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Abstract 
 
First we would like to inform our readers that the language of this paper is Swedish.  
 
Our point of departure in this paper is a result of exhaustion and a degree of anger around the fact 
that changes in organizations fail over and over again. It is not new that we are unable to handle 
changes but still we continue to try to solve it the same way that we have tried to do so many 
times before; by producing more and more texts, where all of them seem to have the same 
message. Either they consist of generalizations that do not work in practice or they are just a set 
of obvious statements. 
 
Our frustration with this knowledge made us want to do something else. We decided to take an 
exciting journey to see if we could get an idea about what could be missing in today’s 
organizational changes. Since we did not really know what we were looking for, but still had an 
idea of where we were going, we chose to use an abductive method. To present our journey in 
written form, we used a narrative method. We wanted to try to write a text that would capture the 
readers’ interests and make them feel that they were a part of our journey. Since we do not want 
to ruin the experience for the readers we will not reveal more about where we landed in the end, 
instead we wish you enjoyable reading. 
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Sammanfattning 
 
Utgångspunkten i vår uppsats grundar sig i en uppgivenhet och en viss ilska kring det faktum att 
förändringsarbete i organisationer gång på gång misslyckas. Det är ingen nyhet att vi inte riktigt 
klarar av förändringsarbete, men trots det så fortsätter man att försöka lösa problemen på samma 
sätt som innan; genom att producera fler och fler texter, där alla verkar i princip säga samma sak. 
Antingen formuleras generaliseringar som inte håller i praktiken eller så slänger man ur sig ett 
gäng självklarheter. 
 
Vår frustration över denna insikt fick oss att vilja göra något annat. Vi gav oss ut på en 
spännande resa för att se om vi kunde få en idé om vad som kunde tänkas saknas i dagens 
organisatoriska förändringsarbeten. Eftersom vi inte riktigt visste vad vi sökte men ändå hade en 
tanke om vart vi var på väg så valde vi att använda en abduktiv metod. För att sedan presentera 
vår resa i skrift använde vi oss av en narrativ metod. Vi ville försöka skriva en text som kan fånga 
läsarnas intresse och få dem att känna att de kan följa vår resa. För att inte förstöra upplevelsen 
för läsarna ska vi inte avslöja mer om vart vi landade, utan önskar istället trevlig läsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  tur, tips, lärdomar, förändringsarbete, abduktion, gynnsam vändning 



 

 3 

Innehållsförteckning  
 
1. Inledning......................................................................................................................................4 
2. Metod ..........................................................................................................................................5 
3. Otur..............................................................................................................................................8 
4. Tur .............................................................................................................................................12 
5. Retur ..........................................................................................................................................24 
6. Apropå.......................................................................................................................................26 
7. Förslag till fortsatt forskning.....................................................................................................27 
8. Källförteckning..........................................................................................................................28 

 



 

 4 

1. Inledning  
 
Under vår studietid har en frustration vuxit fram hos oss, speciellt när det gäller 
populärlitteraturen inom organisationsområdet. Trots år av vetskap om att dagens texter inte 
fungerar, formuleras ständigt nya i samma anda. Man kommer inte lägre. Det verkar, trots en 
insikt om texternas och metodernas oförmåga, finnas en tro om att samma beprövade metoder 
trots allt ska lösa problematiken. Detta gör sig tydligt gällande på området förändringsarbete. Det 
är ett viktigt område som vi alla kommer i kontakt med på något sätt och är något som har 
intresserat mänskligheten sedan mycket långt tillbaka. Vår utgångspunkt i vår uppsats grundar sig 
i en uppgivenhet och en viss ilska kring det faktum att förändringsarbete i organisationer gång på 
gång misslyckas samt de löjeväckande försök som görs att lösa problematiken. Man vet om att 
modellerna och texterna inte fungerar men ändå fortsätter man att producera samma texter och 
samma modeller, alla verkar i princip säga samma sak. Antingen formuleras generaliseringar som 
inte håller i praktiken eller så slänger man ur sig ett gäng självklarheter. 
 
Vår frustration över denna insikt har fått oss att vilja göra något annat. Vi vill ge oss ut på en 
resa, en spaning efter förändring, kasta oss ut utan att veta vart vi landar. Syftet med spaningen är 
att vi vill se om vi möjligtvis kan hitta en ledtråd som kan hjälpa oss att få en idé om vad som kan 
tänkas saknas i dagens organisatoriska förändringsarbeten. Under vår resa kommer vi att vara 
öppna för alla möjliga vägar och ideér som vi kan tänkas stöta på, för att inte riskera att missa 
viktiga ledtrådar. Därav har vi på intet sätt avgränsat vår uppsats. 
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2. Metod  

 
Som forskare vars syfte är att producera kunskap om samhället och organisationer så finns det i 
princip två vägar att gå. Den ena är deduktion och den andra är induktion.1 Deduktion brukar 
kallas bevisföringens väg och innebär egentligen att man utgår från generella principer för att 
kunna dra slutsatser om enskilda händelser. Många företagskonsulter arbetar på detta sätt.2 Vid 
deduktion så följer slutsatsen enbart av vad man redan har i premisserna. Induktion är 
upptäcktens väg.3 Det är när man utifrån en enskild händelse sluter oss till en princip eller en 
generell lagbundenhet.4 Vid induktion kan man inte få fram mer än vad som faktiskt observerats. 
 
Sedan finns det även ett tredje alternativ och det är abduktion. Abduktionen är den metod vi har 
valt och man kan se abduktion som ett försök att tänka effektivt, då man vid abduktion kan nå ny 
kunskap även om man använt sig av felaktiga hypoteser. Samtidigt behöver man inte lägga ner 
för mycket kraft på felaktiga hypoteser, då man kan byta riktning efter hand. Den abduktiva 
metoden jämförs ofta med detektivhistorier eller kriminalromaner. Barbara Czarniawska lyfter 
fram hur försöket att klara upp ett brott i en deckare faktiskt är en abduktiv metod.5 Som detektiv 
försöker man rekonstruera en händelse, man provar sig fram, letar efter spår och måste vara 
beredd att ändra sig under resans gång. Även om man först trodde att det var hustrun som hade 
mördat maken så kan jakten på att bevisa den hypotesen leda fram till ny kunskap som gör att 
man tillslut hittar den riktiga förövaren. Om deduktionen vill bekräfta sanningen och induktionen 
hitta en sannolik sanning så har abduktionen ett annat syfte. Den kan introducera något nytt utan 
att egentligen behöva göra några anspråk på en sanning. Abduktionen kan med andra ord skapa 
ny kunskap och förståelse utan att intressera sig för sanningar.  
 
Det är något som intresserar oss och som en medveten läsare antagligen också kommer att märka 
av. Vi tycker att det uppstår en viss lekfull poängfullhet då vi själva försöker visa vår abduktiva 
resa ”På spaning efter förändring” och inte bara nöjer oss med att kommentera det här under en 
rubrik som heter ”metod”.  
 
Genom valet av stil i vårt skrivande har vi försökt skapa en känsla av rörelse i vår text. 
Förhoppningen har varit att läsare ska känna att han eller hon får följa hur vi har gått till väga i 
vår spaning. Det är anledningen till att vi har anlagt en mer narrativ skrivandestil i uppsatsen. 
Med andra ord har vi försökt skriva en berättelse om vår spaning. Vi är givetvis en del av vår 
spaning och därför vore det poänglöst att skriva texten utan att visa vår delaktighet. Det hade 
annars blivit lite som en detektivhistoria där man inte får följa detektivens tankegång under hans 
eller hennes spaning. Det går säkert att skriva en intressant text på det sättet också, men vi tror att 
om man får följa detektivens tankar så ger det ytterligare en dimension till texten. Därför har vi 
även på sätt och vis använt oss av en narrativ metod för att beskriva abduktiva resa. 
 

                                                 
1 Andersen I. 1998, s. 29 
2 Andersen I. 1998, s. 30 
3 Holme I.M. Solvang B.K. 1997, s. 51 
4 Andersen I. 1998, s. 30 
5 Czarniawska B. 1999, s. XX 
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Bara för att det är en berättelse som vi har skrivit så betyder det inte att det är fiktion. En vanlig 
föreställning är att om man går utanför de vetenskapliga ramarna för en text så blir det inte 
vetenskap längre utan fiktion. Berättelser är egentligen väldigt vanliga inom organisationsfältet. 
Den narrativa formen av kunskap ligger väldigt nära empiriska undersökningar, kända som case 
studies.6 Organisatoriska berättelser överlag är av stor vikt då de fångar organisationslivet på ett 
sådant sätt som ingen sammanställning av fakta någonsin kan. En berättelse kan dessutom 
producera generaliseringar och djupa insikter utan att hävda universell status.7 Den narrativa 
kunskapen håller på att få mer och mer relevans för organisationsstudier. Detta betyder dock inte 
att den behöver tävla med den logisk-vetenskapliga kunskapen, utan dessa kan finnas sida vid 
sida i organisationsteori precis som i organisationers verklighet.8  
 
Den narrativa synen på kunskap består i att man organiserar sina upplevelser runt avsikten av 
mänskliga handlingar. Ploten är det grundläggande medel med vilket specifika händelser sätts i 
en meningsfull helhet.9 Med andra ord kan man se ploten som handlingen eller den röda tråden i 
berättelsen. Vad är det då som kännetecknar en berättelse och vad är en berättelse? Svaret på 
denna fråga är att det finns många olika definitioner och förhållningssätt. Forskningen om 
narrativ teori och metod är fortfarande inne i ett explorativt stadium, så det finns inte ännu en 
given definition som man kan luta sig mot. Den mest refererade definitionen på en berättelse är 
dock Aristoteles. Han hävdade att en berättelse har en början, ett mittparti och ett slut.10

