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Sammanfattning
Det allmänna trycket på förändringar ökar ständigt, liksom organisationers behov
av att hantera och genomföra dessa. Samtidigt är förändringsprojekt komplexa
och har en hög misslyckandegrad. Interna förändringsprojekt kan involvera både
projektledning och förändringsledning. Skillnaden mellan dessa kan enklast
beskrivas som att projektledningens fokus ligger på den tekniska lösningen medan
förändringsledningen riktar energin mot att skapa förståelse och acceptans hos
projektets berörda individer. Under det senaste decenniet har forskning riktat
fokus mot interna förändringsprojekt och behov av kompetenser hos
projektledaren. Projektbeställarens perspektiv gällande interna förändringsprojekt
och då specifikt skillnaden mellan förändringsledning och projektledning, är inte
studerad. Frågan är hur medveten projektbeställaren är om dessa två sidor samt
om kompetenser från respektive sida beaktas i valet av projektledare.
Syftet med denna studie är att ge en indikation på vilka framgångsfaktorer som
projektbeställaren beaktar i interna förändringsprojekt och om dessa faktorer
speglas i form av kompetenser som projektledaren önskas ha. Studien undersöker
även hur projektbeställaren ser på sin roll vad gäller ansvar och uppgifter.
Studien utgick från en kvalitativ metod med explorativ ansats där data samlades in
via sex semistrukturerade intervjuer med projektbeställare inom en offentlig
organisation. Datamaterialet behandlades sedan med en tematisk analys utifrån ett
teoretiskt ramverk med faktorer inom blocken förändringsledning och
projektledning.
Studien visar att det finns god kännedom gällande förändringars
framgångsfaktorer som nämns i teori men att de inte alltid förknippas med kraven
på projektledaren. De kompetenser som projektbeställare beaktar hos en generell
projektledare utökas med förändringskompetenser när uppdraget gäller interna
förändringsprojekt, men då starkt beroende på vilken syn projektbeställaren har på
interna förändringsprojekt. Rollen som projektbeställare beskrivs innefatta
flertalet ansvar och uppgifter, varav några var utanför denna undersöknings
teoretiska ramar.

Nyckelord: interna förändringsprojekt, förändringsledning, projektledning,
projektbeställare, projektledare, förändringskompetenser, offentliga sektorn
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Abstract
The global pressure for change and adaption is constantly increasing as well as the
organizations need to coop and manage this ever increasing demand for change.
Furthermore, change projects are very complex in its nature and suffer from a
high rate of failure. Change projects may include both project management and
change management. The difference between change management and project
management can be described as following: the main focus of project
management lies in the technical aspect whilst change management directs the
energy towards creating acceptance from the projects receiving individuals.
During the last decade, research has been initiated in the field of internal change
projects and the need of necessary competencies of the project manager. Still
internal change projects and more specifically the difference between change
management and project management, have not yet been studied from the project
owner’s perspective. The question remains if the project owner is aware of these
two sides and if their competencies are reflected in the choice of a suitable project
manager.
The purpose of this study is to give an indication of which success factors project
owners valuates within an internal change project and if those reflect as desired
competencies of the potential project manager. This study also includes the role of
the project owner and what they themselves define their duty and responsibilities.
The design of this study is based from a qualitative methodology with an
explorative approach where data was collected from an organization in the public
sector via six semi-structured interviews of project owners. The data was later
analyzed with a thematic analyze method constructed from a theoretical
framework of factors included by the two areas: project management and change
management.
The result of this study indicates that the project owner have good knowledge
regarding the success factors of change which is mentioned in theory. However
these success factors are not usually associated with the project managers
qualifications. The competencies identified by the project owner to be important
by a general project manager are expanded with change management
competencies if the project is classified as an internal change project. The addition
of required change management competencies is though highly dependent on the
project owner’s vision of internal change projects. The role as project owner is
described to include a variety of duties and responsibilities of which some of them
not covered by the initial theory of this study.

Keywords: Internal Change Projects, Change Management, Project
Management, Project Owner, Project Sponsor, Project Manager, Change
Management Competencies, Public Sector
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1 Inledning
Detta kapitel ger en bakgrund till studiens område och dess problematik, vilket
leder till studiens forskningsfråga, syfte och avgränsningar. Vidare presenteras
studiens tänkta målgrupp samt ett begreppsavsnitt som ska förse läsaren med
definitioner som är viktiga för förståelsen av innehållet i denna uppsats.

1.1 Bakgrund
Den ökande komplexiteten och dynamiken i organisationernas omgivning har
medfört att organisatoriska förändringar och hantering av dessa blivit allt
vanligare (Gareis 2010). Förändringstakten har aldrig varit högre än idag,
företagsklimatet ändras ständigt och både interna och externa faktorer pressar
organisationerna att genomföra förändringar (By 2005). Därmed har pressen ökat
på organisationer att utföra förändringar och anpassa sig till den rådande
utvecklingen för att överleva (Beer & Nohria 2000). Detta har ökat behovet av att
kunna hantera och genomföra förändringar och därför har sådana förmågor blivit
viktiga och eftertraktade. I över ett halvt århundrade har forskare försökt att ge
insikt i förändringsdynamiken och bidra till att hjälpa organisationer att lyckas
med förändringar (Walker et al. 2007). Trotts forskningen har många
organisationer fortfarande svårt att hantera och lyckas med förändringar då
ungefär 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas (Beer & Nohria 2000).
Förändringar kan ske i olika former, de kan exempelvis vara kontinuerliga
förändringar som vanligen är framväxande, evolutionära, operationella som oftast
omfattar en lokal del av ett organisatoriskt system. De kan även vara
diskontinuerliga förändringar som många gånger är revolutionerande, sker i
episoder, är strategiska och omfattar vanligen ett helt organisatoriskt system
(Alvesson & Sveningsson 2008). Enligt Alvesson och Sveningsson (2008) blir det
allt vanligare att tala om organisationsförändring som en öppen kontinuerlig
förändringsprocess som är oförutsägbar och utan tydlig start och slut. Detta är i
motsats till förändringsprojekt som är en annan form att driva förändringar.
Förändringsprojekt är istället diskontinuerliga och har tids-, kostnads- och
resultatramar. Idag sker således olika former av förändringar i organisationerna,
beroende på förändringens karaktär kan den drivas som en kontinuerlig
förändringsprocess eller ett avgränsat projekt. Jansson och Ljung (2004)
benämner denna projektform specifikt som interna förändringsprojekt.1 I interna
förändringsprojekt är fokus riktat inåt mot organisationen, det handlar oftast om
att förbättra, effektivisera, förändra eller utveckla verksamheten (Jansson & Ljung
2004). Under de senaste åren har forskning kring förändringar i projektform och
denna projektarketyps behov på projektledaren initierats.
Att en förändring sker i projektform medför en ökad komplexitet. För att ge en
kort introduktion till den komplexitet projekt och projektledning innebär
presenteras här en definition av projekt enligt Project Management Institute
(PMI):
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Förutom interna förändringsprojekt benämner även Jansson och Ljung (2004) följande
projektformer (projektarketyper): produktutvecklingsprojekt, marknadsprojekt,
kundorderprojekt och evenemangsprojekt.
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A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product,
service, or result. The temporary nature of projects indicates a definite
beginning and end. The end is reached when the project’s objectives have
been achieved or when the project is terminated because its objectives
will not or cannot be met, or when the need for the project no longer
exists. (PMI, 2008, s. 36)

