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Vad är forskningens uppgift?

1. Skapa kulturella och bildningsmässiga värden
2. Kartlägga och avtäcka ’sanningar’
3. Lägga grunden för lärande inom högre utbildning
4. Bidra till problemlösning och behovsstyrd utveckling
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https://www.iva.se/globalassets/rapporter/agenda-for-
forskning/agenda-for-forskning-forskningens-uppgifter-
i-samhallet.pdf
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”Förändring”
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”Förändring”

Industriell nivå
Organisatorisk nivå
Processnivå
Individnivå



Hur man förklarar organisatorisk 
förändring beror på vilken teori 
man använder sig av (t ex…)

● Livscykelteori
● Institutionell teori
● Systemteori
● Processteori

● Kulturteori
● Gruppdynamisk teori 
● Motivationsteori 
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Fokus: organisationen i en kontext

Fokus: organisationen, gruppen, 
individen



”Praktik” och ”teori”

● ”Förändringsledning”
● En praktik
● Ingen naturlig ’hemvist’ i akademin

● Två sätt att hitta relevant forskning:
● Beroende på disciplin
● Empiriskt fenomen (aktivitetsbaserat, digitalisering,  
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REDOVISNING
Journal of Accounting and Organizational Change 2
Business history and economic history
Development and Change 3
Economic Development and Cultural Change 3
NATIONALEKONOMI, EKONOMETRI, STATISTIK
Grotwh and Change 2
Journal of Agrarian Change 2
Economic Change and Restructuring (formerly "Economics of Planning") 1
GENERELL  MANAGEMENT, ETIK, SAMHÄLLSANSVAR
Competition and Change 2
International Journal of Knowledge, Culture and Change Management 1
ORGANISATIONSSTUDIER
Journal of Organizational Change Management 2
ORGANISATIONSSPYKOLOGI
International Journal for Educational and Vocational Change 1
REGIONALA STUDIER, PLANERING, MILJÖ
Global Environmental Change 3
SAMHÄLLSVETENSKAP
Development and Change 3
Industrial and Corpoprate Change 3
Technological Forecasting and Social Change 3
STRATEGI
Strategic Change 2
Journal of Change Management 1
INNOVATION
Structural Change and Economic Dynaimcs 2

Journaler om ”change”….



Exempel på ny forskning
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Betydelsen av att kommunicera 
VÄRDERINGAR

● Förändringsinitiativ kan vara framgångsrika även om 
de innebär helt nya arbetspraktiker OM de bygger på 
värderingar som redan finns i organisationen
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(Mir et al, 2020)
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(Woiceshyn et al, 2020)

Mikrodynamiken chefer-gruppen 
spelar roll



Förändringsinitiativ kan 
utnyttjas i fel syften
● Förändringsprojekt kan ses som arenor för maktspel 

och politik och komma att utnyttjas av olika aktörer i 
deras egna syften. 
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(Jemine et al, 2020)



Hur kan forskningen om 
förändring förstås?
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(Bruskin, 2020)
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MYTER om förändring/sledning
1. 70% av alla förändringsinitiativ misslyckas
2. Förändring sker i en kontext där chefer/ledare står 

mot medarbetare
3. Framgångsrik förändring leds bäst av individuella 

förändringsagenter som är chefer/ledare
4. Förändringsmotstånd hos de anställda är en 

huvudorsak till varför förändring misslyckas men 
kan motverkas av gott ledarskap

5. Förändring är det enda alternativet
6. Ledarskap är något som ledare gör
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(Totnem-By, 2020)



Hur ser forskarens värld ut (i 
Sverige)?

● Svårt att doktorera (4 års heltidsfinansiering krävs för antagning)
● Svårt att få tjänst inom Akademin efter disputationen
● De fasta tjänsterna är oftast undervisningsbaserade (möjligen 

10-50% forskning)
● ’Rena’ forskartjänster är oftast tidsbaserade (i bestämda projekt)
● Universitet och Högskolorna får olika mycket statliga medel till 

forskning
● ”Externa medel” (finansiering från företag, stiftelser, fonder etc) 

blir allt en viktigare förutsättning för forskningsverksamhet
● Med ”externa medel” kringskärs ibland forskarens arbete
● Forskare behöver konkurrera om tjänster och om externa medel
● Universitet och högskolor rankas och konkurrerar med varandra
● Det blir allt viktigare ATT och VAR man publicerar sig 

vetenskapligt
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Hur arbetar den goda forskaren?

● Kumulativt
● Strukturerat
● Transparent
● Opartiskt
● Medvetet/reflexivt
● Empiriskt eller Konceptuellt
● Teoretiskt
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Kritik mot idén att förändring 
kan planeras
● Förändring är inte linjär
● Förändring är inte rationell
● Det går inte att bevisa att förändringen leder till 

resultat

16



Kritik mot sättet att arbeta med 
planerat förändringsarbete
● Konsulterna som gör detta har begränsad kunskap
● ”Quick fixes” är alltför vanligt
● Konsulterna involverar inte organisationen tillräckligt
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