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Sammanfattning 
 
Förändringsarbeten pågår ständigt och det är därför av intresse att förstå vilka faktorer 
som krävs för att lyckas. En biståndsenhet genomförde tillsammans med en 
handledare ett projekt för att bland annat förbättra kommunikationen. Arbetet 
genomfördes 2003 och uppföljningen görs med en skriftlig enkät 2006. Upplevelsen 
av kvarstående effekter av förändringsarbete är av intresse för att utvärdera resultatet 
av grupphandledningen på längre sikt. Inledningsvis beskrivs typiska utmaningar med 
förändringsarbete på individ och organisationsnivå. Därefter lyfter författarna fram 
citat som har hämtats från skriftliga enkäter med biståndshandläggarna och som 
belyser teoriavsnittet. Enkäten medföljer som bilaga till detta arbete. Avslutningsvis 
diskuteras hur resultatet av förändringsarbete kan hållas levande i organisationen.  
Det framkommer i den skriftliga enkäten att den känsla av ökad kommunikation som 
upplevdes i samband med handledningen har minskat markant med tiden. Som orsak 
till detta anges bristande uppföljning, bristande ledning, oklara mål och allmän 
förändringströtthet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vi vill tacka Biståndsenheten med ledning i Halmstad kommun för samarbetet. Utan 
er hade uppsatsen inte varit möjlig.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Eva Twetman som varit vår handledare och inspiratör. 
 
 
 
 
 
Halmstad den 18 maj 2006. 
 
 
 
 
 
Cecilia Augsburg    Jenny Tillberg  
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________________________________________________________________ 
 

1 INLEDNING 
 Syftet med inledningen är att underlätta för läsaren genom att skapa en gemensam 
referensram och förutsättning för arbetet. 
I det första kapitlet redovisas uppsatsens bakgrund, syfte och problemformulering 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Förändringar i organisationer är mer regel än undantag i dagens samhälle. 
Förändringsprocesser pågår ständigt på både individ, organisation och på 
samhällsnivå. Det är en naturlig del av vår vardag, i stort och smått. Barn som växer 
upp och behöver mötas på ett nytt sätt. Bensinpriser som stiger och kräver en 
omvärdering av transport vanor. Inte minst arbetsplatsen är ständigt föränderlig. Nya 
krav från målgrupp och uppdragsgivare ska bemötas, arbetsgruppens sammanställning 
och dynamik ändras.  
 
Albinsson (1998) menar att det i framtiden kommer att behövas utvecklas ett växelvis 
utbyte av arbete och utbildning för att möta kraven som framtiden och samhället bär 
med sig. Genom att lära sig både på den individuella nivån och den organisatoriska 
nivån kan vi utvecklas. Delaktigheten är en del av förändringsprocessen. Att vara 
delaktig och få en förståelse för möjligheten att kunna vara med och påverka är en del 
av individens motivation. Vi ställer större krav på organisationen vi befinner oss i ju 
mer vi lär oss, vi ställer också större krav att utvecklas genom delaktighet och lärande. 
Vi har samtidigt mer att tillföra som medarbetare i en organisation.  
 
Det finns ingen tydlig definition av organisationsutveckling. Det forskningen  har 
visat, är att det handlar om en förändring av organisationen från nuvarande tillstånd 
till ett önskvärt framtida tillstånd (Flaa; Hofoss; Holmer-Hoven; Medhus; Rönning, 
1998). På vilket sätt en organisation ska utvecklas är beroende på styrningen i 
företaget eller i organisationen. Organisatorisk förändring definieras av Jacobsen och 
Thorsvik (1998) som att någonting ändras; antingen genom att det utvecklas nya 
element utöver de som organisationen redan har; eller att existerande element kopplas 
samman eller delas upp på ett nytt sätt; eller också att man avskaffar existerande 
element. 
 
Handledning är ett sätt att utveckla organisationen och därmed skapa en positiv 
förändring. Förändring kan ske på många olika plan. Det som traditionellt kopplas till 
förändrings arbete är yttre konkreta händelser. Det sker även som en inre utveckling 
på individnivå och kan speglas av förändring på gruppnivå. Handledning är ett 
indirekt sätt att uppnå förändring. Eftersom det är svårt att hitta konkreta resultat av 
handledning kan detta upplevas otydlig och kopplas därför inte till ett 
förändringsarbete. 
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Ett riktat förändringsarbete med ett eller flera specifika mål är ett sätt att försöka följa 
strömmen och i bästa fall ligga före konkurrenterna. En viktig del av ledarens uppgift 
är att fånga upp signaler inom och utom organisationen och med hjälp av dem föra 
organisationen framåt. Enligt Blomberg (2004), i en avhandling som behandlade en 
stor organisationsförändring som genomfördes av biståndshandläggarnas arbete, 
framgår i flera av intervjuerna att utveckling och framgång är beroende av ett aktivt 
förhållningssätt till omvärlden och det som händer där.  
 
Forskning sker inom områden som organisationsutveckling, lärande organisationer, 
knowledgemanagement, socialt arbete, teambuilding, teamlärande, ledarskap och 
andra närliggande områden. Varje område tillför en del av den kunskapen vi söker för 
att förstå konsten att genomföra ett lyckat förändringsarbete.   
 
1.2 Problemformulering 
 
Förändringsarbete genomförs på olika sätt i verksamheter. Effekterna av dessa 
förändringsarbeten på längre sikt är oklara.  
Vår problemformulering kan konkretiseras på detta sätt: ”Kan man urskilja upplevda 
kvarstående effekter av ett förändringsarbete efter flera år?”   
 
1.3 Syfte 
 
Genom att göra en uppföljning på ett redan genomfört förändringsarbete kan vi lära 
en del om konsten att genomföra ett lyckat förändringsarbete. Vårt syfte är att öka 
kunskapen om kvarstående effekter av förändringsarbete genom deltagarnas 
upplevelser. Som ledare kommer vi i framtiden göra flertalet förändringar inom 
verksamheter som vi kommer att arbeta inom. Det är av största vikt att vara medveten 
om hur ett förändringsarbete upplevs samt hur vi kan möjliggöra kvarstående 
förändringar. 
 
1.4 Tidigare genomfört förändringsarbete 
 
Vi har använt oss av ett tidigare genomfört förändringsarbete inom den offentliga 
sektorn (Twetman, 2003). Detta förändringsarbete gjordes med handledning som 
metod. Svedberg (2003) menar att genom att använda processinriktad handledning 
tillämpas erfarenhetsbaserat lärande för utveckling. Därmed minskar stagnationen för 
medarbetare som arbetar med människor. Genom handledning kan nya teorier och 
lärdomar formuleras och ett nytt sätt att tänka kan generera ett annorlunda sätt att 
arbeta genom nya erfarenheter. Genom att använda sig av olika metoder som är 
psykologiska eller socialpsykologiska kan man förändra organisationen. Detta sker 
genom påverkan av medarbetarnas attityder, beteende och värderingar för att och 
fungera bättre i samspel med andra (Flaa et al, 1998). 
 
Denna studie strävar efter att belysa på vilka yrkesrelaterade arbetsområden som 
handledning kan bidra till professionell utveckling. Resultatet av denna studie visade 
att handläggarna hade hittat nya förhållningssätt och de kunde sätta gränser och 
anpassa kraven på sig själva (Twetman, 2003). Handläggarna uppgav att 
handledningen gav dem möjlighet för reflektion samt att de fick en mötesplats där 
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deras erfarenhet togs tillvara. Vidare visade uppföljningen att de upplevde att de 
kunde ställa större krav på sina samarbetspartners när det gällde arbetsuppgifterna.  
 