 Man kan 
utskilja två speciellt inflytelserika förhållningssätt som forskare har använt för att definiera vad 
en berättelse är. Den ena är temporalitet som innebär att man i enlighet med Aristoteles definition 
presenterar en enhetlig sekvens av händelser, i kronologisk ordning, där den avslutande 
händelsen är kopplad till den initiala. Temporaliteten innefattar även ett antagande om kausalitet, 
alltså orsakssamband. Händelser kopplas alltså till varandra inte bara genom kronologi utan även 
genom orsakssamband. Händelse X orsakar till exempel händelse Y. Koherens är ett annat 
centralt kriterium i diskussionen kring vad en berättelse är. Det innebär att för att en text ska 
kunna uppfattas som en berättelse och vara begriplig så måste de olika delarna av berättelsen 
utgöra en sammanhängande enhet.11 
 
På frågan om kronologisk tidsföljd och kausalitet verkligen måste ingå i en berättelse är det i dag 
många som svarar nej. Dessa kriterier har kritiserats för att vara allt för stränga och snäva. I vissa 
berättelser, t.ex. de postmoderna, har många händelser inga tydliga kausala kopplingar till det 
material som omger dem. Detta illustrerar svårigheten med att försöka fastställa absoluta kriterier 
för vad en berättelse är. 12 
 
Vi har åtminstone konstaterat att en poängfylld berättelse behöver någon form av handling, intrig 
eller plot. Det finns en problematik inom den narrativa teorin och metoden eftersom de olika 
distinktionerna inte betyder samma sak utan helt enkelt är en begreppslig djungel.13 Vi har valt att 
prata om begreppet plot i meningen handlingen eller den röda tråden i berättelsen. Man kan säga 

                                                 
6 Czarniawska B. 1999, s. 15 
7 Czarniawska B. 1999, s. 16 
8 Czarniawska B. 1999, s. 15 
9 Czarniawska B. 1999, s. 14ff 
10 Johansson A. 2005, s. 122ff 
11 Johansson A. 2005, s. 124ff 
12 Johansson A. 2005, s. 125 
13 Johansson A. 2005, s. 128 
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att en enkel form av plot är resan mellan två jämviktstillstånd14, men man kan även utveckla och 
föra in andra parallella ploter och länka samman dem eller kombinera dem på olika sätt. 
 
I vår text har ploten växt fram gradvis i takt med att vi själva kommit längre i vår spaning. Vår 
tanke var att låta läsaren få följa med på vår resa. För att underlätta för läsaren att märka av de 
olika spåren vi följer, de olika faserna vi på sätt och vis går igenom samt de olika vändningar som 
uppstår, har vi valt att göra vissa justeringar i efterhand. Det mesta är återberättat som det faktiskt 
hände, men ett par saker har stuvats om lite. Det är som Czarnaiwska säger ”En berättelse är 
alltid kronologiskt strukturerad även om berättaren ibland stuvar om kronologin för att skruva 
upp effekten”.15  
 
Vår uppsats saknar en klassisk teori- och empiridel och då vi startade vår spaning relativt 
förutsättningslöst så visste vi inte var vi skulle hamna. Vi valde därför att inte göra några 
avgränsningar från början. Vår syn är att det troligen skulle gå emot vissa av fördelarna med den 
abduktiva metoden, vi ville hålla oss öppna för nya spår. Vi använde oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en närhet till 
forskningsobjektet.16 Under intervjuerna vi genomförde, som varit mer eller mindre formella, har 
vi försökt ställa öppna frågor men även följt upp med följdfrågor. Som man vanligtvis gör vid 
denna intervjuform så spelade vi in det som sades. Det var viktigt för oss då vi inte bara var 
intresserade av vad respondenten hade att säga rent innehållsmässigt, utan även på vilket sätt 
personen pratade och vilken vokabulär som användes.  
 
Det är nog svårt att använda sig av kvalitativa undersökningar utan att närma sig 
forskningsmetoden hermeneutik. Ordet kommer från det grekiska ordet hermeneuo efter den 
grekiska guden Hermes och det betyder just ”tolka”. Hermes var, i den grekiska mytologin, 
budbäraren som framförde gudarnas budskap till folket. Dessa budskap var obegripliga för 
människorna att förstå och därför blev Hermes tolk åt gudarna. I den hermeneutiska 
forskningsmetoden är såldes tolkning en central del. Man ägnar sig inte åt sökande efter en 
absolut sanning då det inte existerar någon sådan enligt den hermeneutiska kunskapsteorin.17 Vi 
ser tolkningen som en naturlig del av vårt uppsatsskrivande och vi tror att den kan vara fruktbar 
även vid medvetna ”feltolkningar”. Genom att tolka vissa saker på ett nytt sätt kan man komma 
in i nya intressanta resonemang. Vi ser att tolkningen är en del av abduktionen; hur man tolkar 
olika spår för att komma vidare i sitt sökande.  
 
Som en del i vår abduktiva resa har vi valt att presentera så mycket som möjligt av empirin i vår 
text innan vi har tolkat den. Detta för att sedan låta läsaren följa med i vår tolkning och hur vi har 
använt oss av respondenternas tankar för att komma vidare.   
 

 

                                                 
14 Czarniawska B. 1999, s. 65 
15 Czarniawska B. 2005, s. 45 
16 Holme I.M., Solvang, B.K. 1997, s. 92 
17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 
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3. Otur 
 
Förändringsarbete i organisationer är ingen lätt sak och gång på gång misslyckas man. Så fort 
människor är inblandade så har de en tendens att krångla till det. Folk som inte gör som de ska, 
folk som inte förstår och folk som inte vill förändras. Många texter om förändring citerar 
Machiavelli för att understryka svårigheten med förändring.18 
 
"Det finns ingenting så svårt att ta itu med, 
ingenting så vådligt att leda, 
ingenting så osäkert i framgång, 
som att söka införa en ny tingens ordning.” 
 
När man har lyft fram detta citat, pratar man sedan ofta om en modell som man kan följa för att 
lyckas med förändringsarbete. Olika steg som man ska gå igenom för att minska motstånd mot 
förändringen och för att få alla med på ”tåget”, beskrivs. Det finns många som tycker att 
förändringsarbete är viktigt och något som vi måste kunna klara av. Därför finns det väldigt 
många framgångsmodeller för hur man ska lyckas och konsultföretag har ofta sina egna modeller 
som de säljer till sina kunder. Men trots alla dessa texter så misslyckas vi fortfarande med 
förändringsarbete. Organisationer tar in dyra, erfarna konsulter som ska hjälpa dem, men även 
dessa misslyckas. Hur kommer det sig? Vissa hävdar att det beror på att man inte lyckas använda 
modellerna på rätt sätt, att de fungerar men att problemet ligger hos dem som ska följa 
modellerna. Är det verkligen så?  
 
Mycket av det som skrivs är relativt ytliga självklarheter, stora ord som låter bra men där man 
känner att författaren har lämnat en hängande i luften. Otaliga gånger har man hört hur viktigt det 
är att skapa engagemang, dialog, samordning och  kommunikation. Sedan, när man väl står där 
och ska genomföra en förändring, så känns det antagligen inte lika enkelt och självklart som det 
gjorde när man läste texten. Då kommer frågan hur det ska gå till. Det är inte så lätt som det ofta 
framställs. Men vad ska vi göra istället? Eftersom förändringsarbete är så viktigt och samtidigt så 
svårt så måste vi kanske ändå försöka formulera texter som behandlar det, men på ett annat sätt.  
 
Förändringsarbete i likhet med mycket annat är något som vi inte har full kontroll över och vi kan 
inte säga exakt hur man ska göra för att lyckas. Dessutom föredrar många människor texter som 
presenterar saker på ett enkelt sätt. Då är steget inte långt till att ta till självklarheter. Det är 
lockande och det är lätt att bli förförd av enkelheten, trots att man kanske egentligen vet att det 
inte är så enkelt och trots att man förmodligen kommer att bli besviken senare. 
 
Vi tror att det behövs personer som har förmågan och vågar skriva andra typer av texter inom 
detta viktiga område. Författare som kan säga något annat, något mer än självklarheter. Samtidigt 
är vi inte ute efter att de ska skriva detaljerade ”how to”, för det tror vi inte heller fungerar. Det är 
dock en stor utmaning att lyckas säga något betydelsefullt, men på samma gång ta avstånd från 
resonemang som presenteras som färdiga lösningar. Vi måste dessutom komma framåt, så det 
hjälper inte heller att formulera texter som bara kritiserar andra författares texter.   

                                                 
18 T.ex. http://www.vinco.se 
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Vi blev glada när vi en dag upptäckte att det faktiskt finns personer som är medvetna om 
svårigheterna vi beskriver och som ändå är villiga att skriva något om förändring. Nyligen har det 
kommit ut en bok som är skriven av två författare som har lyckats förstå problematiken och har 
skrivit något annat. Äntligen kan vi börja känna oss lite mer hoppfulla. Författarna är Mats 
Alvesson och Stefan Sveningsson. Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet 
och har givit ut många böcker inom lednings- och organisationsområdet. Sveningsson är 
ekonomie doktor, även han vid Lunds universitet. De har skrivit åtminstone en bok gemensamt 
om organisationer och ledning tidigare. Alldeles nyligen skrev de boken Förändringsarbete i 
organisationer. I boken följer författarna ett försök att förändra organisationskulturen i ett 
företag. Förändringsprojektet stöter på alla möjliga problem och svårigheter under dess gång. 
Boken avslutas med att författarna formulerar 15 lärdomar, som de vunnit under fallstudien. 
 
