följden av detta blir att det inte går att skapa några heltäckande, för alla
organisationer tillämpbara, teorier. Alla organisationer är unika, då de verkar i sin egen
kontext under specifika förutsättningar. System- och situationssynsättet har båda påverkat
innehållet i denna uppsats.

2.3 Strategiskt förändringsarbete

2.3.1 Grunder för allt organisatoriskt arbete – mål och strategier
I den definition som ovan angavs av en formell organisation förutsätts att individerna
gemensamt strävar efter att uppnå vissa mål. I en organisation kan dessvärre ett stort antal
måluppfattningar, som inte alltid överensstämmer med de formellt uppsatta målen, finnas. Det
är viktigt att vara medveten om att individer, grupper och andra intressenter alla har sin
speciella anledning till att samverka med organisationen (Söderström, 1983). Enligt
Söderström går ett lyckosamt organisatoriskt arbete ofta hand i hand med en förmåga att
skapa övergripande mål, värderingar och visioner som är accepterade i hela organisationen.
Goldkuhl och Röstlinger (1988) fastslår att tydliga mål är oumbärliga om en organisation
skall kunna bedriva en riktad verksamhet.
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Huruvida mål föregår arbetsstrategier eller tvärtom är dock enligt teoretikerna svårt att svara
på. Hatch (2000) anser att det inte finns något entydigt svar, utan att de båda är så nära
sammankopplade att det är svårt att skilja dem åt. Strategier kan vara ett medel för att uppnå
mål, samtidigt som mål kan uppstå ur den strategiska processen. Även Bruzelius och Skärvad
(1995) anser att båda typerna är vanliga, och att målen ofta inte är explicita och på förhand
formulerade utan istället "avslöjas" av den strategi organisationen arbetar efter. Strategisk
planering handlar ofta om att skapa ett system där mål, inriktning, strategier och struktur
verkar i samma riktning (ibid.). Mål betraktas då inte som styrande för organisationers
aktivitet, utan snarare som en beroende variabel, en produkt av övriga aktiviteter som tilldrar
sig i organisationen. Detta synsätt på målens betydelse är enligt Abrahamsson (1992)
utmärkande för systemteorin. Vi ska nu närmare undersöka hur förändringsarbete som strategi
kan koordineras med organisationens övriga verksamhet.

2.3.2 Lewins modell för organisationsförändring
En ofta använd modell för förändringsarbete är den som skapats av socialpsykologen Kurt
Lewin. Denna beskriver förändringsprocessen såsom bestående av tre faser: upptining
(unfreezing), förändring/rörelse (moving) och återfrysning (refreezing). Upptiningen är en
form av obalans i organisationens system, ett stadium då behov och förståelse för förändring
skapas. I förändringsfasen utarbetas nya strategier för lösning av det problem som uppstått.
Förändringen fortgår en period, för att slutligen stabiliseras och permanentas. Organisationen
har då kommit in i återfrysningsfasen och nya normer, värderingar eller beteendemönster kan
skapas. (Lewin, 1951)

2.3.3 Förankring hos medarbetarna
En grundförutsättning för att en förändring skall få önskade effekter är att förändringsarbetet
bedrivs under medverkan av dem som berörs av förändringen. Detta betonas bland annat av
de teoretiker som tillhör ett med systemsynsättet nära besläktat perspektiv, Organisations-
utvecklingsläran (OU) (Söderström, 1983). Enligt OU uppnås de uppsatta målen enbart om
strategier införs i organisationen på ett pedagogiskt riktigt sätt. Söderström (1983) samman-
fattar organisationsutvecklingslitteraturen och säger att OU "förutsätts öka organisationens
effektivitet och ge dess medlemmar bättre utbyte eller arbetstillfredsställelse genom:

a) en planerad förändring som omfattar hela organisationen och påverkar flera system
(administrativa, sociala och fysisk-tekniska),

b) en förändring som utformas och genomföres i samverkan mellan ledning och olika delar
av organisationen (i princip förutsätter man att alla medverkar),

c) ingrepp i besluts-, lednings-, kommunikations- och arbetsformer som grundas på
beteendevetenskaplig teori och metodik." (s. 226)

Granberg (1998) poängterar att såväl struktur som process måste involveras i förändrings-
arbetet. Med struktur menar han då organisatoriska förutsättningar (att arbeta fram planer,
beräkna resurser, skapa informationsvägar mm) och med process sociala förutsättningar (att
tillvarata kunnande och förändringsvilja och att möjliggöra medinflytande). Om variabeln
struktur ges för stor vikt riskerar företaget att missa förändringskapaciteten hos de anställda,
eller att skapa motstånd mot förändringen. Om processen ägnas för mycket tid finns däremot
en risk att målet förloras ur sikte och att arbetet inte går framåt. Bruzelius och Skärvad (1995)
påtalar att motstånd mot förändringar kan uppstå av många anledningar varav lågt inflytande
är en. Andra orsaker kan vara att förändringen är mycket radikal eller oväntad, att individerna
har negativa erfarenheter av tidigare förändringar, att skälen för och syftet med förändringen
är diffusa eller att förändringen medför potentiellt negativa konsekvenser för de inblandade.
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2.3.4 Planering
Genom planering kan man se till att en utvecklingsåtgärd inte genomförs lösryckt ur sitt
sammanhang. Många av de forskare som skriver om utbildning konstaterar att dåliga resultat
av en utbildning ofta beror på att denna anordnats utan att organisationens förutsättningar
dessförinnan granskats (jfr Ellström, 1992; Johansson & Ohlson, 1973; Lundmark, 1998).
Detsamma gäller för många andra typer av organisationsutveckling (Goldkuhl & Röstlinger,
1988). Planering kan bidra till att beslut om utvecklingsinsatser fattas på rationella grunder,
vilket gör dem till en del av företagets totala och integrerade verksamhet. (Forsberg, Hede,
Lundmark & Söderström, 1984).

De modeller som finns för strategiskt förändringsarbete och beslutsfattande är därmed också i
allmänhet mycket rationella. Vissa gemensamma huvuddrag kan spåras i flertalet teoretikers
processbeskrivningar:

Återföring

Figur 1: Modell för planering av utvecklingsinsatser (fritt från t.ex. Bruzelius & Skärvad, 1995; Lundmark,
1998; Söderström, 1981)

Lundmark (1998) påpekar att inre och yttre förutsättningar påverkar hela processen. Genom
att vara medveten om denna påverkan, kan förståelsen för organisationens utvecklingsmöjlig-
heter öka. De inre och yttre förutsättningarna utreds därför närmare nedan.

Jerkedal (1990) säger om en liknande modell att den kan användas för vitt skilda aktiviteter,
till exempel utbildning, organisationsförändring, införande av ny teknik, utvärdering av en
period av kontinuerlig verksamhet. Han inkluderar även ett inledande steg kallat initiativ, och
menar att vem som fattat initiativet och i vilket sammanhang är avgörande för resten av
processen.

 
Nedan kommer innebörden av processens olika steg att närmare granskas. Fokus kommer
framför allt att läggas på diagnos och formulerande av utvecklingsmål, eftersom det är
förberedelserna inför en förändring som är av huvudsakligt intresse för denna uppsats.

2.3.5 Diagnos

2.3.5.1 Syfte

En välgenomtänkt och noggrann diagnos tjänar flera syften. Fasen kan liknas vid vad
Goldkuhl och Röstlinger (1988) benämner förändringsanalys, ett separat inledande steg i
förändringsprocessen som avslutas med beslut om åtgärd. Genom att göra en förändrings-
analys ökar enligt författarna sannolikheten att:
"- "rätt" problem åtgärdas och inte bara symptom;
- förändringar genomförs så att problem åtgärdas och mål uppfylls;
- gemensam förståelse och acceptans av förändringar uppnås hos berörda;
- ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete erhålls med lämpliga och klara avgränsningar
och mål. "(s. 14)

Diagnos Formulerande av
utvecklingsmål

Förändring Utvärdering
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I stora drag bör diagnosfasen medföra att en extern och intern bedömning görs av
organisationen. Genom denna skall hot och möjligheter i omgivningen avslöjas, och
organisationens egna starka och svaga sidor kartläggas (Hatch, 2000). Information bör därför
samlas in från de personer eller grupper som sammantaget kan ge en heltäckande bild av vilka
brister och behov som finns i organisationen och vilka krav som ställs på den (Lundmark,
1998). En grundförutsättning för att detta skall vara möjligt är att problemet får definiera
systemet (Haslebo & Nielsen, 1998). Enligt systemteorin måste vi ju ta hänsyn till en mängd
faktorer i organisationens interna och externa omgivning för att verkligen förstå hur denna
fungerar. Det är dock inte nödvändigt att i varje enskilt fall beakta alla dessa faktorer, istället
gäller det att avgöra vilka faktorer, personer eller organisationsenheter som påverkar eller
påverkas av företaget i just den aktuella situationen (Norrbom, 1971).

I diagnosen är det önskvärt att fokus inte läggs enbart på den aktuella situationen, utan även
på framtiden (Forsberg et al. 1984). Då kan man få ett tillväxtperspektiv på den tänkta
förändringen och undvika att den bara blir en lösning på redan existerande problem (det vill
säga enbart tillgodoser bristbehov). Enligt Frank och Hedlund (1990) bör man försöka belysa
förändringar i tiden genom att besvara frågorna:
"-  hur det var – för att skapa förståelse för dagens situation;
-  hur det är nu – för att hitta utgångspunkten för utvecklingsarbetet;
- hur det troligen kommer att bli – för att skapa framförhållning och beredskap för
förändringar. " (s. 6)

2.3.5.2 Tre komponenter: problemområde, kompetens och organisatoriska
förutsättningar
Lundmark (1998) talar om tre komponenter, som alla är lika viktiga för genomförandet av en
korrekt diagnos. För det första bör organisationen göra en studie av problemområdet, såväl
teoretisk som praktisk. Goldkuhl och Röstlinger (1988) rekommenderar organisationen att
genomföra en problemanalys som skall ge svar på frågan: Vilka är de viktigaste problemen,
problemorsakerna och problemeffekterna? Detta innebär att problemområdet skall avgränsas
och preciseras, att även det som förefaller oproblematiskt bör granskas och att förståelse ska
utvecklas för helheten och för samband mellan olika problematiska situationer. Detta sätter i
viss mån ramarna för den fortsatta diagnosen, även om problemområdet kan vidgas eller
reduceras efterhand som ökad förståelse för organisationens förutsättningar uppnås.

För det andra skall teoretisk och praktisk kunskap kring begreppet kompetens och olika
former av kompetensutveckling inhämtas. På den mest grundläggande nivån bör man inom
organisationen skapa en gemensam definition av begreppet och ta ställning till vilket ansvar
man har för att utveckla medlemmarnas kompetens (Lundmark, 1998).

Kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov utgör en central del av
diagnosfasen. Syftet är att klargöra vilken kompetens som idag finns i företaget och att
därefter jämföra detta med vilka kompetenskrav som måste uppfyllas i dagsläget och i
framtiden (Forsberg, 1987). Hänsyn bör tas till såväl individens, organisationens som
samhällets krav och behov (Söderström, 1981). Med en bred definition av kompetens-
begreppet kan kartläggningen inkludera allt från social förmåga till praktiska färdigheter (se
vidare kap 2.4).

För det tredje är det viktigt att beakta de organisatoriska förutsättningarna. Detta för att skapa
en realistisk bild av vad som kan göras, på vilka ställen i organisationen som problemet bör
angripas, vem som bör involveras samt varför och hur detta ska gå till. Lundmark (1998)
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fokuserar, trots medvetenhet om externa faktorers påverkan, främst på inre förutsättningar,
vilket kan tänkas bero på att omvärldsfaktorer spelar mindre roll vid utbildningsplanering än
vid andra typer av utvecklingsplanering. I stora drag anser hon att följande bör beaktas:

1. Relationer till omvärlden. Organisationen och dess behov av utveckling påverkas
ständigt av förändringar i omvärlden.

2. Verksamhetsidé eller affärsidé. Organisationens huvudmål är utgångspunkt då dess
behov av utveckling skall bedömas.

3. Personalidé. Hur ser organisationen generellt på sin personal och tillvaratagandet av dess
kompetens?

4. Organisationsstruktur och styrstruktur. Avslöjar var ansvar, makt, befogenheter och
rättigheter finns i organisationen.

5. Verksamhet och yrkesgrupper. Vilka verksamhetsområden finns det i organisationen
och vilka yrkesgrupper sköter eller är inblandade i dessa?

6. Organisationskultur och ledarskap. Finns det informella strukturer som påverkar
organisationens verksamhet? Normer och värderingar kan, medvetet eller omedvetet,  vara
skapade av ledare. Avslöja vad som värderas högt och lågt i organisationen.

7. Resurser för utveckling. Ekonomiska, personella och praktiska ramfaktorer.
8. Övriga faktorer av betydelse. Till exempel teknikberoende eller facklig verksamhet. (s.

67-71)

Söderström (1983) tar större hänsyn till externa faktorer och påpekar vikten av att klargöra
vilket förändringsutrymme organisationen ifråga har. Med detta avser han "den grad av
förändring i ett system eller ett delsystem som är möjlig med hänsyn till de mål och
ramfaktorer som vid en viss tidpunkt gäller" (s. 239). Ramfaktorerna kan vara fastställda av
samhället (till exempel lagar eller utvecklingsplaner), av parterna på arbetsmarknaden (olika
avtal) eller av företaget själv (till exempel resurser, verksamhetsplaner). När en förändring
genomförs, sker detta således alltid inom ramen för givna mål och överordnande ramfaktorer.

Hatch (2000) beskriver hur organisationer verkar i en miljö bestående av tre element:
interorganisatoriska nätverk, den generella miljön och den globala omgivningen. Med detta
vill hon framhäva att organisationer inte enbart påverkas av den närmaste omgivningen (det
interorganisatoriska nätverket) bestående av till exempel kunder, samarbetspartners och
fackföreningar. Istället finns det ett stort antal generella krafter i verksamhet i omgivningen.
Organisationen påverkas till exempel av politiska trender, samhällets sociala struktur, veten-
skaplig utveckling, traditioner och värderingar, naturens nycker, ekonomin. Även trenderna i
den internationella omgivningen blir allt viktigare att ta hänsyn till då många organisationer
verkar på den globala marknaden. Egentligen är det dock inte frågan om olika miljöer, utan
snarare om "olika aspekter av en enda och mycket komplex omgivning" (s. 95).

Hatch (2000) påpekar också att den tydligaste källan för extern påverkan egentligen återfinns
inuti organisationen, nämligen personalen. Detta därför att varje individ har med sig
erfarenheter från ett flertal andra institutioner - till exempel familj, skola, kyrka, stat, andra
föreningar och organisationer. Detta präglar individens attityd, beteende och identitet och
följer densamme in i organisationen.

2.3.5.3 Åtgärder

Då kartläggningen av de tre områdena genomförts, sammanställs, beskrivs och analyseras de
data som samlats in. Alla som på ett eller annat sätt bidragit till datainsamlingen bör få feed-
back på den information de lämnat (Söderström, 1981). Om resultaten av insamlingen presen-
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teras för medarbetarna, blir de mer delaktiga och får en chans att påverka det fortsatta
förändringsarbetet.

Nästa steg är att fatta beslut om förändringsåtgärder. Goldkuhl och Röstlinger (1988) påpekar
att åtgärden måste kunna legitimeras genom hänvisning till den föregående utredningen. En
förutsättning för att detta skall vara möjligt är att man tillämpat en genomskinlig besluts-
process genom allsidig legitimering. Med detta menar författarna att beslut om förändrings-
åtgärd inte får föregå och därmed styra diagnosen och analysen, och att diagnosfasen inte bara
får genomföras för att rättfärdiga införandet av en specifik lösning. Syftet med att ställa en
diagnos är ju bland annat att rätt problem skall kunna åtgärdas genom en passande åtgärd.
Resultatet av diagnosen kan visserligen bli att någon typ av förändringsåtgärder vidtas, men
det finns också en möjlighet att man upptäcker att inga förändringar är nödvändiga, att någon
gren av företaget måste avvecklas, eller att man satsar på en kombination av åtgärder.

2.3.6 Formulerande av utvecklingsmål
Oavsett vilka åtgärder det beslutas om, är det viktigt att fastställa mål för dessa (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; Lundmark, 1998). Detta kommer att underlätta kommunikationen mellan
till exempel kursledare och deltagare om det rör en utbildningsinsats, ledning och
medarbetare om det rör en större organisationsförändring. Alla har möjlighet att känna större
motivation och intresse inför förändringen om de vet varför denna äger rum och vad företaget
vill uppnå (Johansson & Ohlson, 1973). Johansson och Ohlson anser att målformuleringen för
en utbildning skall beskriva vilka prestationer som förväntas av individerna efter genom-
förandet. De påpekar också att det bör anges under vilka betingelser individen skall kunna
utföra prestationen. Med väl genomtänkta mål kan organisationen göra utvecklingsinsatsen
kostnadseffektiv, genom att den utförs inom tydliga ramar och på det för ändamålet bästa
sättet (ibid.). Tydliga mål uttryckta i planerade effekter är också en bra grund för en framtida
utvärdering (Lundmark, 1998). Utan mål är det svårt att ifrågasätta insatsen och veta om den
fyllt sitt syfte.

Goldkuhl och Röstlinger (1988) anser dock, till skillnad från övriga här refererade författare,
inte att målformuleringen bör följa på diagnosen. Istället är arbetet med målsättningar iterativt
och ständigt återkommande under hela processen. Målen preciseras och utvecklas över tid,
från vaga uppfattningar om mål till preciserade fastställda mål.

I ett tidigare avsnitt framgick att det är viktigt för en organisation som helhet att ha mål för sin
verksamhet. Detsamma gäller vid förändringsarbete. Goldkuhl och Röstlinger (1988) skriver
att en organisation kan ha ett eller ett par huvudmål samt ett antal delmål. Det är viktigt att
delmålen fungerar som medel för att uppnå huvudmålet, samt att de inte strider mot varandra -
kriterier som enligt författarna inte alltid är så lätta att uppfylla. Ett sätt att gardera sig mot
detta är att alltid fastställa mål som är tydliga för alla involverade, eftersom det då blir lättare
att upptäcka eventuella målkonflikter och därmed nå samordning mellan delverksamheter. Det
mål som ställs upp för förändringsarbetet bör således ligga i linje med organisationens
övergripande visioner och målformuleringar.