Utifrån ovanstående definition kan projekt innefatta en stor mängd uppgifter, allt
från att bygga en skyskrapa till att göra en kulturförändring i ett företag. På grund
av detta kan projekt kategoriseras på många olika sätt. Gemensamma
fokuspunkter för samtliga projektformer är dock vanligen tid, kostnad och resultat
(Jansson & Ljung 2004).
Idag finns flertalet organisationer vilka har försökt standardisera projektledning
och projektarbetsformen via manualer och certifieringar (PMI, IPMA, APM).
Dessa manualer beskriver ett övergripande ramverk för projekt och projektledning
och menar att dessa ska kunna appliceras oberoende av projekttyp eller
organisationsstruktur. I motsats till dessa standardiserade manualer påpekar
Turner och Müller (2007) att det är fördelaktigt med olika typer av
ledarskapsbeteenden och egenskaper hos projektledaren, beroende på projekttyp.
Detta kan relateras till förändringsprojekt respektive allmänna projekt.
Förändringar kan vara påfrestande för människor och väcka oro och rädsla, vilket
kan medföra att motstånd uppstår (Angelöw 1991). I och med detta kan
förändringsprojekt vara svårare och mer komplicerade att genomföra i jämförelse
med andra typer av projekt. Den mest framträdande skillnaden mellan
förändringsprojekt och allmänna projekt är att det i förändringsprojekt ställs höga
krav på att hantera de människor som berörs av projektet. Hantering av mänskliga
faktorer innefattar exempelvis hantering av motstånd, att engagera de anställda
samt ta hänsyn till och hantera de anställdas känslor och beteenden gentemot
förändringar.
Förändringsprojekt och förändringsledningsledning kräver således speciella
kompetenser och egenskaper av den som leder förändringsarbetet (Crawford &
Hassner Nahmias 2010; Higgs & Rowland 2000). Vissa förändringsaktiviteter
behöver även kunna utföras vid förändringsprojekt, då dessa utgör ett stöd för att
nå målen. Sådana aktiviteter kan vara att sälja in förändringen och förbereda de
som berörs av denna. Det finns även olika förändringsmodeller som exempelvis
Kurt Lewins trefasmodell och John Kotters åttastegsmodell, som är skapade för
att användas som ett hjälpmedel vid genomförande av förändringar. I dessa
modeller finns steg och aktiviteter som är till för att hantera den mänskliga
faktorn, vilka inte ingår i projektmodeller, så som att förbereda de anställda inför
förändringen och skapa engagemang.
I praktiken varierar ofta vilka roller som arbetar med och leder förändringsarbetet.
Idag råder en allmän oklarhet och förvirring kring vilka roller som behövs vid
förändringsprojekt, samt vilka ansvar och befogenheter respektive roll bör ha
(Crawford & Hassner Nahmias 2010; Stummer & Zuchi 2010). Förändringar kan
ledas av roller som förändringsledare, programledare och/eller projektledare.
Vanligen ligger ansvaret att utse ledaren av förändringsprojektet hos
projektbeställaren. Projektbeställaren har en stor makt och inflytande över
projektet och har därmed en viktig roll i ett projekt, trotts detta finns litet skrivet
om projektbeställarrollen före 90-talet (Wenell 2001). Indikationer finns på att
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projektbeställaren är i behov av utbildning inom projektledning då det finns en
viss koppling mellan projektbeställare och lyckade projekt (Wenell 2001; Helm &
Remington 2005; Kloppenborg et al. 2011; Andersen 2012).

1.2 Problemdiskussion
Utifrån teori kan därmed två motsägande syner på förändringsprojekt och
förändringsledning urskiljas. En syn menar att förändringsprojekt inte skiljer sig
markant från andra typer av projekt, utan att standardiserade manualer kan
appliceras på dessa som på vilket projekt som helst. Sedan finns synen att det
existerar en betydande skillnad mellan förändringsprojekt och ledning av dessa,
jämfört med andra projektarketyper. Att förändringsprojekt har andra eller
ytterligare faktorer som måste beaktas samt behov av förändringskompetenser hos
den som leder förändringsarbetet. Beroende på vilken av dessa syner som finns på
förändringsprojekt, varierar förväntningarna och kraven på den som leder
förändringen, i förändringsprojekt vanligen en projektledare. Ses förändringsprojekt som vilket projekt som helst, blir kraven fokuserade kring mer generella
projektledarkompetenser, ansvar och uppgifter som att planera och styra projektet,
ta beslut och sätta upp mål. Ses förändringsprojekt istället som en projekttyp med
speciella behov, kan kraven på projektledaren tänkas utökas till att även innefatta
förändringskompetenser. Beroende på vilken syn projektbeställaren har, kan detta
tänkas medföra stora skillnader för hur förändringsprojektet genomförs.
Förändringsprojektet kan förses med en projektledare som besitter förändringskompetenser och utför förändringsaktiviteter, eller ej. Faktorer som är viktiga för
förändringar kan beaktas eller försummas. Det kan påverka hur framgångsrikt
förändringsprojektet blir, om förändringskompetenser ej finns och
förändringsaktiviteter ej utförs, kan motstånd uppstå som i värsta fall förhindrar
genomförandet av förändringen.
Rollen som projektbeställare har en stor makt och befogenheter att påverka
förutsättningarna och ramarna för ett förändringsprojekt. Interna
förändringsprojekt är otydligt definierade i projektledningsteorin vilket medför att
projektbeställaren har möjligheten att definiera arbetsformen. Det är därför viktigt
att denna roll har en god kunskap om vad förändringsprojekt kräver och innebär.
Annars är risken stor att förändringsprojektet inte får rätt ”medel” eller
förutsättningar för att utföras, och misslyckas även om det leds av en kompetent
projektledare. Därmed borde en ökad kunskap och medvetenhet hos
projektbeställaren kring projektformens behov, öka chanserna att dessa beaktas
vid utförande av förändringsprojekt. Eftersom projektbeställarens uppfattning om
projektarketypen kan involvera både projektledning och förändringsledning finns
belägg att definitionen inte är entydig.
Förändringsprojekt har behov av förändringskompetenser och höga krav att
hantera den mänskliga faktorn, vilket medför krav på den tillsatta projektledaren.
Då det är projektbeställaren som vanligen tillsätter projektledaren uppstår frågan
om denne är medveten om och beaktar dessa behov? Eller om denne ser
förändringsprojektet som ett allmänt projekt där generella
projektledningskompetenser är tillräckliga?
Som framgår från ovanstående diskussion kan problem uppstå om ett
förändringsprojekt behandlas som ett allmänt projekt, och det inte tas hänsyn till
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projektformens karaktärsdrag. Ignoreras dessa förändringsrelaterade behov, blir
det svårare att utföra förändringsprojektet.