Som nämndes tidigare så intresserar vi oss för de nämnda författarna på grund av att de är 
medvetna om den problematik vi talar om och ändå vågar de göra ett försök att säga något och 
dra viktiga lärdomar utifrån den fallstudie som de utfört. De säger att mycket som presenteras 
som förslag till förändringar inte säger så mycket mer än att man ska göra något positivt och 
befria sig från det som är negativt. De är noga med att pointera att de inte vill komma med 
ytterligare självklarheter som så många tidigare gjort, utan säga något nytt och användbart. 
Äntligen, tänker vi, är det någon som förstått att fler självklarheter inte är vad 
organisationsvärlden behöver. Så här kommenterar de hur de har tänkt kring svårigheterna: 
 
”Efter att ha uttryckt denna skepsis förstår vi att vi kanske har målat in oss i ett hörn. Vi 
förtjänar förmodligen också kritik för att vi försöker formulera några lärdomar som kan ha 
relevans för praktiskt arbete med förändringar. Men vi försöker vara lite mer försiktiga och gör 
inte anspråk på att ge ett recept på hur man ska agera för att vinna framgång. Men vi menar att 
vårt fall – i kombination med allmän kunskap om organisationskulturer och förändringsprojekt – 
visar att nedanstående frågor måste ägnas stor uppmärksamhet.” 19 
 
Därefter har de formulerat sina femton lärdomar som de säger framförallt avser kulturella 
förändringsprojekt. Vi tror att, så länge det inte handlar om extremt konkreta förändringar, så 
påverkar de även de kulturella delarna och kan därför ses som tips för förändringsarbete i stort. 
Lärdomarna kan sammanfattas som följer: 
 
 

1. Se omvandlingen av organisationen som en fråga om självomvandling, alltså vi ska 
förändras, inte ”de andra”.  

 
2. Arbeta med måttfulla, realistiska ambitioner, inse att det bara är möjligt att nå små 

framsteg inom den närmaste framtiden.  
 

3. Man måste ha uthållighet och anlägga ett långsiktigt perspektiv. Snabba lösningar 
fungerar inte. 

 

                                                 
19 Alvesson M. Sveningsson S. 2006, s. 237 
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4. Det är viktigt att man integrerar planering och genomförande och ett ständigt pågående 
uppföljningsarbete. Alla måste ta del av hela projektet. 
 

5. Det är viktigt att klargöra rollerna och ta hänsyn till identiteter. Människor måste bli 
medvetna om hur de uppfattar sig själva i förhållande till förändringsprogrammet och 
förvissa sig om att denna uppfattning delas av andra. Rollförväntningarna måste 
harmoniseras med identiteterna och diskrepanserna klaras ut. 

 
6. Utveckla en grundläggande föreställning om förändringsprogrammet. Man skall så långt 

som möjligt skapa en sammanhängande kommunikation. 
 

7. Det måste finnas en stark vi-känsla i förändringsarbetet, så att förändringen känns 
angelägen för dem som tillhör och symboliserar ”oss”. Viktigt att de som jobbar med 
förändringen inte tillskrivs negativa avsikter. 

 
8. Undvik det självklart goda. Speciellt kulturella förändringar blir i viktiga avseenden 

lättare att genomföra om man kritiserar vissa dominerande inriktningar och föreslår 
kontroversiella saker. Att tala varmt för det självklart goda, till exempel kvalitet, 
kundorientering, tillväxt eller respekt, leder sällan någon vart. Det som däremot skakar 
om människor och som leder till diskussion har större möjligheter. 
 

9. Sätt fokus på innebörder istället för på värderingar, eller sätt åtminstone större fokus på 
dem. 

 
10. Kombinera press och dialog. Det är viktigt med uppföljande möten och en blandning av 

press och dialog. Man ska inte se organisationsförändring som en tydlig 
envägskommunikation. Viktigt är ett intresse för dialog, meningsskapande, rapportering, 
uppföljning och feedback mellan olika kärngrupper. Påminnelser och tjat blir också 
viktiga. 
 

11. Det krävs en skicklig hantering av känslor och symboler – man ska kunna formulera 
budskap som vädjar, inte bara till förnuftet och intellektet, utan också till känslan och 
fantasin. Det betyder att man måste undvika symbolisk anorexi. Förändringsarbetet kräver 
att man visar upp en högre grad av entusiasm för att bli trovärdigt och ha en möjlighet att 
slå an. 
 

12. Det är viktigt att ta det lokala meningsskapande som äger rum i organisationer under 
förändring på allvar. Man måste knyta an till människors erfarenheter. Det betyder att 
man bör förankra idéer och ideal i den lokala organisatoriska kontexten och försöka 
undvika att upprepa standardformuleringar. 

 
13. Vara ytterst uppmärksam på processen och mottagandet. Här är det viktigt att rikta 

uppmärksamheten mot meningsskapandet hos alla de aktörer som är engagerade i 
förändringsinitiativet. Lärande och anpassning betyder mycket, liksom också omprövning 
av planer, granskning av processen och revidering av ideér och roller. Man startar för att 
se vad som händer och eventuellt ompröva arbetets inriktning. 
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14. Låt kulturella teman stå kvar på dagordningen, undvik att bocka av ”kulturarbetet” och 
sedan gå över till något annat. Det kräver istället ständig bevakning och explicit och 
symbolisk bearbetning.  

 
15. Det är klokt att tänka sig för innan man engagerar sig i ett förändringsprojekt. Det är bara 

en myt att förändring alltid är bra.  Lägg ner mer tid, energi och resurser på färre projekt 
så blir det också bättre.20 
 
 

Lärdomarna som de presenterar känns lockande. Redan valet av ordet lärdomar känns bra. Man 
får en känsla av att det är något viktigt som författarna har lärt sig och ska presentera, samtidigt 
som det inte känns överdrivet. Ordet lärdom gör även att det känns mer personligt och mer likt 
erfarenhet än någon fantastisk sanning som de har upptäckt. Det ger ett trovärdigt och rimligt 
intryck. Författarna försöker undvika att prata om stora ord och begrepp som låter bra, men som 
spricker som en ballong när man försöker tränga in på djupet. På så sätt blir det inte lika 
fantastiskt och fullt av höga förhoppningar som de som beskrivs i populärlitteraturen som utlovar 
framgång om man bara tar tills sig deras framgångsmodell. Istället känns de bra, genomarbetade 
och realistiska. Det känns som att det är viktiga saker som författarna har tagit upp. 
 
 

                                                 
20 Alvesson M. Sveningsson S. 2006, s. 238ff 
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4. Tur  
 
Man kan även tolka ordet lärdomar på ett annat sätt. Något man lärt sig, en dom. En smått 
obehaglig association till företeelsen att döma någon dyker också upp hos oss. En dom känns 
väldigt definitiv. Ordet lärdom insinuerar att de verkligen ”har lärt sig något” som de bara måste 
dela med sig av. På något vis ändå en förklaring av ”så här är det man ska göra, detta måste man 
tänka på och gör man det så kommer det att gå bra”. De säger till och med uttryckligen att dessa 
frågor måste ägnas stor uppmärksamhet. Då kan man nästan känna sig lite lurad, som om den 
lilla, ursäktande förklaringen om deras medvetenhet om problemet bara var en retorisk strategi 
varpå de kunde skriva vad som helst.  
 
Ett annat problem som vi ser med lärdomar är att de känns tätt kopplade till erfarenhet. Mina 
lärdomar eller mina erfarenheter kanske inte kan bli dina lärdomar automatiskt bara genom att jag 
berättar dem för dig. Det förutsätter på något vis en djupare förståelse. Språket har inte heller 
förmågan att fullt ut kunna representera verkligheten. En fallstudie som en forskare har gjort kan 
inte fullt ut formuleras så att alla kan tolka och förstå den på samma sätt som forskaren, som var 
där och observerade, gör. Därtill har vi problemet med att alla människor tolkar texter på olika 
sätt vilket gör det hela ännu mer förvirrande.  
 
Vi förnekar dock inte att det är viktiga saker de försöker hantera i sina lärdomar, men det kanske 
är något som saknas. Vi tycker att det är en fin text de har skrivit, men vi tror att vi måste kunna 
komma vidare. Vi känner att ju fler gånger vi läser lärdomarna desto mer kritiska blir vi. Det 
känns som om det saknas något viktigt. Det kanske finns andra viktiga dimensioner som de inte 
riktigt har med.  
 
Alvesson och Sveningsson är medvetna om problematiken med självklarheter som gång på gång 
formuleras, men ändå verkar det alltså som om de har begått lite samma misstag själva i 
slutändan. Ju mer man tittar på författarnas lärdomar, desto mer känns det som också de är 
orimligheter, självklarheter, paradoxer och generaliseringar. Vi bestämde oss därför för att gå in 
på djupet och analysera var och en av de femton lärdomarna. 
 
 

1. Författarna säger att man ska se omvandlingen av organisationen som en fråga om 
självomvandling, alltså att det är vi som ska förändras, inte ”de andra”.  