2.3.7 Utvärdering
Som en del av planeringsarbetet inför en förändring bör organisationen även fundera över
förändringsprocessens sista steg, nämligen utvärderingen. Genom en välplanerad utvärdering
skapas möjligheter att kontrollera huruvida förändringen fått önskade, andra eller inga
effekter. Om det inte funnits några tydliga målsättningar försvåras detta arbete, och detsamma
gäller om företaget inte har klargjort hur målen skall göras mätbara (Lundmark, 1998).
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Utvärderingen kan göras i olika syften och vid olika tillfällen i processen. Innan beslut fattas
om dess utformning, bör de involverade ha klargjort varför utvärderingen skall genomföras
och hur resultaten skall användas (Jerkedal, 1990). Det är viktigt att anpassa design, data och
bearbetning efter den situation som föreligger och efter de frågeställningar företaget vill
belysa (ibid.). Jag avser inte här närmare gå in på olika utvärderingsformer då det faller
utanför problemområdets gränser. Att jag ändå valde att som kortast beröra detta beror på att
planering av utvärderingsfasen bör inkluderas i förberedelsearbetet inför en förändring.

2.4 Kompetens

Ovan diskuterades hur ställningstaganden kring kompetens och kompetensutveckling kan
spela en central roll i det organisatoriska förändringsarbetet. Olika undersökningar det senaste
årtiondet pekar också på betydelsen av kompetensutveckling för företags produktivitets-
utveckling och konkurrenskraft (Ellström, 1992). För att kunna kartlägga och därefter
utveckla medarbetarnas kompetens, måste dock organisationen först ta ställning till kompe-
tensens innebörd. Det är också önskvärt att utveckla förståelse för hur den individuella
kompetensen är relaterad till den organisatoriska.

Kompetens är ett mycket omfångsrikt begrepp av vilket det inte finns någon vedertagen
definition. I litteraturen framstår dock ett antal komponenter som gemensamma för en
övervägande del av försöken till definitioner. Först och främst brukar kompetens relateras till
en viss uppgift. En individ är inte kompetent i alla sammanhang (jfr Ellström, 1992;
Lundmark, 1998; Sandberg & Targama, 1998; Söderström, 1990). Att kompetensen inte
heller kan skiljas från individen, det vill säga inte existerar som en egenskap i sig, upplever
företag ofta i dagens kunskapssamhälle när individer som slutar tar sin kompetens med sig.
Kompetens brukar också ses som ett dynamiskt begrepp (i motsats till statiskt), vilket innebär
att den hela tiden kan utvecklas och förändras (Söderström, 1990). En sista gemensam
komponent är att kompetens betraktas som ett vidare begrepp än kunskap (jfr Bruzelius &
Skärvad, 1995; Ellström, 1992; Lundmark, 1998, Söderström, 1990). Kompetens kan sägas
vara förmågan att i olika sammanhang använda och nyttiggöra kunskap, men för att klara
detta krävs även andra egenskaper. Ellström (1992) är en av de forskare som försökt kartlägga
de egenskaper som tillsammans utgör en individs kompetens. I begreppet har han valt att
inkludera:

•  Psykomotoriska faktorer (perceptuella och manuella färdigheter)
•  Kognitiva faktorer (kunskaper och intellektuella färdigheter)
•  Affektiva faktorer (viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar)
•  Personlighetsfaktorer (handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag)
•  Sociala faktorer (sociala färdigheter)

Ellström lägger stor vikt vid motivation och andra personlighetsfaktorer, som han anser vara
avgörande för hur väl en individ löser en uppgift eller utför ett arbete. Individens föreställ-
ningar om sig själv, om sitt arbete och om andra kan inverka på kompetensen i en viss
situation. Även denna åsikt delar han med många andra författare (jfr Bruzelius & Skärvad,
1995; Dalin, 1997; Lundmark, 1998).

Kompetensutveckling säger Lundmark (1998) är "de åtgärder som syftar till att öka enskilda
individers kompetens, antingen genom formell utbildning eller genom informella planerade
aktiviteter i avsikt att främja lärande" (s. 38). Åtgärden används främst för att påverka utbudet
av kompetens på den interna arbetsmarknaden, det vill säga inom företaget (Ellström, 1992;
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Gestrelius, 1989). Det är viktigt att satsningarna på kompetensutveckling kopplas till
företagets mål och strategier (Ellström, 1992). Kontinuerliga satsningar på kompetens-
utveckling i enlighet med det strategiska arbetet kan medföra att utvecklingsbehoven bland
personalen inte blir överväldigande vid till exempel en organisationsförändring.

Den organisatoriska kompetensen har inte ägnats lika stor uppmärksamhet som den
individuella i litteraturen. Dalin (1997) anser att kompetens på företagsnivå är detsamma som
"företagets förmåga att använda de anställdas samlade reella kompetens i arbetet mot
uppställda mål". Sandberg och Targama (1998) säger att det är "framför allt i samverkan med
andra individer som en organisations uppgift kan utföras på ett acceptabelt sätt" (s. 88), och
att det är den kollektiva kompetensen som avgör huruvida en organisation kan uppnå
effektivitet och framgång. Kollektiv kompetens utvecklas enligt dessa författare ur en
gemensam förståelse av arbetet, vilken inkluderar "dels en likartad förståelse av kollektivets
arbete i sin helhet, dels en förståelse av varandras specifika kompetens i utförandet av den
gemensamma arbetsuppgiften" (s. 91). Den gemensamma förståelsen utvecklas främst i
samspelet med andra i organisationen.

Adler och Frössevi (1996) ser dock endast den individuella kompetensen som en av många
variabler som bidrar till den organisatoriska. Byggstenarna i den organisatoriska kompetensen
har de definierat som "värdeskapande aktivitet med tillhörande organisatorisk infrastruktur,
organisatorisk individkompetens och slutligen organisationens kultur och etablerade
värderingar" (s. 25). Detta innebär att ett företag inte kan nöja sig med att utveckla
medarbetarnas individuella kompetens för att uppnå ökad organisatorisk kompetens. Man
måste också beakta, och kanske förändra, övriga i begreppet ingående byggstenar.

2.5 Lärande organisation

The learning organization is properly selfish, it is clear about its role, its future, has
goals and is determined to reach them (Handy, 1995, s.181).

Begreppet lärande organisation har nyttjats flitigt de senaste åren och då ofta i samband med
framgångsrika företag. I nära anslutning till detta begrepp brukar också positivt värdeladdade
ord såsom flexibilitet, utveckling, förnyelse och kompetens användas. I följande avsnitt avser
jag närmare utreda vad som kännetecknar en lärande organisation samt hur förutsättningar
kan skapas för att organisatoriskt lärande skall äga rum.

2.5.1 Definition
Att finna en för samtliga organisationsteoretiker gemensam definition av begreppet "lärande
organisation" förefaller omöjligt, då det finns lika många definitioner som det finns teoretiker.
Granberg och Ohlsson (2000) poängterar att den lärande organisationen inte är en organisa-
tionsmodell, och att det därmed inte finns någon enkel lösning för hur en organisation skall bli
lärande. De motsätter sig också tanken att det skulle finnas icke lärande organisationer,
eftersom lärande äger rum inom alla organisationer i form av individuellt lärande. Med
individuellt lärande avser jag, i enlighet med Ellström (1992), "relativt varaktiga förändringar
hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning" (s. 67).
Förändringarna han åsyftar kan äga rum i samtliga delar av individens kompetens (jfr 2.4).
Det finns emellertid ingenting som säger att lärande per definition är positivt. Ellström (1992)
påpekar att individen även kan lära sig till exempel underordning, passivisering eller
dekvalificering. Detta negativa lärande är ofta oavsiktligt och mer eller mindre omedvetet.
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Handy (1995) anser att en lärande organisation kan vara antingen en organisation som lär eller
en organisation som understöder lärande för sina medlemmar, men helst en kombination av
båda. Dalin (1997) tycker att en lärande organisation utmärks av att det försiggår en
gemensam lärprocess bland organisationens medlemmar. Mattsson (1995) lägger störst vikt
vid att organisationen understöder lärande och poängterar ledningens ansvar:

Avsikten med organisationslärande är att skapa förutsättningar för organisations-
medlemmarna att tillföra organisationen ett mervärde som organisationen tidigare
saknat. Detta innebär att ledning och chefer i organisationer skall skapa förutsättningar
som genererar ett lärande hos varje individ, grupp och därmed också för hela organisa-
tionen (s.36).

För att kunna bli en lärande organisation krävs därför enligt Mattsson en stark tilltro till
individens lärandekapacitet och kompetens. Granberg och Ohlson (2000) har en liknande
inställning, men framhäver även vikten av att organisationen kan tillvarata det lärande den
understöder eftersom det inte finns någon garanti för att individuellt lärande automatiskt skall
komma organisationen tillgodo. Lärande är därmed:

…den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som
tillvaratar detta lärande och som nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att
påverka och anpassa sig till omvärlden.  (s.33)

Senge (1995) menar att för en lärande organisation räcker det inte att bara överleva, den måste
också "ständigt utvidga sina möjligheter att själv skapa sin framtid" och "generera
skaparkraft" (s. 26). Dixon (1999) lägger också stor vikt vid att lärande bland organisationer
rör sig om en kontinuerlig och medveten process. Att en organisation råkar lära sig något vid
ett enstaka tillfälle innebär således inte att den är lärande. Ett enskilt lyckat försök att få igång
lärprocessen hos individ och organisation är inte heller tillräckligt. Sammanfattningsvis kan
konstateras att en lärande organisation:
- är beroende av att (positivt) individuellt lärande äger rum;
- understöder och tillvaratar det individuella lärandet;
- skapar möjlighet för gemensamma lärprocesser att äga rum bland organisationens individer;
- arbetar framåtriktat genom kontinuerlig utveckling.

2.5.2 Looplärande
De flesta författare verkar överens om att förändringar av rådande syn- och tankesätt i
organisationen är en mycket viktig del av dess lärandeprocess (jfr Ellström, 1992; Handy,
1995; Hatch, 2000; Senge, 1995). Lärande, som i detta fall kan likställas med utveckling,
gynnas av att organisationen vågar ifrågasätta sitt nuvarande tillstånd och de ramar som styr,
att den tillåter misstag, uppmuntrar kreativt tänkande och problemlösning och ger sina
medlemmar ansvar och befogenheter. Argyris, Putnam och McLain (1985) har givit denna typ
av utveckling namnet double-loop-lärande, i motsats till single-loop-lärande (jfr även
Ellströms (1992) anpassnings- resp. utvecklingslärande och Hård af Segerstad, Klasson och
Tebelius (1996) assimilation och ackommodation). Single-loop-lärandets innebörd är att
organisationen utifrån tidigare erfarenheter lär in ett sätt att lösa ett problem, men utan att gå
till botten med orsakerna till problemet. Lärandet sker inom ramen för regler och normer som
styr hur arbetet skall utföras, och friheten och den intellektuella aktiviteten är starkt beskuren
(Mattsson, 1995). I sin mest extrema form innebär single-loop-lärande att den lärande lär sig
vissa föreskrivna sätt att lösa givna uppgifter i syfte att uppnå på förhand fastställda mål
(Ellström, 1992). För att double-loop-lärande skall komma till stånd, bör målen eller
förutsättningarna för en aktivitet inte vara eller tas för givna. Individerna i organisationen bör
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utveckla en förmåga att identifiera problem, istället för att bara lära sig att utföra vissa
operationer i redan givna situationer (ibid.). Beroende på vilken av dessa två typer av lärande
som man vill främja, ställer detta olika krav på utformningen av lärsituationen, men också på
arbetet och organisationen (ibid.) Double-loop-lärande bygger dock i viss mån på att single-
loop-lärande äger rum (Argyris et al., 1985).

Double-loop-lärandet kan kopplas till Scheins teorier om organisationskultur (1992).
Organisationskulturen utgörs av normer och värderingar som påverkar organisationsmedlem-
marnas sätt att tänka, uppfatta och handla, ofta utan deras vetskap. Kulturens mest elementära
delar är de grundläggande antaganden (assumptions) som har skapats och utvecklats med
organisationens historia och som blivit så självklara att de inte ifrågasätts ens av nya
medlemmar. Enligt Schein har de värderingar som utgör kulturen tillkommit vid instabila
skeden av organisationens historia, då medlemmarna tvingats fatta avgörande beslut kring
förhållningssätt till externa och interna orosmoment. För att från grunden kunna förändra en
organisation är det nödvändigt att avslöja bakgrunden och orsakerna till de styrande normerna
och värderingarna. Först därefter kan beteendet förändras, och double-loop-lärande äga rum.

Sammantaget innebär detta att organisatoriskt lärande kan vara förmågan att kortsiktigt
förbättra organisationens prestation, inom ramen för existerande normer. Det kan dock också
innebära ett omprövande av de strukturer som styr verksamheten och dess prestationer. Den
bästa utvecklingen uppnås då de båda kombineras.

2.5.3 Lärande genom dialog
Flera organisationsteoretiker har behandlat dialogens vikt för lärandeprocessen. Senge (1995)
skiljer mellan dialog och diskussion. Diskussionen kännetecknas av att parterna försöker
övertyga varandra om vad som är rätt för att en uppfattning slutligen ska "vinna". Detta anser
Senge motverkar öppenhet för andras argument. I en dialog finns inga sådana motsättningar,
istället är målet att vidga gränserna, att skapa en ny uppfattning baserad på allas samlade
erfarenhet. Senge hänvisar till Bohm och konstaterar att "våra tankar är delar av en helhet och
denna helhet formas genom vårt sätt att samverka med och behandla varandra" (s. 220). Om
organisationen skall lära måste den ha förmågan att belysa problem ur flera olika perspektiv,
genom att alla individers erfarenheter och kunskaper beaktas.

Även Dixon (1999) betonar dialogens betydelse när hon säger att den fungerar som kollektiv
meningsskapare. Som utgångspunkt skiljer hon mellan privata, tillgängliga och kollektiva
meningsstrukturer. Privata meningsstrukturer är sådana kunskaper som den enskilde individen
av en eller annan anledning inte delger andra. I det ögonblick individen berättar för någon
annan om sina tankar blir de dock en del av de tillgängliga strukturerna. Kunskaperna kan
diskuteras och utmanas och i samspelet mellan flera individer kan helt nya funderingar
skapas. Dixon liknar detta vid vad som ofta sker i korridorerna på en arbetsplats, där kollegor
kan träffas under informella och kravfria former. Resultatet av dialogen blir att kollektiva
strukturer skapas, det vill säga åsikter som alla i organisationen kan hålla med om. Dessa kan
sedan formuleras explicit i normer och värderingar, eller "stuvas undan" i medarbetarnas
minnen. Lärandet sker i korridorerna, genom dialogen, där kunskaper kan överföras till andra,
eller motsägas och bevisas felaktiga. Dialogens betydelse för att befrämja den kollektiva
tolkningen, säger Haslebo och Nielsen (1998), "ligger både i möjligheten att upptäcka vad vi
själva anser /…/ och i möjligheten att överge det egocentriska perspektivet genom att
upptäcka att det finns en mängd olika tolkningar" (s. 35). Varje organisation måste därför
skapa gott om tillfällen för sina medarbetare att träffas på ett sätt som gynnar meningsutbyte.
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2.6 Sammanfattning

Syftet med teorikapitlet var att ta reda på hur en förändring bör planeras och genomföras för
att den skall bli en integrerad del av organisationens utveckling, få önskvärda resultat och
gynna det organisatoriska lärandet. I korthet tycker jag mig ha kommit fram till följande:

I en strategiskt planerande organisation verkar mål, inriktning, strategier och struktur i samma
riktning. Detta innebär att en förändring och dess mål måste vara förenliga med organisa-
tionens övriga verksamhet för att ge positiva resultat, vilket i sin tur kräver att den som
beslutar om förändringen har god kännedom om organisationens verksamhet, och att
organisationen faktiskt arbetar enligt de principer som sägs vara styrande. Motsägelsefulla
budskap har en tendens att försvåra en förändring.

För att förändringen skall framstå som en naturlig del av organisationens utveckling, måste en
noggrann diagnos föregå beslutet om själva åtgärdens utformning. Genom diagnosen skall de
verkliga orsakerna till organisationens problem uppdagas. Det är nämligen möjligt att dessa
orsaker är fler eller andra än vad man från början hållit för troligt. Diagnosen skall också
klargöra vilka faktorer som utövar påverkan på organisationens verksamhet, vilka intressen
som finns i att problemet löses på ett visst sätt och vilka ramar som finns för vad som är
genomförbart. Därefter företas en kartläggning av vem som kommer att beröras av
förändringen, på vilket sätt och vad effekterna kan bli. En väl genomförd diagnosfas medför
att förändringen kan anpassas till såväl situation som kontext och därmed integreras i
organisationens övriga verksamhet.

För att en förändring skall gynna det organisatoriska lärandet bör förändringsprocessen först
och främst ge tillfälle till individuellt lärande. Detta lärande bör inte enbart bestå av inlärning
av nya arbetsuppgifter, utan framför allt av kreativt och problemidentifierande arbete under
hela förberedelseprocessen. Single-loop-lärande, som sker inom ramen för existerande normer
och värderingar, är visserligen en nödvändig, men inte tillräcklig, form av lärande. För att
organisationen skall bygga upp en skapande lärprocess, måste även double-loop-lärande
gynnas. Detta sker om individerna i organisationen tillåts kritiskt granska verksamheten för
att själva identifiera problem, utan att mål eller förutsättningar för detta är givna. Det bästa
sättet att understödja detta idéskapande lärande är att ge medarbetarna möjlighet att föra en
dialog. Genom dialogen, då erfarenheter förs samman, kan många nya tankar uppstå. Om
medarbetarna inte tillåts vara delaktiga i förändringsarbetet, finns en stor risk för att mycket
värdefull kunskap fångas i de privata meningsstrukturerna och aldrig kommer organisationen
tillgodo. Det är också svårare att uppnå double-loop-lärande om inte flera perspektiv får
mötas. Chansen att de nuvarande strukturerna skall utmanas om enbart ledningen involveras i
arbetet är liten.

