


Idag: 

0 Förändring 

0 Lärande 

0 Hinder och problem 

0 Framgångsfaktorer 

0 Lärdomar och erfarenheter från projekt 

0 Förutsättningar 

 

 

 

 Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Alla gör det! 

0 BESÖK 

0 KompoBib 

0 KUB 

0 Läskonster 

0 Dela läslust 

0 Inköp med librisposter - SELMA 

0 Många fler…….. 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Vad är förändring?  

0 Nytänkande, men kan också vara återgång till något 
gammalt 

0 Förändring av uppgift/teknik/mål/strategi 

0 Förändring i organisationens struktur 

0 Förändring av organisationens kultur 

0 Förändring i beteendeprocesser 

 

  

 

 

 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 

”Organisatorisk förändring har skett när en 
organisation uppvisar olika utseende vid två 
skilda utgångspunkter” (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Förändring kan skapas genom en medveten 
strategi, men kan också ses som en 
utvecklingsprocess eller som ett resultat av 
tillfälligheter.  

 

Ledarskap är idag i stort sett synonymt med 
förändring. 



Förändring – och lärande 
0 Lärande är… 

0 en process som leder till att man ändrar sin praktik. 
 

0 Lärande organisationer är… 
0 verksamheter där medarbetare lär sig för och om 

sina arbetsuppgifter, och sprider kunskaper till 
varandra 

0 verksamheter där medarbetarna vågar reflektera 
över sin egen praktik, och ifrågasatta invanda 
föreställningar och visioner 

0 verksamheter där man systematiskt satsar på att 
alla ska lära sig – och lära ut 

 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



När lärde du dig något nytt och användbart 
sist på jobbet? Vad var det som gjorde att 

det blev bra? 

 

När lärde du ut något till dina kollegor sist?  

Vad var det som gjorde att det blev bra? 

 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Hinder för lärande och förändring 

 

1. Fruktan för det okända (man vet vad man har, inte vad man 
får) 

2. Brytning av psykologiskt kontrakt (skrivna och oskrivna 
förväntningar bryts) 

3. Förlust av identitet (en del av identiteten går förlorad) 

4. Den symboliska ordningen ändras (symboler kan vara 
kontorsplats, sätt att tala, händelser) 

5. Maktrelationer förändras (mönster av makt och inflytande 
ändras, den som förlorar makt motsätter sig ofta 
förändring)      

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, februari 2015 



Hinder för lärande och förändring  

6. Krav på nyinvesteringar (individen åläggs krav på 
ny kunskap och kompetens, tvingas omvärdera 
kunskap) 

7. Extraarbete (extra resurser krävs för under 
förändring) 

8. Sociala band bryts (nya kollegor, samarbeten etc.) 

9. Utsikter till personlig förlust (färre 
karriärmöjligheter, lägre lön, arbetslöshet) 

10. Externa aktörer vill ha stabilitet (risk för förlust 
av privilegier) (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
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Diskutera: Vilka hinder kan uppstå i 
Göta -utvecklingsprojektet? 

1. Fruktan för det 
okända  

2. Brytning av 
psykologiskt  

3. Förlust av identitet 

4. Den symboliska 
ordningen ändras  

5. Maktrelationer 
förändras   

6. Krav på nyinvesteringar 

7. Extraarbete 

8. Sociala band bryts 

9. Utsikter till personlig 
förlust  

10. Externa aktörer vill ha 
stabilitet 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Framgångsfaktorer för förändring 
och lärande 

0 Upplevda förändringstryck 

0 Klar vision av vad som ska uppnås 

0 Kommunikation inom hela organisationen 

0 Betoning av positiva resultat – nedtoning av negativa 
resultat 

0 Tolerans för oliktänkande, osäkerhet och misstag 

0 Integrerad formell utbildning, lärande på 
arbetsplatsen, och praktisk användning 

0 Alla är vi olika! 

 Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 
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Vilka framgångsfaktorer finns för 
Göta - Utvecklingsprojektet? 

0 Förändringstryck 

0 Vision  

0 Kommunikation 

0 Tolerans  

0 Integrerad utbildning och 
användning 

0 … 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



KUB: Vägen mot en lärande 
organisation 

Framgångsfaktorer:  

0 Rubriksättning och etiketter 

0 Kunskapsspridning och dokumentation 

0 Växla perspektiv 

0 Bryt mot regler – och lyckas 
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KUB: Hinder på vägen 
 

0 Motstånd mot förändring 

0 Svårt att hitta tid för reflektion 

0 Innehåll i relation till tidsavgränsning  - för många 
aktiviteter 

0 Kommunikation, information - förankring 

 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Folkbiblioteken in i Libris – 
lärdomar och lärande 

0 Större medvetenhet om katalogisering bland 
fler 

0 Kunskapsspridning tar tid och kraft 

0 Kommunikation och förankring A och O 

0 Hinder mot förändring 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Lärande i arbetslivet 

0 Lärande organisationer 

0 Organisationslärande 

0 Double-loop learning 

0 Stödjande lärmiljö 

0 Krävs systematisk satsning på kompetensutveckling 

0 Upplevda förändringstryck 

0 Tolerans för oliktänkande, osäkerhet och misstag 

0 Integrerad strategi 

0 Lärande är en process som leder till att man ändrar sin praktik. 

0 Reflektion i praktiken  

0 Tyst – explicit kunskap 

 

 



Att skapa förutsättningar för lärande 
och förändring i projektform 

0 Ledningen ger tydligt stöd i ord (etikettsättning) och 
resurstilldelning 

0 Ett brett deltagande och kunskapsspridning 

0 Starta litet och bygga på 

0 Gräv där du står… Men våga växla perspektiv 

0 Konsulter/forskare arbetar processinriktat, inte som 
experter 

0 Kommunikation! 

0 Det finns inget rätt sätt (utan hundratals) 
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Vad kan jag göra? 

Vilket handlingsutrymme har jag för 
att skapa förutsättningar för lärande 

och förändring i Göta utveckling? 
Vilket ansvar? 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall, 

februari 2015 



Tack för oss och lycka till! 

Lästips finns i rapporten: 

 

Gärdén, C. & Nowé Hedvall, K. (2014). Lärande i biblioteket. 
Utvärdering av KUB-projektet. Karlstad. Region Värmland. 
Även tillgänglig: 
https://kubprojektet.files.wordpress.com/2014/07/utvc3a4
rdering-av-kub-projektet.pdf 

 

 

cecilia.garden@hb.se 

karen.nowe@hb.se 
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