 
Stora organisationsförändringar initieras nog oftast av den strategiska ledningen på något 
sätt och då tror vi att det kan vara svårt att se det som en självomvandling. Både utifrån 
ledningens perspektiv, men även ur det perspektiv som de som omfattas av förändringen 
har. De som jobbar på bandet i en fabrik uppfattar  troligen inte förändringen som om hela 
organisationen är i en självomvandlingsprocess. Vi tycker även att hela uppmaningen 
känns paradoxal. Vi tror inte att det går att tala om för andra hur det ska bli och hur ”de” 
eller ”man” ska förändras och samtidigt se det som en självomvandling. Sedan känns 
ordet självomvandlig som väldigt dramatiskt och omvälvande, går det ens att omvandla 
sig själv? 
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2.  Alvesson och Sveningsson betonar också vikten av att arbeta med måttfulla, realistiska 
ambitioner och inse att det bara är möjligt att nå små framsteg inom den närmsta 
framtiden.  
 
Går det verkligen att generalisera och säga att det är en fördel att arbeta med realistiska 
ambitioner? I vissa fall tror vi att det kan vara bra att ha höga, lite mer visionära, mål. Blir 
det för realistiskt, och ska leda till en för liten förändring, så finns risken att det istället 
uppfattas som för tråkigt och vanligt. Det blir ingenting särskilt och därmed inte det 
minsta spännande och motiverande. Dessutom är det kanske dumt att bestämma sig redan 
innan för att det bara är möjligt att nå små framsteg av den anledningen att man ibland 
faktiskt lyckas bättre än vad man hade hoppats. Risken är då, om man redan ställt in sig 
på att man bara kommer att nå små framsteg, att det är det som kommer att hända. Man 
utesluter möjligheten till större framsteg för tidigt. 
 
En annan sak som slår oss är att det känns lite tvetydligt att i den första lärdomen prata 
om något som känns så stort som självomvandling, varpå man säger att man ska ”inse att 
det bara är möjligt att göra små framsteg”. Hur ska man förhålla sig till detta? Det verkar 
lite paradoxalt, tycker vi. 
 

3. Man måste ha uthållighet och anlägga ett långsiktigt perspektiv. Snabba lösningar 
fungerar inte, säger de.  

 
Vi tror att det kan vara nog så viktigt att ha ett kortsiktigt perspektiv. Man kan inte 
förlägga allt i framtiden. Man måste ju göra något nu också. Att arbeta mot ett långsiktigt 
mål kan kännas alltför avlägset. Risken är stor att man också skjuter upp sina 
ansträngningar på framtiden. Ett alltför långsiktigt perspektiv kan innebära brist på 
motivation, då man ju ändå inte ser någon effekt. Därför är det ofta en fördel att 
kombinera det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet, enligt vår mening. 

 
4. Det är viktigt att man integrerar planering och genomförande och ett ständigt pågående 

uppföljningsarbete. Alla berörda måste ta del av hela projektet. 
 
Visst låter det väldigt bra att alla berörda ska ta del av hela projektet, men rent spontant så 
känns det svårt. Det låter lite för bra för att kunna fungera i verkligheten. Folk måste ju 
hinna med att sköta sitt vardagliga jobb också. I en stor organisation med många 
människor känns det som om det vore väldigt tidskrävande och krångligt att låta alla 
berörda ta del av hela projektet.  
 

5. Författarna hävdar också att det är viktigt att klargöra rollerna och ta hänsyn till 
identiteter. Människor måste bli medvetna om hur de uppfattar sig själva i förhållande till 
förändringsprogrammet och förvissa sig om att denna uppfattning delas av andra. 
Rollförväntningarna måste harmoniseras med identiteterna och diskrepanserna klaras ut. 

 
Visst tycker även vi att känns det viktigt att ta hänsyn till individerna och deras 
identiteter, men här känns det som om individerna ska bli tilldelade identiteter. 
”Människor måste bli medvetna om hur de uppfattar sig själva” Vem ska göra de 
medvetna om det? Och vad händer om uppfattningen inte delas av andra? Det sägs 
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ingenting om. Det går inte heller att tvinga fram självreflektion hos människor, det kanske 
går att uppmuntra till det men det är ändå tveksamt. Författarnas uppmaning känns 
utopisk.  

 
6. Den sjätte punkten betonar vikten av att utveckla en grundläggande föreställning om 

förändringsprogrammet. Man skall så långt som möjligt skapa en sammanhängande 
kommunikation. 
 
Ska alla skapa en gemensam grundläggande föreställning om förändringsprogrammet? 
Det låter svårt. Inom samma organisation kan till exempel inköpsavdelningen och 
produktionen till och med ha olika grundläggande föreställningar om den egna 
organisationens syfte och liknande. Det är svårt för människor att skapa gemensamma 
föreställningar om olika saker och därför är det antagligen svårt även när det gäller ett 
förändringsprogram, speciellt om det är en stor organisation med många medarbetare.  
 

7. Sedan hävdar författarna att det måste finnas en stark vi-känsla i förändringsarbetet, så 
att förändringen känns angelägen för dem som tillhör och symboliserar ”oss”. Viktigt att 
de som jobbar med förändringen inte tillskrivs negativa avsikter. 
 
Det här med ”vi-känsla” låter bra och är verkligen ett ord som är på modet. Det är något 
som många som skriver om förändring tar upp och vi vill inte förneka att det kan vara 
viktigt, men det känns inte som någon direkt nyhet. Frågan är om det inte gränsar till att 
bli en självklarhet. Det är nog inte många som säger att det skulle vara dåligt att ha en ”vi-
känsla” när man arbetar med en förändring.  

 
8. Undvik det självklart goda. Speciellt kulturella förändringar blir i viktiga avseenden 

lättare att genomföra om man kritiserar vissa dominerande inriktningar och föreslår 
kontroversiella saker. Att tala varmt för det självklart goda, till exempel kvalitet, 
kundorientering, tillväxt eller respekt, leder sällan någon vart, hävdar de. Det som 
däremot skakar om människor och som leder till diskussion har större möjligheter. 
 
Bara för att det är självklart så behöver det inte betyda att det inte är viktigt. Det självklart 
goda kanske är viktigt, men att man kanske måste hitta andra sätt att prata om det 
självklara. Vi bör inte underskatta vikten av icke-kommunikationen samt språkets 
förmåga att påverka tanke och handling. Pratar man tillräckligt mycket om kvalitet eller 
kundorientering så kanske det tillslut påverkar hur man tänker och sedan hur man agerar.  

 
9. Sätt fokus på innebörder istället för på värderingar, eller sätt åtminstone större fokus på 

dem.  
 

Detta anser vi vara en av Alvesson och Sveningssons bästa lärdomar. Frågan är bara hur 
det hela är tänkt att gå till. De utvecklar inte detta speciellt tydligt. Vet de själva hur de 
har tänkt, kan man fråga sig?  
 

10. Kombinera press och dialog. Det är viktigt med uppföljande möten och en blandning av 
press och dialog, menar Alvesson och Sveningsson. Man ska inte se 
organisationsförändring som en tydlig envägskommunikation. Viktigt är ett intresse för 
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dialog, meningsskapande, rapportering, uppföljning och feedback mellan olika 
kärngrupper. Påminnelser och tjat blir också viktiga. 
 
Denna punkt låter ju väldigt bra, lite för bra för att det ska fungera i verkligheten. Det blir 
också lite paradoxalt att säga att man skall kombinera press och dialog, då påminnelser 
och tjat blir viktigt. Frågan är om tjat verkligen fungerar. Vi tror att risken är stor att 
effekten blir den motsatta avsikten, att man istället slår dövörat till. Det låter som att det 
blir betydligt mer press än dialog här, enligt vår mening. 

 
11. Författarna säger också att det krävs en skicklig hantering av känslor och symboler – 

man ska kunna formulera budskap som vädjar, inte bara till förnuftet och intellektet, utan 
också till känslan och fantasin. Det betyder att man måste undvika symbolisk anorexi. 
Förändringsarbetet kräver att man visar upp en högre grad av entusiasm för att bli 
trovärdigt och ha en möjlighet att slå an. 
 
Detta låter ju bra på sitt sätt, samtidigt som man återigen ställer sig frågan ”hur”? Det blir 
dessutom väldigt fel när Alvesson pratar om att man skall vara duktig med symboler, 
varpå han nämner att man därmed skall undvika symbolisk anorexi. Det känns väldigt 
klumpigt och inte alls som en skicklig hantering av symboler och känslor. Förutom det så 
pratar Alvesson och Sveningsson om att det krävs en högre grad av entusiasm. Ordet 
entusiasm känns precis som de självklarheter som författarna själva kritiserar, ett stort ord 
utan egentlig innebörd.  Vi undrar vad det kommer sig att de själva lägger sig till med 
sådana stora ord, efter deras framförda kritik gentemot andra. 
 

12. Det är viktigt att ta det lokala meningsskapande som äger rum i organisationer under 
förändring på allvar. Man måste knyta an till människors erfarenheter. Det betyder att 
man bör förankra idéer och ideal i den lokala organisatoriska kontexten och försöka 
undvika att upprepa standardformuleringar. 
 
Ordet förankra för tankarna till att kasta ankare, att kasta ut ett ”färdigt paket” som ska 
fastna. Vi tycker att det vore bättre att fånga upp ideér och ideal i den lokala 
organisatoriska kontexten snarare än att kasta ut ett färdigt paket som skall förankras där.  

 
13. Vara ytterst uppmärksam på processen och mottagandet. Här är det viktigt att rikta 

uppmärksamheten mot meningsskapandet hos alla de aktörer som är engagerade i 
förändringsinitiativet. Lärande och anpassning betyder mycket, liksom också omprövning 
av planer, granskning av processen och revidering av ideér och roller. Man startar för att 
se vad som händer och eventuellt ompröva arbetets inriktning. 