I dialogen kan det vara möjligt att finna orsakerna till varför organisationen fungerar som den
gör, vilket är viktigt för att kunna förändra existerande mönster. Alla medarbetare kan både få
nya kunskaper om organisationen och lära in ett nytt sätt att tänka när de genom dialog med
andra uppmuntras att komma med förslag om förändringens utformning och mål. En
organisation som stödjer denna typ av tänkande, och dessutom vet att tillvarata de idéer som
växer fram, har goda förutsättningar att bli lärande. Lärande är dock en kontinuerlig process,
vilket innebär att samma arbetssätt måste fortsätta efter förändringens genomförande. Att
involvera medarbetarna i något så viktigt som en förändring, är emellertid en tydlig markering
från ledningens sida om hur man vill att organisationen skall fungera, även i framtiden. Ett
gott klimat för lärande har då byggts upp, och möjligheter för framtida utveckling gynnats.
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3 Metod
I metodkapitlet beskrivs hur jag gått tillväga för att genomföra min fortsatta undersökning och
varför jag valt att göra på detta sätt. Här presenteras och klargörs centrala utgångspunkter,
urval samt datainsamlings- och bearbetningsmetoder. Dessutom diskuteras metodkvaliteten
och etiska ställningstaganden.

3.1 Utgångspunkter

3.1.1 Vetenskaplig riktning
På ett övergripande plan, önskar jag med denna uppsats skapa ökad förståelse för den process
som föregår en organisationsförändring. Detta kan svårligen grundas i kvantitativa undersök-
ningsmetoder, som kännetecknas av ett sökande efter kunskap som går att mäta, beskriva och
förklara (Patel & Tebelius, 1987). Kvantitativ metod påminner också mycket om "de metoder
som används inom naturvetenskaperna, dvs en flitig användning av statistik, matematik och
aritmetiska formler och ganska klara riktlinjer för hur man ska genomföra en undersökning"
(Andersen, 1998, s.31). I kvalitativa studier däremot finns det möjlighet att skapa den
förståelse jag eftersträvar. Där kan forskaren, genom att tolka och värdera, själv bli en aktiv
del av processen (Patel & Tebelius, 1987). Genom att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt
hoppades jag ha större möjligheter att nå ett helhetsperspektiv, och därmed undvika risken för
att låsa mig vid ett alltför ensidigt synsätt.

Det kvalitativa perspektivet har vissa likheter med systemteorin, som också kännetecknas av
en strävan efter förståelse av helheten. Wallén (1996) skriver att "systemtänkandet uppstår ur
behov att följa, förstå och planera för växt och förändring i komplexa sammanhang där en rad
faktorer växelverkar med varandra" (s. 29). I en systemteoretisk studie växer undersökningen
ofta fram efterhand eftersom just komplexiteten gör det svårt att från början veta vilka
faktorer som är relevanta i sammanhanget (ibid.). Detta ansåg jag passande för min studie då
jag som utomstående ville ha utrymme att utveckla undersökningsmetoden efterhand som min
kunskap kring organisationen växte. Wallén säger också att systemteori är ett effektivt
beskrivnings- och förklaringssätt när "orsak-verkan-förklaringar är otillräckliga, när det finns
flera samverkande orsaker, när små orsaker får stora verkningar och när det man studerar har
ett bestämt tidsförlopp" (s. 30). Systemteorin används därför ofta just i samband med
undersökningar av organisationer och planering av verksamheter.

3.1.2 Undersökningens kunskapssyfte
Kunskapssyftet med uppsatsen måste bli tvådelat, då huvudsyftet innehåller en beskrivande
och en analyserande del. Att jag valde att göra så, berodde på att ingen analys skulle kunna
företas om jag inte dessförinnan beskrivit de rådande förhållanden. Beskrivande, eller
deskriptiva, undersökningar är de vanligast förekommande inom beteendevetenskaplig
forskning (Andersen, 1998; Patel & Tebelius, 1987).

Den analyserande delen av uppsatsen är explorativ till sin karaktär. En explorativ studie syftar
till att utforska förhållanden eller fenomen som är mindre kända eller kanske helt okända
(Andersen, 1998). Inte sällan används den som förundersökning för att generera intressanta
frågor för framtida undersökningar (Patel & Tebelius, 1987). Med hjälp av en explorativ
undersökning kan forskaren också hjälpa individer i en organisation att identifiera och
precisera de problem som finns (Andersen, 1998). Det sistnämnda är den ena orsaken till att
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jag vill kalla min studie explorativ. Ingen visste säkert vad anledningen var till att
organisationsförändringen inte blivit riktigt lyckad, och därför skulle jag i interaktion med
organisationen få prova mig fram. Den andra orsaken till att studien är explorativ är den något
bristande teoretiska basen. Det finns visserligen gott om litteratur som behandlar ämnet
organisationsutveckling, men jag har inte funnit någon källa som gör det på ett heltäckande
vis utifrån ett pedagogiskt, organisationsteoretiskt perspektiv. Detta visar sig bland annat i det
faktum att jag sett mig tvungen att lyfta teorier för utbildningsplanering till ett mer generellt
plan för att skapa mig en bild av förändringsprocessens centrala delar. Uppsatsen blir därmed
explorativ på så vis att jag provar om dessa teorier verkligen är tillämpbara även på andra
typer av utvecklingsåtgärder.

3.1.3 Fallstudien
Karakteristiskt för fallstudien är få observationsenheter och många variabler (Andersen,
1998). Anledningen till att en fallstudie görs är att forskaren vill göra en ingående studie av
komplexa sammanhang, och därför väljer ett speciellt objekt (Wallén, 1996). Andersen (1998)
menar att det är nödvändigt att arbeta med många variabler för att beskriva, förstå och
förklara det som försiggår inom, utanför och mellan organisationer, men att kontentan av
detta blir att antalet undersökningsenheter ofta måste reduceras. Då fallstudien erbjuder en
möjlighet att erhålla heltäckande information om ett fenomen, är denna undersökningsmetod
mycket vanlig vid explorativa och kvalitativa undersökningar. Den används dessutom gärna
för att studera processer och förändringar (Patel & Tebelius, 1987). Valet av fallstudien som
undersökningsmetod föll sig därför för mig ganska naturligt.

Andersen (1998) förklarar också att fallstudien är vanlig vid undersökningar av sociala
delsystem, till exempel organisationer, eftersom organisationsläran inte är särskilt teoretiskt
utvecklad. En djupgående studie i en eller ett fåtal organisationer används därför ofta för att
söka dra generella slutsatser kring organisationer i allmänhet. Mitt mål var inte att dra
detaljerade slutsatser som skulle kunna appliceras på andra organisationer. Däremot ville jag
genom att studera ett företags förberedelseprocess få en djupare förståelse för hur en
förändring rent generellt bör planeras, även i andra organisationer.

3.2 Genomförande

3.2.1 Förberedelser
En grundförutsättning för att jag skulle kunna genomföra min undersökning, var att jag
skaffade mig en viss förkunskap om Företaget. Av den person i koncernen som inledningsvis
fungerade som kontakt mellan mig och Företaget, fick jag därför en översiktlig introduktion.
Jag studerade även den något knapphändiga information som fanns tillgänglig om Företaget i
form av hemsida, årsredovisning, verksamhetsberättelse och dylikt. Något mer informella
åsikter och tankar delgavs mig av två civilingenjörstuderande som under hela terminen
studerat organisationsförändringen och dess inverkan på Företaget.

3.2.2 Datainsamlingsmetod
För att kunna genomföra en explorativ fallstudie, och därmed på djupet förstå det fenomen
som studeras, är det oftast nödvändigt att använda sig av mer än en teknik för insamlande av
information (Patel & Tebelius, 1987). Jag använde mig dock framför allt av en enda teknik,
nämligen intervjuer. Orsakerna till detta var flera och framför allt knutna till den tidspress jag
arbetade under. Min avsikt var ursprungligen att även använda mig av dokumentanalys, men
det visade sig att Företaget inte använt sig av måldokument och dylikt i sin organisations-
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förändring och därför var detta inte möjligt. Att jag valde intervjuer framför enkäter, berodde
på att jag ville studera hur kompetenscheferna uppfattat organisationsförändringen jämfört
med vad målet varit med den. Styrkan hos intervjusamtalet är just att det kan fånga olika
personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell
verklighet (Kvale, 1997). Enkäter skulle ha gett för lite utrymme för att verkligen fånga
personernas tankar.

3.2.2.1 Intervjuns struktur

I den kvalitativa forskningsintervjun "byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om ett
utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse"
(Kvale, 1997, s. 9). Den kvalitativa intervjun kan därmed utformas på ett flertal olika sätt.
Framför allt bör man ta ställning till vilken struktureringsgrad intervjun ska ha. Den
kvalitativa intervjun är oftast halvstrukturerad. Detta innebär att den varken är strängt hållen,
som ett frågeformulär, eller lika öppen som ett vanligt samtal (Kvale, 1997). Jag valde att
göra samtliga intervjuer öppet riktade. Detta är enligt Lantz (1993) den typ av intervju som
strukturmässigt ligger närmast den öppna intervjun, utan att vara helt öppen. Hon skiljer den
från den halvstrukturerade som hamnar närmare den strängt hållna, strukturerade intervjun.

I en öppet riktad intervju är de områden som skall behandlas tämligen klart definierade av
intervjuaren, men frågorna kan skapas under intervjun och behandlas i den ordning som
förefaller naturligt (Lantz, 1993). Detta ansåg jag vara det bästa sättet att genomföra mina
intervjuer. Det primära syftet var att få respondenterna att utan påtryckning, det vill säga så
spontant som möjligt, lämna sina synpunkter på organisationsförändringen. Eftersom jag inte
visste vilka ämnesområden som skulle väcka starkast reaktioner och vara intressantast att tala
om, ville jag inte riskera att binda mig vid en alltför statisk intervjuguide. Intervjuerna utgick
dock från ett antal frågeområden som jag ville belysa, och jag hade även satt upp exempel på
frågor. Intervjuguiden inför den första intervjun konstruerades utifrån den litteratur jag läst
samt utifrån den kunskap jag hade om Företaget och dess organisationsförändring (Bilaga 2).
Den andra intervjuguiden, som användes för samtal med kompetenscheferna, byggde till stora
delar på vad som framkommit i den första intervjun (Bilaga 3).

3.2.2.2 Urval av intervjupersoner

Det urval av intervjupersoner som gjordes var strategiskt. Med detta menar jag att urvalet var
icke-sannolikhetsbaserat, och att det fanns en orsak till att just dessa personer valdes ut.

Syftet med den första intervjun fastställdes i stora drag till att vara "anskaffandet av kunskap
om företaget och dess kontext, om bakgrunden till och förberedelserna inför organisations-
förändringen samt om kompetenschefernas yrkesroll". Utifrån detta satte jag som kriterium
för urvalet upp att jag önskade tala med den person på Företaget som kunde tänkas ha bäst
inblick i såväl organisationsförändringens totala process som i kompetenschefernas arbete.
Jag föreställde mig att denna person skulle tillhöra Företagets ledning.

Som tidigare nämnts, fick jag kontakt med Företaget genom en person som arbetar i ett annat
av koncernens företag. Det var med hjälp av denna person som problemområdet utarbetades
och uppsatsförslaget introducerades hos Företaget. Då jag hade dålig kännedom om
Företagets arbete under organisationsförändringen, överlät jag också åt denna person att
utifrån mina kriterier utse en lämplig första intervjuperson. Den person som utsågs var
kompetenschef i Företaget, men hade också varit med och utarbetat den nya organisationen. I
efterhand visade det sig dock att kriterierna inte helt hade uppfyllts, då intervjupersonens
kännedom om förändringsprocessen inte omfattade dess absolut inledande skede.
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I övriga intervjuer skulle kompetenschefernas syn på organisationsförändringen behandlas.
Främst på grund av tidsbrist, beslöt jag mig för att enbart intervjua tre av regionens sju
kompetenschefer. Om man därtill räknar att även den första intervjupersonen var
kompetenschef, hade jag ändå täckt av nästan 60 % av den totala populationen, vilket jag
ansåg vara tillräckligt.

Det krav jag hade på urvalet av kompetenschefer var att det skulle innehålla representanter
från båda de affärsområden som före organisationsförändringen hade delat Företaget.
Uppenbarligen hade det alltid funnits ett visst mått av rivalitet områdena emellan, och
eftersom initiativet till organisationsförändringen kommit från det ena av de två affärs-
områdena ville jag ta med i beräkningarna att deras åsikter om förändringen kunde skilja sig
åt. Detta urvalskriterium uppfylldes också. I övrigt gjordes valet av kompetenschefer på
geografiska grunder, det vill säga utifrån arbetsplatsernas närhet till min hemstad. Urvalet
gjordes i samråd med intervjuperson nummer ett.

3.2.2.3 Intervjuernas genomförande

I intervjusituationen försökte jag följa de råd som bland annat Lantz (1993) ger intervjuaren.
Jag inledde varje intervju med att presentera mig själv och min undersökning. Jag förklarade
vad syftet var, hur avlämnade svar skulle komma att användas och att intervjupersonerna
skulle ges möjlighet att ta del av undersökningsresultaten. Konfidentialitet garanterades, dock
med vissa begränsningar (se vidare 3.3.2). Innan intervjun började förklarade jag också hur
lång tid intervjun var beräknad att ta samt att intervjupersonen hade rätt att avbryta intervjun
om han/hon skulle anse detta vara nödvändigt. Under den första intervjun kontrollerade jag
huruvida Företagets namn fick förekomma i uppsatsen. Då detta av olika skäl inte godkändes,
har jag försökt beskriva Företaget på ett sådant sätt att det inte skall vara alltför enkelt att
identifiera det.

Under samtliga intervjuer användes bandspelare. Detta rekommenderas ofta för att
intervjuaren skall kunna koncentrera sig på ämnet och på dynamiken i intervjun (jfr Kvale,
1997; Lantz, 1993). Min erfarenhet från tidigare intervjuer säger mig också att detta är en bra
metod, då det ger mig möjlighet att noggrant lyssna till och följa upp intervjupersonernas svar
istället för att rikta all min koncentration mot detaljer i det som sägs. Jag förde dock även
kortfattade anteckningar under hela intervjun, framför allt i syfte att kunna ställa följdfrågor,
men även för att inte riskera att glömma bort visuella och känslomässiga intryck från
samtalen. Samtliga intervjupersoner lämnade före intervjun sitt samtyckande till inspelning av
samtalet.

I enlighet med vad Lantz (1993) rekommenderar inledde jag intervjuerna med några frågor
kring intervjupersonens bakgrund och anställning. Därefter ställde jag några generellt hållna
frågor kring deras upplevelse av organisationsförändringen, för att i ett senare skede ställa
mer specifika och djupgående frågor. Mot slutet av intervjun försökte jag göra en kortare
sammanfattning och kontrollera att detta stämde överens med intervjupersonens uppfattning.
Efter att jag förhört mig om huruvida det fanns något att tillägga eller några frågor, stängde
jag sedan av bandspelaren och tackade för mig. I nära anslutning till intervjun, sammanfattade
jag mina tankar kring intervjusituationen och de svar som givits.

Utformningen av intervjuerna var traditionell med intervjuare - respondent. Samtliga utfördes
i ostörd miljö på respondentens arbetsrum. Vid den första intervjun var även en tredje person
närvarande som observatör; en organisationskonsult som Företaget hyrt in i syfte att följa upp
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organisationsförändringen. Av en händelse kände jag (om än ytligt) redan denna person, och
därför uppfattade jag inte detta som störande. Jag hade som mål att ingen intervju skulle vara
mer än 60 minuter. Detta visade sig vara svårt att hålla, men inget samtal översteg ändå 75
minuter.

3.2.3 Utskrift och analys

3.2.3.1 Utskrift

Trots det faktum att det är mycket tidskrävande att skriva ut bandade intervjuer, beslöt jag
mig för att göra det. Min erfarenhet är att detta underlättar analysförfarandet och gör det
lättare att få en översikt över vad som sagts. Det fick mig också att noggrant gå igenom hela
intervjun en extra gång och att reflektera över dess innehåll. På så vis kunde jag lättare
minnas samtalet i sin helhet.

Intervjuerna skrevs ut ordagrant. Jag hoppade emellertid över stakningar, pauser, hummanden
och liknande och skrev istället ned korta anteckningar om jag tyckte att intervjupersonen
uttryckt sig på något speciellt sätt, varit särskilt tveksam eller osäker. Man skulle således
kunna säga att en första tolkning av materialet gjordes redan här. För att resultaten skulle
kunna verifieras, sparade jag kassettbanden med de kompletta intervjuerna till dess att
undersökningen presenterats för företaget.

3.2.3.2 Analys

Då utskrifterna var gjorda inföll det verkliga tolkningsarbetet. Jag började med att läsa
samtliga intervjuer i sin helhet två gånger för att skapa mig ett helhetsintryck. Läsningen
kompletterades med de anteckningar jag fört i anslutning till intervjun. För att närmare kunna
studera olika fenomen och jämföra intervjupersonernas svar, beslöt jag mig därefter för att
göra en kodifiering av materialet. Den första intervjun behandlades inledningsvis som
fristående från de tre följande.

Kodifieringen bestod i att jag identifierade ett antal samtalsämnen som hade förefallit centrala
för en eller flera av intervjupersonerna, eller som i övrigt var viktiga för min undersökning.
Varje sådant samtalsämne tilldelades ett nummer, och därefter läste jag åter igenom intervju-
erna. Då jag stötte på uttalanden som kunde tänkas passa under något av de teman som
identifierats, markerade jag detta med den tillhörande siffran. Slutligen sammanställdes
samtliga kommentarer inom varje tema. Att jag samlade intervjupersonernas uttalanden under
olika teman innebär rimligtvis att jag gjorde min egen tolkning av materialet. Det faktum att
jag studerade materialet ett flertal gånger för att både se till helhet och till detaljer, anser jag
dock borga för att mina tolkningar inte är helt felaktiga.

