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❙ ❙ Boken »Förändring som tillstånd«
har kommit i en nyutgåva med vissa de-
lar förtydligade och nyskrivna. Den är
skriven av Bo Ahrenfelt, läkare och
psykiater. 

Läkare som blivit förändringskonsult
Bo Ahrenfelt har lämnat sjukvårdens
hierarki och etablerat sig som föränd-
ringskonsult. Han arbetar som ledare
för Institutet för liv och arbete med för-
ändringskunskap, dvs utvecklings-
program om förändring. Han är också
medförfattare till »Konflikthanterings-
boken«, prisbelönad som Årets ledar-
bok 1992. 

Ingen undgår förändring i dagens
samhälle. Trots att denna bok tar sina ex-
empel från näringslivet, och i mindre
omfattning från sjukvården, är det ändå
lätt att överföra bokens exempel till för-
ändringsarbete inom sjukvården. Den
teoretiska ramen kring hållbara föränd-
ringsstrategier har ett allmänt intresse
för läkare, som ständigt deltar i sjukvår-
dens förändringsarbete. 

Förändring av första ordningen
Boken är en lärobok om mänsklig för-
ändring. Den ger en teoretisk grund och
förståelse för praktiskt genomförande av
framför allt förebyggande förändrings-
arbete i en organisation. Varje kapitel
avslutas med råd till förändringsledaren
i organisationen.

Förändringsbegreppet tydliggörs med
beskrivning av förändring av första och
andra ordningen. Alltför många föränd-
ringar genomförs som en första ord-
ningens förändring, vilket innebär inom
systemet, dvs utan att systemet föränd-
ras. Man gör en förnyelse, men utan nå-
gon djupare omstrukturering. Den gynn-
samma effekten av en omorganisation
uteblir därför att förändringen inte varit
förankrad i medarbetarnas tankemöns-
ter.

Förändring av andra ordningen
En mer genomgripande förändring, som
ska ge en varaktigt stabil förändring,
måste vara djupt förankrad i medarbe-
tarnas tänkande. Med detta menar man

en förändring av andra ordningen. För
att verkligen lyckas med en andra ord-
ningens förändring krävs föränd-
ringskunskap, tillräckligt lång tid, ge-
nomtänkt och tydlig strategi, kunniga,
uthålliga förändringsledare med förmå-
ga att entusiasmera och vidmakthålla
medarbetarnas förändringsvilja.

Det gemensamma målet betonas
Organisationen eller arbetsgruppen be-
skrivs i boken ur ett systemteoretiskt
perspektiv. Det innebär att helhetens be-
tydelse betonas, liksom den ständigt på-
gående förändringsprocessen. Boken in-
nehåller en gedigen genomgång av orga-
nisationen som levande system ur
systemteoretiskt perspektiv. Skillnader
mellan slutna och öppna system och de
organisatoriska konsekvenserna bely-
ses. Behovet av gemensamma och tydli-
ga mål beskrivs som den sammanhållan-
de livsnerven i organisationen.

Påverkan på tankemönster
En betydande del av boken uppehåller
sig vid det individuella perspektivet vid
förändring. Kognitiv och psykodyna-
misk teori ligger till grund för beskriv-
ningen av hur påverkan av tankemönster
kan ske. »Förmågan att säga nej är iden-
titetskänslans grund, och utan den är
man i en djupare mening inte heller för-
mögen att säga ja!«

Tiden en viktig faktor 
De olika faserna i förändringsprocessen
beskrivs tydligt. De tre motståndsfaser-
na vid förändring tydliggörs, liksom mo-
tivationsklyftan mellan ledning och ge-
nomförare. En förändring av andra ord-
ningen tar två till fem år att genomföra.
Förändringsarbete ges idag sällan tids-
mässiga förutsättningar att genomföras
innan de rycks upp igen. Man kan då inte
heller förvänta sig att de blir varaktiga.
När en förändring planeras bör tillräck-
ligt lång tid för genomförandet av en för-
ändring avsättas.

Bör läsas av läkare
Boken är skriven ur ett biologiskt, hu-
manistiskt och psykodynamiskt per-
spektiv. Detta gör den lämpad att för-
stås av läkare. För att få den framtida
sjukvården att fungera inom givna och
tillgängliga ekonomiska ramar är det
nödvändigt att läkare som professionel-
la tar mer aktiv del i sjukvårdens
omstrukturering. Bo Ahrenfelts bok ger
värdefull kunskap om människans re-
aktioner på förändringsprocesser. •
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