 
Det låter ju som en bra idé men samtidigt känns uppmaningen känns lite klyschig. Hur 
gör man egentligen någon uppmärksam? Kan man verkligen få någon uppmärksam 
genom att uppmana till det? Vi är tveksamma till det. 
 

14. Låt kulturella teman stå kvar på dagordningen, undvik att bocka av ”kulturarbetet” och 
sedan gå över till något annat. Det kräver istället ständig bevakning och explicit och 
symbolisk bearbetning.  
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Här får man känslan av att förändringsarbetet är tänkt att pågå i all evighet. Är det något 
att sträva efter generellt sett? 
 

15. Det är klokt att tänka sig för innan man engagerar sig i ett förändringsprojekt, säger 
författarna slutligen. Det är bara en myt att förändring alltid är bra. Lägg ner mer tid, 
energi och resurser på färre projekt så blir det också bättre. 
 
Det är möjligt att det egentligen är klokt att tänka sig för, men om man inte vågar satsa, 
kan man inget vinna. Man måste våga pröva. Det handlar inte om att vara klok, när det är 
fråga om att dra igång ett förändringsarbete. Man kan även se det som att det mesta är en 
förändringsprocess av något slag och då är det svårt att undvika genom att tänka efter 
innan. Då kan man inte göra mycket överhuvudtaget. Man kan inte bara ”tänka”, utan 
måste ”göra” också. 
 

 
Efter denna lite djupare analys av Alverssons och Sveningssons lärdomar undrar vi hur de, som 
var så medvetna om problematiken, kan ha begått sådana misstag med all deras erfarenhet och 
efter år av forskning. De har generaliserat på sätt som vi, med våra kommentarer, visat att det inte 
går att generalisera. Både förändringsarbeten och organisationer är såpass komplexa och difusa 
att sådana slutsatser inte generellt går att dra, med undantag för ytterligare meningslösa 
självklarheter. Vi tycker att det är konstigt att de inte sett själva att de trampat i samma fälla som 
alla andra. Går det inte att komma vidare? Är det därför även de misslyckats? Är det omöjligt att 
säga något, utan att det blir generaliseringar eller meningslösa självklarheter? Vi vägrar att tro 
det. Vi vill tro att man kan komma vidare, att det går att formulera något annat än självklarheter 
som ändå kan vara givande och bidra med något. Vi hoppas verkligen det, annars skulle det 
kännas lite hopplöst. Hur kan vi då säga något nytt, som hjälper en bit på väg i 
organisationsförändringar, utan att klara oss undan med en ursäktande förklaring såsom Alvesson 
och Sveningsson gjort?  
 
Vi tycker ändå att Alvesson och Sveningsson någonstans har lyckats bättre med sin text än 
många andra som har skrivit om förändringsarbete. För att verkligen se vad som skiljer 
Alvessons och Sveningssons femton lärdomar från tidigare texter så bestämde vi oss för att 
jämföra med en modell framtagen av Kotter, en välkänd professor i ledarskap. Kotters modell är 
uppbyggd i åtta steg eller faser som han identifierar och beskriver.  
 
 

• Etablera krismedvetenhet 
• Skapa förändringsteamet 
• Utveckla vision och strategi 
• Kommunicera visionen 
• Ge befogenheter att agera 
• Skapa kortsiktiga vinster 
• Befästa förändringar och bygga vidare 
• Förankra förändringar i kulturen21 

                                                 
21 Kotter J P. 1996, s. 21 
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När man läser Kotters texter så får man inte alls samma känsla av medvetenhet som Alvesson och 
Sveningsson ger. Även om Kotter säkert har en del bra tankar om förändring så är vi ändå 
tveksamma till modellen och dess möjlighet att hjälpa till att leda förändringsarbete. Det finns 
många frågetecken och saker som verkar väldigt svåra att genomföra. Trots det så får han det att 
låta så enkelt, vilket gör att vi blir lite misstänksamma. Vi tycker att Alvesson och Sveningsson 
har, efter sin fallstudie, lyckats gå in på djupet mer. Allt det som Kotter säger känns antingen som 
självklarheter som låter enkla, eller som tveksamheter. Hans föreställning verkar vara att det på 
fullt allvar går att ”leda förändringsarbete” och att så länge du gör som man ”ska” göra så går det 
att få folk att göra precis det du vill. Vi får en känsla av att han inte tar hänsyn till individerna 
som påverkas av förändringarna och deras meningsskapande och identiteter. Det tror vi är viktiga 
bitar som Alvesson och Sveningsson poängterar vikten av, men som Kotter verkar ha missat. 
Utöver det så känns Alvessons och Sveningssons text helt klart mer poängfull och intressant. 
Dessvärre så finns det dock, som vi belyst i föregående kapitel, svagheter även med Alvessons 
och Sveningssons text, trots att den är betydligt bättre än annat som har skrivits. 
 
Trots det faktum att Alvesson och Sveningsson känner till problematiken, så har de faktiskt ändå 
inte kommit så mycket längre i sin formulering av lärdomarna. De visar visserligen på en långt 
större medvetenhet om den problematik som finns och de kommer närmare en hjälp i att hantera 
problematiken, men ändå så kan man i princip kritisera var och en av de femton lärdomarna för 
att antingen vara självklarheter,  generaliseringar eller paradoxer. 
 
Alvesson och Sveningsson, en professor i företagsekonomi och en ekonomie doktor, båda med 
många års forskning och erfarenhet och med flera böcker på området bakom sig är väl förtrogna 
med problematiken och gör ett verkligt försök att hantera problematiken, men lyckas ändå inte 
komma så mycket längre. Vår uppgivenhet kring problematiken gjorde att vi bestämde oss för att 
prata med Sveningsson, för att förklara vår syn på deras lärdomar och se om han kunde ge oss 
några ideér på hur man skulle kunna komma vidare. 
 
Vårt samtal med Sveningsson var intressant. När vi berättade om vårt intresse för och vår glädje 
kring deras försök att göra något nytt i sin text, så sa han att det var väldigt kul att höra att det går 
hem ibland och att det tyvärr inte är alltid det gör det. Folk vill genomföra förändringsarbete, men 
med våra råd blir det för komplicerat och tidskrävande. Det uppskattas inte, menade Sveningsson. 
Vi har trots det försökt skapa något som är mer relevant och tillgängligt, säger han.  
 
Vi ställde frågan om vad det kommer sig att författarna har valt ett sådant ord som lärdomar för 
att beskriva sina femton punkter. Vi berättade vad vi lägger in för någonting i det begreppet, hur 
det lätt för tankarna till domar, och föreslog istället att man skulle kunna kalla det för råd eller 
tips. Det var Sveningsson inte alls intresserad av. Han menade på att människor är inte 
intresserade av råd utan de vill gärna tro att det går att formulera något såpass konkret som 
lärdomar. ”Skulle vi kalla de för tips, skulle vi förmodligen bli utskrattade”, sa han. Innebar det 
att deras fallstudie med efterföljande lärdomar ser ut som de gör för att Alvesson och 
Sveningsson utgått från vad folk vill ha snarare än vad som behövs och vad de själva tror på? 
Man skulle nästan kunna tro det med tanke på att de som annars verkar så insatta gör något så 
naivt som detta. 
 
Vi diskuterade även, med Sveningsson, kring svårigheten i att egentligen säga något. Vi berättade 
för honom att vi anser att det de båda författarna har skrivit känns bra, men frågade hur tanken är 
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att man ska göra det som uppmanas till. På det fick vi som svar: ”Det är en sak att sitta och skriva 
om de här grejerna och det är en annan sak att jobba med de här frågorna i praktiken.” Han hade 
inget svar, precis som ingen annan tidigare heller haft, vad vi vet. Där ligger problematiken. Vi 
tror inte att det går att formulera något hur. Därför blir sådana här texter ofta poänglösa. 
Sveningsson avslutar med att säga ”Jag tror inte att ett förändringsarbete blir sämre om man 
tänker på dem (anm lärdomarna) i alla fall.” Sveningsson är väl påläst på området och har som 
nämnts dessutom varit med i verkliga förändringsprojekt. Ändå slänger han ur sig en sådan 
kommentar; Det blir tidskrävande och komplicerat, men förändringsarbetet borde åtminstone inte 
bli sämre om man tar deras lärdomar i beaktan. Att han säger något sådan stärker vår känsla av att 
han själv är medveten om att det de skrivit inte egentligen tillför så mycket mer än de texter som 
tidigare skrivits och som författarna här kritiserar. Det gör oss enormt uppgivna. Inte ens 
författare som Sveningsson och Alvesson med lång erfarenhet av forskning på området lyckas, 
eller verkar ens vilja, säga något som är speciellt väsentligt.   
 