3.3 Metodkvalitet

3.3.1 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två begrepp som oundvikligen dyker upp i alla forsknings-
sammanhang. Kortfattat kan de sägas innefatta krav på att forskningen skall producera giltiga
och hållbara resultat. Att uppfylla detta är dock inte lika självklart inom kvalitativ som inom
kvantitativ forskning, vilket beror på att den kvalitativa studien främst syftar till förståelse
(Merriam, 1994). Den strävar inte efter att mäta eller statistiskt bevisa, inte efter att upptäcka
lagar eller skapa i alla lägen tillförlitlig kunskap. Somliga författare menar därför att
begreppen inte är tillämpbara inom kvalitativ forskning, utan bör ersättas av andra, mer
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rättvisande kriterier (jfr Patel & Tebelius, 1987). Vad vi än väljer att kalla det, ställs lika höga
krav på vetenskaplighet i kvalitativa studier (om inte högre!). Framför allt ställs krav på att:

•  metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet)
•  resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) och
•  det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna (Lantz, 1993, s.13)

För att en studie skall uppfylla kraven på reliabilitet, måste en forskare kunna visa att
resultaten är tillförlitliga (jfr Lantz, 1993; Patel & Tebelius, 1987). Inom kvantitativ forskning
skulle detta innebära att någon annan kan göra om undersökningen och få samma resultat. Det
pedagogiska ämnesområdet i sig motsätter sig dock detta, då det som studeras "befinner sig i
ständig förändring och är mångdimensionellt och synnerligen kontextuellt" (Merriam, 1994,
s.182). En upprepning kan således inte ge samma resultat. Dessutom förutsätter en kvalitativ
undersökning att forskaren kan göra sina egna tolkningar utifrån de data som samlats in. För
att uppfylla reliabilitetskravet bör forskaren således noggrant beskriva tolkningsprocessen, så
att läsaren har möjlighet att själv bedöma pålitligheten (Patel & Tebelius, 1987).

Validiteten är ett mått på hur väl resultaten representerar verkligheten (jfr Lantz, 1993;
Merriam 1994). Verkligheten i en kvalitativ studie består dock av personers tolkning av
verkligheten, såväl min egen som intervjupersonernas, och det som upplevs som sant kan på
så vis vara viktigare än det som faktiskt är sant (Merriam, 1994). Lantz (1993) menar att
validiteten även kan mätas utifrån hur data och resultat ökar förståelsen av det som undersöks.
Detta innebär att intervjufrågornas relevans för problemområdet är av stor betydelse.

Enligt Patel och Tebelius (1987) blir vetenskapligheten mer en etisk fråga än en verifikations-
fråga i den kvalitativa forskningen. Framför allt måste jag rannsaka mig själv och ställa
kritiska frågor till mitt material. Har jag ställt de rätta frågorna i mina intervjuer? Vilken
inverkan har min förförståelse på tolkningarna? Kan teorin verkligen spegla det fenomen som
undersöks?

Innan jag inledde min undersökning, reflekterade jag över hur jag skulle kunna garantera
såväl validitet som reliabilitet. Jag blev då  medveten om svårigheten att bevisa reliabiliteten i
mina resultat. Kvalitativa intervjuer ser inte likadana ut från gång till gång, även om en
intervjuguide används för att se till att samma ämnesområden avverkas. De svar
intervjupersonen lämnar är avhängiga av det sätt varpå jag formulerar frågorna, kontakten oss
emellan, frågornas ordningsföljd och mycket annat.  Därför kan ingen annan använda sig av
guiden och få fram samma resultat, och jag skulle förmodligen inte ens själv få samma
resultat vid ett upprepat försök. Läsaren måste således, utifrån den beskrivning jag gjort av
mitt tillvägagångssätt, själv avgöra huruvida de slutsatser som presenteras är rimliga och
trovärdiga. Det finns nämligen inga absoluta sanningar.

Jag ansåg att en oberoende ställning gentemot Företaget var det viktigaste för att garantera
validitet. Detta kunde upprätthållas genom att uppdraget inte kom ifrån Företaget i fråga, utan
ifrån den kontaktperson jag hade i koncernen. Då Företagets namn inte skulle utlämnas i
uppsatsen, borde man inte heller ha något att vinna på att ställa Företaget i god dager.
Ledningen hade ingenting med själva förfarandet att göra, och heller inga krav på att de
resultat som kom fram skulle bli användbara. Jag ville även att intervjupersonerna skulle
känna sig motiverade att medverka i undersökningen. Det bästa sättet för att skapa
motivation, torde vara att behandla ett ämne som verkligen intresserar deltagarna, att låta dem
delta på frivillig basis och att garantera konfidentialitet. Intervjufrågorna skapades utifrån en
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önskan att spegla verkligheten som de medverkande ser på den på ett så heltäckande vis som
skulle vara möjligt inom ramen för denna uppsats. Återigen är det dock upp till läsaren att
avgöra huruvida jag lyckats.

3.3.2 Etiska överväganden
Kvale (1997) diskuterar framför allt tre typer av etiska riktlinjer: informerat samtycke,
konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna fått
veta vad undersökningens syfte är samt att de deltager på frivillig basis. Konfidentialitet
betyder att privata data som kan röja intervjupersonernas identitet inte avslöjas. Forskaren bör
också överväga vilka konsekvenserna av undersökningen kan bli för de intervjuade.

Inför varje intervju förklarade jag vad syftet med undersökningen och intervjun i fråga var.
Det fanns ingen anledning för mig att dölja någonting för intervjupersonerna, då detta snarare
kunde ha minskat deras motivation att delta. Jag poängterade att medverkan var frivillig och
att den intervjuade hade rätt att avbryta intervjun när som helst.

Jag såg ingen anledning att i min rapport redovisa några andra personuppgifter för
intervjupersonerna än just det faktum att de arbetar som kompetenschefer. Utomstående
personer bör därför inte kunna avslöja de intervjuades identitet. Då antalet kompetenschefer
på Företaget är relativt litet finns det dock en möjlighet att övriga anställda kan identifiera de
intervjuade. Samtliga intervjupersoner var införstådda med och godkände detta. För att kunna
presentera de olika personernas svar, men ändå garantera konfidentialitet, gav jag de
medverkande fingerade namn; Adam, Bertil, Caesar och David.

Avseende konsekvenser för deltagarna ansåg jag inte intervjuerna beröra så personliga ämnen
att det fanns risk för psykiska men för intervjupersonerna. Det fanns dock en möjlighet att
intervjuerna skulle skapa en högre medvetenhet kring de problem som idag finns på arbets-
platsen, och jag blev tvungen att ta ställning till huruvida detta var önskvärt eller ej. Då
Företaget faktiskt arbetar aktivt för att komma tillrätta med de aktuella problemen, kom jag
till den slutsatsen att min undersökning förhoppningsvis skulle föra mer positivt än negativt
med sig och att det också kunde vara bra att hjälpa intervjupersonerna att identifiera de saker
som i dagsläget inte fungerar. Jag var dock försiktig med att skapa förhoppningar om framtida
förändringar, eftersom jag inte egentligen kunde utlova några sådana.
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4 Resultat
I detta kapitel, som är rent deskriptivt, sammanställs och presenteras väsentliga delar av
intervjuerna. Därmed behandlas den första delen av uppsatsen syfte, nämligen att "utifrån
kompetenschefernas uppfattning om organisationsförändringen beskriva hur denna
planerades, förbereddes och genomfördes". Mina egna funderingar kring resultaten redogörs
för i nästa kapitel.

4.1 Intervjupersonerna

Adam skiljer sig från övriga intervjupersoner på så vis att han på flera sätt var involverad och
engagerad i det planeringsarbete som föregick organisationsförändringen. Trots att han idag är
kompetenschef, kommer jag därför att presentera hans svar, som ju i viss mån representerar
ett "inifrånperspektiv" på förändringen, fristående från övrigas. Eftersom syftet med den
första intervjun framför allt var ge mig en generell bild av företaget, organisations-
förändringen och kompetenschefernas arbetsuppgifter, berördes inte alla de ämnen som
redogörs för nedan lika ingående med Adam som med övriga kompetenschefer. Samtalen
med Bertil, Caesar och David skulle snarare skapa en djupare förståelse för hur medarbetarna
i företaget uppfattat organisationsförändringen och för hur arbetet fungerar idag. De tre
kompetenscheferna var alla produktionschefer i den gamla organisationen och hade då
intervjuerna genomfördes innehaft sin nuvarande befattning i ungefär fyra månader.

4.2 Den nya organisationens införande

4.2.1 Adam
Före organisationsförändringen var företaget uppdelat i två stora affärsområden, här kallade A
och B, varemellan det enligt Adam snarare rådde rivalitet än samarbete. På det ena området
arbetade man med större och längre uppdrag och på det andra mer med underhållsfrågor, det
vill säga korta insatser och utryckningar. Arbetssätten var i övrigt tämligen likartade.
Företagets alla medarbetare var knutna till produktionschefer som hade ansvar för såväl
projekt och affärer som personal. Detta innebar att samma personer i princip alltid arbetade
tillsammans, och man utnyttjade inte i någon större utsträckning varandras kompetenser, i
synnerhet inte mellan de två affärsområdena.

Den nya organisationen introducerades den 1 januari 2001. Idén att göra en omorganisation
hade fötts på affärsområde A ungefär ett år tidigare, och förberedelserna där var redan i full
gång när företagsledningen strax före sommaren beslutade att organisationsförändringen
skulle genomföras på hela företaget. Detta innebar att förberedelsearbetet stannade upp för att
sedan börja om på nytt. Arbetet skulle efter beslutet bedrivas i arbetsgrupper bestående av
representanter från båda affärsområdena.

Adam menar att organisations- och processmodellerna inte kom utifrån, utan att de arbetades
fram inom företaget. Kännetecknande för den nya strukturen är att företaget består av en
affärsorganisation och en resursorganisation. Affärsorganisationen är uppdelad i sju
affärsområden (istället för som tidigare två) och inom varje affärsområde finns ett antal
projektledare. Dessa projektledare skall driva de projekt som kommer in till företaget i form
av uppdrag från kunder. Projektledaren har dock ingen på förhand utsedd personal till sitt
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förfogande, utan skall inför varje uppdrag hämta lämplig kompetens från resursorganisa-
tionen. Resurserna finns placerade i kompetensenheter i någon av landets fyra regioner (Nord,
Syd, Öst och Väst). Varje kompetensenhet samlar medarbetare med likartad kompetens, det
vill säga personer som kommer från samma yrkesgrupp. Ansvarig för en kompetensenhet är
kompetenschefen, och över honom/henne finns regionchefen. Tanken är att det ska finnas ett
samarbete över regiongränserna, så att projektledarna inte är bundna att enbart använda den
kompetens som finns tillgänglig i den egna regionen. (se vidare Bilaga 1).

4.3 Organisationsförändringens orsaker och därav följande
målsättningar

4.3.1 Adam
När jag frågar om företagets mål för organisationsförändringen blir Adam lite tveksam. Sedan
erinrar han sig att dessa presenterades på ett stort möte för företagets alla chefer förra
sommaren. Tre långsiktiga mål hade satts upp, kopplade till lönsamhet, kund och utveckling.
Målen var kvantifierade, men Adam minns inte de exakta siffrorna. "Mig veterligt finns de
här målen kvar", säger han. Idag är det dock lönsamheten som särskilt lyfts fram eftersom
man "jobbar i en ekonomisk uppförsbacke". Detta innebär att övriga frågor får ett kortsiktigt
vinstkrav. Några tydligare målformuleringar för organisationsförändringen verkar inte finnas,
och Adam kan inte heller minnas sig ha sett några måldokument. De tre långsiktiga målen har
presenterats för medarbetarna, men Adam tror inte att folk ute i organisationen skulle kunna
redogöra för dessa.

Under samtalets gång utvecklar Adam orsakerna till att ovanstående mål sattes upp. Man hade
upptäckt att det blev för lite tid över för kompetensutveckling och personalfrågor när en och
samma person, det vill säga produktionschefen, skulle sköta både detta och projekten i sig.
Det fanns ingen långsiktighet i arbetet och man koncentrerade sig alltför mycket på att lösa
varje enskilt projekt. Detta skulle förhoppningsvis kunna åtgärdas genom en organisations-
modell där ansvarsområdena blev tydligare och utvecklingsfokusen starkare. Man önskade
också koncentrera tjänsterna mot vissa kundgrupper, det vill säga ha ett tydligare kundfokus
där kundernas behov och önskemål skulle få större utrymme. Från ledningshåll förefaller man
ha uppmärksammat en utveckling mot en marknad med hårdare konkurrens och högre krav
från såväl nationella som internationella kunder. Den nya organisationsformen skulle göra det
lättare att anpassa sig efter kundkraven, välja marknad, hantera tillväxt och geografisk
spridning, utvecklas och förnyas. Detta var den tillväxtstrategi som skulle lyfta företaget och
öka lönsamheten.

Den främsta anledningen till förändringen är således ekonomisk press som kommer sig av att
kunderna ökat sina krav och konkurrenterna blivit starkare. Så vitt Adam vet gjorde företaget
inte någon närmare utredning av orsakerna till de ekonomiska problemen, utan man förlitade
sig i stor utsträckning på spekulationer kring framtiden. Inga åsikter förfaller ha inhämtats
utifrån, till exempel från kunder. Koncernledningen har ställt sig utanför händelseförloppet
och inte lagt sig i omorganisationen. Ändå påverkas företaget av det faktum att man ingår i en
koncern genom att samma lönsamhetskrav måste uppfyllas det här året som tidigare år. "Man
är inte beredd att tappa ett års lönsamhet på grund av att vi gör en organisationsförändring"
säger Adam.
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4.3.2 Kompetenscheferna
Uppfattningen om vilka mål företaget haft med förändringen är något delad. På en direkt fråga
svarar en person att målet var att bli bättre mot kunder och medarbetare, en annan svarar
expansion och ökad geografisk täckning och den tredje kan inte nämna några konkreta mål
alls förutom att datum sattes upp för när olika saker skulle vara färdiga under hösten.
Kompetenscheferna känner dock till flera av orsakerna till förändringen, även om de, precis
som Adam anade, inte exakt kan redogöra för de tre långsiktiga målen. Personalutveckling
och förenklad integrering av nya verksamheter nämns, och så gör även behovet av att skapa
ett mer homogent arbetssätt med för företaget gemensamma system och administrativa
rutiner. Lönsamhetsökning i form av optimerad resursutnyttjning och fler affärer uppfattas
också som en springande punkt. "Målen har presenterats i flera omgångar" säger en, men
ångrar sig sedan och säger att "kanske var det bara på mötet i somras".

David anser att företaget i allmänhet är ganska bra på att sprida sina mål och visioner genom
till exempel möten och intranät. Han kan dock inte ange vilka övergripande mål företaget
faktiskt har, "man ska ju inte kunna det utantill, det är inget krav på det". Däremot kan han ge
exempel på olika delmål som har med miljö och kvalitet att göra. Han berättar också att det
för den nya resursorganisationen finns "en hel A4-sida med mål". Bertil visar upp en
verksamhetshandbok där företagets mål skall finnas presenterade. Medarbetarna i hans grupp
får dock bara en bantad version av denna med de saker som berör dem närmast, och till dessa
verkar inte målsättningar räknas. David har ännu inte beslutat hur boken skall spridas och
uppdateras.

4.4 Arbetsgången under förberedelserna

4.4.1 Adam
Adam säger att man på affärsområde B till en början kände sig lite underlägsna affärsområde
A i arbetet med den nya organisationen. Detta berodde på att initiativet kom från affärsområde
A och att man där, då beslut togs om att involvera hela företaget, "redan hade jobbat med det
här tänkandet i ett halvårs tid". Under sommaren och hösten arbetade man dock gemensamt i
olika delprojekt med att forma och organisera den nya organisationen. Då insåg många också
att skillnaderna mellan affärsområdena inte var så stora. Enbart högre chefer var inblandade i
detta arbete.

4.4.2 Kompetenscheferna
"Det kom som ett skott där tyckte jag, vid nyår. Förberedelserna var väl inte nåt stora alls.".
Den allmänna uppfattningen bland kompetenscheferna är att allting gick alltför snabbt för att
organisationsförändringen skulle kunna genomföras med ett lyckat resultat. "Det fanns så
många grejer som man kunde ha gjort innan man gick in i det", menar David. Kompetens-
cheferna från både affärsområde A och B anser att man hade tjänat på att ta det lite lugnare,
prova den nya modellen på A och sedan efterhand integrera även B. Kompetenschefen som
kommer från affärsområde A anser att det hela fungerade bra så länge förändringen bara rörde
det egna affärsområdet. Sedan sattes stopp för allting, man bildade nya arbetsgrupper och
delprojekt och började om från början, med föresättningen att det hela skulle införas ett halvår
senare. Med enbart fem månaders förberedelser fanns ingen tid för utbildningar eller
genomgång av det tänkta arbetssättet innan den nya organisationen startades upp. Kompetens-
cheferna hann inte heller träffa sin nya personal förrän en bra bit in på det nya året. Caesar
anser att man borde ha presenterat den nya organisationen några månader tidigare för att ge
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kompetenscheferna tid att bekanta sig med sina nya medarbetare och informera dem om vad
som var på gång.

Kompetenscheferna tror visserligen att det har jobbats oerhört hårt för förändringen, men att
tidsbristen gjorde att de som var involverade i arbetet, det vill säga de högre cheferna, inte
hann lyssna av stämningarna ute i företaget.  Caesar menar att "mycket av bristerna som har
kommit är ju ett resultat av att man inte har haft kläm på det där ute", det vill säga på hur folk
ute i organisationen egentligen arbetade. Alla tre påpekar att det var mycket som inte var klart
vid årsskiftet och att såväl projektledare som kompetenschefer därför tvingades hålla fast vid
sina gamla uppgifter, avsluta projekt och hjälpa in efterträdarna. Därför dröjde det länge innan
man ens kunde börja fundera på att arbeta enligt det nya sättet.