Uppföljning av den studien gjordes kort efter handledningens slut. Twetman (2003) 
redovisade resultaten för gruppen. Ingen uppföljande handledning eller samtal gjorda 
efter detta vad vi erfar. 
 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
-   Uppsatsen omfattar upplevelsen av ett tidigare genomfört förändringsarbete. 
-   Vi avgränsar oss till Biståndsenheten inom Halmstads kommun.  
-   Nya medarbetare som inte deltog vid förändringsarbetet 2003 deltar inte i studien. 
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___________________________________________________________ 
 
2 TEORETISK REFERENSRAM 
I det andra kapitlet redogör vi för tidigare forskning inom området. Teorierna väljs 
utifrån dess relevans för studien. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
2.1 Att delta i förändringsarbete 
 
Parmander (2005) skriver att medarbetare ingår i ett förändringsarbete med olika 
föreställningar om vad som innefattas i ett förändringsarbete. Dessa förväntningar 
bygger på tidigare erfarenheter av förändringsarbete eller organisationsutveckling.  
Förändringsarbete eller förändringsprocesser skapar många olika reaktioner hos 
medarbetaren till exempel såsom hopp, frustration eller förväntning. Det är viktigt att 
vara medveten om de olikheterna när medarbetare går in i ett förändringsarbete.  
 
Enligt Brunsson och Olsen (1997) har de effekter som utlovats vid reformer ofta 
uteblivit och betydelsen för det praktiska arbetet varit marginellt. Många gånger har 
det skett för att motsvara förväntningar på organisationen och varit en del av att 
politiskt maktspel. Projektgrupp efter projektgrupp tillsätts utan att ge synligt resultat 
och människor blir frustrerade när inget händer. 
 
I framförallt i landsting och kommun känner sig personalen överkörda och frustrerade 
vid förändringar utifrån det ofta sker i stor skala (Parmander, 2005). Denna 
storskaliga förändring kan påverka hur individer väljer att ta till sig information och 
kunskap, delta samt ha förtroende för sin ledning. Detta är en aspekt som ofta kan 
försvinna i visionen av den ”nya” organisationen eller arbetssättet. 
 
Hos medarbetarna finns generellt en växande kunskap om både mänskligt beteende 
och organisationen som helhet. Detta gör att medarbetarna ställer allt större krav på 
organisationen att möta deras behov av arbetstillfredsställelse (Bakka, 1999). Det kan 
bli en konflikt när organisationen behöver förändras och personalen kräver en 
förändring som inte kan möta organisationens krav.  
 
2.1.1 Positivt tankesätt vid förändring 
 
När det förekommer oro över hur situationen kommer att utvecklas vid förändring 
uppstår både personligt men också organisatoriskt en turbulens. Då är det viktigt att 
ge individen så mycket kunskap att den kan se möjligheter och få en positiv 
förväntning. Positiv förändring sker enligt Parmander (2005) via personlig utveckling. 
Både som ledare och individ är det av stor vikt att kunna vara positiv vid förändring 
för att på detta sätt kunna delta på ett konstruktivt sätt vid förändring.  
 
Genom positivt tankesätt öppnas vilja till förändring och flexibilitet istället för att 
fokusera på de negativa aspekterna. En förändring på både individ- och gruppnivå 
som kan leder till förändrat tankemönster och därmed möjliggöra ett förändrat 
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handlingssätt (Parmander, 2005). Detta förändrade tankemönster är en hörnsten vid 
allt förändringsarbete.  
 
Albinsson (1998) påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till den så kallade 
Pygmalioneffekten eller det som brukar kallas en självuppfyllande profetia. 
Pygmalion var en man som enligt romersk och grekisk mytologi så starkt trodde på 
skönheten hos en staty, som han hade gjort, att den väcktes till liv. Positiva 
förväntningar ger positiva resultat. 
 
2.1.2 Motstånd vid förändring 
 
Förändring kan vara något som påverkar individer på ett negativt sätt. Detta kan 
stanna upp processen, eller förändringsprocessen kan ta en omväg innan målet nås. 
Det kan vara en paradox, att individer både vill och inte vill ha förändring. Det finns 
förutfattade meningar om hur förändringen kommer att påverka yrkeskarriär, 
relationen och den sociala statusen och då på ett negativt sätt (Albinsson, 1998).  
Bakka (1999) menar att motstånd är fullt förståligt. En konsekvens kan bli att 
arbetsklimatet utvecklas till det sämre och att det härmed blir en direkt påverkan av 
effektiviteten i organisationen. Medvetenheten om motståndet och kommunikation 
bland personal och ledare kan motverka en del oro vid förändringar.  
 
Krafter som kan motverka förändringar är enligt Bruzelius och Skärvad (1995) att 
man i organisationen ser problem som misslyckande. Dessa misslyckande kan också 
skapa oro och rädsla för förändringar. Yukl (2002) menar att individer måste tillåtas 
att misslyckas utan att känna personligt ansvar för att kunna utvecklas. Han menar att 
ledare måste hjälpa individerna att hantera sorgen och ilskan vid ett misslyckande för 
att kunna komma vidare och fortsätta arbeta på ett utvecklande sätt. Ur misslyckandet 
föds en erfarenhet som både ledare, organisation och medarbetare kan utveckla för 
framtida förändringsarbete.  
 
2.1.3 Delaktighet och förtroende 
 
Delaktighet är en hörnsten i förändringsarbetet som medför en likriktningsprocess 
enligt Blomberg (2004). Gruppen utvecklas från att bestå av en mängd krafter som 
drar åt olika håll till att gradvis få en likriktning. Målet måste vara tydligt för varje 
individ i gruppen för att uppnå en likriktning.. En förutsättning för att lyckats med ett 
förändringsarbete, är att bli medveten om behovet och därefter kunna se möjliga vägar 
samt skapa engagemang kring dessa frågor menar Rohlin, Skärvad och Nilsson 
(1994). Om detta inte sker är risken att idéer från vissa gruppmedlemmar ses som 
mindre värdefulla och att viktiga förändringar görs utan underlag från en 
sammantagen kunskap enligt Bruzelius och Skärvad (1995).  
 
En annan förutsättning vid utveckling av organisation är förtroendet menar Bakka 
(1999). Han menar de ömsesidiga normerna som uppkommer genom täta kontakter 
och utbyte är en del av utvecklingen av en organisation. Genom att vara delaktig och 
kommunicera öppet över både svårigheter och möjligheter skapas en möjlighet att lära 
av varandra. När den kollektiva kompetensen ökar skapas gemensamma 
föreställningar och värderingar. Dessa byggs upp genom att använda dialog och 
interaktiva processer (Parmander, 2005).   
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 Bakka (1999) beskriver hur förtroende sprids och hur individer våga öppna sig och 
delge varandra sin ”tysta” kunskap. Genom att vara delaktig kan man samordna sin 
egen förståelse med sina medarbetares.  Detta sker genom att använda 
kommunikation (Flaa et al, 1998). Genom att använda kommunikation och 
delaktighet kan felkällor minimeras, individer får möjligheter att uttrycka sin åsikt 
och vara en del i förändringsprocessen. Den sammanlagda kompetensen i gruppen blir 
större än individernas sammanlagda kompetens (Parmander , 2005). 
 
Dixon (1994) menar att de privata meningsstrukturerna ska ”lyftas” till kollektiva 
meningsstrukturer för att ha effekt på organisationen. Detta sker främst genom dialog.  
Svedberg (2003) menar att den kollektiva kompetensen ska utvecklas genom den 
individuella kunskapen. Målet är att lära genom sina erfarenheter och dela med sig av 
dessa till sina kolleger, för att få en ökad förståelse och gemensam kunskap.  
 
2.1.4 Mål och processer 
 
Enligt Senge (1995) ska man se organisationen som ett stort system där det gäller att 
förstå och hantera delarna för att se helheten. Detta systemtänkande underlättar 
möjligheten att se enskilda händelser som en del i helheten och på så sätt förstå 
förändringsprocessen. Han menar vidare att det är individens lärande och hanterande 
av kunskap som öppnar upp för utveckling av organisationen.  
 