1.3 Forskningsfråga
Projektbeställaren har stor makt och inflytande över förändringsprojektet samt kan
påverka vilka karaktärsdrag som beaktas vid planering och genomförande av
interna förändringsprojekt. Denna studie är inriktad på att undersöka
projektbeställarens perspektiv enligt följande forskningsfråga:


Hur ser projektbeställaren på förändringar i projektform, på vilket sätt
upplevs skillnaden mellan projektledning och förändringsledning vid val
av projektledare?

Undersökningen innefattar även att ta reda på vad projektbeställaren efterfrågar
och beaktar i valet av projektledare och hur denne uppfattar sin egen roll i
förändringsprojektet.

1.4 Syfte och förväntat bidrag
Studiens syfte är att ge en indikation på vilka framgångsfaktorer, aktiviteter,
behov och förändringskompetenser som projektbeställare anser är viktiga för
förändringsprojekt, samt om dessa beaktas vid val av projektledare. Syftet är även
att undersöka hur projektbeställaren ser på sin roll, angående uppgifter och ansvar,
i ett förändringsprojekt.
Studien förväntas bidra med ett nytt perspektiv på interna förändringsprojekt och
ge uppmaningar till vidare forskning.

1.5 Avgränsningar
Respondentvalet är avgränsat till individer med olika chefsbefattningar vilka har
ansvarat för att utse projektledare till förändringsprojekt. Dock är det inte alltid
som benämningen projektbeställare formellt används.
Respondenterna är yrkesverksamma i verksamheter inom den offentliga sektorn.
Avgränsningen till den offentliga sektorn motiveras med att isolera fallstudien
inom en sektor och valet blev, utan något speciellt skäl, den offentliga sektorn.
Den teoretiska utgångspunkten som används i denna studie avser inte att vara
heltäckande utan visar de faktorer och teorier som identifierats inom studiens
tidsram. Författarna är medvetna om att det finns mer teori men att avgränsning
sker på grund av studiens tidsbegränsning.
Studien gör inte anspråk på att förmedla en fullständig bild av hur
projektbeställare ser på interna förändringsprojekt. Istället avser studien ge en bild
av hur projektbeställarna agerar, inom de kontexter och förutsättningar som
förekommer i den fallstudie som utförts.

1.6 Målgrupp
Uppsatsen riktas primärt mot forskare och studerande inom
projektledningsområdet då studien förväntas bidra med en ny infallsvinkel till
detta område. Förhoppningen finns även att intresset för uppsatsen når ut i
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organisationer som arbetar med, eller är intresserade av interna
förändringsprojekt.

1.7 Begrepp
På grund av tolkningsrisk definieras tre begrepp för att undvika förvirring vidare i
uppsatsen då de används frekvent och är av stor betydelse för studiens innebörd.
Förändringskompetenser; De kompetenser som är gynnsamma för att driva
förändringsprojekt. Detta är psykosociala ledarskapskompetenser och ej
metodikkompetenser. Dessa förändringskompetenser är en sammanställning av
beteenden, kunskaper, färdigheter och attityder som underlättar och främjar
förändringar i organisationen. Definitionen är enligt Crawford (1997).
Ledare av förändring; Ledare av olika organisatoriska förändringar, som i
uppsatsen används som en icke rollspecifik benämning. Benämningen kan
motsvara en projektledare, programledare, förändringsledare eller chef.
Operativ chef; Samlingsbenämning för att beskriva projektbeställarens befattning
utanför beställaruppdraget. Den operativa chefen kan vara direktör,
verksamhetschef eller motsvarande hög befattning inom organisationen.
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2 Metod
Detta kapitel avser att förklara undersökningens metodologiska val och
tillvägagångssätt, samt redogöra varför dessa val gjorts i förhållande till studiens
syfte. För denna studie har en kvalitativ metod tillämpats. Insamling av data har
skett genom semistrukturerade intervjuer. Undersökningen är en explorativ
fallstudie utifrån projektbeställarens perspektiv på interna förändringsprojekt.

2.1 Studiens design
2.1.1

Explorativ fallstudie

Då dagens forskning inte behandlar projektbeställares syn på interna
förändringsprojekt, är denna studie undersökande och har utformats som en
explorativ fallstudie. Den explorativa ansatsen innebär i korthet att studien riktar
sig mot ett relativt outforskat område där det råder oklarhet gällande lämpliga
teorier och modeller då det empiriska underlaget är för litet (Goldkuhl 2011). En
fallstudie definieras enligt Yin (2007) som en empirisk undersökning vilken
studerar ett aktuellt fenomen i dess verkliga kontext. Detta framförallt då
gränserna mellan kontexten och fenomenet är otydliga. Valet att genomföra denna
undersökning som en fallstudie bygger på att författarna ville undersöka flera
projektbeställares syn på förändringsprojekt, men inom en och samma
moderorganisation. Detta för att undersöka om deras syner var lika eller
varierande mellan de olika verksamheterna. Valet av fallstudie beror även på den
begränsade tidstillgången som fanns för att genomföra denna undersökning. En
fallstudie går fortare att genomföra och sammanställa än en undersökning av sex
respondenter från separata organisationer.
Syftet med den explorativa ansatsen är att som forskare förbli så opåverkad som
möjligt under studiens utformande. Detta för att undvika förhastade slutsatser
samt låta respondenternas utsagor styra riktningen så inte intressanta spår
förkastas i förtid (Goldkuhl 2011). Den explorativa ansatsen har därför varit
lämplig att använda i denna undersökning, eftersom författarna strävat mot att
undvika förhastade slutsatser. Fokus har istället varit på öppenhet för olika
möjliga synsätt eller förklaringar av det som tolkas ur datamaterialet. En
explorativ ansats är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) öppen och
relativt ostrukturerad i sin karaktär i jämförelse med andra ansatser där man
istället i förväg väljer ut vad som skall studeras samt på vilket sätt. Denna karaktär
har varit passande för denna studie, som har förhållit sig öppen och ostrukturerad
genom arbetets gång. Detta då det är ett relativt outforskat område som undersökts
och det är då svårt att på förhand bestämma exakt vad som ska studeras och på
vilket sätt. Denna undersökning behövde istället ha en flexibilitet för att anpassa
genomförandet utefter vad som framkom under arbetets gång. Detta då det inte
fanns färdiga teorier om hur projektbeställare ser på förändringsprojekt, utan
författarna har själva varit tvungna att samla in teori för att skapa en teoretisk
utgångspunkt för undersökningen.
Då explorativa studier medvetet riktar in sig på att utforska ett nytt område, för att
förbättra kunskapen om det, blir sådana studiers bidrag ofta hypotesgenererande
(Goldkuhl 2011). Besvarande av denna studies forskningsfråga förväntas därför
förbättra kunskapen om ämnet, och bidra med nya infallsvinklar som kan vara
hypotesgenererande.
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2.1.2

