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Sammanfattning
Planerade förändringar sker konstant ute i våra organisationer. Merparten av dessa
förändringsprojekt misslyckas med att nå uppsatta mål och få den
verksamhetseffekt man önskat. En viktig förutsättning för att förankra
förändringar är att få människor att bli motiverade, engagerade och skapa förståelse
för
förändringsarbetet.
Idag
används
ett
flertal
instrumentellt
inriktade metoder vid förändringsarbete vilket i många fall inte lyckas
skapa det engagemang för förändringen som varit önskvärt. Både från ett teoretiskt
och praktiskt perspektiv finns det därför ett behov av att undersöka om ett mer
metaforiskt och gestaltande angreppsätt i form av ett berättelseperspektiv kan öka
möjligheten att lyckas med förändringsprojekt och förankring av dem. I denna
avhandling prövas därför en narrativ ansats på förändringsarbeten.
Forskningsfrågan i denna avhandling är Hur kan man använda narrativer för att
engagera, motivera och förankra förändringsarbete hos medarbetare i
organisationer? I avhandlingen beskrivs tre olika studier där narrativer har prövats
enligt aktionsforskningsmetod. Den första studien handlar om en ledningsgrupps
arbete i en blåsorkester. Den andra studien handlar om ett verksamhets- och ITprojekt i ett multinationellt bilföretag. Den tredje studien handlar om ett stadskansli
som ska kommunicera och förankra en 24-timmarsmyndighet på nätet. Två olika
angreppssätt har prövats i studierna. Det första är att använda narrativer som ett sätt
att skapa kreativitet i sitt förändringsarbete. Det andra är att driva förändringsarbete
i form av en berättelse. Studierna visar att den narrativa ansatsen har haft positiv
inverkan på meningsskapande i grupperna som driver förändringsarbetet; det har
också skett en transformation i grupperna, dvs. de har kunnat överföra den
traditionella förändringsplanen till en narrativ kontext och på så sätt utvecklat ett
nytt arbetssätt för sitt förändringsarbete. Resultatet från de tre studierna är också en
praktisk inriktad förändringsmetod baserad på ett gestaltande berättelseperspektiv.
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