Målen är tidvis outtalade och processen hindras genom att inte vara tydlig. Gruppen 
är officiellt på väg mot ett mål, men under ytan jäser flera andra målsättningar. Senge 
(1995) menar att det är viktigt för både grupp och individ att förstå dessa processer 
som innefattas av outtalade och uttalade mål. Vidare menar han att det vid motstånd 
mot förändring finns en eller flera av dessa dolda processer inblandade. Ledaren har 
som viktig uppgift att tidigt gå in och identifiera sådana mönster.  
 
Ett sätt att motverka motstånd mot en förestående förändrings eller utvecklingsplan är 
att etablera och genomarbeta den inom organisationen. För att uppnå en varaktig och 
funktionell förändring krävs delaktighet. I artikeln ”A more subjective approach to 
business improvement and organizational change” (Henderson och MacAdam, 1998) 
framhävs att för att en förändring ska mottas med ”öppna armar” ska deltagarna känna 
att de äger processen. Blomberg (2004) beskriver en förändringsprocess som 
genomfördes med biståndshandläggarnas arbetsformer. Detta krävde att det 
åtminstone initialt fanns normativt stöd, det vill säga att majoriteten var införstådd 
och samarbetade mot målet. Annars fördröjdes omorganisationen tills opinionen hade 
vänt, enligt ett tydligt mönster i de olika kommunerna. 
 
Ett sätta att underlätta förändringsarbete är att upprätta delmål som möjliggör en 
känsla av framgång enligt Yukl (2002). Detta kan underlätta förmågan att se 
processen som en del av systemet. Verksamhetsmålen ska vara tydligt definierade och 
enkla. Målen ska kunna delas i delmål som är hanterbara för gruppen (Flaa et al, 
1998). 
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2.2 Att leda förändringsarbete 
 
Det finns tre olika sätt att genomföra förändringar enligt Bruzelius och Skärvad 
(1995). De olika modellerna används utifrån de kraven som finns på förändring och 
utifrån organisationens mål. 
 
 

• Expertmodellen: de som är berörda av förändringen får inflytande efter 
beslutet av förändring är fattat. Motstånd för förändring är vanligt när ledare 
använder sig av denna modell. Delaktighet bland medarbetare är minimal, 
faktum presenteras. 

 
 

• Förankringsmodellen: ger inflytande vid ett tidigt stadium genom att förankra 
förändringen, inflytande i olika stadier vid förändring samt medarbetarna får 
olika principlösningar att ta ställning till. 

 
 

• Processmodellen: ger medarbetarna inflytande redan vid 
problemformuleringsfasen. Samverkan med berörda parter från början till slut 
är kärnan i denna modell. 

 
 
För att leda ett förändringsarbete krävs att ledaren kan hantera och lyfta upp konflikter 
som inte allt är tydliga i gruppen (Parmander, 2005). Ledaren kan bidra till lösning på 
konflikten samt vara medveten om att inga förändringar kan ske utan konflikter. 
Ledarens möjliggör detta genom dialog där olika perspektiv och synsätt kan 
tydliggöras, detta skapar en förståelse för varandras olikheter och bidrar till kreativa 
lösningar och förändring. I framförallt den offentliga och kommunala verksamheten 
finns en kultur med regler och traditioner som är svårare att bryta (Parmander, 2005). 
 
Det är viktigt att organisationen har en långsiktig strategi för förändringsarbete enligt 
Hansson (2005).  Detta innebär en medvetenhet om vilka förändringar som är 
nödvändiga för denna organisation, oberoende av modetrender. Ledaren ska ha en 
tydlig plan för hur detta utvecklingsarbete ska ske och på vilket sätt. Detta för att 
medarbetarna ska kunna känna sig bekväma och förstå vad som är meningen med 
arbetet. Organisationen och ledningen ska tydligt styra organisationen för att 
säkerställa att enskilda medarbetare gör det som organisationen behöver genom vidta 
steg och mått (Bruzelius och Skärvad, 1995).  Hansson (2005) skriver att vi inte ser 
utfallet av de långsiktiga strategierna förrän efter några år. Visionen ska dock vara 
tydlig för att medarbetarna ska kunna utvärdera utfallet av förändringen. 
 
Långsiktig strategi från ledaren är nödvändiga för att kvarstående effekter ska kunna 
möjliggöras enligt Yukl (2002). Han menar att det är viktigt med information om 
förändringens utveckling för att upprätthålla motivationen och därigenom hålla stress 
och oro på en hanterbar nivå. Genom att använda styrning från ledning kan 
medarbetare fullgöra sina uppgifter på ett målinriktat och samordnat sätt (Bruzelius 
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och Skärvad, 1995). Styrning innebär inte att medarbetarens handlingsutrymme 
försvinner utan att det finns fasta rammar att förhålla sig till. 
 
Parmander (2005) menar att det är viktigt att ledare i organisation funderar över hur 
visionen ska förankras bland de olika medarbetarna. Hon menar att en konsekvent 
planläggning är precis lika viktigt som att få klart för sig förutsättningarna och var 
motsättningarna och hinder finns för att få ett engagemang och intresse. Bruzelius och 
Skärvad (1995) skriver att medarbetare bör vara klart insatta om hur målet ska uppnås 
och vilket resultat som förväntas för att förändringen ska kunna vara möjlig. 
 
2.3 Att lära sig av förändringsarbete 
 
Att genomgå ett förändringsarbete innebär inte att individen, gruppen eller 
organisationen faktiskt förändrades på det sättet som till en början avsågs. Enskilda 
individer kan ha kommit till nya insikter som leder till ett förändrat beteende. 
Organisationen som helhet fungerar däremot som innan och mönstret kan vara att 
individer återgår till ett inarbetat och tryggt beteende efter en tid. Eller kanske är det 
tvärtom? Organisationen har förändrats så till den grad att enskilda individer känner 
att de inte är med på tåget, att de inte förstår eller accepterar de förändringar som har 
skett.  
 
Varför är det så svårt att lära sig på organisationsnivå av ett förändringsarbete? 
Mångfalden av individer som befinner sig i en organisation är en tillgång. Styrkan och 
svårigheten ligger i att samla krafterna mot målet som har beslutats av organisationen. 
Målet bör vara klar för alla inblandade, och de hinder som en individ upplever som ett 
allvarligt problem ska lyftas i gruppen. Detta kräver tillit och dialog (Dixon, 2005). 
 
2.3.1 Individuellt lärande 
 
Som en teoretisk grund för att förstå processen kring lärande bör följande förklaras för 
de inblandade. Man skiljer inom forskning på individuellt och kollektivt lärande. Kolb 
(1984) beskrev tidigt individens lärocykel, och ett flertal andra varianter finns 
beskrivna i litteraturen. Vi fungerar alla olika och lägger vikt vid olika delar i cykeln. 
När en individ är tvungen att snabbt passera stegen från konkret upplevelse, genom 
den reflekterande observationen och de abstrakta begreppsbildningarna, för att 
äntligen få prova erfarenheten i praktiken, kan en annan stanna upp under den 
reflekterande observationen och först långt senare ta sig vidare till abstrakt 
begreppsbildning och aktivt experimenterande.  
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Figur lånad ur Haslebo och Nielsen (1998). 
 
Ett praktiskt exempel kan vara införandet av ett nytt datasystem i arbetsgruppen. 
Medan vissa individer kastar sig ut i försöken att bemästra tekniken direkt på 
dataskärmen, sätter sig en annan individ och grundligt läser igenom instruktionerna 
för att sedan gå hem och låta informationen falla på plats. Huvudsaken är att det sker 
en transformation av kunskap från erfarenhet och abstrakt begreppsbildning i 
tankevärlden, till ett praktiskt och omvärldsinriktat reflekterande observation och 
aktivt experimenterande (Kolb, 1984). 
 