Känslan vi fått av att ta del av vår intervju med Sveningsson och vår jämförelse mellan Kotters 
och Alvessons och Sveningssons olika sätt att förhålla sig till förändringsarbete i organisationer 
är att det inte går att skriva åtta punkter eller femton lärdomar som ska hjälpa till. Hur ska man 
kunna formulera en sådan komplex, diffus och mångfacetterad företeelse som förändring i en 
modell med åtta eller femton punkter. Det låter för bra för att vara sant. Oavsett om det handlar 
om populärlitteratur med framgångsmodeller, eller om det är vad som anses som mer seriösa 
forskningsbaserade texter, så anser vi att det är svårt att hantera denna problematik. När man 
skriver en text av denna typ, så verkar det antingen bli självklarheter, saker som inte går att 
praktisera i verkligheten eller paradoxer. Det gör att texterna blir en smula poänglösa. Vi tror 
därför inte att det tjänar någonting till att vi sätter oss ner och tar fram ytterligare ett antal punkter 
eller lärdomar. Kan vi då göra något alls? Går det att skriva något intressant om förändring? Hur 
ska det i så fall gå till? Om det hade gått att göra en färdig modell för hur man ska gå till väga, så 
borde väl forskare ha lyckats med det vid det här laget. Det är ändå något som har intresserat oss 
människor sedan väldigt långt tid tillbaka. Vi har istället en känsla av att det inte går att 
presentera modeller och texter som kan utlova framgång i förändringsarbete. Dessa verkar inte 
klara av att hantera det som gör förändringsarbete så svårt. Vad kan vi då göra istället? 
 
Trots vår insikt om att det förmodligen inte går att göra något i den stil som Alvesson och 
Sveningsson försökt så är vi fortfarande av den uppfattningen att det måste finnas något som gör 
att vissa människor startar företag som blir så fruktansvärt framgångsrika, medan andra inte alls 
kommer lika långt. Man borde kunna anta att man måste ha en förmåga att hantera förändring för 
att kunna bli framgångsrik. Se till stora, framgångsrika företagsledare, vad är det som gör att de 
människorna är bättre på att skapa framgång och hantera motgång? Har dessa framgångsrika 
företagare något gemensamt månntro? Kan det vara det vi söker? 
 
Vi bestämde oss för att försöka gå till botten med vad det kan bero på, så vi satte oss ner och läste 
några intervjuer som genomförts med framgångsrika företagare, exempelvis Michael Treschow22 
och Reimar Westerlind23. Något som de flesta av de framgångsrika företagsledarna hade 
gemensamt var att de sa saker liknande ”Jag har jobbat väldigt hårt och stött på en hel del 
motgångar så klart, men jag har också haft en rejäl portion tur”. Kunde det verkligen vara tur som 

                                                 
22 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53758 
23 http://www.nyteknik.se/nyheter/verkstad/verkstadsartiklar/article9510.ece 
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hade gjort de här personerna så oerhört framgångsrika? Varför har i så fall vissa personer mer tur 
än andra? Vad är egentligen tur? Faktum att vissa i så fall har mycket mer tur än andra, borde 
innebära att tur inte alltid handlar om sannolikhet. Kan tur vara något mer? Napoleon verkar ha 
varit inne på det spåret, att tur måste vara något speciellt och inte bara ett sannolikhetsfenomen. 
Napoleon anställde nämligen bara generaler som hade tur. Det var den viktigaste egenskapen som 
han värdesatte högt. 
 
Detta kändes som något spännande som åtminstone var värt att undersöka, så vi bestämde träff 
med Reimar Westerlind, en färgstark boråsprofil och en oerhört framgångsrik företagare.  
 
När vi kom till ACG Gruppens kontor kom Westerlind med andan i halsen. Han hade varit och 
köpt wienerbröd till oss och några i personalen. Vi satte oss ner med var sin kopp kaffe i den 
stora konferenslokalen. Westerlind är 79 år gammal och äger sedan 1961 företaget ACG 
Gruppen, där han fortfarande är verksam. När vi presenterat oss så bad vi Reimar tala om hur han 
ser på förändring och förändringsarbete och han började genast berätta. 
 
De flesta människor lever i en värld som förändras ständigt, men de upptäcker inte det. Man 
tycker att man går i samma lunk hela tiden. Det är det som skiljer människor åt, att en del lever i 
förändringar utan att märka dem och tar dem för givna, andra människor säger ”herregud, här 
förändras det, det slår vi mynt av”. Det är ett stort problem att människor inte är tacksamma för 
förändringarna, att det är så många som tar dem för givna. 
 
Vi har läst en intervju med dig och märkt att du gärna använder ordet tur, hur ser du på begreppet 
tur? Vad är tur för dig? 
 
Turbegreppet är jätteintressant. Det är lite samma sak med förändringar. Jag tror att de flesta 
människor lever i en turbulens av händelser som den ena människan upplever som tur och den 
andra som otur. Och det är en attitydfråga. Till alla dessa förändringar som vi möter och allt det 
som händer säger en del människor ”nej”, om de överhuvudtaget reagerar så reagerar de 
negativt.  
 
Det händer ständigt så mycket, man kan säga att vår värld är väldigt turbulent. Vi lever i någon 
slags ständig virvel av händelser, där det förändras hela tiden. Det händer ständigt nya saker 
och nya bilder som kommer. De flesta av de bilder som snurrar är positiva. Då säger en del ”Åh 
vad bra, den grejen passar mig”  och så säger man att man har tur. Många andra människor 
reagerar inte alls eller så reagerar de negativt och säger ”för sjutton gubbar, det ska vi inte ha” 
och så upplever de det som otur.  
 
Det där med tur är en attitydfråga, det handlar om hur man ser på världen och alla dessa 
människor som passerar förbi oss. Jag har hållt en del föredrag om min levnadsbana och jag 
talar ofta om tur och framförallt om de människor som har passerat i denna virvel för mig. Då 
har jag träffat på ett antal fantastiska, otroliga människor. Då säger jag att jag har haft tur som 
har träffat på dem. Det finns inget annat ord att uttrycka det med, men kanske beror det på att 
jag har varit så vaken, jag har reagerat positivt och har en positiv attityd. Här kommer en 
människa med stort magnetfält, mycket utstrålning och stor aura och då hänger jag på. En annan 
människa säger istället ”herregud, här kommer en människa med stor utstrålning, den är jag 
rädd för.” och så smiter hon undan. Men i själva verket har båda mött samma människa! 
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En intressant fråga i livet är att vi alla har ett fritt val. Det är den största gåvan vi har. Och i det 
fria valet kan du säga nej, eller så kan du säga ja. Jag har alltid sagt ja. Och det är klart att jag 
har åkt på mycket stryk. Enormt mycket stryk och gjort enormt mycket misstag, av den 
anledningen att jag säger ja för ofta. Men när det händer saker och ting så säger jag ” ja, det är 
nog bra” medan en del säger nej till allting. Vi har alla ett fritt val. Jag har valt att må bra. Jag 
har valt att bli livsnjutare och det innebär att jag säger ja till det mesta, nästan allt, och det 
innebär som sagt också att jag fått jättemycket stryk. Men jag har min ryggsäcksfilosofi som 
innebär att varje gång jag säger ja så har jag lagt en positiv sak i min ryggsäck. När jag 
genomför det här ”ja:et” och det går åt helgoland, så får jag ett minus som jag slänger i och då 
är det noll. Ett plus och ett minus är noll. Om jag säger ja och genomför och det går det bra 
istället, så har jag två plus i min ryggsäck, både ett när jag sa ja för då gladdes jag åt att jag sa 
ja, och sedan ett när jag gladdes åt att jag genomförde det och det gick bra. Och så åker jag på 
ett rejält kok stryk som som innebär ett par minus, men då är jag ju positivt laddad redan och har 
ett överskott av plus, så då kan jag en rejäl smäll. Det är svåra resor i livet men om man är 
positivt laddad så har man större möjlighet att ta smällar. Då blir alla problem mindre och 
bergen blir inte så höga. Det är en attitydfråga, hela livet är egentligen en attitydfråga.  
 
Tur är ögonblickmoment, men om vi ska ha långsiktighet som är så viktigt, så är det inte fel att 
ha lite turmoment i det hela. Men det tror jag beror på din egen attityd och att man snappar upp 
saker i virveln av turbulens, och nu måste vara ännu mer vaken eftersom det är fler intryck och 
mer som virvlar runt i och med globaliseringen. Men i det fria valet ligger alltid riskmomentet, 
och det är ju tjusningen. Nej-sägarna är de som inte vågar, de som inte har insett sin egen 
kapacitet. 
 
Det är viktigt att ha en plan. Tio år framåt ser vi bara dimma, nio år framåt är dimman lite, lite 
tunnare. Vi kan börja skönja saker, och åtta år framåt är dimman ännu lite tunnare. Vi försöker 
att möta framtiden istället för att jaga ikapp den. 
 
Du måste försöka se tio år framåt, och gör du det så har du skaffat dig en ungefärlig bild av hur 
det kommer se ut, och så plötsligt börjar det hända grejer och då reagerar du med magkänslan, 
”Det här passar mig”. Varför? Jo därför att det passar in i dina planer. Magkänslan är 
resultatet av att man har en rullande plan och ser att grejer passar in. Träffar man en människa 
som passar in i planen så slår man till: ”Detta är ju personen jag ska ha till detta projektet”, 
tänker man, och så anställer man honom eller henne på stubinen. Det är pusselbitar som faller 
på plats. Man har sin ”vision” och så går man och fyller på bitar. Det handlar om långsiktigt 
tänkande, vilket det är det alldeles för få människor som ägnar sig åt. Magkänslan är ett resultat 
av den erfarenhet, kunskap och vishet som du har. Du har liksom tittat framåt och när det då 
händer saker så reagerar du för att det passar in i din bild. Du känner att du är inne på rätt spår, 
det är det man kallar magkänsla. Sedan säger man att man har tur. Det är inte bara så att man 
tar något i luften, utan man är förberedd på den grejen.  Sedan är det inte alltid man har rätt, 
man måste vara flexibel. Man får ändra riktning då och då, men det måste gå framåt. Resan kan 
ha fyra dimensioner i princip innan man når sitt mål, men det är ointressant. Allt är en 
attitydfråga. Man ska bestämma sig för det man vill! Man måste göra ett aktivt val och vara 
mottaglig, för att ha möjligheten att ha tur! Livet är inte så komplicerat som man tror. 
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Nu hade vi fått mycket intressant information att arbeta med. Reimar hade pratat rent allmänt om 
tur och hur man skall vara uppmärksam och se och vara tacksam för de ständiga förändringar 
som man kanske inte så ofta tänker på. Tur verkade verkligen vara ett viktigt element, precis som 
vi misstänkt. Det verkar som att ha tur är en förmåga som kan hjälpa till mycket på traven i 
många olika situationer. Men för att få ytterligare kött på benen satte vi oss ner för att finna mer 
information om det spännande fenomenet tur och vad det egentligen är.  
 
