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Program för utbildningen ”Att leda och facilitera förändrings-

processer” 

Målet med utbildningen 

Målet med utbildningsinsatsen är att långsiktigt stärka förmågan att leda sammanhang, 

projekt och verksamheter präglade av ett högt förändringstryck. Efter genomförd utbildning 

ska deltagarna ha fått en fördjupad förståelse för hur mänskliga system – exempelvis team, 

arbetsgrupper, tillfälliga projektkonstellationer och hela organisationer – utvecklas och vad 

som kan hindra deras utveckling, liksom för vilket slags rolltagning hos ledare och andra 

nyckelpersoner som starkast bidrar till att undanröja hinder för utveckling. Insatsen utgår 

från ett systemteoretiskt perspektiv på organisationer och grupper, samt från psykologisk 

forskning om mänskliga reaktioner på förändring. Stark tonvikt kommer också att läggas vid 

det sociala hållbarhetsperspektivet: det vill säga betydelsen av att anpassa förändringar och 

omorganisationer efter hur människor faktiskt fungerar och vad de behöver och klarar av, om 

mänsklig kreativitet ska kunna frigöras. 

Deltagarna ska således efter genomförd utbildning ha fördjupade, praktiskt tillämpbara 

kunskaper om hur människor, grupper och organisationer reagerar på förändring, och hur de 

i sina olika slags ledarroller kan underlätta ett konstruktivt hanterande av 

förändringsreaktioner som bidrar till att långsiktigt stärka den egna organisationens förmåga 

att överleva och utvecklas i en starkt föränderlig omvärld. 

Innehåll dag 1 

Fördjupad introduktion till det systemteoretiska perspektivet på grupper och organisationer, 

med särskild betoning på hur mänskliga system utvecklas genom att urskilja och integrera 

olikhet. Hantering av olikhet är alltid en utmaning för oss människor, eftersom vår mänskliga 

grundtendens är att sluta oss för olikhet. Förändring kan i sig ses som en olikhet som behöver 

integreras, och vi kopplar på det sättet under denna första utbildningsdag ihop det 

systemteoretiska perspektivet med vad arbetslivsforskningen säger om förändringsledning 

och organisatorisk förändring. Dessutom fördjupar vi oss i begreppet 
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”accelerationssamhället” och vad den sociologiska forskningen har att säga om samtidens 

accelererande förändringstakt och hur den påverkar oss. 

Innehåll dag 2 

Vi fördjupar oss i en teoretisk förändringsmodell som skiljer mellan change (yttre 

förändring) och transition (inre, psykologisk förändring), och som tar fasta på att varje yttre 

förändring av betydelse kommer att utlösa en inre förändring eller transition, övergång. Det 

som kännetecknar denna inre, psykologiska förändringsprocess är att den alltid är utdragen i 

tiden, och att dess första fas handlar om förlust. Om vi ska kunna förändras och utvecklas 

måste vi släppa taget om något, och denna process av att släppa taget handlar som regel om 

identitet, en bild eller upplevelse av oss själva eller vår grupp eller organisation som vi 

behöver ge upp om vi ska kunna skapa plats för en ny, delvis förändrad identitet eller 

självbild som förändringen medför. Modellen kopplas till deltagarnas egna organisatoriska 

kontext i syfte att göra den konkret och vardagsnära, och för att ge deltagarna uppslag till 

tänkbara åtgärder och interventioner i ledarroll. 

Innehåll dag 3 

Utbildningen avslutas med temat funktionell kommunikation. Vilka slags verbala 

kommunikationsbeteenden underlättar för grupper och verksamheter att åstadkomma 

önskade förändringar, och vilken typ av kommunikation resulterar i stängda systemgränser 

och oförmåga att integrera olikhet? Vi använder oss av den systemteoretiska 

kommunikationsmodellen SAVI (System for analyzing verbal interaction) och annan 

kommunikationsforskning för att bättre förstå kommunikationens betydelse för att i ledarroll 

kunna facilitera organisatoriska förändringsprocesser. 
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