Kvalitativ metod

Valet att i denna undersökning använda kvalitativ metod, grundar sig i flera skäl
som presenteras nedan.
Det är enligt Dahmström (2011) undersökningens syfte som är utgångspunkt för
val av metod, och enligt Trost (2005) bör valet ske med hänsyn till teoretiskt
perspektiv och aktuell frågeställning. Avser frågeställningen att försöka förstå
enskilda individers situation och sätt att resonera, reagera eller handla, är en
kvalitativ undersökning lämplig (Trost 2005; Dahmström 2011). Denna
undersöknings syfte och forskningsfråga handlar om att försöka ge en bild av hur
projektbeställarna ser på förändringsprojekt. Eftersom syftet och forskningsfrågan
handlar om att undersöka projektbeställarnas sätt att resonera och tänka, är
kvalitativ metod lämplig att använda. Projektbeställares syn är ett fenomen som
kan vara svårt att mäta eller direkt uppfatta. Även därför är kvalitativ metod
lämplig att använda då den kan användas för att indirekt studera fenomen som är
svåra att uppfatta direkt, som exempelvis känslor, tankar, intentioner och
beslutsfattande (Ahrne & Svensson 2011a).
Med kvalitativ metod ges utrymme för en relativt hög flexibilitet i
forskningsprocessen, då avståndet är litet mellan exempelvis intervju och analys
av empiriskt material (Ahrne & Svensson 2011a). Då projektbeställarnas
medvetenhet om projektarbetsformen i allmänhet och förändringsprojekts behov
kan variera, behöver undersökningen en viss flexibilitet. En sådan flexibilitet
erhålls då genom att undersökningen och intervjufrågor kan anpassas, i jämförelse
med exempelvis en helt standardiserad och kvantitativ undersökning, som
användande av enkäter.
Att valet blev kvalitativ och inte kvantitativ metod, beror på att kvalitativ metod
har fler fördelar (vissa har redan nämnts ovan) som överensstämmer denna
undersöknings behov, i jämförelse med kvantitativ metod. I kvantitativ metod
samlas data in systematiskt och sammanfattas sedan i statistisk form. Data
bearbetas och sedan analyseras utfallet utifrån testbara hypoteser
(Nationalencyklopedin 2013). Kvantitativ metod involverar därmed kvantifierbar
data och räknande (Thurén 2007). Med denna metod vill man, på olika sätt, mäta
det som undersöks genom förutbestämda variabler. Då denna undersökning inte
avser att undersöka numerisk data och dessutom inte vill undersöka förutbestämda
variabler då det är en explorativ studie, passade inte en kvantitativ undersökning.
Författarna var inte intresserade av att försöka mäta projektbeställarnas syn på
förändringsprojekt, utan att identifiera och få en förståelse för dessa syner. Syftet
med undersökningen var inte heller att testa på förhand uppställda hypoteser. Då
det är en explorativ studie är det även svårt att utföra undersökningen på ett
systematiskt sätt, vilket kvantitativa undersökningar utförs på. Detta då ett
systematiskt arbetssätt går emot studiens explorativa karaktär och behov av
flexibilitet.
En viktig aspekt i val av metod är dessutom om undersökningen eftersträvar att
visa bredd eller djup. Är det djup som eftersträvas, anses vanligen kvalitativ
metod vara lämplig och om bredd eftersträvas, anses kvantitativ metod vara mest
lämplig (Goldkuhl 2011). Då denna undersökning eftersträvar djup snarare än
bredd och kvalitativ metod kan bidra till en djupare förståelse av sociala fenomen
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än kvantitativ metod, är detta en ytterligare anledning till valet av kvalitativ
metod.
2.1.3

Datainsamlingsmetod: semistrukturerade intervjuer

Data till den kvalitativa undersökningen insamlades genom intervjuer. Valet av
denna datainsamlingsmetod grundar sig i flera skäl som presenteras nedan.
Vid intervjuer kan enkla och raka frågor, generera relativt komplexa och
innehållsrika svar. Intervjuer möjliggör även en djup förståelse för
respondenternas erfarenheter, upplevelser och tankar och ger information om
respondenternas språkbruk, normer och emotioner (Trost 2005). Då denna
undersökning ämnat undersöka projektbeställares erfarenheter, upplevelser, tankar
och framförallt syn på förändringsprojekt, kan intervjuer vara en god
datainsamlingsmetod för att erhålla denna information. Intervjuformen kan därtill
medföra att en bredare, mer nyanserad bild och svar på ytterligare frågor än de
ursprungliga erhålls (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011). Då denna
undersökning är explorativ är detta en stor fördel då det gynnar öppenheten och
möjligheterna att upptäcka företeelser, både inom det studerade huvudämnet och
utanför ramarna.
Beroende på graden av standardisering och strukturering, kan intervjufrågorna och
ordningen dessa ställs i, anpassas efter situationen på ett flexibelt sätt (Trost
2005). Med intervjuer kan därmed respondenten uttrycka sig friare och
innehållsrikare än vid användande av exempelvis en enkät med fasta
svarsalternativ (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011). Intervjuer tillgodoser på
detta sätt undersökningens behov av flexibilitet.
Graden av standardisering innebär hur graden av likhet mellan frågorna och
situationerna för samtliga intervjuade respondenter är. Standardiserade intervjuer
innebär att variationen är låg, att frågor och situationer ska vara lika för alla
respondenter. Hög standardisering innebär till exempel att intervjuaren ska läsa
upp frågor i likadant tonfall, i samma ordning, för alla respondenter, medan låg
standardisering innebär lösare struktur för intervjun, och därmed större
variationsmöjligheter (Trost 2005). I denna undersökning efterfrågades låg
standardisering, en lös struktur med variationsmöjligheter. Detta för att gynna
flexibiliteten och hålla undersökningen relativt öppen med hänsyn till den
explorativa ansatsen. Graden av likhet mellan frågorna och situationerna för de
intervjuade respondenter, ansågs inte vara av stor vikt. Prioriteringen var att
samtliga ämnen i intervjuguiden (se Avsnitt 2.2.2) skulle behandlas i varje
intervju. Vidare prioriterades att en helhetsbild av respondentens syn på
förändringsprojekt skulle uppfattas, snarare än att alla intervjuer och frågor var
tvungna att genomföras och ställas likadant.
Med strukturering menas antingen graden av struktur på intervjufrågorna, eller
själva intervjuns struktur. Har intervjufrågorna fasta svarsalternativ har dessa hög
strukturering, är svarsmöjligheterna öppna är frågorna istället ostrukturerade.
Strukturerade frågor ger inte respondenter möjlighet att besvara frågorna på annat
sätt än att välja mellan de av intervjuaren angivna svarsalternativen. Intervjuns,
studiens upplägg i stort, kan även benämnas som strukturerat eller ostrukturerat
beroende på hur tydlig struktur den har, om exempelvis intervjun håller sig till det
valda ämnet (Trost 2005). I denna undersökning efterfrågades en viss struktur
både på intervjufrågorna och på intervjuns upplägg. Intervjufrågorna fick inte vara
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för strukturerade då det begränsar respondenternas svarsmöjligheter och begränsar
svarens variationer och omfattningar. Frågorna skulle inte heller vara för öppna,
utan ha en tydlig koppling till ämnet, de var tvungna att vara så pass konkreta att
de kunde förstås av respondenterna. Intervjuns upplägg behövde även en viss
struktur, så att alla viktiga områden täcktes in under intervjuerna. Om strukturen
är väldigt låg finns risken att vissa teman glöms. Däremot skulle inte strukturen
vara för omfattande då det istället kunde begränsa möjligheten att vidare ställa
frågor på intressanta ämnen som uppkommit under intervjun, men som inte fanns
inom intervjuguidens ramar.
Ovan nämnda krav på standardisering och strukturering, låg till grund för valet av
semistrukturerade intervjuer, även benämnda som delvis strukturerade intervjuer.
Semistrukturerade intervjuer har en viss struktur, de har inte fasta svarsalternativ
som högt strukturerade intervjuer, utan har en lösare struktur med frågor som
utgår från olika ämnen. Samtalet är inriktat på av forskaren i förväg, bestämda
ämnen och frågor (Dalen 2007). Dock ger upplägget en flexibilitet att vid behov,
gå utanför ramarna från de förbestämda ämnena och frågorna. Denna
datainsamlingsmetod matchade enligt ovanstående avsnitt i hög grad studiens
behov. Författarna begrundade och utvärderade även andra alternativ så som
observation. Då andra metoder ej ansågs bättre lämpade än semistrukturerade
intervjuer, valde författarna att inte gå in på att jämföra eller redogöra för
alternativa metoder i denna studie.