Richard Wiseman har i boken Tur eller otur under lång tid studerat och experimenterat med 
människor som själv ansett sig ha väldigt tur respektive väldigt otur.24 De har fått genomgå 
samma sorts experiment och resultatet har skiljt sig häpnadsväckande mellan de båda grupperna. 
Wiseman menar på att man själv kan påverka förmågan att ha tur. Han gör experiment där han 
lägger ut pengar längs en väg som både en tursam och otursam person får gå. Den tursamma 
personen ser pengarna som han plockar upp, medan den otursamma går rakt förbi. Det handlar 
om att skapa möjligheter i livet, att lägga märke till de tillfällen som dyker upp och utnyttja dem, 
menar Wiseman. Tursamma personer har också en förmåga att bygga upp och bibehålla nätverk 
med människor och att variera sitt liv. På så sätt skapas fler möjligheter för dem att stöta på 
personer och situationer som kan upplevas ge tur. Tur verkar också handla mycket om förmågan 
att använda sig av sin intuition och känsla, vilket kan vara en nog så viktig egenskap. 
 
Det här bekräftar ju precis det som Westerlind talade om. Vi verkar ha kommit något på spåret. 
Tur verkar vara mer än bara sannolikhet och ett oerhört viktigt element. Precis som vi misstänkt, 
och som Westerlind sa, så handlar tur om att ta tillfället i akt, vara uppmärksam och säga ”ja”. 
Intuitionen och känslan som Wiseman beskriver är det som vi kallar magkänsla och som 
Westerlind också pratar om.   
 
En torsdagskväll efter en lång dags skrivande på vår uppsats sitter vi tillsammans och tittar på tv 
programmet Efterlyst, med programledaren Hasse Aro. Där pratas om många tragiska brott som 
polisen behöver hjälp med att lösa, men man går också igenom ett antal fall som man lyckats lösa 
med hjälp av Efterlysts tittare. Aro pratar om något mord som man arbetat för att lösa i flera 
månader och som man nu äntligen lyckats lösa. ”Det var en väldig tur att vi fick in det tipset”, 
utbrister Aro. Då vi är mitt uppe i vårt uppsatsskrivande och tänkt mycket på tur, kan ingen 
användning av ordet tur passera förbi oss obemärkt. Vi börjar genast diskutera. Vad är tur här och 
hur skulle man kunna se på tur utifrån ett sådant perspektiv? Polisen hade tur som fick in och 
följde ett tips, ett spår, och därför har man lyckats klara upp mordet. Är det bara tur i 
sannolikhetstermer eller kan det vara något annat?  
 
För polisen är tipsen en väldigt viktig del i arbetet. Man efterfrågar och tar till sig alla tips och 
ledtrådar som man får från olika håll och utreder dem sedan, på vinst och förlust, utan att man på 
förhand tar ställning till om de kommer leda till lösningen eller inte.  
 
En nogrannhet med att inte missa viktiga ledtrådar är också av stor vikt. Allt eftersom man tror 
att man börjar närma sig lösningen är det lätt att reda ha bestämt sig för hur brottet har gått till 
och tolka alla nya ledtrådar och bevis utifrån denna referensram, men då är risken att man 
misstolkar tecken för att man redan har skapat en föreställning om hur det hela gått till. Som 
detektiv eller kriminalare är det viktigt att man förhåller sig kritisk till ledtrådarna och speciellt 

                                                 
24 Weisman R. 2003 
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till de tips man får in under en utredning. Man utreder tipsen på vinst eller förlust eftersom det 
kan vara något viktigt, men det kan man inte veta säkert på förhand. En medvetenhet om att det 
inte nödvändigtvis är lösningen på problemet, men att det ändå kan bidra med något är 
nödvändig. Även en felaktig hypotes kan genera ny kunskap.  
 
Har man arbetat länge med den typen av utredningar och detektivarbete så utvecklar man troligen 
en form av rimlig eller kanske till och med en smula pessimistisk inställning till tips och 
ledtrådar. Efter ett tag så lär man sig nog att det inte är någon idé att bli allt för optimistisk bara 
för att man får in ett tips som verkar lovande. Men samtidigt som man inte ska för höga 
förväntningar, så fungerar det inte att vara för pessimistisk heller, för om man ändå har beslutat 
sig för att utredningen är meningslös så gör man nog inget bra jobb. Polisen har ofta en bra 
balans mellan optimism och pessimism, de försöker att inte själva ta ställning, utan utreder 
förutsättningslöst vart och ett av de tips som de får. De är samtidigt väldigt duktiga på att inte 
låsa sig vid en föreställning, utan vara öppna för nya tips och spår. De vet att ett till synes litet 
eller obetydligt spår kan vara det avgörande. 
 
I organisationsvärlden använder vi oss inte av tips på det sättet. Tips i organisationsvärlden skulle 
kunna vara litteratur, konsultverksamhet, ny forskning och liknande. Men man ser inte detta som 
tips, utan snarare sanningar. Dessa sanningar tas förgivna utan att kritiskt ifrågasättas. Vi intar 
gärna ett perspektiv och blundar sedan för allt annat.  
 
Tänk om vi istället kunde lära oss av polisen att ha ett mer förutsättningslöst förhållningssätt 
gentemot tipsen, samtidigt som vi håller ögonen öppna för nya tips under processens gång, 
istället för att bära skygglappar. Tänk om vi kunde lära oss att använda oss av polisens och 
detektivernas arbetsmetod i samband med organisationsförändringar. Den metod som, man kan 
säga, används inom polisen och i detektivarbete när man utreder ett brott kallas för en abduktiv 
metod. 
 
Den abduktiva metoden är spännande eftersom den kan genera ny kunskap även om hypotesen 
man hade var felaktig. Den första utgångspunkten vid abduktion kan till och med vara en 
gissning och sedan söker man efter data som kan bekräfta gissningen. Denna gissning får oss att 
tänka på den plan Reimar Westerlind sade att man måste ha. Även om den inte alltid är helt klar 
utan mer kan liknas vid en slags lös förhoppning, så är planen ändå viktig. Han pratade även om 
vikten av att på något sätt ständigt vara i rörelse och att snappa upp viktiga saker i den turbulenta 
virvel som vi lever i. Det är också intressant i kombination med abduktionen eftersom den 
abduktiva metoden känns som en metod som gör att man rör sig framåt. Man står inte och 
stampar på samma ställe utan man försöker hela tiden röra sig framåt, eller kanske egentligen 
bakåt om man vill se det så, men man rör sig i alla fall mot sitt mål på sätt och vis. Oavsett om vi 
talar om jägaren som tolkar spåren efter ett villebråd eller en kriminalare som försöker 
rekonstruera vad som hände vid ett mord. Samtidigt kan man se det som att både kriminalaren 
och jägaren ändå behöver ha lite tur.  
 
När vi säger att vi nog kan lära oss en del av detta i organisationsvärlden, så blir det att vi säger 
att man behöver ta till sig denna abduktiva process samtidigt som man behöver ha lite tur. Trots 
att vi pratar med Reimar Westerlind om det här med tur så är det svårt. Vid närmare eftertanke så 
är det inte så lätt så att vi kan säga bara man är uppmärksam och vaken och har rätt attityd så 
kommer man att få tur. På samma sätt går det inte att skriva i förordet till en bok att man ska 
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fängslas av boken eller att en föreläsare effektivt kan säga att ”ni måste vara uppmärksamma” till 
sina studenter. När man fängslas av en bok så är det själva texten som lyckas fånga en och ingen 
uppmaning i världen skulle hjälpa om det är en text som man är helt ointresserad av och som inte 
har förmågan att fängsla.  
 
Vi säger följaktligen samma sak som vi kritiserade Sveningsson och Alvesson för att säga. Men 
om vi hamnar där de hamnade, trots vår medvetenhet om hur det inte är ett möjligt sätt, så kanske 
det beror på att det trots allt inte går att åstadkomma något bättre än det Alvesson och 
Sveningsson har gjort. Åtminstonde verkar inte vi kunna göra det. Författarna är faktiskt väldigt 
väl bevandrade på området, långt mycket mer än vad två studenter som vi är. Vi kanske måste 
nöja oss med att läsa sådana texter som den som Alvesson och Sveningsson skrivit. Den kan nog 
trots allt bidra med något, åtminstone väcka en tanke. Det var nog att gapa efter för mycket att tro 
att vi skulle kunna åstadkomma något mer, som skulle bidra med något, i den turbulenta virveln.  
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5. Retur 
 
Tur och turbulent? Är det bara ett lustigt sammanträffande att ordet turbulent även rymmer ordet 
tur? Tanken på det fick oss att börja fundera på vad ordet tur egentligen har för ursprung. Trots 
vår uppgivenhet i vårt sökande kände vi att vi inte hade något att förlora utan slog ändå upp ordet 
’tur’ i en etymologisk ordbok och hittade då något som kändes intressant. Dels så finns det två 
betydelser av ordet tur, antingen en resa, en tripp eller lycka. Det var inte så överraskande men 
om man tittar noggrannare på betydelsen lycka så hittar man något. ”Betydelsen lycka är en 
speciellt svensk betydelseskiftning av betydelsen ”resa, tripp”, utgående från den av ”gynnsam 
vändning”.”  25 Gynnsam vändning, det kanske egentligen är ett mer passade begrepp att prata om 
i dessa sammanhang än tur.  
 