4.5 Information och medverkan

4.5.1 Adam
"Ah, de fick ett brev innan jul", säger Adam skämtsamt när jag frågar hur man förberedde
personalen på den stundande omställningen. Han är medveten om att det finns mycket att
förbättra vad gäller den information som gick ut- och fortfarande går ut - till medarbetarna.
Adam anar att ledningen inte lyckades ge svar på de frågor som medarbetarna hade, då dessa
främst ville veta vad förändringen skulle innebära för dem personligen. Det enda man kunde
göra var att berätta om organisationsstrukturen, vilket säkert inte upplevdes som tillräckligt.
Viss information lades ut på intranätet, men med detta nådde man bara den del av personalen
som har tillgång till dator, vilket är en relativt liten del. Företagets VD sände via intranätet ett
par gånger ut små filmsnuttar där han berättade om vad som var på gång. Adam vet inte
riktigt hur man skall nå de medarbetare som inte har tillgång till dator i jobbet. Arbetsplats-
träffar har man tre eller fyra gånger om året, vilket är för sällan i sådana här fall. Kanske hade
brev hem varit det bästa sättet.

Några diskussioner direkt med medarbetarna förekom inte. De arbetsgrupper som behandlade
medarbetarfrågor träffade dock fackliga representanter varannan vecka under hela hösten för
MBL-information och MBL-förhandlingar, vilket Adam är nöjd med. Han påpekar emellertid
att även om MBL är till för att öka medarbetarnas delaktighet och insyn i företagets sätt att
arbeta, så är det omöjligt att informera personalen om vad som pågår så länge beslut inte är
fattade och förhandlingar pågår. Huvuddelen av informationen till medarbetarna kom således
i december när alla förhandlingar var slutförda.

4.5.2 Kompetenscheferna
Generellt anser kompetenscheferna att informationen varit dålig. Både Bertil och David säger
dock att det i alla fall på vissa områden funnits information, men att det forum den spridits
via, nämligen intranätet, inte passar folk som inte är vana att själva söka information. David
säger också att informationen på intranätet ofta varit i form av protokollsanteckningar som är
svåra att förstå för den som inte varit med på själva mötet. Filmsnuttarna, där företagets VD
berättar om vad som sker, får bra kritik eftersom de visar uttryck och känslor, inte bara ord på
papper. Informationen bestod främst av modeller över organisationen och dess uppdelning i
projekt och resurser, och inte så mycket av redogörelser för hur det hela skulle fungera. "Jag
undrade ofta: Var ska jag vara?" säger David. Att informationen såg ut som den gjorde tror
man beror på att ledningen faktiskt inte visste hur den nya organisationen skulle fungera. Alla
tre säger dock att information borde kommit från de olika arbetsgrupperna även när det inte
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fanns något att informera om. "Information kan man aldrig ge för mycket av" konstaterar
David.

Mycket kritik riktas mot att det hela sköttes på för hög nivå. "Vi hade mycket mer dialog ut
organisationen i A och diskuterade den [organisationsförändringen] där". När hela företaget
skulle förändras blev kommunikationen sämre. "Det var inte lönt att ha några idéer", "jag fick
ju inte yttra mig i de diskussionerna överhuvudtaget", är ett par av kommentarerna. Vid det
första informationstillfället, ett möte som hölls med företagets alla chefer (den så kallade 100-
gruppen), var beslutet om förändringen redan fattat vilket inte gav några som helst möjlig-
heter till påverkan eller ifrågasättande. Istället förklarade ledningen hur det var tänkt att
företaget skulle arbeta med organisationsförändringen.

Avsikten var från början att ovan nämnda 100-grupp skulle få information med jämna
mellanrum och sedan sprida den vidare ut i företaget. Mötet blev dock en engångsföreteelse,
"det var väl så att det kostade för mycket att samla ihop de här människorna, de kom ju från
hela Sverige då", säger Caesar. Detta innebar också att mycket lite information under hösten
spriddes till företagets övriga medarbetare. Att skapa förståelse för förändringen bland
medarbetarna har därför efter införandet blivit en central uppgift för kompetenscheferna.

Arbetsgrupperna som bildades för handhavandet av de olika delprojekten bestod i princip bara
av chefer på högre nivå än de nuvarande kompetenscheferna, vilket innebar att det varken
gavs möjlighet att tycka till om organisationsstrukturen eller arbetssättet i denna. Caesar tror
att man kunde varit mycket längre komna i förändringen och på ett bättre sätt, om
medarbetarna hade fått vara med och tänka till. Han ser inte heller att man förbättras på den
här punkten, och möjligheterna för honom personligen att ändra på saker är små.

På ett mer allmänt plan ser kompetenscheferna emellertid kommunikationen i företaget som
god. De har tämligen tät kontakt med sin närmaste chef och även med andra kollegor i
resursorganisationen, dock inte med affärsorganisationen. Bertil anser att han har
tillfredställande kontakt med medarbetarna inom den kompetensenhet han är ansvarig för.
Caesar däremot efterfrågar bättre möjligheter att träffas eller kommunicera på annat vis, då
långa avstånd och tidsbrist sätter stopp för täta kontakter. Han tror att hans medarbetare gärna
vill ha sin chef närmare sig, och har fått mycket positiv respons på de personliga samtal som
genomförts.

4.6 Tillsättandet av kompetenschefer

4.6.1 Kompetenscheferna
I den nya organisationen skulle de tidigare produktionscheferna ersättas av dels projektledare,
dels kompetenschefer. Produktionscheferna fick därför i viss mån uttrycka sina önskemål
kring framtida befattning. De nuvarande kompetenschefernas kritik mot tillsättandet är
emellertid hård. "Välja och välja" säger Bertil, "det var ju liksom ingen som frågade en när
det gällde projekten". David anser att tillsättandet skedde alltför sent då han inte tillfrågades
förrän i mitten av december och innan dess inte hade haft en aning om vad hans uppgifter
skulle bli i den nya organisationen. Caesar är också mycket kritisk mot tillsättandet eftersom
han inte ens hade tackat ja till befattningen den dag MBL-förhandlingarna plötsligt var klara
och han fick en lista över sina nya medarbetare med posten. Han hade haft vissa idéer om hur
hans kompetensenhet skulle se ut om han skulle åta sig posten som kompetenschef, men detta
togs ingen hänsyn till. En viktig fråga att få svar på inför beslutet tyckte han var huruvida
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företaget verkligen trodde att han hade någonting att tillföra eller om de bara åberopade
honom för att det inte fanns någon annan. Generellt sett förefaller företaget ha haft stora
problem att få tag på tillräckligt många kompetenschefer, vilket de intervjuade tror kan ha att
göra med att företaget av tradition arbetar mer med projekt och teknik än med människan.

4.7 Kompetenschefernas arbetsuppgifter

4.7.1 Adam
De flesta av företagets kompetenschefer arbetade tidigare som produktionschefer, med ansvar
för både personalfrågor, projekt och affärer. Personalfrågorna fick dock ofta stå åt sidan för
andra, "viktigare" göromål. Därför innebär den nya befattningen, med ett starkt fokus på
personalhantering, en stor omställning för de flesta av dessa personer. Adam tror att det finns
en del kompetenschefer som är besvikna på det nya jobbet och som inte egentligen vill syssla
så mycket med personalfrågor, utan hellre vill ha ett mer övergripande ansvar för både affärer
och personal.

Det finns ingen tydlig befattningsbeskrivning för kompetenscheferna. Adam beskriver rollen
som oerhört mångfacetterad och bestående av tre delar. Först och främst har kompetenschefen
ansvar för kompetensfrågor och avtal, lönesättning, personalproblem och personalutveckling.
Han/hon har även ansvar för resursplanering, så att rätt kompetens finns inom företaget och
används i uppdragen. Slutligen innebär befattningen ett ansvar för samkostnaderna för
verksamheten. Adam säger att det finns ett stort behov av en befattningsbeskrivning eftersom
ingen i företaget har någon erfarenhet på området att falla tillbaka på. Företaget har
uppmärksammat detta och hyrt in en extern organisationskonsult som håller på att utreda
kompetenschefens arbetssituation genom att följa Adam överallt i hans dagliga arbete. Syftet
är bland annat att ta reda på hur man kan underlätta kompetenschefens arbete genom att lyfta
bort vissa sysslor från denna roll. Idag känner Adam att mycket tid går åt till att sköta dagliga,
akuta ärenden och att mycket lite tid kan läggas på långsiktig planering. Detta tror han delvis
beror på att rollen fortfarande är så oklar och att allt som inte egentligen har med projektet att
göra därför hamnar hos honom.

4.7.2 Kompetenscheferna
De intervjuade kompetenscheferna är ganska klara över vad deras roll innebär och vilket
ansvar de har. De menar dock att somliga arbetsuppgifter är svåra att klara av, eftersom de
saknar utbildning i arbetslagstiftning, kollektivavtal, fackliga förhandlingar och dylikt. Caesar
anser att alla chefer borde genomgå en grundläggande chefsutbildning, eftersom de flesta
saknar egentliga kunskaper om personalhantering. Han ser det som ett stort problem att "först
bli chef och sen eventuellt få fylla på bakefter", det vill säga få utbildning i efterhand. Under
våren har kompetenscheferna genomgått en dags utbildning i personalsamtal, vilket ses som
positivt. Kompetenscheferna tror att de kommer att få vidare kompetensutveckling "om det
hinns med" och om företagets ekonomi blir bättre. De har, i olika utsträckning, gett uttryck för
sina behov till närmaste chef, men är inte säkra på att något kommer att göras åt det i
dagsläget.

Caesar ger uttryck för sina förväntningar på kompetenschefsrollen på följande sätt "…att vara
stödjande och hjälpande till de här andra, att vara den som kan stötta och puffa på dem och
hålla ihop detta, och förhoppningsvis då boka in kurser och hjälpa dem med den biten så att
de blir duktiga". Han hoppas att den nya organisationen framöver skall förbättra
möjligheterna att planera långsiktigt för personalens utveckling, men ännu fungerar inte detta.
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Bertil tycker att det är svårt att planera framåt eftersom han inte vet vad hans medarbetare gör
mer än ungefär en månad framåt i tiden. Att det fortfarande inte finns några gemensamma
system för kompetenskort eller mallar för utvecklingssamtal gör också det svårt att arbeta
med kompetensutveckling som det var tänkt.

4.8 Företagets inställning till kompetens och kompetensutveckling

4.8.1 Adam
I företaget finns ingen etablerad syn på vad kompetens egentligen är eller vilken kompetens
man som arbetsgivare har ansvar för att utveckla hos medarbetarna. Adam själv betecknar
kompetens som "en kombination av kunskap och erfarenhet", att praktiskt kunna tillämpa
kunskapen. Han talar också om relationskompetens och samarbetsförmåga och om behov av
kompetens kring det egna företaget.

Under hösten kartlades ytligt företagets yrkestekniska kompetenser för att man skulle kunna
placera medarbetarna i rätt kompetensenhet. Någon annan kompetensinventering gjordes inte
då, och har inte heller tidigare gjorts. Man har inte heller vid något tillfälle analyserat vilka
kompetenser som kommer att behövas i framtiden. Kompetensutvecklingsinsatserna har fram
till idag främst varit inriktade på det som medarbetarna behöver kunna i det praktiska arbetet,
även om det finns enstaka exempel på hur man velat utveckla även andra delar av personalens
kompetens. Den nya organisationen är ett försök att satsa på kompetensutveckling, och ett
visst antal timmar har avsatts för kompetensutveckling för varje individ. En kompetenspartner
som har ett övergripande ansvar för kompetensenheterna och dess chefer skall samordna
behoven av kompetens och arrangera utbildningar och andra utvecklingsinsatser. Adam tror
dock att det finns en risk att de pengar som avsatts för kompetensutveckling kommer att
läggas på andra saker, på grund av de ekonomiska bekymmer företaget har i dagsläget.

4.8.2 Kompetenscheferna
Att organisationsförändringen på sikt är bra för utvecklandet och omhändertagandet av
personalen förefaller alla tre vara överens om. En ökad satsning på detta är välbehövlig
eftersom personalen ofta tidigare hamnat i skymundan, särskilt på affärsområde A. Ingen kan
dra sig till minnes någon annan form av kompetensutveckling än rent praktisk yrkes-
utbildning.

Ett exempel på ökat ansvarstagande för medarbetarna är att utvecklingssamtal skall hållas
med samtliga under året som kommer. Kompetenscheferna har tillgång till ett
utbildningsregister, och för somliga medarbetare finns kompetenskort som beskriver vad de
kan. Bertil planerar att gå igenom dessa med sina medarbetare för att kontrollera att de
stämmer överens med vad personerna själva anser sig kunna. Alla tre ser det som enormt
viktigt att ta reda på vad deras medarbetare verkligen kan för att det nya systemet, där
kompetenser och inte individer ska väljas ut för olika uppdrag, överhuvudtaget skall fungera.
Man är dock kritiska mot hur företagsledningen agerat i frågan, och anser att man lovat för
mycket: "Alla vill ju ha allt, de trodde att det var julafton då för man gick ju ut och sa att
personalen ska utvecklas med öppna armar". I nuläget finns det inte resurser för speciellt
mycket utbildning och man får som Bertil säger "ta ner killarna på mattan igen".
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4.9 Organisatoriska problem

4.9.1 Adam
I förberedelsearbetet fanns ingen strategi för hur organisationsförändringen skulle utvärderas.
Så vitt Adam känner till så är en avstämning i halvårsskiftet med de fackliga organisationerna
det enda som är planerat. I nuläget tar ledningsgruppen upp problem efterhand som de dyker
upp och försöker finna sätt att lösa dem.

Adam tycker att samordningen mellan de tidigare affärsområdena A och B har blivit bättre,
men att även samarbetet mellan landets fyra regioner måste komma igång. Arbetsför-
delningen mellan affärs- och resursorganisationen är ännu inte tydlig och det nya arbetssättet
fungerar inte. Kompetensenheterna har också fått en splittring som innebär att flera olika
kompetenser (yrkesgrupper) kan återfinnas i en och samma grupp. Att så har skett beror på att
avståndet mellan medarbetare och kompetenschef i vissa fall annars skulle ha blivit för långt.

4.9.2 Kompetenscheferna
Kompetenscheferna verkar, tvärt emot Adam, anse att skillnaderna mellan affärsområde A
och B är så stora att det är svårt att ha en gemensam organisation. Bertil anser att man skulle
ha justerat till B istället för att gå in i samma organisation som A eftersom han ser
arbetsområdena som så skilda att det är svårt att arbeta i gemensamma projekt. Skillnaderna
gör att det inte skapas några naturliga kontaktytor mellan medarbetarna från de två affärs-
områdena och han tror aldrig att de kommer att se sig som en enad grupp, eftersom det  inte
går att "köra ihop lejon och tigrar med tvång". David ser dock stora fördelar i det nya
systemet genom att det blir projektet som styr vilka resurser som sätts in. Rätt man hamnar på
rätt plats, man använder varandras personal på ett naturligare sätt än tidigare och behöver inte
internfakturera mellan affärsområdena. Caesar anser att gränserna mellan affärsområdena har
börjat suddas ut, men att detta var på gång redan före förändringen.

Framför allt Caesar upplever splittringen inom kompetensenheten som en problematisk faktor
i den nya organisationen. Han anser dels att hans personal är alltför utspridd och att han därför
får svårt att träffa dem, dels att de har för olika arbetsuppgifter. Han har haft svårt att samla
ihop information om sin nya grupp, och har inte tid att träffa dem så ofta som han hade velat.
Ett par gånger betonar han hur viktigt det är att medarbetarna känner att han är tillgänglig och
att de lätt kan träffas och "snacka lite skit". Att detta inte är möjligt ser han som ett stort
problem, tiden räcker inte till och det är för mycket att göra vid sidan av själva personal-
hanteringen. I inledningsskedet hade han en bild av sin grupp som renodlad med enbart en
yrkesgrupp, och det är fortfarande så han skulle vilja ha det. Nu kan han till exempel inte
samla alla för utbildning på en gång. Samma problem har David, som väljer att samla varje
yrkesgrupp för sig för att slippa ha möten som bara blir "möten för mötets skull". Bertil
däremot är ganska nöjd med sin grupp storleksmässigt och tror att det kommer att fungera bra
när man väl fått igång alla hjälpmedel som till exempel dataprogram och IT.

Ett tredje problem som tas upp av kompetenscheferna är splittringen mellan olika funktioner i
företaget. Samarbetet mellan projektledarna i affärsorganisationen och kompetenscheferna i
resursorganisationen ser idag inte ut som det var tänkt. En av orsakerna till detta är att
kompetenscheferna inte fått tid att lära känna sina medarbetare och inte vet vad de kan.
Projektledarna å sin sida är vana vid att arbeta med vissa personer och fortsätter att avropa
dessa till sina projekt, utan att gå via kompetenscheferna. Intervjupersonerna tror att det
kommer att ta lång tid att ändra på detta sätt att arbeta. Det finns inte heller några system för



Förändringsarbete som strategi 4 Resultat

32

att boka personal, eller några regler för hur det ska gå till när en projektledare hyr in eller
lämnar tillbaks personal från resursenheterna. Det jobbas dock hårt i företaget för att komma
tillrätta med detta. Caesar säger att det känns som att affärer och resurser sitter som två olika
bolag utan samordning; "sitter vi med tio stycken x-kunniga och de går ut och säljer y, så
nyttar det ju inte". Bertil liknar resurserna och affärerna/projekten vid två öar mellan vilka det
inte är någon större kommunikation. Således finns det numera två klyftor som delar företaget,
dels mellan de gamla affärsområdena, dels mellan resurs- och affärsorganisationen.