2.2 Tillvägagångssätt
2.2.1

Förstudie

För att besvara forskningsfrågorna behövdes kunskap inom flertalet
ämnesområden:


vilka behov som finns i förändringar och förändringsprojekt;



hur förändringsarbete fungerar;



vilka kompetenser en projektledare bör besitta för att leda ett
förändringsprojekt; samt



vilka roller som involveras i förändringsprojekt, inklusive dess uppgifter.

Därför utfördes en förstudie i form av litteratur- och informationssökning, för att
införskaffa en förförståelse och inledande kunskap inom ämnet och
forskningsområdet. Vid denna förstudie har litteratur och forskningsrapporter från
flertalet källor granskats och valts ut efter relevans till forskningsområdet. I
sökprocessen har databaser och sökmotorer använts2 som primär källa. Litteratur
har även inhämtats från universitetsbiblioteket. Förstudien avslutades i och med
framtagandet av Kapitel 3 (Teoretisk utgångspunkt) för att inte påverka den
tematiska analysen genom ständigt utökad teoribildning. Denna teoretiska grund
identifierade studiens huvudteman (projektledning och förändringsledning) och
verkade sedan som utgångspunkt för att identifiera elementära teman till
utformandet av intervjuguiden.

2

Business Source Premier, Science Direct, OneSearch, Google och Google Schoolar
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2.2.2

Upprättande av intervjuguide

Vid semistrukturerade intervjuer upprättas en intervjuguide, vilken innehåller
centrala teman och frågor som ska täcka studiens viktigaste områden. Detta görs
genom att studiens problemställningar omsätts till konkreta teman med
underliggande frågor (Dalen 2007). Därför upprättades en intervjuguide som
utgjorde ett ramverk för intervjuns struktur, frågornas innehåll och ordning, samt
vilken information som delgavs respondenterna i samband med intervjuerna. Vikt
lades på frågornas och intervjuguidens konstruktion, så att dessa stämde med det
som syftades att undersökas. En pilotintervju utfördes för att utvärdera
intervjuguiden och för att påvisa eventuella brister eller delar som riskerade att
missförstås av respondenterna. Denna intervju ingår inte i undersökningen. Efter
utförd pilotintervju korrigerades och justerades intervjuguiden till sin slutgiltiga
form (se Bilaga A).
2.2.3

Val av respondenter

Valet av respondenter utgick från att de skulle uppfylla följande kriterier:


Vara, eller varit projektbeställare vid ett utfört, eller pågående
förändringsprojekt.



Finnas inom en och samma offentliga sektor.

Denna studie faller enligt Yin (2007) under kategorin fallstudie med
enfallsdesign. Detta då det är en enhet (organisation) som undersökts. Inom denna
enhet har i sin tur flera subenheter, verksamheter, undersökts.
Sex projektbeställare har intervjuats, vilka är verksamma i olika
verksamhetsavdelningar inom en gemensam moderorganisation. Respondenterna
har varierade erfarenheter av förändringsprojekt. De har arbetat mellan 5 och 25 år
inom verksamheterna samt från 1 månad upp till 10 år med nuvarande position
och tillhörande projektbeställaruppdrag. Respondenterna besitter en hög
chefsposition inom fem olika verksamheter inom koncernen. Verksamheterna har
stor vana med projektarbetsformen och moderorganisationen har utvecklat en
projektmodell som flertalet projektbeställare använder. En av respondenterna har
även kännedom och erfarenhet av PROPS projektmodell. Fem av sex
respondenter har genomgått någon form av projektutbildning. Dessa respondenter
har förutom projektbeställaruppdraget även erfarenhet av rollen som
projektledare.
2.2.4

Genomförande av intervjuer

Datainsamlingen genomfördes i form av sex semistrukturerade intervjuer, vilka
varade mellan 35 och 50 minuter och utgick från studiens intervjuguide. Samtliga
intervjuer spelades in3 för att underlätta transkriberingen och minska risken för
tolkningsfel. Fem av intervjuerna var besöksintervjuer som ägde rum på
respondenternas arbetsplatser. En intervju genomfördes via telefon. Författarna
ansåg att graden av likhet mellan respondenternas intervjufrågor och
intervjutillfällen, ej var av stor vikt. Därför anser författarna att bortfallet av ickeverbal kommunikation, vilket en telefonintervju medför, ej är av stor betydelse för
denna undersökning. Data bedöms därmed inte ha påverkats negativt av att en
3

Efter samtycke av respondenten. Se Avsnitt 2.6 för studiens forskningsetiska principer.
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intervju genomfördes via telefon och att samtliga intervjusituationer ej var helt
lika.
2.2.5