Vikt läggs vid skillnaden på att se en företeelse och faktiskt förstå och lära sig av 
samma företeelse, och inför en ny erfarenhet bära med sig kunskap som underlättar 
processen. Vikt läggs också vid att vi är olika, och därmed behöver lära oss saker på 
olika sätt. Uppmärksammar ledare individernas skillnader på detta område kan det 
användas som en styrka och tillgång i förändringsprocessen. 
 
2.3.2 Lärande i grupp 
 
Grupper genomgår generellt vissa utvecklingsfaser under sin levnad och litteraturen 
har beskrivit ett tydligt samband mellan gruppens mognad och förmåga att ta till sig 
en förändringsprocess (Wheeland, 2005). För att lära sig på individnivå underlättar 
det att det finns en medvetenhet om gruppens utvecklingsfaser. Individer som är rädda 
eller otrygga har nedsatt förmåga till lärande och dialog. Rädsla är ett stort hinder för 
att kunna delta helhjärtat i en förändringsprocess och ta till sig möjligheten till 



 

 11 

utveckling/förändring (Albinsson, 1998). I början av varje grupps utveckling väcks 
frågan om man kan, vill eller får tillhöra gruppen. På individnivå kan detta vara en 
krävande fas som utesluter förändringsarbete på organisationsnivå. Befinner sig 
gruppen i fasen som berör rollerna man intar i gruppen, påverkar det eventuellt 
förmågan att arbeta effektivt (Svedberg, 2003). 
 
Lärandet som pågår under en förändringsprocess vinner på att ta hänsyn till gruppens 
sammanhållning. Gruppen får en tydlig bild av var de befinner sig gemensamt och 
vilka svårigheter som typiskt kan uppstå under den utvecklingsfasen på gruppnivå. 
Wheeland et. al (2005) ger en värdefull inblick  i ett praktiskt arbete som tar hänsyn 
till gruppens förmåga att hantera förändring. Den ena gruppen befinner sig i en 
arbetsfas av utvecklingen, där roller och tillhörighet är avklarat. Detta speglas av ett 
effektivare arbete med ett stabilt resultat. Motsvarande grupp, där medarbetarna inte 
är lika samkörda, tar längre tid på sig för att genomföra förändringen samt uppnår ett 
sämre resultat. För att samla krafterna och möjliggöra lärande gäller det att ta hänsyn 
till vilka krafter som spretar på ett annat håll, och arbeta konstruktivt med att hantera 
dessa krafter om det hindrar arbetets framgång. 
 
2.3.3 Lärande på organisationsnivå 
 
Kollektivt lärande, som sker när medarbetarna i en organisation gemensamt uppnår 
förnyande kunskap, skiljer sig från det individuella lärandet. Samtidigt påminner 
processerna om varandra och kan med fördel avbildas som i figuren nedan, där 
kollektivt lärande följer individuellt lärande i en cirkelprocess. Kolb (1984) står 
bakom den inre cirkeln, medan Dixon (2005) är upphovskvinnan till den yttre. 
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 Figur lånad ur Haslebo och Nielsen (1998). 
 
 
Haslebo och Nielsen (1998) beskriver hur man som konsult kan arbeta i gruppen för 
att steg för steg underlätta att cirkeln skapas och sluts. Där steg 1 för individen 
handlar om en konkret upplevelse, är gruppens uppgift att tillsammans finna vad som 
är av vikt för gruppen och organisationen att utveckla eller förändra. Detta underlättas 
genom att man utvidgar de tillgängliga åsiktsstrukturerna genom dialog (Dixon, 
1994). Det kan röra sig om ett inledande möte med uppdragsställarna, där de 
gemensamt försöker finna problemets kärna. Om detta sker med en utvecklande 
dialog finns stora möjligheter att parterna tillför ny och intressant information. Om 
möjligt ska information också kunna tas från andra delar av organisationen eller 
samhället, eftersom andra grupper kan tillföra relevant information. I detta arbete är 
det intressant och viktigt att lyfta upp misstag och svårigheter.  
 
Ett inledande möte kan således innehålla alla steg i processen. Man genererar 
information från en bred kunskapsbas och bearbetar den utifrån organisationens 
behov av förändring. Mötesgruppen gör en gemensam tolkning av resultaten och tar 
ansvar för att den gemensamma tolkningen förs vidare i organisationen. 
 
När ledningen i ett inledande möte har gjort en gemensam tolkning av 
förändringsbehovet, innebär det inte att det finns täckning för detta i arbetsgrupperna 
som sedan berörs. Ett digert arbete består i att föra ut och integrera kunskapen med 
den kompletterande bild som sedan tillförs av gruppen. Cirkeln påbörjas och sluts ett 
flertal gånger under en konstruktiv och utvecklande förändringsprocess. Avgörande är 
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att ny information kommer från alla berörda parter, och att det sammantaget ger en ny 
bild som kan möjliggöra utveckling. Det ska gärna generera överraskningar, 
åtminstone för en del av de närvarande personerna (Haslebo, Nielsen,1998). 
 
Organisatoriskt lärande beskrivs av Dixon (1994) som en kombination och 
vidareutveckling av individuellt och kollektivt lärande. Individens erfarenheter leder 
inte nödvändigtvis till en ökad gruppkompetens.  Dixon menar att de olika 
föreställningarna och viljorna inom organisationen kan leda till konflikt. För att uppnå 
dialog kan feedback användas som ett instrument.  
 
Svedberg (2003) skriver att om en individ inte får en objektiv återkoppling på 
prestationer som den gör, har individen svårt att hitta ett mer ”vinnande” 
tillvägagångssätt. Han menar att det är viktigt att få en nyanserad återkoppling av sitt 
lärande för att individen ska kunna se samband och sammanhang av sitt sina 
handlingar och sina resultat.  Individen har här möjlighet att förändra sitt beteende 
och lära om. Han menar att det är som ett nytt sätt att kunna uppfatta och därmed se 
sina uppgifter med andra referensramar. 
 
 2.3.4 Lära av misstag 
 
Argyris (1990) utforskade konsten att lära sig av misstag och presenterade som 
resultat enkel och dubbel loop lärandet. Han menade att det är en stor skillnad på hur 
människor faktiskt beter sig i pressade situationer jämfört med vad man säger att man 
gör. Orsaken till detta är att individen går i försvar och undviker att förlora makt över 
situationen och tappa ansiktet. Fel och misstag slätas över och leder i bästa fall till ett 
ändrat yttre beteende, ett så kallat enkel loop lärande.  
 
Genom detta beteende undviker man att hantera de värderingar som ligger till grund 
för handlandet och går snabbt vidare i praktiskt arbete. Han föreslår att man istället 
ska fundera på vad som låg till grund för det ursprungliga handlandet, för att 
möjliggöra för gruppen att lära sig av händelsen på en djupare nivå. De styrande 
värderingar ska omprövas. Därmed underlättas att man i en pressad situation väljer att 
bete sig på ett nytt sätt. Detta betecknas som ett dubbel loop lärande. 
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___________________________________________________________ 
 
3  METOD 
I metod delen kommer vi att beskriva vilken metod vi har valt att använda oss av i 
denna undersökning. Hur vi genom litteraturgranskning sökt efter relevant forskning i 
området. Tillslut hur urvalet har skett samt metodflektion. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3.1 Val av metod 
  
Studiens syfte har varit att få en större förståelse av de upplevda effekterna vid ett 
förändringsarbete.  Den kvalitativa metoden som vi använde oss gav oss utrymme att 
få en insikt och förståelse för individers upplevelse av ett förändringsarbete. Genom 
att använda en kvalitativ datasamlingsmetod istället för en kvantitativ kan vi få en 
större insikt om individens upplevelse och erfarenheter. Vidare ansåg vi att det var 
lämpligare med en kvalitativ undersökning än kvantitativ utifrån att undersökningen 
äger rum i en tydligt avgränsad miljö dvs en enhet  inom den offentliga förvaltningen.  
 