Vi funderade lite och mindes snart att Administrationens Poetiska Logik26 tar upp det här med 
”vändningar”, då den behandlar poetiken och troper. Begreppet troper kan definieras som olika 
typer av figurliga eller bildliga uttryckssätt. Ett exempel på ett sådant uttryckssätt, som de flesta 
känner till, är metaforen. Ordet trop kommer från det grekiska ordet tropos som betyder 
vändning. Troperna används alltså för att markera olika ”vändningar” eller turneringar av ett rent 
bokstavligt uttryckssätt.27 Denna typ av vändning finns alltså representerad i retoriken. Sköldberg 
lyfter även fram att språket avspeglar tänkandet och därför kan man se det som att troperna 
framställer djupast sett olika sätt att tänka. 
 
Om man ser tillbaka på vår intervju med Reimar Westerlind så är han på egentligen väldigt 
retorisk. Han talar väl om de möjligheter som han upplevt, samtidigt som han gärna poängterar 
detta med den enkla, lilla människan som han trots allt är. Det är väl snarast att betrakta som en 
retorisk vändning? Samtidigt som han pratar om att han bara är en enkel människa, så kan han 
prata om att han faktiskt har lyckats och upplevt så många fantastiska möjligheter. Retorik kanske 
även handlar om att utsätta sig och försätta sig i ett visst läge, ett läge där en gynnsam vändning 
kan komma till. Genom att tacka ja till allt så har egentligen Reimar Westerlind försatt sig i en 
situation som, trots att den medför vissa risker, öppnar upp för möjligheten till att ha tur. Finns 
det då något att hämta i retoriken månntro?  
 
Om man, i relation till hur Reimar Westerlind framställer sig, funderar på hur Alvesson och 
Sveningsson skriver så kan man urskilja en väsentlig skillnad. Redan deras utgångspunkt i 
fallstudien känns oturlig. Genom att studera ett misslyckat förändringsarbete ska de ta fram ett 
antal ”lärdomar” för hur man genomför en lyckad förändring. Redan i det läget berättar de för 
läsaren att det är något stort och viktigt som denne nu ska få lära sig av dem som sitter uppe på en 
piedestal och studerar folk som misslyckas och berättar vad de skulle ha gjort istället. På så sätt 
sätter de sig över läsaren, istället för att göra som Westerlind, och visa på att ”jag är ingen 
särskild” och på så sätt vinna förtroende. Tänker man efter så är det som Alvesson och 
Sveningsson säger egentligen inte dåligt, men det blir lätt en sådan känsla då de använder sig av 
en oturlig framställning. 
 
                                                 
25 Hellqvist E. 1922, s. 1030ff 
26 Sköldberg K. 1990 
27 Sköldberg K. 1990, s. 31 
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Går man tillbaka till den del av vår text där vi jämför Alvessons och Sveningssons lärdomar med 
Kotters modell, kan man även där se en viss skillnad. Även om Alvesson och Sveningsson sätter 
sig över läsaren så gör de ändå ett försök att sänka sig och sina lärdomar då de säger att de 
förmodligen också förtjänar kritik och att de inte gör några anspråk på att ge recept på hur man 
ska göra för att vinna framgång. Kotter gör inga sådana uttalanden, vilket gör att hans text för än 
mer otur med sig än Alvessons och Sveningssons. Det kan vara ytterligare en orsak till att deras 
lärdomar trots allt tilltalar oss mer än Kotters modell. 
 
Vi tror att samma problematik finns när det gäller förändringsarbete. Redan i starten av en 
förändring så intar man ett utgångsläge som är oturligt. Ett läge som gör att man inte kan få en 
gynnsam vändning. Man bygger upp stora förväntningar kring vad förändringen ska åstadkomma 
och gör strategiska planer för hur man ska gå till väga som man sätter hög tilltro till. De som 
driver förändringen vet bäst och ibland tar man till och med in en konsult som delar med sig av 
sina lärdomar. Allt ger ett sken av att man har full kontroll över vad man ska göra och på vilket 
sätt det ska gå till.  
 
Vi undrar vad som skulle hända om den som leder förändringen, skulle försätta sig och hela 
förändringsarbetet i ett retoriskt underläge redan från början. Om man i Reimar Westerlinds anda 
skulle kunna utsätta sig för tanken att det kanske inte kommer att lyckas och att vi inte riktigt har 
koll, men att man ändå måste försöka. Om man intog ett sådant tankesätt så kanske det öppnar 
upp för möjligheter på samma sätt som det gjort för Reimar Westerlind. En mer pragmatisk syn 
på förändringsarbete vore nog hälsosamt.  
 
Vi har en tanke om att abduktionen skulle kunna bidra till ett mer pragmatisk tankesätt i 
förändringsarbete samtidigt som vi tror att abduktionen kan bidra till att försätta oss i ett läge som 
ger en möjlighet till gynnsamma vändningar. Genom att vara medveten om att man utgår från en 
gissning, man har en idé om vad det är man söker utan att ha en färdig strategisk plan, så utsätter 
man sig för ett eventuellt misslyckande men vet att det kan vara lärorikt ändå. Med abduktionens 
hjälp man med andra ord försätta sig i ett sådant retoriskt underläge. Vi tror inte att det här är 
något som ska lösa hela problematiken kring förändringsarbete i organisationer, men det kan vara 
värt ett försök. Vem vet, med lite tur så kan det kanske fungera? 
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6. Apropå 
 
Om vi ser tillbaka så här efter vår uppsats så har vi egentligen skrivit en hel uppsats om metod. 
När vi påbörjade vår spaning så använde vi den abduktiva metoden snarast som en teknik, ett 
tankesätt som styrde vårt spanande efter förändring. I slutändan, i Returen, kom vi fram till en 
tanke om att abduktionen kan vara viktig även inom förändringsarbete. Det är nästan lite lustigt 
att på sätt och vis hela vår uppsats handlar om det.  
 
Vi hoppas att vår text har bidragit med en tanke, en reflektion kring det svåra som 
förändringsarbete i organisationer faktiskt innebär. Trots att vi har varit försiktiga och försökt att 
få våra läsare att förstå att vår avsikt inte varit att presentera en ny teori, så har vi en känsla av att 
en del av er trots allt suttit och väntat på att vår egen teori ska komma. Vi hoppas att de flesta av 
er i slutändan ändå uppfattat varför vi valde att inte försätta oss i ett oturligt läge genom att 
presentera en ny teori och att ni trots det kan tycka att våra tankar kan bidra med något. Men 
skulle det trots allt vara så att någon fortfarande känner besvikelse efter att ha läst färdigt vår 
uppsats, så föreslår vi att ni läser den igen!  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår resa är nu avslutad, men det är här Din resa börjar. Forskningen inom detta viktiga område är 
långt ifrån färdig. Vi tror att det går att komma mycket längre så därför lämnar vi nu över bollen 
till Dig för en fortsättning där vi slutade. Vi hoppas och tror att vår resas avslut kan tjäna som en 
slags utgångspunkt där Din resa börjar, att Du kan ta avstamp i vår text. 
 
 
 
 



 

 28 

8. Källförteckning 
 
 
Tryckta källor 
 
Alvesson, M., Sveningsson, S. (2006) Förändringsarbete i organisationer. Liber, Sverige. 
 
Andersen, I. (1998) Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur, Lund. 
 
Czarniawska, B. (1999) Writing Management. Oxford University Press, Oxford. 
 
Czarniawska, B (2005) En teori om organisering. Studentlitteratur, Lund. 
 
Hellqvist, E. (1922) Etymologisk ordbok. C. W. K. Gleerups förlag, Lund. 
 
Holme, I.M., Solvang, B.K. (1997) Forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 
 
Johansson, A (2005) Narrativ teori och metod. Studentlitteratur, Lund. 
 
Kotter, J P. (1996) Leading Change. Harvard Business Press, Boston. 
 
Sköldberg, K., (1990) Administrationens poetiska logik – Stilar och stilförändringar i konsten att 
organisera, Studentlitteratur, Lund. 
 
Wiseman, R. (2003) Tur eller otur. Wahlström & Widstrand, Stockholm. 
 
 
Intervjuer  
  
Sveningsson, S. Ekonomie doktor vid Lunds universitet. 2008-05-12 
 
Westerlind, R. Ägare av ACG Gruppen. 2008-05-16 
 
 
Elektroniska källor 
 
Ny teknik: Intervju med Reimar Westerlind http://www.nyteknik.se/nyheter/verkstad/verkstadsartiklar//arti 
cle9510.ece hämtad 2008-05-01 
 
SVT: Intervju med Michael Treschow http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53758 hämtad 2008-05-01 
 
Vinco http://www.vinco.se hämtad 2008-04-10 
 
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik hämtad 2008-05-28 
 



 

 29 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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