Sammanställning och analys

Efter utförd intervju transkriberades råmaterialet till utskrifter. Dessa utskrifter
utgjorde studiens datamaterial som sedan analyserades. En metod för
intervjuanalys är analys genom meningskategorisering, då intervjun kodas i olika
kategorier (Kvale, 1997). Utsagor kan enligt Kvale (1997) reduceras och
struktureras till några få kategorier, som exempelvis kan ange förekomst eller
avsaknad av ett visst fenomen. Kategorierna kan utvecklas i förväg, hämtas från
teori, respondentens uttalanden, eller växa fram under arbetets gång. Resultatet
från kategorisering kan sedan exempelvis presenteras i tabeller.
Den här studien använder sig primärt av meningskategorisering som vidare i
uppsatsen benämns som tematisk analys. Huvudkategorier så som projektledning
och förändringsledning, har utvecklats i förväg med hjälp av den teoretiska
utgångspunkten (Kapitel 3). Förutom huvudkategorierna användes även teman
som hjälpmedel vid kodifiering av datamaterialet. Med tema avses ett ämne som
en eller flera gånger, framkommit genom respondenternas utsagor, och som
benämnts som viktiga faktorer, aktiviteter, ansvar, uppgifter, eller på annat sätt
belyst som meningsfullt i förhållande till interna förändringsprojekt.
Genomförandet av den tematiska analysen delades upp i sex steg (se även
Figur 1):
1. De transkriberade intervjuerna lästes om flera gånger för att på djupet
begrunda materialet. Spontana observationer noterades.
2. Identifiering av teman.
3. Matchning mellan teman och den teoretiska utgångspunkten.
4. Identifiering av observerade teman vilka avviker från den teoretiska
utgångspunkten.
5. Steg 1-4 upprepades för samtliga transkriberingar i turordning.
6. Identifiering av tematrender både matchade och avvikande från den
teoretiska utgångspunkten.
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Fig. 1

Illustration över analysprocessens olika steg.

Sammanställningen av den tematiska analysen och utformande av studiens
slutsatser inspirerades av den abduktiva förklaringsmodellen. Alvesson och
Sköldberg (2008) menar att valet av förklaringsmodell ligger i hur man vill
komma fram till en slutsats utifrån en händelse på ett systematiskt och
vetenskapligt sätt. De i särklass mest förekommande förklaringsmodellerna i
forskningsvärlden är deduktiv och induktiv modell. Dessa förklaringsmodeller
beskriver hur data behandlas och vad detta resulterar i. Den övergripande
skillnaden mellan modellerna är om teoribildningen sker i slutet eller i början av
studien. Abduktiv förklaringsmodell kan till skillnad från deduktiv- och induktiv
förklaringsmodell, ses som en kombination av dem båda.
Den abduktiva förklaringsmodellen tillämpades då detta är en explorativ studie
och det då inte passade att endast använda en deduktiv eller induktiv
förklaringsmodell. Undersökningen hade ett behov av att kunna kombinera dessa
till en abduktiv modell, för att under arbetets gång kunna utveckla och förfina den
teoretiska grunden både före och efter den tematiska analysen.

2.3 Generaliserbarhet
Kvalitativ forskning kritiseras ofta på grund av dess begränsade generaliserbarhet
och möts många gånger med misstänksamhet därför att den ofta bygger på små
urval, som i statistisk mening, ej är representativa för populationen (Trost 2005).
Därför är det svårt att bedöma sannolikheten för att en generalisering utifrån en
kvalitativ studie är riktig. Generaliseringar måste därför göras med försiktiga
bedömningar av forskningsresultatets överförbarhet till andra kontexter.
Då denna studie är explorativ och kontextberoende och endast en organisation
undersöks (fallstudie), är möjligheten för generaliseringar utifrån resultatet
begränsad. Studiens slutsatser kan istället ses som ett bidrag till ett relativt
outforskat område. Bidraget kan vara att öppna upp för en ny synvinkel och ge en
ökad förståelse för projektbeställarrollen i praktiken.
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2.4 Trovärdighet
Trovärdigheten är ett av de största problemen för kvalitativa studier och
intervjuer, vilket ställer krav på forskaren att visa omgivningen som tar del av
forskningsresultatet, att data och analyser är trovärdiga (Trost 2005; Ryen 2004).
Det är viktigt att undersökningen för en god trovärdighet, besitter en hög
reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan beskrivas som undersökningens
tillförlitlighet, att datainsamlingen är stabil och korrekt utförd. Validitet beskrivs
som undersökningens giltighet, att data som insamlats verkligen är den som avsett
att inhämtas (Trost 2005).
Dalen (2007) menar att reliabilitet och validitet bör definieras på andra sätt för
kvalitativ forskning mot hur de definieras inom kvantitativ forskning. Reliabilitet
kan uppfattas som ett mindre passande begrepp inom kvalitativ forskning och att
det istället bör fokuseras mer på validitetsfrågor. Reliabilitet inom kvantitativa
undersökningar förutsätter att metoderna för insamling och analys av data ska
kunna kontrolleras av andra forskare, något som blir svårt inom kvalitativ
forskning. Därför kan inte reliabilitet behandlas på samma sätt för kvalitativa
undersökningar som för kvantitativa undersökningar.
Ett sätt att hantera reliabilitetsfrågan är att vara noggrann och tydlig i
beskrivningar av forskningsprocessens steg, redogöra för information om
forskaren, respondenterna, intervjusituationen och vilka analysmetoder som
använts vid bearbetning av data (Dalen 2007). I denna studie har sådana tydliga
beskrivningar och information till läsaren eftersträvats att delges i metodkapitels
olika avsnitt. Under arbetets gång har uppsatsens upplägg justerats för att ge
läsaren en god insyn och förståelse för hur datainsamling och analys skett.
Exempelvis delges den intervjuguide som använts vid intervjuerna i Bilaga A. För
att tillgodose reliabilitetskraven utfördes även en pilotintervju och utifrån denna
gjordes vissa korrigeringar som förbättrade respondenternas förståelse av
intervjufrågorna. Dessutom spelades intervjuerna in för att undvika att data
påverkades eller mindes felaktigt, samt för att få korrekta utskrifter från
intervjuerna.
Enligt Dalen (2007) kan hantering av validiteten för kvalitativa intervjustudier,
ske genom granskning av validiteten i faktorer som är kopplade till studien.
Sådana faktorer är: forskningsplanen; val av respondenter och metodik,
datamaterialet samt tolkningar och analytiska angreppssätt.
Valet av respondenter ska vara ändamålsenligt och kopplat till den centrala
uppgiften i studien, intervjuresultatens generaliserbarhet till andra grupper bör
också beaktas. Detta har i denna undersökning beaktats genom att utvalda
respondenter har erfarenhet av rollen som projektbeställare, då det är denna rolls
perspektiv studien undersöker. I metodvalet kan validitet kopplas till om den
valda metoden är anpassad till undersökningens mål, problemställningar och
teoretisk förankring. Författarna anser att den valda metoden är anpassad till
undersökningens mål, problemställningar och teoretiska förankring (för
motivering till detta, se Avsnitt 2.1, Studiens design). Datamaterialets validitet är
kopplat till att detta är så utförligt och relevant som möjligt, validiteten stärks om
intervjuaren ställer bra frågor och ger respondenterna tillräckligt utrymme att
bidra med innehållsrika uttalanden. I denna undersökning har datamaterialets
validitet beaktats genom att författarna har läst och reflekterat kring
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intervjuteknik. Dessutom gav pilotintervjun en möjlighet att testa om frågorna
förstods av respondenterna och om de fick tillräckligt med tid att besvara dem.
Vidare har författarna eftersträvat att framhålla en utförlig och relevant
presentation av datamaterialet (se Kapitel 5, Resultat), genom att presentera både
likheter och skillnader mellan olika respondenters svar samt genom att utelämna
sådant som ej är relevant4 för denna studies syfte.
Angående tolkningar och analytiska angreppssätt, kan tolkningsvaliditet och
teoretisk validitet diskuteras. Tolkningsvaliditeten är kopplad till beskrivningarna
från respondenterna är valida, tydliga och detaljrika, tolkningen måste även ske
inom den kontextuella ramen. I denna studie har författarna eftersträvat att göra
valida, tydliga och detaljrika tolkningar. För att uppnå det har författarnas eget
agerande granskats under arbetets gång, för att undvika att personliga värderingar,
intressen och uppfattningar inverkar på resultatet och sänker dess trovärdighet.
Teoretisk validitet handlar om i till vilken utsträckning de mönster, begrepp och
modeller som används av forskaren, ger läsaren en teoretisk förståelse av de
fenomen undersökningen omfattar. Den teoretiska validiteten kräver att de
samband som belyses och förklaras kan dokumenteras i datamaterialet och i
forskarens egen sammanställning och tolkning av detta (Dalen 2007). För att
tillgodose studiens teoretiska validitet har flera figurer och tabeller skapats. Dels
för att bidra till att läsaren kan följa författarnas resonemang och kopplingar
mellan teori och empiri. Figurerna och tabellerna ska även underlätta läsarens
förståelse av studiens teoretiska utgångspunkt (se Kapitel 3, Teoretisk
utgångspunkt). Dessutom är studiens resultatkapitel relativt omfattande och
samtliga samband och faktorer som författarna analyserar och diskuterar, finns
dokumenterade eller kan urskiljas i detta kapitel.
Ett ytterligare sätt att göra en kvalitativ undersökning trovärdig för läsaren är
enligt Ahrne och Svensson (2011b) att använda sig av triangulering. Triangulering
innebär att man kombinerar mer än en metod, typer av data, teoretiska perspektiv,
eller olika forskare som får studera samma fenomen. Detta ska öka trovärdigheten
i jämförelse med om endast ett perspektiv, metod, typ av data och så vidare,
används. I denna undersökning har en teoretisk triangulering gjorts. Teoretisk
triangulering innebär att ansatser utifrån olika teoretiska perspektiv har använts
för att analysera ett fenomen (Stake 1995). Exempelvis jämfördes respondenternas
svar på vilka faktorer som var viktiga vid implementering och genomförande av
förändringar, med framgångsfaktorer som samlats från olika forskare och
datakällor.