3.2 Litteraturgranskning 
 
Vi började studien genom gör en litteratursökning och granskning. Vi använde oss av 
högskolan i Halmstads bibliotek samt gjorde sökningar med hjälp av databaser på 
internet för att hitta relevant litteratur inom området av vår frågeställning men även 
utifrån vilken tidigare forskning som är gjord. 
 
Vid litteraturgranskningen hittade vi ingen forskning som direkt berörde långsiktiga 
kvarstående effekter av förändringsarbete. Vi använde oss bland  annat av sökorden: 
organisationsutveckling, förändringsarbete och förändring i organisation.  
 
Tidigare dokumenterad forskning ger oss möjlighet att få information om vilken 
etablerad och använd metodik som har används (Backman, 1998). Informationen som 
tidigare forskning ger oss möjligheter att upptäcka är vilka brister som finns men 
också framgångsfaktorer. Genom tidigare genomförd forskning får vi ett visst 
teoretiskt perspektiv av en mängd data som vi kan använda eller förkasta (Eneroth, 
1992).  
 
3.3 Urval 
 
Vi valde att använda oss av ett förändringsarbete som var gjort 2003 inom den 
offentliga sektorn. Syftet med det förändringsarbete var att genom handledning 
förvärva ny kunskap som senare används för att omvärdera och utveckla sin 
arbetskunskap men också för sin personliga utveckling. 
 
Det var 13 personer som deltog i undersökningen 2003.   
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Vi tog kontakt med den ansvariga på Biståndsenheten och frågade om vi fick om vi 
kunde göra en studie med utgångspunkt från tidigare genomfört handledning med 
syftet att undersöka kvarstående effekter. 
 
Vi vände oss till de personerna som hade deltagit i det förändringsarbete som gjordes 
2003. Även om nya personer hade tillkommit på arbetsplatsen valde vi att endast 
inkludera de som deltog i studien 2003.   
 
3.4 Enkät 
 
Vi valde att använda oss utav en kvalitativ metod. Vi använde oss av öppna frågor i 
enkäten för att inte styra respondenten. Vi ville få en större förståelse över hur 
respondenterna upplevde förändringsarbete och om det finns några upplevda effekter 
kvar av det genomförda förändringsarbetet. 
 
Vi fick möjlighet att lämna ut enkäterna vid ett personligt möte med handläggarna. De 
hade möjlighet att ställa kompletterande frågor till oss och vi kunde informera om 
studien. Vi lämnade ut telefon nummer för att respondenterna skulle kunna ställa 
kompletterande frågor efter de hade läst enkäten. Information gavs om att deltagande 
var frivilligt och svaren behandlades anonymt.  
 
Enkäterna lämnades ut tillsammans med kuvert för varje enkät och respondent. Varje 
respondent la enkäten i sitt kuvert och klistrade igen det. Detta för att respondenterna 
ska kunna vara anonyma. Enkäterna samlades in av utredarna. 
 
Det var 12 personer som arbetade kvar på enheten men 2 var inte närvarande under 
den veckan respondenterna svarade och enkäterna skulle samlas in. Det blev då ett 
bortfall och 3 personer valde att inte svara på enkäten. Resterande 7 enkäter används 
som grund för analys. 
 
3.5 Databehandling 
 
Vi behandlade enkäten som vi fått genom att först läsa igenom svaren för att få en 
överblick av materialet. Vi försökte identifiera olika teman utifrån svaren från 
respondenterna. Vidare försökte vi jämföra och urskilja skillnader mellan svaren hos 
respondenterna. I analysen och resultatet har vi försökta visa på de likheter och 
olikheter som respondenterna har uppgivit utan att citera alla respondenternas svar. 
 
3.6 Metodreflektion 
 
Vi har medvetet valt att upprepa och i viss mån vara otydliga med frågeställningarna, 
för att undvika att leda respondentens svar. Detta har visat sig vara en fördel i 
efterarbetet, eftersom respondentens egna tankegångar har styrt svaret. Samtidigt har 
det kanske varit en källa till irritation och därmed gett tre blanka svarsblanketter.  
Frågeställningarna komplicerades ytterligare av att de skriftliga frågorna ofta var 
dubbla, det vill säga med två frågor i direkt följd. Detta resulterade i att vi ibland fick 
svar på den ena frågan, men inte den andra. 
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Muntliga intervjuer hade förmodligen gett mer uttömmande svar, dels eftersom man 
hade kunnat omformulera frågorna men även för att kunna observera kroppsspråk och 
mimik. Muntlig dialog är att föredra eftersom respondenterna har möjlighet att ställa 
frågor och få saker förklarade enligt Fjellner (2005). 
 
Enkät valde vi utifrån att vi vill att så många som möjligt skulle svara. Vi ville inte 
heller få en snäv bild över hur upplevelsen av förändringsarbete var genom att 
intervjua några få personer. Vi ville bredda istället för att gå på djupet med ett enskilt 
fall. Vi ville att så många som möjligt skulle ge sin version av upplevelsen av 
förändringsarbete. Intervju med alla som deltog i förändringsarbetet 2003 var inte 
heller möjlig utifrån tidsaspekten. En annan reflektion som författarna har är att 
respondenterna kanske hade för kort tid på sig att fylla i enkäten och detta kan 
förklara att vi inte fick svar på samtliga enkäter. 
  
En bra fråga i enkäten hade varit att be om respondentens definition av ett 
förändringsarbete. Utifrån de svar vi fick från respondenterna, som tyder på att 
handledningen inte sågs som ett förändringsarbete, hade denna frågeställning blivit ett 
förtydligande. Vi tror att tolkningen hos respondenterna av vad ett förändringsarbete 
innebär eller är, har ”hämmat” respondenternas svar. 
 
Vi tror att vår undersökning hade fått en högre validitet om alla respondenterna hade 
svarat på enkäten. I framtida forskning hade vi valt att intervjua för att få en djupare 
och bredare bild av gruppens/individens upplevelse av förändringsarbete, där alla i 
gruppen hade utvecklat sin bild av förloppet. Det är viktigt att det finns förtroende för 
utvärderarnas kompetens enligt Fjellner (2005). 
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___________________________________________________________________ 
 
4 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera det material som vi har fått fram genom 
enkätundersökning. Resultaten kopplas till det teoretiska materialet. Vi sorterar  
och strukturerar svaren för att hitta intressanta vinklingar. 
 
 
 
4.1  Förväntningar  
 
Följande svar gavs på frågan ”Har tidigare förändringsarbeten genomförts och hur har 
de karakteriserats?”. 
 
 
” Genom åren har ständiga förändringsarbeten pågått. Informationen har oftast varit 
bristfällig men har personligt försökt att hålla mig positiv” 
 
 
” Noll ställde mig och försökte se detta med öppna ögon utan en massa värderingar 
positivt ”något annat” – att träffa och arbeta med kolleger på för mig ett nytt sätt”  
 
samma person upplever som resultat av handledningen en 
 ”ökad vilja till samarbete inom kollegiet och en positiv känsla rent allmänt” 
 
Samtliga som svarade på enkäten önskade en förändring men det fanns en mängd 
olika tolkningar om vilken förändring som var behov av. 
 
” Ingen förändring i det ordets bemärkelse utan behov av utveckling i/av yrkesrollen” 
 
 
”Jag tror på handledning. Gärna mer till det personliga planet relationer.” 
 
 
4.1.1 Analys  
 
Det första citatet beskriver en inställning som också bekräftas i litteraturen. Det finns 
en trötthet på förändringsarbete som inte ger resultat. Att vara positiv eller vara 
neutral kan vara ett sätt för att undvika känna förändringen som ett misslyckande som 
Yukl (2002) beskriver. Förändringsarbeten är i sig är en källa till kunskap som ger 
möjlighet till dubbel loop lärande. 
 