Bertil ser ett problem i att det inte finns någon som kan fatta några totala beslut. Han tror att
man måste ha någon typ av chefer som har hand om helheten, både ekonomi och personal.
Han tycker inte att det är motiverande att inte se några samband eller sammanhang och saknar
det ekonomiska ansvaret. Projektledarna känner likadant, tror han. "Och sen tror jag inte att
man tjänar några pengar på det här heller, när man har personal och projekt skilt åt, för det är
ingen som har en totalbild". Bertil skulle också egentligen vilja ha någon som enbart har hand
om personalens utveckling, någon som kan samordna utbildningar och dylikt på ett
professionellt sätt i hela företaget. Idag går mycket tid till att "sitta och gagga och försöka
göra lika" mellan kompetensenheterna.

4.10 Följder

4.10.1 Adam
Adam säger att det finns två sätt att se på resultatet av organisationsförändringen varav det
ena är ekonomiskt och det andra arbetsmässigt. Arbetsmässigt har man sagt att det nog
kommer att ta hela året innan företaget har funnit sitt nya arbetssätt och att man inte förrän då
kan se om det fungerar. Adam ser dock att det finns ett problem i att alla just nu jobbar dels
enligt den gamla organisationen, dels enligt den nya. Detta gör det svårare att se om den nya
verkligen fungerar, och den blir svår att utvärdera. Ekonomiskt måste företaget hela tiden göra
förbättringar och hoppas att resultat skall kunna synas snabbare.

4.10.2 Kompetenscheferna
Kompetenscheferna verkar anse att organisationsförändringen och sättet den introducerades
på har fått en del positiva men framför allt negativa konsekvenser. Bland det som blivit bra
nämns att personalen från affärsområde A fått en tydligt förbättrad personalvård och att
arbetet blivit lättare affärsmässigt eftersom man vet att vinsterna till 100 % hamnar i
affärsorganisationen. Bertil ser dock "inte att vi har blivit bättre på någonting, för vi bara
jobbar internt här hos oss, vi jobbar inte utåt, vi /…/ håller på och klöddar med varandra
istället för att verkligen satsa på kunderna". Med detta menar han att arbetsfördelningen på
grund av dåliga förberedelser inte fungerar som den borde göra, och att de flesta arbetar på
som tidigare samtidigt som de försöker förstå hur arbetet egentligen bör gå till. Projektledarna
har inte tid att vara ute på arbetsplatserna och fungera som riktiga projektledare, och kompe-
tenscheferna hinner inte med personalhanteringen. Ingen av grupperna har, som Caesar
uttrycker det, "koll på läget" eftersom de inte har möjlighet att få någon helhetsbild över
projekten. Mycket jobb har fått läggas på att samordna och introducera medarbetarna i det nya
systemet. Ingen av kompetenscheferna tror att kunderna sett några positiva resultat av
förändringen.

Caesar säger att organisationsförändringen även förvirrar de medarbetare som inte direkt
påverkats av denna, eftersom de inte längre vet vem de ska vända sig till i olika frågor. Han
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säger också att det är många som är oroliga och har börjat se sig om efter ett nytt arbete.
Projektledarna känner sig illa behandlade eftersom löneutvecklingen det här året varit sämre
än någonsin, vilket inte går ihop med företagets påstådda satsning på denna yrkesgrupp.
Förändringen har också skapat en kaosartad situation för kompetenscheferna. Ett exempel på
detta är att en av kompetenscheferna först efter tre månader insåg att det fanns en medarbetare
i kompetensenheten som han fortfarande inte hade träffat. Sammantaget i företaget råder en
känsla av att "detta blir nog inte riktigt som man hade tänkt sig".

4.11 Framtiden

4.11.1 Adam
I slutändan menar Adam att det finns förutsättningar för att förändringen skall ge de resultat
man hoppas på, men då måste organisationen utvecklas ytterligare och inte stå kvar där den är
idag. Han antar att alla inom företaget just nu har en arbetssituation som är ganska ansträngd,
att man jobbar hårt i en ekonomisk uppförsbacke vilket gör att det blir mentalt påfrestande.
Han kan dock inte se att något skulle ha gjorts annorlunda om man hade gjort om
organisationsförändringen, eftersom man hela tiden hade den nya organisationsmodellen som
utgångspunkt för vad som skulle hända.

Vidare säger Adam om kompetenschefsrollen att om den ska fungera i längden så vill det till
att arbetet ger tydligare resultat, och med det menar han att medarbetarna utvecklas. Just nu
får han inte tillräckligt stort utbyte av sitt arbete, "det som gör det roligt att jobba som
kompetenschef är att få jobba med att utveckla personerna och se att de tar sig an nya
svårigheter".

4.11.2 Kompetenscheferna
Bland de andra kompetenscheferna är tongångarna mer negativa. "Blir det inte bättre så tror
jag inte att det [nya arbetssättet] håller så länge att det får en chans", "många säger ju att den
[organisationsmodellen] överlever inte detta året" är några av kommentarerna. Kompetens-
cheferna förmodar dock att resultatet kan bli bra om man gör vissa förändringar, men att det
krävs stor dynamik mellan resurser och affärer och en kraftansträngning från båda håll för att
vända den nu negativa trenden. En samordnande funktion mellan områdena är oumbärligt,
tror man. För att behålla den goda stämningen i företaget krävs också att ledningen gör
verklighet av de löften som givits om satsningar på personalutveckling. Intervjupersonerna
tycker att arbetet fungerar bättre efterhand som tiden går, men att det finns risk för att
lönsamheten försämras i den långdragna uppbyggnadsprocessen.

David tycker att det var rätt att göra förändringen eftersom den gamla organisationen inte
fungerade, men tror att det kommer att krävas mycket arbete några år framöver för att få allt
att fungera som det ska. Han menar också att även om det är besvärligt just nu så har det
fattats ett beslut på att det är så här det skall vara, och då gäller det att göra det bästa av
situationen. David ser två möjliga anledningar till de många problem företaget dras med i
dagsläget: Antingen vill folk inte arbeta på det nya sättet, eller så har de inte förstått hur det
skall gå till. Företagsledningen måste därför ta ansvar för att utreda detta.
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4.12 Sammanfattande kommentarer

Över lag skiljer sig inte Adams åsikter från övriga kompetenschefers. Man kan dock märka att
han har en mer rationell syn på organisationsförändringen och dess orsaker, samt en större
förståelse för de problem som uppstått.

Kompetenscheferna talar framför allt om företagsinterna orsaker till förändringen, såsom
behov av kompetensutveckling, bättre personalvård och integrering mellan affärsområdena.
Adam däremot, som förmodligen har ledningens syn på förändringen, fokuserar främst på
lönsamhet och kunder. De tre huvudsakliga målen verkar inte ha fått någon spridning bland
medarbetarna. Huruvida företaget har några övergripande mål för sin totala verksamhet, har
jag egentligen inte lyckats få något svar på.

Även om själva tillsättandet var problematiskt, verkar kompetenscheferna i dagsläget vara
inställda på att göra det bästa av sin befattning. De är ganska säkra på sin roll och vet vilket
ansvar de har, men är besvikna över att olika system för personalhantering inte fungerar och
att tidsbrist medför att de inte på allvar hinner ta sig an sina medarbetare. Ingen verkar
egentligen efterfråga den befattningsbeskrivning Adam menar är så viktig. Däremot vill de få
utbildning på en hel del områden för att klara av de nya arbetsuppgifterna. På Adam verkar
det dock som att kompetensutvecklingsfrågorna överlag kommer att få stå åt sidan framöver, i
alla fall tills den ekonomiska situationen blivit bättre. Detta anser kompetenscheferna vara ett
stort svek mot samtliga medarbetare, eftersom ledningen gick ut och lovade stora satsningar
på just kompetensutveckling i och med införandet av den nya organisationen.

Mest kritik riktas mot hur företaget hanterade informationsfrågorna. Alla ute i företaget fick
för lite information och fel typ av information, vilket i viss mån kan förklaras med att man
arbetade under tidspress. Kompetenscheferna verkar se informationsbristen som den enskilt
viktigaste orsaken till varför arbetet inte fungerar idag. De anser att mycket onödig tid har fått
läggas på att försöka förstå hur det nya arbetssättet är tänkt att fungera, vilket fått till följd att
man ännu inte börjat praktisera det. Det faktum att många inte förstått varför
organisationsförändringen genomfördes, har skapat oro och förvirring i hela företaget.

I dagsläget dras företaget med många problem, vilka framför allt är relaterade till de
splittringar som finns mellan olika avdelningar och nivåer inom företaget. Samarbets-
problemen mellan affärsområde A och B kvarstår, och dessutom har en ny klyfta skapats
mellan affärs- och resursorganisationerna. Detta har att göra med att många projektledare och
kompetenschefer fortsätter att arbeta som de gjorde före förändringen. Adam ser fler positiva
tendenser till integration mellan affärsområde A och B än vad kompetenscheferna i övrigt gör.
Kompetenscheferna förefaller faktiskt skeptiska till huruvida det överhuvudtaget är möjligt att
skapa ett samarbete mellan de båda områdena. Även om det rent teoretiskt ser ut som att
medarbetare från A och B nu arbetar tillsammans i gemensamma projekt, fungerar det enligt
kompetenscheferna inte så i praktiken. Ett annat problem är att såväl kompetenschefer som
övriga medarbetare förefaller vara besvikna på ledningen som inte involverat dem i
organisationsförändringen och nu inte heller håller sina löften. Osäkerheten bland medarbe-
tarna är stor, och de ekonomiska problemen är märkbara för alla. Den stora satsningen på
personalen har inte kommit igång, kunderna har förmodligen ännu inte märkt några positiva
effekter och lönsamheten är låg. Inget av målen har således uppnåtts. Ännu anser dock
samtliga intervjuade att det är för tidigt för att avgöra om den nya organisationen kommer att
fungera eller ej.
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5 Analys och diskussion

5.1 Resultatdiskussion

I det följande avser jag behandla kvarstående delar av uppsatsen syfte, nämligen att: (2)
analysera om och hur förändringsprocessens utformning kan relateras till Företagets
nuvarande situation såsom kompetenscheferna beskriver den samt (3) diskutera huruvida
förändringsprocessens utformning kan ha haft någon inverkan på det organisatoriska lärandet.
Detta kommer jag att göra dels genom att återknyta till de teorier som presenterades i kapitel
2, dels genom egna funderingar.

5.1.1 Förändringsprocessens utformning relaterad till Företagets nuvarande
situation
I slutet av föregående kapitel sammanfattades kompetenschefernas beskrivning av Företagets
nuvarande situation. Det är uppenbart att införandet av den nya organisationsmodellen inte
gått så smärtfritt som ledningen skulle ha önskat och att det finns mycket som inte fungerar.
För att dra paralleller till Lewins modell över förändringsprocessen (jfr 2.3.2), skulle man
kunna säga att Företaget i nuläget borde varit inne i återfrysningsfasen, men att man istället
fortfarande befinner sig i rörelse. I avsikt att öka förståelsen för de problem som uppstått,
kommer jag här att diskutera och analysera huruvida det finns moment i förändringsprocessen
som kan relateras till den nuvarande situationen.

5.1.1.1 En bakvänd förändringsprocess

Det aktuella fallet är ett typiskt exempel på hur ett företag, när den kontinuerliga utvecklingen
av verksamheten inte är tillräcklig, gör en mer radikal förändring för att försöka lösa sina
problem. Att göra genomgripande och snabba förändringar är i sig inget fel. Enligt teorierna
om strategiskt förändringsarbete (2.3.5), bör dock inga beslut tas kring vilken typ av åtgärd
som skall vidtas förrän en grundlig diagnos och analys av företaget genomförts. Utifrån vad
Adam kunnat berätta om Företagets förberedelser, verkar inget noggrannare utredningsarbete
ha föregått det beslut som sedan fattades. Jag menar att detta skapade dåliga förutsättningar
för organisationsförändringen redan ifrån början. Företaget bestämde sig för en organisations-
modell utan att egentligen undersöka huruvida den skulle kunna åtgärda de verkliga
problemen. Istället blev modellen den utgångspunkt som fick föregå och styra det fortsatta
arbetet.

Ett av syftena med att göra en grundlig diagnos är att rätt problem skall kunna åtgärdas och
inte bara symptom (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Detta låter sig bara göras om organisa-
tionen granskar även det som förefaller oproblematiskt och gör sitt bästa för att utveckla
förståelse för helheten och för samband mellan olika problematiska situationer (ibid.).
Företaget verkar inte ha gjort några sådana försök att spåra de verkliga orsakerna till
problemen, eller att utveckla sin problemförståelse. Att organisationsmodellen enligt
kompetenscheferna har goda förutsättningar att skapa lösningar, menar jag kan bero på flera
saker. En möjlig förklaring är att företagsledningen redan från början hade en så god
uppfattning om orsakerna till problemen att någon närmare utredning inte behövdes. En annan
förklaring är att man under hösten har skapat problem utifrån vad man trott modellen kunna
lösa, och därmed framstår modellen som den ultimata lösningen på alla problem. En sista
möjlighet är att man ännu inte har uppmärksammat de verkliga problemorsakerna och att den
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nya organisationen enbart kommer med kortsiktiga lösningar. De verkliga orsakerna kommer
då att finnas kvar och skapa nya problem i framtiden.

Utgångspunkterna för organisationsförändringen blev också diffusa eftersom Företaget inte
närmare utredde de organisatoriska förutsättningarna eller ramfaktorerna. Detta är enligt
Lundmark (1998) viktigt för att skapa en realistisk bild av vad som kan göras, på vilka ställen
i organisationen som problemet bör angripas, vem som bör involveras samt varför och hur
detta ska gå till. Enligt systemsynsättet så beror ett företags framgångar dels på hur väl det
samspelar med omgivningen, dels på hur olika delar av företaget samspelar med varandra (jfr
2.2). Detta samspel blir rimligtvis avhängigt av huruvida företaget är medvetet om vem som
bör involveras i förändringsarbetet.

Lundmark (1998) påtalar flera interna faktorer som kan vara värda att se över före en
förändring, till exempel personalidé, styrstrukturer och ledarskap. Någon dylik granskning
förefaller inte ha skett i Företaget, vilket enligt min mening kan bero på att enbart personer i
någon form av chefsposition varit inblandade i planeringen, och att denna granskning skulle
ha utvärderat deras eget sätt att arbeta. Söderström (1983) nämner också resurser som en
styrande ramfaktor. Jag ställer mig frågan huruvida det var lämpligt av ledningen att påstå att
det skulle satsas på kompetensutveckling i ett läge då alla involverade måste varit medvetna
om de ekonomiska hinder som fanns för detta.

Vad gäller den externa omgivningen verkar Företaget främst ha varit intresserade av vad
Hatch (2000) skulle kalla den generella miljön och den globala omgivningen. I sin
framtidsanalys lägger Företaget nämligen fokus på den ekonomiska utvecklingen i samhället
och i branschen i stort. Ökad konkurrens på marknaden genom bland annat en kraftig ökning
av den internationella handeln, verkar betraktas som den största begränsningen för företagets
verksamhet, och den mest centrala faktorn att ta hänsyn till. Vad Hatch benämner inter-
organisatoriska nätverk, det vill säga den närmaste omgivningen, ägnas inte alls lika stor
uppmärksamhet trots det faktum att kundfokus satts upp som ett av tre mål för förändringen.
En positiv aspekt av Företagets marknadsanalys är att den kan belysa förändringar i tiden och
ge ett tillväxtperspektiv på organisationsförändringen (jfr 2.3.5.1).

Jerkedal (1990) påpekar vikten av att uppmärksamma varifrån initiativet till förändringen
kommer. Det faktum att initiativet till organisationsförändringen kom från ett av två
rivaliserande affärsområden, verkar ha medfört en viss skepsis mot förändringen bland
medarbetarna från det icke-initiativtagande området. Den negativa inställningen späddes på av
att beslutet om organisationsförändringen togs över huvudet på de anställda. Om man får tro
Söderström (1983), skulle ett dylikt opedagogiskt införande av en strategi medföra att de
uppsatta målen ej kan uppnås.

Min uppfattning är att Företagets ledning hela tiden varit fast besluten att driva igenom
organisationsförändringen och att man därför inte tagit sig tid att närmare granska de
organisatoriska förutsättningarna. Detta kan ha att göra med ovilja eller okunskap. Vilken av
förklaringarna som är giltig i det aktuella fallet, kommer dock inte att utredas här.

5.1.1.2 Diffusa syften och mål

Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) handlar strategisk planering om att skapa ett system där
mål, inriktning, strategier och struktur verkar i samma riktning. Goldkuhl och Röstlinger
(1988) påpekar också att delmål bör fungera som ett medel för att uppnå huvudmål, och att
dessa inte får strida mot varandra. Hur väl Företaget lyckats integrera förändringens mål med
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övriga mål är svårt att avgöra. Ingen av de intervjuade kan nämligen uppge Företagets
övergripande mål och visioner. Däremot står att finna ett par exempel på hur mål och
strategier för organisationsförändringen inte verkar i samma riktning. Företaget har
personalutveckling som mål, men drar in på just detta när ekonomin sviktar. Det faktum att
man inte utarbetade några system för personalhantering innan den nya organisationen drogs
igång, motverkar också målet. Projektledarna har sämre löneutveckling än på länge, trots en
påstådd satsning på dessa. Genom att inte ha välgenomtänkta mål riskerar ett företag, enligt
Johansson och Ohlson (1973), att minska kostnadseffektiviteten i en utvecklingsinsats.

En anledning till att ha tydliga mål för en förändring är att medarbetarna har möjlighet att
känna större motivation och intresse om de vet varför förändringen äger rum och vad
företaget vill uppnå (Johansson & Ohlson, 1973). Ingen av de intervjuade kompetenscheferna
kan direkt uppge vilka mål som finns för förändringen. Eftersom det varit deras uppgift att
sprida information vidare ut till övriga medarbetare, är det tveksamt om målen alls är kända i
resten av Företaget. I dag verkar det som att företagsledningen ser lönsamhet som främsta
målet, medan många medarbetare tror, eller hoppas, att det är utveckling. Detta stämmer
överens med Söderströms (1983) teori om att det ofta finns många olika måluppfattningar i en
organisation.