2.5 Källkritik
Den teoretiska informationssökningen via litteratur samt forskningsartiklar, har
kritiskt behandlats vid bedömning och val av teorier med hänsyn till viktiga
aspekter gällande tillförlitlighet och jäv.
Vid granskning av funna studier har hänsyn tagits till vilken vetenskaplig tidskrift
eller förlag som publicerat texten. Forskaren kan ha ett samarbete med eller
betalas av en organisation, som kan gynnas av forskningsresultatet. Möjligheter

4

Exempel på sådant är respondenters utsagor som går utanför ämnena i intervjuguiden eller som
inte på något sätt tillför studien värde.
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till jäv som kan påverka resultatet har evaluerats och viktats vid valet av teoretiskt
material.
Tillförlitligheten till forskaren eller forskarna av en text har haft stor inverkan på
utvalt material. Kända forskare som bedrivit forskning tidigare och som är
yrkesverksamma inom det ämne som eftersökts, har bedömts erhålla större
tillförlitlighet än okända forskare. Vidare har försök gjorts att finna stöd till funna
texters innehåll, i form av ytterligare källor som stödjer ämnet. En texts
tillförlitlighet har bedömts som stor om denna återkommande påträffats i
informationssökningen genom att den refererats eller citerats i andra studier.
Vid funna argument eller teorier som bedömts relevanta, har ytterligare stöd till
dessa sökts, från andra studier och forskare. På så sätt evalueras om
argumentet/teorin är en del av etablerad teori eller figurerar som ny och oprövad
forskning.
I största möjliga mån har grundkällans version av olika teoribeskrivningar
eftersökts via artikelns/bokens referenslista. Primära anledningen till detta är att
minska risken för missvisande tolkningar som ökar i takt med antalet
andrahandsciteringar.
Vid granskning av funna studier har även hänsyn tagits till om författaren
ifrågasätter och granskar sitt egna resultat samt de referat och teorier som studiens
teori bygger på. Även författarens motivation till valet av studiens metod för att nå
det tänkta resultatet har värderats då det kan bidra till studiens tillförlitlighet.

2.6 Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat principer som syftar att ge normer till
förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Vetenskapsrådets
principer utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt
inom ämnesområdet samhällsvetenskap och humaniora och avser att vägleda
forskaren vid planering av forskningsprojekt. Dessa riktlinjer och normer
formuleras enligt fyra huvudkrav som sammantaget utgör individskyddskravet.
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare
om forskningens syfte, undersökningsdeltagarens uppgift i forskningsprojektet
samt vilka villkor som gäller för dennes deltagande. Samtyckeskravet handlar om
att undersökningsdeltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta
innebär att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens samtycke.
Respondenterna i denna studie har informerats genom två omgångar, dels via
missivbrev samt vid intervjutillfällets inledning (se Bilaga A).
Samtyckeskravet innefattar även att undersökningsdeltagare själva ska ha rätt att
bestämma om hur länge och på vilka villkor de vill delta, de har rätt att avbryta
sin medverkan utan negativa följder. Vid undersökningsdeltagares beslut om att
delta eller avbryta sin medverkan, får ej undersökningsdeltagare utsättas för
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Vidare bör inga beroendeförhållanden
föreligga mellan forskare och undersökningsdeltagare. En muntlig
överenskommelse om samtycke upprättades i samband med intervjutillfället.
Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om medverkande
undersökningsdeltagare ska ges största möjliga konfidentialitet och att
personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.
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Konfidentialitetskravet innebär även att avrapportering (skriftligt offentliggörande
eller muntlig redogörelse för andra än personal inom forskningsprojektet) ska ske
i former som omöjliggör identifiering av enskilda respondenter. Denna studie har
beaktat konfidentialitetskravet genom att transkription och analys av insamlad
data har anonymiserats i 3 steg:
1. Kodifiering av respondentens namn.
2. Anonymisering gällande befattningar, projekt och verksamheter i form av
utbyte till icke specifika motsvarigheter.
3. Citat har konverterats från talspråk till skriftspråk för att undvika
spårbarhet.
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer,
endast får användas för forskningsändamål. Detta krav behandlas genom att rådata
med tillhörande personuppgifter hålls krypterat för att undvika otillåten spridning
samt inte kommer publiceras eller göras tillgänglig för andra studier utan
samtycke av respondenten.
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3 Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel presenteras teori om förändringsprojekt, dess roller och
framgångsfaktorer, vilket sammanfattas som en kartläggning i form av ett antal
tabeller. Denna teoretiska utgångspunkt används sedan vid analys av insamlad
data (intervjuer).