Ser man inte handledning som ett förändringsarbete blir förväntningar oklara. En av 
biståndshandläggarna kommenterade skillnaden mellan förändring och utveckling av 
yrkesrollen. I enkäten kan vi se detta ställningstagande som en röd tråd.  
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I enkäten ser vi att flertalet av de som har svarat har önskan att hålla sig positiv eller 
neutral inför förändringsarbete. För att kunna delta i ett förändringsarbete helhjärtat är 
det en fördel att vara positivt inställd, visar litteraturen. Detta bekräftas av det andra 
citatet som ger ett tydligt samband. Parmander (2005) menar att i framförallt kommun 
och landsting genomförs förändring i stor skala och detta påverkar deltagarna som 
kan känna sig frustrerade och överkörda.  
 
Det finns en öppenhet för just handledning som metod för vidareutveckling, men 
förväntningar på vad utfallet ska vara är varierande. Enligt Bakka et al (1999) 
förändras samhället och människor skaffar sig större kunskap om både mänskligt 
beteende och organisationer. Detta leder till högre krav på individuell nivå. De två 
sista citaten bekräftar detta påståendet, men lyfter samtidigt upp frågan om vem och 
vad som styr ett förändringsarbete. Det finns ett antagande att organisationen är 
positiv till förändring bara kommunikationen och förtroende att tillräckligt. Man 
ignorerar att det kan finnas stora intresse skillnader mellan individer enligt Jacobsen 
och Thorsvik (1998).  
 
Individens erfarenhet från tidigare förändringsarbete påverkar inställningen till ett nytt 
förändringsarbete enligt Brunsson och Olsen (1997). Dilemmat ligger i att människor 
söker och vill ha förändring men är tveksamma inför anpassningen som det kräver 
som Parmander(2005) och Bakka et al (1999) beskriver. Detta kompliceras ytterligare 
genom att individens behov skiljer sig från andra individer i gruppen och 
organisationens behov och detta speglas framförallt i de två sista citaten.  
 
4.2  Mål och uppföljning 
 
I enkätundersökning framgår att målsättningarna i hög grad byggts på individuella 
behov.  
 
” Ökad  känsla att behov av kontinuerlig handledning är stor för att på allra bästa 
sätt uppnå  en professionell handläggning, samarbetet, konflikthantering 
förhållningssätt kollegor emellan – ökad tolerans” 
 
” Ja, alltid bra med en ”säkerhetsventil” som ju en handledning kan vara. 
Förändring i form av ökad förståelse ex för reaktioner hos olika samverkans partners 
o mig själv.” 
 
Uppföljningen har inte skett på senare tid, då fem av sju svarar nej på frågan om 
uppföljning har skett och de två resterande anger att uppföljningen gjordes av Eva 
Twetman. Hennes uppföljning skedde i samband med handledningens genomförande. 
 
 
4.2.1 Analys 
 
 
Upplevelsen av målet för handledningen skiljde sig åt. Då vissa såg till behoven inom 
gruppen, valde andra att se arbetet som en del av ett större system. Skillnaderna 
bestod av inställningen till vilken nivå förändringen skulle ske och inverka i 
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organisationen. Det framkom att behovet fanns på individ, grupp och 
organisationsnivå och det gemensamma målet för förändringsarbete inte var tydligt. 
Senge (1995) beskriver vikten av att se förändringsarbete som en del av ett större 
system.   
 
I enkätundersökning ges en bild av att målsättningen för handledningen har tolkats 
utifrån varje individ. Detta bekräftar Dixons (1994) teori om behovet av att lyfta 
individens tolkningar till en gemensam nivå genom en dialog. Handledningen 
initierades därför att gruppen hade uttalat ett behov av att öka kommunikationen inom 
gruppen. För att detta målet ska uppnås och stabiliseras i organisationen är det en 
fördel att i en gemensam dialog tydliggöra tolkningen av målet ”ökad 
kommunikation”.  
 
I förlängning innebär detta en risk för att små grupper i den stora gruppen bildas för 
att få gemensamma referensramar med åtminstone en del av gruppen. Det är viktigt 
att ledare uppmärksammar de processer uttalade och outtalade tidigt för att kunna 
hantera dessa (Senge, 1995).  En långsiktig strategi från ledningens sida är av vikt för 
att kvarstående effekter ska möjliggöras. Det kan vara positivt att upprätta konkreta 
delmål under processen som gör förändringsarbetet tydligare (Yukl, 2002).  
 
Hansson (2005) menar att strategin vid förändringsarbete ska vara oberoende av de 
modetrender som finns i samhället. Är handledning som metod en medveten satsning 
från ledningens sida för att stärka organisationens utveckling? För att få en långsiktig 
effekt ska den bygga på hela organisations behov och genomföras på ett målmedvetet 
sätt.  
 
Eventuellt har målet uppnåtts. Men uppföljningen försvåras av avsaknaden av tydliga 
”målstolpar”. Svårighet uppstod när gruppens lämnades av handledaren att själva 
sköta det fortsatta arbetet.  Ett svar tyder på att det fanns några tillfällen för 
uppföljning med samtalsgrupper. Dessa skedde utan handledare och upphörde efter ett 
par tillfällen. 
 
 
4.3  Delaktighet 
 
 
Svar på frågan ”Vilket behov ansåg du att det fanns för en förändring vid 
handledningstillfället?” 
 
” Har svårt för att koppla handledningen till förändring. Såg den handledning som vi 
fick som något bra som vi frågat efter.” 
 
” Utveckla gemensamt. Få en ”kick” att gå vidare.”  
 
Samma person svarar på frågan om målet för handledningen var tydligt definierad att;  
” Inte riktigt. Blev inte som jag tänkt mig.” 
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” Jag såg det inte som att vi behövde förändring. Vi behövde stödjande samtal i vårt 
arbete. Där vi hjälptes åt att ta reda på vad vi var ansvariga för och vad som var 
möjligt att göra för brukarna vi träffade.” Samma person ansåg att målet för 
handledningen var tydligt definierat. 
 
 
4.3.1 Analys 
 
Gruppen var genomgående positiv till handledningen. Forskningen visar att detta är 
nödvändigt för att förändring ska kunna genomföras (Blomberg, 2004). Valet av 
handledning som metod hade stort stöd i gruppen och detta visar också enkäten. 
Deltagandet vid handledning var god enligt Twetmans (2003) arbete. 
Förutsättningarna för att det skulle bli goda resultat var utmärkt. För att uppnår 
varaktigt och funktionell förändring krävs delaktighet (Henderson och MacAdam, 
1998; Blomberg , 2004) . Det krävs drivande krafter från enskilda individer för att 
förhindra ett återfall till gammalt mönster. 
 
Yukl (2002) menar att ledarens roll i förändring är att guida och informera om 
förändringsprocessen. Ledaren visar med sitt beteende hur viktig förändringen är. 
Handledningen kom som ett resultat av gruppens efterfrågan av stöd. En utomstående 
konsult genomförde handledning utan att ledare deltog i utförandet.  
 
 
4.4 Kommunikation 
 
 
Enkäterna påvisar en kvarvarande upplevelse av ett öppnare klimat. 
 
” Jag är tydligare vid hembesöken. Sätter gränser både vid hembesöken och vad som 
är möjligt för mig att ta på mig extra inom arbetsgruppen” 
 
” Blivit öppnare emot arbetskollegor. Vågar vara mer kritisk och säga ifrån när jag 
har en avvikande åsikt i vissa ärenden” 
 
” Ev mer lyssnade, eftertänksam” 
 
 
4.4.1 Analys 
 
 
Kommunikation handlar till stor del av tillit och förtroende. Bakka(1999) beskriver 
hur individer vågar att öppna sig och delge varandra sin ”tysta” kunskap. Ett uttalat 
önskemål från gruppens sida var öka kommunikation inom gruppen och mot externa 
kontakter. Respondenterna svarar i enkäten att kommunikationen har förändrats.  
Genom handledningar har individer vågat öppna sig och kunna uttrycka behov som 
tidigare har varit dolda för övriga medlemmar i gruppen. Förståelsen för varandra kan 
utvecklas genom handledning. Upplevelsen av stöd i arbetsgruppen bedöms som 
viktig och förbättrad. Medlemmarnas egna behov har uppmärksammats av 
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medlemmarna själva. Detta innebär att individer börjar reflektera och bearbeta sitt 
arbetssätt. 
 