Bruzelius och Skärvad (1995) anger diffusa syften som en orsak till att motstånd mot
förändringar skapas. Det förefaller mig naturligt att den som inte vet varför en förändring
genomförs, inte heller anstränger sig för att ändra på sitt arbetssätt. Jag menar därför att
tydligare målformuleringar kan behövas för att individerna från de tidigare affärsområdena A
och B, samt från affärs- respektive resursorganisationen, skall känna incitament att samarbeta.
Det borde vara viktigt att försöka förena medarbetarna genom att skapa gemensamma mål
som alla kan ställa upp på och arbeta för.

Johansson och Ohlson (1973) säger att medarbetarna i målformuleringen bör kunna utläsa hur
det är tänkt att de ska arbeta och vilka prestationer som väntas av dem. I ett fall som detta, där
många individer fått helt nya arbetsuppgifter, torde detta vara extra viktigt. Företaget verkar
ha uppmärksammat detta genom att de satt upp en rad delmål för resursorganisationen och
kompetenscheferna.

Då tydliga mål inte satts upp för förändringen som helhet, riskerar Företaget att få svårigheter
med att utvärdera organisationsförändringen (se 2.3.8). Adam berättar att det inte finns några
planer för huruvida någon utvärdering överhuvudtaget skall göras. Kompetenscheferna anser
att det blir svårt att utvärdera eftersom man just nu arbetar dels enligt den gamla
organisationen, dels enligt den nya, och effekterna därav inte kan särskiljas.

5.1.1.3 Medarbetarnas medverkan

Att förändringsarbetet bedrivs under medverkan av dem som berörs av förändringen, säger
Söderström (1983) är en grundförutsättning för att en förändring skall få önskade effekter.
Detsamma konstaterar Granberg (1998), som påpekar att såväl struktur som process bör
involveras i förändringsarbetet (jfr 2.3.3). Det aktuella fallet speglar vad som kan hända om
för mycket fokus läggs på struktur. Under hösten arbetades det hårt i olika arbetsgrupper med
att ta fram organisationsstruktur, processbeskrivningar och styrsystem, men utan att man
tillvaratog kunnande och förändringsvilja bland medarbetarna. Detta menar Granberg kan leda
till att företaget riskerar att missa förändringskapaciteten hos de anställda, eller att man skapar
motstånd mot förändringen. Det är således möjligt att övergången kunde gått mer smärtfritt
om medarbetarna hade getts möjlighet till medinflytande på ett tidigare stadium. Verkligheten
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var den att många stod helt ovetandes om vad som skulle hända när den nya organisationen
infördes vid årsskiftet. Bruzelius och Skärvad (1995) uppger lågt inflytande som en orsak till
motstånd mot förändring, oväntade och radikala förändringar som en annan. Båda dessa
orsaksförklaringar kan vara giltiga i det aktuella fallet.

Ett syfte med att göra en heltäckande diagnos av företagets förutsättningar och problem, är att
man då kan uppnå gemensam förståelse och acceptans av förändringar hos de berörda
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Enligt författarna måste en åtgärd kunna legitimeras genom
hänvisning till den föregående utredningen, och detta är bara möjligt om en genomskinlig
beslutsprocess tillämpats. Medarbetarna skall ha möjlighet att förstå varför företaget väljer att
vidta en förändringsåtgärd hellre än någon annan. I det aktuella fallet gjorde Företaget det
svårt för sig redan från början genom att inleda med att besluta om åtgärden och först därefter
vidta, om än sporadiska, utredningar. Att det fortsatta förändringsarbetet hölls strikt i de övre
personalskikten, ökade inte medarbetarnas insyn i förfarandet.

Intervjuerna avslöjar hur mycket missnöje det finns i Företaget med ledningens sätt att sprida
information, och det är uppenbart att många skulle ha önskat att informationen kommit tätare
och varit annorlunda utformad. Genom att medarbetarna inte på ett tidigare stadium kunde få
veta vad organisationsförändringen skulle innebära för deras egen del, skapades en stor
osäkerhet som varit svår att få bort. Enligt min mening föreligger det en risk att företags-
ledningen genom att agera som den gjorde, kvävde den förändringsvilja som eventuellt fanns.
Kompetenscheferna ger på olika sätt uttryck för att det fanns ett behov av förändring i den
gamla organisationen, men det faktum att de kände sig "överkörda" i processen minskade
intresset för att arbeta för det nya. Tyvärr tycker jag också att ledningen gjort en tydlig
markering av hur de anser att Företaget skall styras, nämligen strängt hierarkiskt.

5.1.1.4 Kompetens och kompetenskartläggning

Historisk sett förefaller Företaget ha varit dåligt på att ta tillvara medarbetarnas kompetens.
Därför säger man sig nu genom organisationsförändringen vilja satsa på detta, och man har
tillsatt kompetenschefer för att sköta personalens utveckling. I dagsläget har kompetens-
cheferna dock mycket få medel till sitt förfogande för att kunna sköta sina uppgifter på ett
tillfredsställande sätt.

Enligt Forsberg (1987) utgör kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov en
central del av diagnosfasen. Den enda kompetens som faktiskt kartlades i Företaget var på ett
ytligt plan medarbetarnas psykomotoriska egenskaper (jfr Ellström, 1992), eftersom detta var
nödvändigt för att man skulle kunna placera in individerna i rätt kompetensenheter. Det
gjordes dock ingen kartläggning i syfte att undersöka vilken kompetens som möjligtvis
fattades i Företaget, huruvida det fanns outnyttjad kompetens eller vilken kompetens som
skulle komma att behövas i framtiden. Detta kommer redan nu till uttryck i det faktum att
kompetenscheferna bland annat anser sig sakna vissa kunskaper. Med lite framförhållning
kunde ledningen ha underlättat medarbetarnas övergång till den nya organisationen.

Lundmark (1998) anser det vara av stor vikt att det i en organisation finns en gemensam
definition av kompetens som grund för utvecklingsarbetet. Någon sådan har inte Företaget.
Av tradition har man i mycket stor utsträckning satsat på utbildningar som varit till för att
förbättra det rent praktiska kunnande som medarbetarna behövt för att klara sitt arbete, och
det är därför lätt att tro att den allmänna uppfattningen är att kompetens och kunskap är
samma sak. Det är tänkbart att organisationsförändringen hade fått ett bättre resultat om man
även tagit ansvar för andra delar av medarbetarnas kompetens. Ellström (1992) anser att
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motivation och andra personlighetsfaktorer är avgörande för hur väl individen löser en uppgift
eller utför ett arbete. Om företagsledningen hade tänkt på detta, kunde de kanske ha skapat
högre motivation bland medarbetarna för det nya arbetssättet. Jag tror att Företaget i längden
är betjänt av att för sig själv klargöra vilken typ av kompetensutveckling man tar ansvar för,
då detta kommer att underlätta kompetenschefernas arbete.

Ellström påpekar att det är viktigt att satsningarna på kompetensutveckling kopplas till
företagets mål och strategier (Ellström, 1992). Här kan återigen nämnas det problem som
berördes tidigare. Om Företagets mål är att utveckla sin personal, måste man också visa detta
genom att låta ord bli till handling. Den nya organisationsmodellen med kompetenscheferna i
spetsen är förvisso i sig en satsning på kompetensutveckling, men det förefaller som att mer
än så har utlovats. Frågan är om en satsning på kompetensutveckling är förenlig med
Företagets kortsiktiga krav på lönsamhet från koncernledningen.

Enligt Sandberg och Targama (1998) är det den kollektiva kompetensen som avgör huruvida
en organisation skall uppnå effektivitet och framgång. Med Dalins (1997) syn på saken bör
effektivitet kunna uppnås om organisationen har en förmåga att använda de anställdas
samlade reella kompetens i arbetet mot uppställda mål. En förutsättning för detta förmodar jag
är att organisationen faktiskt vet vilken kompetens de anställda besitter. Genom att inte
kartlägga denna kompetens, kan Företaget ha gjort det svårare än nödvändigt för sig i sin
framtida utveckling. Om den organisatoriska kompetensen dessutom består av fler
komponenter såsom kultur och etablerade värderingar (jfr Adler & Frössevi, 1996), har
Företaget ännu mer arbete framför sig då ledningen inte förefaller känna sitt Företag, eller i
vilket fall sina medarbetare, särskilt väl.

5.1.2 Förändringsprocessens utformning relaterad till det organisatoriska
lärandet
Enligt Granberg och Ohlson (2000) karaktäriseras en lärande organisation av att den skapar
goda förutsättningar för medarbetarnas lärande, tillvaratar detta lärande och nyttiggör det i
organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden. Jag föreställer mig att en
åtgärd som vidtas i syfte att utveckla en organisation helt generellt borde vara ett ypperligt
tillfälle att lära för såväl individ som organisation. I detta avsnitt skall därför analyseras
huruvida Företaget utformat förändringsprocessen så att denna kunnat bidra till ökat lärande.

5.1.2.1 Individuellt lärande

En första fråga att analysera är huruvida medarbetarna i Företaget haft möjlighet att lära något
under förändringsprocessen, och i så fall vad. Individuellt lärande är nämligen en förutsätt-
ning för att organisatoriskt lärande överhuvudtaget skall kunna äga rum (jfr 2.5.1). Till att
börja med verkar förberedelserna inför organisationsförändringen inte ha gett någon, utom
möjligtvis de högre chefer som ingick i arbetsgrupperna, möjlighet att lära någonting. Tyvärr
går det att se vissa likheter mellan vad som skedde under förberedelserna och den typ av
negativt lärande Ellström (1992) behandlar. Genom att utesluta medarbetarna från all
planering, gav ledningen signaler om att inga åsikter om förändringens utformning var
önskvärda. Detta skulle kunna få till följd att individerna över en längre tid lär sig att vara
passiva och underordna sig. Framför allt kan de affektiva faktorerna i medarbetarnas
kompetens ha påverkats av ledningens förhållningssätt (jfr 2.4). Sedan det nya arbetssättet
infördes är det dock troligt att ett visst positivt lärande ägt rum bland kompetenschefer och
projektledare, eftersom dessa fått nya arbetsuppgifter och därmed har varit tvungna att lära sig
sköta dessa. Även om detta lärande skett inom ramen för den nya organisationsmodellen och
därmed inte har varit speciellt kreativt, har det ändå medfört en utveckling för dessa individer.
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5.1.2.2 Single- och  double-loop-lärande

Några av förutsättningarna för att double-loop-lärande skall äga rum är att ledningen ger
medarbetarna ansvar och befogenheter samt stöder kritiskt tänkande och ifrågasättande
(Argyris et al., 1985). När företagsledningen lät bli att involvera medarbetarna i arbetsgrup-
perna, beskar de emellertid den intellektuella aktiviteten i hela företaget (jfr Mattsson, 1995).
Då organisationsförändringen sedan genomfördes kunde medarbetarna visserligen få veta hur
de skulle arbeta, men inte varför. De hade inte heller getts någon chans att själva utveckla en
förståelse för förändringen och dess orsaker. Dessa individer lärde sig följaktligen enbart att
utföra vissa operationer i redan givna situationer, vilket enligt Ellström (1992) är känne-
tecknande för anpassningslärande (ung. single-loop-lärande). För att double-loop-lärande
skulle ha kommit till stånd, borde varken målen eller förutsättningarna för situationen varit
givna och personalen borde fått medverka under hela förändringsprocessen.

Genom att enbart involvera de högre cheferna i planeringsarbetet, anser jag att man minskade
sannolikheten att Företagets rådande syn- och tankesätt skulle ifrågasättas, vilket ju är
nödvändigt för att double-loop-lärande skall kunna äga rum (2.5.2). Det borde nämligen
finnas en uppenbar risk att ett företags chefer har en tämligen likartad syn på hur företaget bör
styras och organiseras, och därför inte något större intresse av att ifrågasätta ramar och
tillstånd. Jag kan dock inte med säkerhet uttala mig om huruvida ledningen granskat sig själv
och sitt arbete. Vad som däremot kan konstateras är att denna granskning kunde ha
underlättats genom medarbetarnas medverkan. Ledningen motverkade också sina egna
möjligheter till individuellt double-loop-lärande genom att inte föra en dialog med övriga
medarbetare.

Det är svårt att se några tecken på att Företagets grundläggande principer ifrågasatts eller
förändrats i utvecklingsarbetet. De nya riktlinjer som dragits upp för verksamheten verkar inte
ha någon egentlig förankring i Företaget, vilket tyder på att man inte lyckats förändra de
styrande värderingarna. Detta kan ha att göra med att ledningen inte inkluderade
medarbetarna i diagnosfasen. Om medarbetare och ledning hade fått en chans att tillsammans
utveckla förståelse för problemområdet genom att granska och ifrågasätta Företagets totala
verksamhet, kunde en gemensam uppfattning kring Företagets förändringsbehov skapats.
Eftersom detta inte skett, är det svårt att veta om problemets kärna är funnen. Om inte, finns
det en risk för att det nya arbetssättet bara kommer med kortsiktiga lösningar, och att de
verkliga problemen kvarstår att lösa. Till exempel kunde det varit värt att på djupet undersöka
anledningarna till motsättningarna mellan affärsområde A och B. I dag har kompetens-
cheferna inställningen att motsättningarna däremellan inte kommer att försvinna, i alla fall
inte tack vare organisationsförändringen, och detta faktum verkar vara så självklart att det inte
ens ifrågasätts. Detta kan liknas vid den typ av grundläggande antaganden som Schein (1994)
behandlar och som är en typ av styrande värderingar som skapats och utvecklats med
organisationens historia. För att få till stånd double-loop-lärande borde Företaget ha ifrågasatt
denna och liknande värderingar. Lösningar som på ytan ser bra ut men inte går till botten med
problemet, gagnar enbart single-loop-lärande.

5.1.2.3 Lärande genom dialog

Förutsättningar för double-loop-lärande skapas enligt Senge (1995), Dixon (1999) och många
andra lättast genom att en öppen dialog får utvecklas i företaget. Den främsta orsaken till att
dialogen är så viktig borde vara att den ökar möjligheterna att identifiera företagets verkliga
problem. Genom att utesluta medarbetare ut diagnosfasen riskerar ledningen att inte få veta
vilka värderingar som styr medarbetarnas handlingar, och därmed blir deras beteende svårt att
förändra. Detta är just vad som hänt i Företaget.
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Då problemen identifierats kan dialogen även bidra till att kreativa lösningar på dessa skapas.
Om individerna sammanförs, kan kunskaper och vetande spridas ut i organisationen och ett
lärande, där alla tar del av varandras erfarenheter, äga rum  (Dixon, 1999). Det finns en stor
risk att mycket av Företagets totala kunskap ligger fångad i privata meningsstrukturer (jfr
Dixon, 1999), eftersom individerna inte getts detta tillfälle att delge andra sina kunskaper och
funderingar. Därmed har det kreativa tänkandet på arbetsplatsen starkt hämmats. Det är troligt
att medarbetarna kunde ha kommit med åsikter som hade bidragit till en annan utformning av
den nya organisationen. Genom att utesluta medarbetarna motverkade man den kollektiva
tolkning av situationen som annars kunde kommit till stånd. Den kollektiva tolkningen kunde
fått ledningen att överge sitt "egocentriska perspektiv" genom att de fåtts att inse att andra
kanske inte uppfattade situationen likadant (jfr Haslebo & Nielsen, 1998). Om målen med
förändringen hade utarbetats i dialog med medarbetarna, skulle dessa lättare ha accepterats av
alla och kanske blivit en del av de kollektiva värderingarna (jfr Dixon, 1999). Som det ser ut
idag finns det enligt min mening en risk att motivationen hos medarbetarna snabbt tryter om
det nya arbetssättet inte fungerar. Hade de själva varit med och arbetat fram förändringen och
därmed känt till dess bakgrund, hade de förmodligen blivit mer benägna att försöka få den nya
organisationen att fungera.

5.1.2.4 Konsekvenser för framtiden

Företagets sätt att genomföra förändringen kan således ha fått konsekvenser såväl för det
individuella som för det organisatoriska lärandet. Även om medarbetarna efter ett tag börjar
använda sig av det nya sättet att arbeta, har de förmodligen inte ändrat på sitt sätt att tänka.
Om inte medarbetarna i grunden har lärt något nytt, är det inte heller troligt att Företaget som
helhet har gjort det. Dixon (1999) påpekar att lärande rör sig om en kontinuerlig process och
inte en tillfällig förändring. För att få igång en uppåtgående lärspiral borde Företaget
uppmuntrat kritiskt tänkande och problemlösning bland sin personal. Även om inte alla idéer
som framkommit hade varit bra eller genomförbara, kunde man genom att ha behandlat alla
förslag seriöst visat att även medarbetarnas åsikter är värdefulla. Genom att, som
kompetenscheferna säger, "köra över medarbetarna" och inte ta hänsyn till deras önskemål,
har denna lärprocess effektivt betvingats. Kompetenscheferna säger uttryckligen att de inte
fått något gehör för sina förslag och att det inte finns någon större mening med att komma
med nya idéer. Risken är att detta kommer att få negativa konsekvenser för Företagets
framtida utveckling. Att ha medarbetare som självständigt vågar lösa problem och komma
med kreativa idéer, är en förutsättning för att ett företag skall överleva i en föränderlig
omvärld.

5.2 Metoddiskussion

I stora drag anser jag att den valda undersökningsmetoden fyllt sitt syfte, då den bidragit till
ökad förståelse för problemområdet. Att komplikationer, självförvållade eller inte, uppstår
under en undersökning är emellertid näst intill ofrånkomligt. Varje metod har också både för-
och nackdelar, och kanske framför allt begränsningar. Jag önskar därför här redogöra för de
faktorer som möjligtvis kan ha påverkat de resultat som hittills presenterats.