Dixon (1999) menar genom att lyfta individens privata meningsstrukturer inom 
organisationen skapas det en möjlighet att utveckla organisationen. Det är inte alltid 
detta sker eftersom dialogen är bristfällig. Den kollektiva kompetensen utvecklas 
genom den individuella kunskapen och dela med sig av detta till sina kolleger för att 
få en öka förståelse och gemensam kunskap enligt Svedberg (2003). 
 
En del av utveckling av en organisation består i täta kontakter som skapar ömsesidiga 
normer och detta etablerar ett förtroende (Bakka, 1999). Genom enkäten framgår att 
gruppen har kommit en bit på vägen genom ett öppnare klimat och en förbättrad 
kommunikation.  
 
 
 
4.5 Kvarvarande förändring i arbete 
 
4 av 7  svarade att de inte upplevde någon förändring i arbete varken på individ eller 
organisationsnivå. 
 
” Jag fick lättare att släppa taget om svåra ärende. Insåg att vi var många runt dessa 
brukare, allting hängde inte på mig.” 
 
” Vi var under en  tid efter handledningen mer öppna och hjälpte varandra i 
olika/svåra ärenden. Det blev lättare att erkänna att man ibland behöver hjälp/stöd 
av kolleger.” 
 
4.5.1 Analys 
 
Att 4 av 7 upplever att ingen kvarvarande effekt av förändring har skett är både 
intressant och oroväckande. Den tiden som medarbetare ger av sig själv för att kunna 
möjliggöra en förändring har inte lett till ett tydligt resultat. Som litteraturen har 
beskrivit kan då uppstå en trötthet och delaktigheten minskar eftersom ingen 
förändring sker.  
 
Samtidigt svarar respondenterna att kommunikationen i gruppen har förbättrats men 
kan inte koppla detta till en direkt fråga om det finns kvarvarande förändringar. Detta 
ger en dubbeltydighet som skapar andra frågeställningar. Har utveckling skett på 
individnivå men inte på gruppnivå och därför inte tolkats som en etablerad förändring 
i organisationen? Är processen otydlig för respondenterna och förhindrar deras 
möjlighet att se förändringsstegen? 
 
Tolkning som kan göras av resultatet är att en förändring i tankesättet inte tolkas som 
förändring. Kan det vara så att förändring fortfarande är yttre konkreta företeelser och 
att inre processer inte räknas? Eftersom det inte omedelbart genererar till ett förändrat 
arbetssätt men också utifrån att organisationen strävar efter konkreta mål, uppstår en 
konflikt. 
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4.6 Rekommendationer vid förändringsarbete. 
 
På frågan ”vad hade du rekommenderat att tänka på vid ett nytt förändringsarbete?”, 
fick vi följande svar:  
 
” Tydlig i informationen. Handla ej för snabbt låt allt ta sin tid.” 
 
” Längre pågående period. Färre deltagare i grupp hl.” 
 
” Att alla skall vara väl medvetna om vad handledning  syftar till” 
 
4.6.1 Analys 
 
Som forskningen bekräftar efterfrågar respondenterna tydlighet gällande syfte med 
handledningen. Respondenterna upplevde att tidsramen var för kort. Handledning som 
metod kräver mer tidsåtgång för att grupprocesser ska stabiliseras (Twetman, 2003). 
Författarna kan här se en röd tråd i enkätsvaren som utmynnar i ovanstående 
konstruktiva feedback för det förändringsarbete som gjordes 2003.  Detta  speglar 
också skillnaden i läroprocessen för individer som beskrivs i teori kapitlet under 
rubriken individuellt lärande.  
 
Vi kan se att respondenterna efterfrågat och saknat tydlig ledning samt uppföljning.  
Yukl (2002) menar ledarens ansvar gentemot gruppen vid en förändring är bland 
annat: 
     - Kommunicera prioritering för förändringsarbete, hur viktigt förändringen är 

för organisationen. Ledaren har ett ansvar att möta de eventuella frågor, 
värderingar som medarbetarna har. 

     - Möta den krisen bland medarbetarna som ofta uppkommer. Ledarens uppgift 
är att ge support, klargöra värderingar och hur viktiga dessa är. 

     - Kommunicera värdering och förväntningar på arbete. Vad förväntas av mig 
som medarbetare? 

 
Författarna menar att en ledare inta ska vara osynlig vid ett förändringsarbete. Detta 
skickar signaler att det inte är viktigt med förändring. Medarbetarna har inte heller 
samma möjlighet att kunna uttrycka oro eller ställa frågor. Kommunikation mellan 
ledare och medarbetare är mycket viktig. Det är bättre att vara övertydlig och föra en 
dialog med sina medarbetare för att undvika att skapa en osäkerhet. 
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__________________________________________________________________ 
 
5     DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta kapitel diskuterar vi de resultat som vi tidigare i uppsatsen har redovisat. Vi 
beskriver vilken vidare forskning i ämnet som vi anser vara relevant samt vilka 
slutsatser som kan dras av materialet. 
_____________________________________________________________________ 
 
Studien visar att målet för förändring var olika för varje individ. Organisations mål 
var otydligt och gruppens mål var otydligt. Det är omöjligt att kunna arbeta 
konstruktivt och få en förändring om inte målet/förändringen är tydlig för varje 
medarbetare. De förändringsarbeten som inte är tydliga eller är gjorda med 
expertmakt hamnar ofta i skrivbordslådan eller i papperskorgen, och som litteraturen 
har visat kan det leda till trötthet för att genomföra förändring eftersom det inte blir 
någon kvarstående effekt. Blomberg (2004) menar att initialt är det viktigt att 
majoriteten är införstådda och ser målet för att kunna samarbeta för förändring.  
 
Organisationen som helhet saknar mål för detta genomförda förändringsarbete vad vi 
erfar. Handledningssamtalen inleddes som ett resultat av missnöje inom gruppen 
enligt Twetman (2003).  När drivkraften bakom strategiska förändringar handlar om 
en adaptions process där man helt enkelt anpassar sig till en given verklighet, ger det 
dålig stimulans av kunskapsutveckling enligt Rohlin, Skärvad och Nilsson (1995). 
 
Vid förändring i en organisation har ledaren ett stort ansvar. Medarbetarna behöver en 
tydlig dialog med ledaren för att kunna vara delaktiga i ett förändringsarbete. Som 
undersökningen har visat återfinns ingen tydlig röd tråd för vad förändringsarbetet 
skulle utmynna i. Författarna menar att ledaren ska vara delaktig vid alla 
förändringsarbeten för att möta de kriser, frågor och oro som uppkommer men också 
för att kunna lyssna in hur gruppen har resonerat. Ledaren bör stödja deras 
upplevelser om svårigheter, konflikter som uppstår och annat som påverkar arbetet. 
Ledaren har den formella makten och tar beslut som påverkar individer i 
organisationen. Författarna menar att för att ledaren ska få en så ”hel” bild som 
möjligt och kunna fatta bra beslut krävs delaktighet och tydlighet. 
 