Förutsättningarna för min undersökning förändrades ständigt under våren. Inledningsvis hade
jag kontakt med en person som handhar utbildnings- och utvecklingsprojekt för alla i
koncernen ingående företag. Tillsammans med denna person valdes ett intressant
problemområde ut på ett av koncernens dotterbolag. Vid tidpunkten för den empiriska
undersökningens start, visade det sig dock att vissa missförstånd uppstått och att undersök-
ningen inte skulle gå att genomföra. En ny problemställning arbetades då fram, med en
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annorlunda inriktning, vilket självklart också resulterade i att syftet för uppsatsen förändrades.
Konsekvensen av detta blev att jag hamnade under tidspress, då såväl teori som metod fick
omarbetas. I största möjliga mån försökte jag dock använda det material som redan
sammanställts.

Den tidspress jag hamnade under fick i sin tur konsekvenser för undersökningens syfte.
Ursprungligen hade jag för avsikt att skaffa mig en mer heltäckande bild av såväl ledningens
som kompetenschefernas syn på organisationsförändringen. Ledningens perspektiv skulle jag
få genom en kombination av styrdokument och intervju nr 1. Då det visade sig att inga
styrdokument fanns, och att den intervjuade inte heller hade full insyn i hela förberedelse-
processen, insåg jag att jag antingen skulle behöva ändra mitt syfte eller genomföra en
kompletterande intervju. Jag valde det senare och sökte upprepade gånger en person ur
företagets ledning, men utan framgång. När endast ett par veckor återstod av terminen
bestämde jag mig för att en extra intervju i detta läge skulle ställa till mer skada än nytta och
istället anpassade jag syftet efter den information som fanns tillgänglig.

Ytterligare kritik kan riktas mot antalet intervjuer, som kan tyckas något lågt. Som redan
nämnts finns emellertid endast sju kompetenschefer i regionen, varav en är helt nytillsatt och
inte fanns i företaget vid tiden för organisationsförändringen. Jag anser därför att resultaten
kan sägas vara representativa för populationen, om denna endast tänks bestå av kompetens-
chefer från Region Syd. Självklart skulle det vara intressant att undersöka om kompetens-
cheferna i övriga regioner har en liknande uppfattning om organisationsförändringen. Detta
skulle i så fall göra det möjligt att generalisera resultaten till att gälla hela Företaget. I
dagsläget är resultatet dock bara applicerbart på Region Syd, vilket även det är en följd av den
tidspress som fanns på undersökningen, samt i viss mån bristande ekonomiska resurser.

En ytterligare svaghet vad beträffar urvalet skulle kunna vara en risk för partisk inverkan, då
jag inte själv valde ut intervjupersonerna. Min kontakt i koncernen kan inte betecknas ha haft
några som helst intressen i undersökningen i fråga, och därför anser jag denna persons val av
intervjuperson vara helt neutralt. Inte heller kan jag se på vilket sätt Adams urval av övriga
kompetenschefer skulle ha varit partiskt. Adam har, liksom övriga kompetenschefer, framför
allt ett intresse i att det nya arbetssättet skall fungera och han verkade inte se någon anledning
att försöka dölja de misstag som gjorts. De kompetenschefer som intervjuades var inte heller
odelat positiva, eller för den delen negativa. Urvalskriteriet för kompetenscheferna uppfylldes,
men visade sig inte ha någon större betydelse då skillnaderna i synsätt mellan de båda
affärsområdena inte var så stora.

Resultatens validitet stärks av det faktum att intervjupersonerna betraktade ämnet som mycket
intressant att tala om, och av att alla vågade stå för sina åsikter och gärna ville att undersök-
ningens resultat skulle komma ledningen tillkänna. För att gagna validiteten ansträngde jag
mig också för att inte ställa ledande frågor utom i de fall då jag ansåg detta behövas, till
exempel i syfte att skapa klarhet kring något den intervjuade sagt.  Det var av stor betydelse
att jag kunde välja att utforma varje intervju efter de förutsättningar som bjöds. Eftersom
samtliga intervjupersoner var mycket talföra, använde jag enbart intervjuguiderna för att
kontrollera att inget ämnesområde glömdes bort. Somliga frågor ströks helt, medan andra
omformulerades eller utvecklades.

De resultat som rör förändringsprocessens inledande skede, grundar sig till viss del på
antaganden från Adams sida eftersom han inte själv var involverad i detta stadium av
processen. Det bör poängteras att han inte kunde ge några definitiva uppgifter kring hur
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företagsledningen gick tillväga då de beslutade om att använda organisationsmodellen i hela
Företaget, och jag vill därför inte heller dra för stora slutsatser kring detta. Till viss del får det
betraktas som en brist att jag inte till fullo kunde få insyn i ledningens arbete. Jag anser dock
att Adam i generella drag kunde ge en så god bild av hur planeringen inför förändringen gick
till, att de tolkningar som slutligen gjordes är rimliga. Det är emellertid upp till läsaren att
med hjälp av min metodbeskrivning själv avgöra huruvida de slutsatser som dragits är
tillförlitliga och giltiga.

Jag önskar även kortfattat återknyta till de eventuella tveksamheter som funnits kring olika
teoriers applicerbarhet på problemområdet. Jag anser att jag genom att kombinera pedago-
giska och företagsekonomiska perspektiv kunnat erhålla den form av organisationsteoretiskt
synsätt som varit önskvärt för uppsatsen. Den "managementlitteratur" som använts har
breddat mitt synfält snarare än att vinkla det åt det ena eller andra hållet. Det har också visat
sig att de teorier för utbildningsplanering som använts faktiskt kan tillämpas även på mer
övergripande åtgärder och förändringar.

Generaliserbarheten för resultaten sträcker sig inte utanför företaget, inte ens utanför
regionen, men detta var heller aldrig min föresättning. Jag tror dock att jag med min uppsats
lyckats lyfta fram faktorer som kan vara viktiga att tänka på för alla typer av organisationer då
de står inför en organisationsförändring. Företaget är inte den första organisation som
upptäckt svårigheterna med att driva igenom och förankra en organisationsförändring, och lär
inte heller vara den sista. De mer grundläggande aspekterna av denna uppsats kan därför
samtliga organisationer vara betjänta av att studera.

5.3 Avslutande kommentarer och slutsatser

De lärdomar som kan dras av denna uppsats är dels företagsspecifika, dels allmängiltiga.
Överlag hoppas jag dock att den har skapat ökad förståelse för de svårigheter många företag
och organisationer har med att driva effektivt förändringsarbete. Det kan förefalla som att det
aktuella företaget haft ovanligt mycket problem, men enligt min mening är dess situation inte
på något vis exceptionell. Ändå vill jag poängtera att min strävan varit att finna kritiska
punkter i förändringsprocessen, och därför har kanske det negativa snarare än det positiva
framhävts. Säkert finns det även mycket som fungerat och fungerar väl i Företaget.

5.3.1 Företaget
För Företagets del finns det mycket att tänka på inför framtiden. Genom aktivt arbete finns det
troligtvis fortfarande en möjlighet att man kan få den nya organisationen att fungera, även om
alla misstag inte går att åtgärda i efterhand. Man kommer till exempel aldrig att kunna ändra
på det faktum att beslutet om organisationsförändringen togs innan någon egentlig analys
gjorts av vare sig problemområdet eller organisationsförändringens lämplighet som åtgärd.
Denna brist menar jag också kan relateras till många av de problem Företaget har idag. Man
kan inte heller ändra på det faktum att man helt uteslutit medarbetarna ur processen. För att
motverka det negativa lärande som förmodligen ägt rum, bör ledningen försöka skapa ett
företagsklimat som kännetecknas av dialog mellan medarbetare och ledning, och även öka
möjligheterna för medarbetarna att utöva inflytande över såväl sin egen arbetssituation som
över Företagets strategiska arbete.

Ledningen bör också se till att förankra såväl organisationsförändringens som företagets
övergripande mål bland de anställda. Får medarbetarna kännedom om målen samt om
orsakerna till förändringen, ökar sannolikheten att de ska anstränga sig för att få det nya
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arbetssättet att fungera. Även om det främst är cheferna i företaget som har fått nya
arbetsuppgifter, är det viktigt att även sprida mål och visioner till resten av medarbetarna. Den
oro som finns i Företaget i dag har förmodligen till stor del sin grund i att medarbetarna inte
riktigt vet vad som händer, och därför söker somliga också sig till andra arbetsgivare. I
Företaget har man också problem med att mål, strategier och struktur inte verkar i samma
riktning. Målen som är relaterade till utveckling och kund ser förvisso ut att ha förankring i
den organisationsstruktur som utarbetats. Strategierna däremot pekar åt motsatt håll, vilket
säkert påverkar tilltron för ledningen. För att kunna lägga någon tyngd bakom den påstådda
satsningen på människan, bör Företaget utarbeta en tydlig och med målen överensstämmande
strategi för hur man skall arbeta med kompetensutveckling i framtiden.

Slutligen bör företagsledningen också fundera över vilka konsekvenser förändringsprocessens
utformning kan ha fått för det organisatoriska lärandet. Så vitt jag kan se har det inte skapats
några förutsättningar för varken individuellt eller organisatoriskt lärande, då man inte gett
individerna möjlighet att engagera sig och ta ansvar för förändringsprocessen. Genom dialog
och samarbete mellan olika yrkesgrupper och strukturella nivåer i Företaget kunde rådande
syn- och tankesätt ha ifrågasatts och ett gemensamt lärande utvecklats. Istället arbetade man
på ett sätt som försämrade dels möjligheterna att utforma en relevant förändringsåtgärd, dels
utvecklandet av ett kritiskt tankesätt bland samtliga individer, inklusive ledning.

5.3.2 Allmängiltiga slutsatser
Eftersom en förändringsprocess inte kan se likadan ut från företag till företag, eller från
situation till situation, bör enbart mycket övergripande allmängiltiga lärdomar dras av
uppsatsen. Den organisationsförändring som studerats kan betraktas som en form av
lärprocess som ännu ej lett till önskvärda beteendeförändringar. Utifrån de resultat som
presenterats, drar jag den allmängiltiga slutsatsen att en förändringsprocess utformning kan få
avgörande betydelse för huruvida lärande och utveckling skall gynnas av förändringen.

Förändringsprocessens utformning verkar även ha stor betydelse för vilket utfall en föränd-
ring skall få. En organisationsförändring är i viss mån extrem på så vis att den berör alla delar
av ett företag. Jag menar dock att huvudparten av de saker som är viktiga att planera för vid
en organisationsförändring, bör has i åtanke även vid andra typer av förändringar. Centralt för
alla förändringar är att de måste få lov att ta tid. För att de skall få genomslagskraft måste de
förankras bland alla berörda, en förankring som underlättas genom strategisk planering som
ser till att mål, strategier, inriktning och struktur verkar i samma riktning. Förutom att
förändringen skall förankras bland de anställda bör den också planeras i samråd med dem.
Detta är en förutsättning för att organisationens problem, behov, krav, möjligheter och
förutsättningar skall kunna kartläggas och ifrågasättas. Genom att låta förändringsprocessen
kännetecknas av öppenhet, ärlighet, delaktighet och kritiskt tänkande, kan nödvändiga
företagsanalyser göras på ett sätt som stimulerar det organisatoriska lärandet och får positiva
effekter för företagets framtida utveckling.
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Bilagor

Bilaga 1: Företagspresentation - den nya organisationen

    Ekonomi-IT                    Personal-Verksamhetsutveckling

               Inköp                    Affärsutveckling

Affärsområden (7st)

Projekt

Företaget är uppdelat i en affärs- och en resursorganisation. Resursorganisationen består av
fyra geografiska regioner, och inom varje region finns ett antal kompetensenheter. En kompe-
tensenhet skall bestå av 30-50 medarbetare med likartad kompetens. För varje enhet finns en
kompetenschef som är ansvarig för personalhanteringen inom enheten. Kompetenschefens
närmaste chef är regionchefen. Affärsregionen är uppdelad i sju affärsområden. Varje
affärsområde har sin egen chef, och ovan för dessa finns även en samordnande chef för
samtliga affärsområden. Affärerna drivs av projektledare, som är placerade i affärsområdena

Arbetsprocessen: Företaget skall arbeta projektbaserat, vilket innebär att alla uppdrag,
oavsett längd, skall drivas som projekt. Då ett uppdrag kommer in skall chefen för det berörda
affärsområdet utse en projektledare, som i sin tur skall avropa för projektet lämplig personal
från resursorganisationen. Till sin hjälp skall projektledaren ta såväl regionchefen som
kompetenscheferna i regionen. Kompetenschefen är den som egentligen skall avgöra vilka
personer som skall medverka i projektet, eftersom han/hon bör vara den som känner medarbe-
tarna och deras kompetenser bäst. De anställda tillhör alltså inte något bestämt affärsområde,
utan skall kunna nyttjas i alla typer av projekt, i hela landet.

VD

Chef för affärsområdenaResurschef

Kompetens-
partner

Region Syd

Region Väst

Region Öst

Region Norr

Projektchefer

Specialister

Administration
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Bilaga 2: Intervjuguide för företagsintroducerande intervju

Beskriv:
- undersökningens syfte
- tidsram för intervjun
- dokumentation (bandspelare)
- resultatens användande samt hur ip får del av slutrapporten

Garantera:
- rätt att avbryta intervjun när som helst
- konfidentialitet

Intervjun börjar. Inledande frågor kring ips person och anställning samt företagets verksamhet

ÄMNESOMRÅDE         EXEMPEL PÅ FRÅGOR
Före förändringen?

Efter förändringen?

Största skillnader?

Förhållande ledning - medarbetare?

Varför genomfördes förändringen?

Vad såg man för orsaker till det som medförde

att en förändring krävdes? Utredning?

Vems initiativ? Vems beslut?

Diskuterade man möjliga alternativ till

åtgärden?

Har organisationsmodellen använts i andra

sammanhang? Vilken hänsyn togs till detta?

Vilka övergripande målsättningar finns?

Känner medarbetarna till dessa? Hur gör man

för att sprida dem?

Vilka mål hade man med organisations-

förändringen? Känner medarbetarna till dessa?

Kartlades externa faktorers påverkan på

företaget? T.ex. konkurrenter, kunder, koncern-

ledning, konjunkturen osv.

Kan du se att något missats?

Vilka begränsningar finns för företagets

verksamhet?

Företagets struktur
och arbetssätt

Bakgrund

Omgivningen

Mål
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Vilka yrkesgrupper skulle komma att beröras?

Vilket inflytande hade medarbetarna på

beslutet? Diskussion?

Hur förberedde man medarbetarna?

Hur informerades medarbetarna om förloppet?

Vad är kompetens? Finns det någon gemensam

syn på detta i företaget?

Personalidé? Ansvar för kompetensutveckling?

Kartlade man vilken kompetens som fanns i

företaget?

Funderade man över om kompetensutveck-

lingsinsatser skulle komma att krävas?

Vilket är kompetenschefernas ansvarsområde?

Är kraven på dem tydliga? Befattningsbeskriv-

ningar?

Hur valde man vem som skulle hamna i denna

yrkesroll?

På hur lång sikt förväntar man sig att se

resultat?

Hur planerade man att utvärdera förändringen?

Har man gjort detta?

Hur tycker du att det har gått?

Vad är medarbetarnas inställning till det som

skett?

Är det något man hade velat göra annorlunda?

Sammanfattning och avslut. Kontrollera om ip har några frågor.
Bandspelaren stängs av.
Be om hjälp med vidare kontakter på företaget. Efterfråga måldokument o.dyl.
Kontrollera om företagets namn kan användas i rapporten.

Förberedelser

Kompetens

Resultat

Kompetenscheferna
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Bilaga 3: Intervjuguide för kompetenscheferna

Beskriv:
- undersökningens syfte
- tidsram för intervjun
- dokumentation (bandspelare)
- resultatens användande samt hur ip får del av slutrapporten

Garantera:
- rätt att avbryta intervjun när som helst
- konfidentialitet

ÄMNESOMRÅDE EXEMPEL PÅ FRÅGOR
Tid på företaget?

Tidigare befattning/ansvarsområde?

Hur kom det sig att du blev kompetenschef?

När hörde du först talas om förändringen?

Vilka orsaker angav man?

Vad var din/ditt affärsområdes reaktion?

Diskuterades några alternativ?

Största skillnader i arbetssätt före - efter?

Fick du veta vilka mål man hade med

förändringen? I så fall hur?

Känner du till dem idag?

Företagets övergripande visioner/mål?

Hur informerades du om vad som pågick?

Vad ville du veta - vad kunde du få svar på?

Var Intranätet och VDs filmer bra sätt? Finns

det något som kunde varit bättre?

Ditt affärsområdes roll i förberedelserna?

Hade du utvecklingssamtal under hösten?

Diskuterades frågorna med er anställda?

Vilken roll fyllde MBL-förhandlingarna?

Hur fungerar det mellan affärer och resurser?

Samarbetet mellan de tidigare affärsområdena?

Hur är relationen till din chef? Till kollegor?

Får du gehör för förslag?

Anställningen

Organisationsförändringen
och dess bakgrund

Mål

Information

Delaktighet

Kommunikation
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Hur är din kompetensenhet uppbyggd?

Hur kommunicerar du med de anställda i din

kompetensenhet? Hur upplever de förändrin-

gen?

Vilka förväntningar hade du?

Vad är de största skillnaderna för dig?

Vad fungerar bra/dåligt? Är arbetsbördan

rimlig? Arbetsuppgifterna tydliga?

Upplever du att du har vad som behövs för din

yrkesroll?

Skulle du vilja ha utbildning på något område?

Tror du att företaget vet vad du kan?

Är kompetensutveckling viktigt för företaget?

Vilken typ av utveckling satsar man på?

Tycker du att det nya arbetssättet fungerar?

Tror du att det här var bra för företaget?

Vad kunde gjorts annorlunda? Vad gjordes bra?

Har du några egna funderingar kring orsakerna

till de problem man tidigare hade? Tror du att

man har löst dem?

Vad måste förbättras för egen del/för företaget?

Hur ser du på framtiden?

Sammanfattning och avslut. Kontrollera om ip har några frågor.
Bandspelaren stängs av.

Kompetenschefsrollen

Kompetens

Dagsläget