Som Twetman (2003) skriver finns en svårighet vid grupphandledning eftersom 
ledaren inte bör ingå i gruppen. Forskning har visat att medarbetare är benägna att inte 
yttra sig när ledare är närvarnade vid handledning. Det är desto viktigare att ledaren är 
med och implementerar förändringen från början till slut. Ledaren ska tillsammans 
med gruppen hitta former för förändringsarbete. Genom att stötta och visa intresse för 
handledningen och visa att det är viktigt för organisationen samt gruppen att det 
genomförs. Inte minst följa upp arbetet. Vi anser att ett förändringsarbete inte kan ske 
om inte ledaren avsätter tid och har en strategisk plan för hur förändringen ska kunna 
genomföras. Upplever inte medarbetarna att ledaren och organisationen tar detta på 
allvar är det inte troligt att medarbetarna själva kan möjliggöra en förändring. 
 
Som Blomberg ( 2004) beskiver måste organisationen få med sig medlemmarna i en 
likriktningsprocess för att få en bestående förändring. I detta krävs att både ledare och 
medlemmarna är eniga om målet. Dilemmat kan också vara precis som Blomberg 
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(2004), Senge (1995) beskriver att varje individ har en egen agenda vid förändring 
som bör anpassas till organisationens mål. Individen ska uppmuntras att se sig själv 
som en del av ett system och varje bestånds del är viktig. I undersökningen har det 
visat sig att medarbetarna upplever att ledningen har dragit sig tillbaka och detta tror 
vi är en nackdel för gruppen och organisations utveckling.  Om inte ledningen 
förmedlar att detta är viktigt är det svårt för gruppen att visa uthållighet. 
 
Förändring sker på alla nivåer (individ, grupp och organisation) kontinuerligt trots att 
det motarbetas. Att förtydliga behovet av delaktighet i gruppen ökar förståelsen av 
målet för förändringen. Enligt vår uppfattning visar enkät undersökningen på en ökad 
kommunikation i gruppen som följd av handledningstillfällena. En ökad 
kommunikation ger också effekter i förståelse för varandra och med detta kommer 
också den ”tysta kunskapen” fram som finns latent i gruppen. Därigenom ökar den 
yrkesmässiga kompetensen. Kommunikationen kan också förändra hur vi ser på 
varandra och främja tilliten. I början var denna tendens tydlig vid handledningen men 
har enligt enkäten fallit i glömska. Effekten kvarstår inte enligt enkäten fullt ut.  
 
En analys före handledningen i kombination med en kontinuerlig uppföljning hade 
påmint alla inblandade om det arbete som genomförts och det arbete som återstod att 
genomföra. Detta hade också underlättat en dubbel loop inlärning, där djupare 
värderingar i gruppen kunde lyftas och omvärderas med en tydlig referens till hur 
gruppen fungerade från början. 
 
Fjellner (2005) menar att en utvärdering bör göras kort efter förändringsarbete slutförs 
för att ge relevant resultat. Svaren på enkäter ger en ambivalent bild där man dels 
anser att det har skett en förändring men på en direkt fråga uppger att ingen 
förändring har skett. Beror detta på att individerna inte kan se förändringen, att 
vardagen kallar på uppmärksamhet och att det inte finns tid för vidare 
reflektion/uppföljning av arbetet som har skett? Eller är det faktiska resultatet att 
ingen förändring har skett?  
 
En uppföljning på längre sikt hade möjligtvis kunnat ge en intressantare inblick i 
kvarstående effekter om man hade haft tillgång till tydliga parametrar som skulle 
uppnås. En förutsättning för att skapa dem är en inledande bedömning av situationen 
och i möjligaste mån mätbara mål. Upplevelsen av förändring färgas av ögonblicket 
och detta gör det svårt att se förändring över tid. Analysen som har skett efter 
intervjuerna bygger därför i hög grad på andras slutsatser om typiska svårigheter som 
uppstår i arbetet mot förändring.  
 
Förändring är ett levande verktyg. Om det inte fortsätter med diskussion på vilket sätt 
som förändring ska ske och vad som ska förändras, finns inte heller någon möjlighet 
att befästa en förändring enligt författarna. Vi tror att uppföljning på olika sätt och 
konstellationer möjliggör att befästa förändringen. Som vi tidigare beskriver kommer 
vardagen in och arbetsuppgifter kan ta överhand, det är viktigt att ta sig tid för att 
jobba med förändringen. Finns inget förtroende för arbetssättet som används i ett 
förändringsarbete kan inte heller ett objektivt förhållningssätt för arbete finnas.  
 
Vi kan också se i enkät svaren att respondenterna inte upplever någon kvarvarande 
förändring men i frågor om kommunikation kan uppleva ett öppnare klimat. Är det så 
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att förändring av ett öppnare klimat inte räknas som en förändring? Författarna anser 
att ett förändrat klimat på arbetet eller förändring i tanken kan ge förändring i arbetet. 
Denna förändring ska inte nonchaleras då det kan ge oanade effekter på en individs 
möjlighet att utvecklas och stärka sin egen identitet på arbetet. Genom detta kan 
motivation stärka och ge nya infallsvinklar på arbete. Ett öppnare klimat med 
konstruktiv feedback ger en större förståelse för varandra och den ”tysta” kunskapen 
delges. 
 
Tre personer valde att inte svara på enkäten. Som det gick att läsa från Twetman 
(2003) rapport var 4 personer negativa till handledningen och förändringsarbetet. Vi 
kan inte dra några slutsatser utifrån detta men det är ett observandum. Metoden för att 
genomföra ett förändringsarbete kan spela roll för motivationen att delta i ett 
förändringsarbete.  
 
Författarna menar att framtida studier om effekter av förändringsarbete är av vikt. Tex 
att ytterligare utforska hur medarbetare upplever förändringsarbete. Handledning är 
ett sätt att kunna arbeta med förändring. Finns det ett optimalt sätt att genomföra 
förändring för att få en kvarstående effekt av arbetet? Vilka andra metoder är 
fruktbara? 
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Bilaga 1 
 

ENKÄT 
 
Antal tjänsteår som biståndshandläggare:  
 
 
 
1. Har tidigare förändringsarbete genomförts och om hur har de 

karakteriserats? 
 
2. Vilket behov ansåg du att det fanns för en förändring vid 

handledningstillfället? 
 
3.            Upplever du att målet med handledningen var tydligt definierad? 
 
4. Vilket var ditt syfte med handledning och stämmer de överens med de målen 

som enheten och organisationen hade? 
 
5.  Vilka förväntningar hade du på handledningen?  
 
6. Upplever du någon förändring av ditt sätt att arbeta i gruppen efter 

handledningen? 
 
7. Kan du nämna ett specifikt sätt som du har förändrat ditt sätt att arbete eller 

beteende efter handledningens tillfällena och upplever du detta förändrade 
sättet på ett positivt eller negativt sätt? 

 
8. Finns det något beteende eller arbetesätt  som intialt förändrades vid 

handledningen tillfällen men som inte kvarstod och kan du uppge varför du 
tror att det blev så? 

 
9 Har du någon negativ upplevelse av handledning som metod vid 

förändringsarbete? 
 
10. Blev det förändring (arbetsmässigt eller tankemässigt) som du önskade efter 

handledningstillfället? 
 
11. Skulle du vilja detta sättet att arbeta med förändring fortsatte? Motivera för 

och emot? 
 
12.            Hur har handledningstillfällena följs upp? 
   
13.  Har ni fått feedback från ledningen och på vilket sätt? 
 
14. Hur upplever du arbetsgruppens arbetssätt före, handledning 

efterhandledning och i nuläget?  
 
15. Upplever du din roll som biståndshandläggare förändrad efter 

handledningenstillfällena när du möter externa kontakter? Upplever detta är 
kopplat till handledningstillfällena eller finns andra aspekter som har gjort att 
förändring har skett.  

 
16. Upplever du att organisationen förändrats till följd av handlednings tillfällen 

tex mål  och arbetsmiljö 
 
17            Vad hade du rekommenderat att tänka på vid ett nytt förändringsarbete? 
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