Fig. 2

Två sätt att se på interna förändringsprojekt

Figuren ovan illustrerar det samband som finns mellan projektbeställaren/operativ
chef och interna förändringsprojekt. Teori har visat att interna förändringsprojekt
involverar två block: projektledning och förändringsledning. Detta då ett internt
förändringsprojekt är en förändring som sker i projektform, vilket medför att både
förändringsledning och projektledning kan behövas vid utförandet. De stora
pilarna representerar den länk mellan Projektbeställarens/operativa chefen och
interna förändringsprojekt som undersöks i denna studie. För att tydliggöra den
komplexitet som interna förändringsprojekt innebär visar även Figuren några
karaktärsdrag (de sist länkade boxarna) som finns inom de två blocken. Vissa av
dem liknar varandra så som projektledarens och förändringsledarens ansvar.
Andra är lättare att skilja så som projekt- och förändringsmodeller även om viss
likhet fortfarande finns. Dessa karaktärsdrag kan alltså vara mer eller mindre
tydligt definierade, skilda eller likställda vilket innebär exempel på tänkbar
förvirring. Vidare kommer dessa karaktärsdrag att beskrivas individuellt i detta
kapitel som utgör studiens teoretiska utgångspunkt.
Skillnaden mellan förändringsledning och projektledning kan enklast beskrivas
som att fokus hos projektledning ligger på den tekniska lösningen medan
förändringsledningen riktar energin mot att skapa förståelse och acceptans hos
projektets berörda individer.

3.1 Projekt och projektledning
Utvecklingen inom projektledning har bidragit till försök att standardisera
projektarbetsformen via manualer och certifieringar. Det finns idag tre vida kända
och accepterade standarder (Crawford 2000):


PMBOK Guide -- Project Management Institute (PMI 2008)
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ICB: IPMA Competence Baseline -- International Project Management
Association (IPMA)



APM BoK / CRMP BoK -- Association for Project Management (UK)

Utöver dessa tre har International Standardisation Organization (ISO) utvecklat
en standard i samarbete med PMI och IPMA: ISO 21500:2012, Guidance on
project management. Då ISO-standarden är relativt ny (2012) är dess
genomslagskraft fortfarande okänd. Gemensamt för ovan nämnda standarder är att
de beskriver ett övergripande ramverk för projekt och projektledning som sedan
ämnas kunna appliceras oberoende av projektkaraktär eller organisationsstruktur.
Utöver dessa stora och övergripande projektmanualer, finns även projektmodeller.
Dessa modeller beskriver hur projekt bedrivs på ett mer systematiskt vis samt
vilka roller och moment som skall ingå. Några exempel på modeller är:
PRINCE2, PROPS (XLMP), Pejl och PPS där PRINCE2 internationellt sett är den
mest kända projektmodellen.
Projektmodellens funktion

En typisk projektmodell beskriver hur projektets livscykel delas upp efter
önskvärda beslutspunkter. Jansson & Ljung (2004) beskriver fyra generella
beslutspunkter eller affärsbeslut som de anser är relevanta för alla typer av
projekt:


Det första affärsbeslutet behandlar frågan om projektet skall gå från
utredning till planering.



Det andra affärsbeslutet avgör om projektet skall övergå från planering till
realisering.



Det tredje affärsbeslutet avser att markera när projektet anses vara klart
och det är dags att lämna över resultatet.



Det fjärde arbetsbeslutet verifierar att projektet inte längre bär ansvaret för
resultatet genom att det förts över till projektets mottagare.

Dessa affärsbeslut fattas av projektbeställare eller utnämnd styrgrupp och avgör
om projektet skall övergå till nästa fas/etapp eller avslutas. Jansson & Ljung
(2004) definierar tre faser vilka omfattar fem etapper länkade till de fyra
affärsbesluten.


Förstudie



Planeringsfas



Genomförandefas där etapperna realisering, överlämning och avslut ingår.

Projektmodellen hjälper sedan till att skapa ett ramverk för vad som ingår i
respektive fas. En viktig del av projektmodellen är att definiera mallar för olika
styrdokument som skall användas i projektet och vilka nyckelroller som skall
tillsättas.
Det förekommer även att organisationer utvecklar en egen projektmodell, då ofta
med någon av de ovanstående som grund. Ett ytterligare syfte med
projektmodellen är att enhetliggöra projektarbetet på organisationen så att alla
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projekt bedrivs på likartat sätt. Detta underlättar styrning och kontroll över
projekten genom tydligt definierade roller, ansvarsfördelningar och aktiviteter.
Problemet är att projektmodeller och standarder inte är heltäckande över alla typer
av projekt som kan bedrivas utan riktar sig som regel mot den huvudtyp
organisationen utövar mest. Detta betyder att huvudaktörer så som
projektbeställare och projektledare ofta definieras mot en viss typ av
projektuppdrag.
Projekttriangeln

Enligt Atkinson (1999) förknippas ofta den så kallade projekttriangeln Iron
Triangle (se Figur 3 nedan) med projekt. Triangeln beskriver projektets uppsatta
ramar i form av tid, kostnad och kvalitet och används både för att evaluera hur väl
projektet leds samt hur lyckat projektet blev. Projekttriangeln skapades på 60-talet
då projekt primärt berörde implementering och överlämning av projektresultatet.
Fokus för projektledningen låg då på att leverera ett bra resultat på utnämnd tid
och inom budget. Jugdev och Müller (2005) menar att projekt och projektledning
har utvecklats sedan dess, att lyckade projekt involverar ytterligare dimensioner så
som nytta för organisationen och förberedelse för framtiden. Nytta för
organisationen kan definieras som effektmål där projektet ämnar nå ett
organisatoriskt mål som effekt av projektets resultat.

Fig. 3
3.1.1

Projekttriangeln. (Atkinson 1999, s. 338)

Projektbeställaren

För att ett projekt skall kunna initieras krävs det någon som fattar beslutet att idé
skall övergå till verklighet. Denna person brukar i projektledningssammanhang
kallas för bl.a. sponsor, beställare5 eller ägare. Jansson och Ljung (2004)
definierar projektbeställaren som den chef som beslutar att genomföra en uppgift i
projektform. Då beslutet tagits att starta projektet tar projektbeställaren på sig
ansvaret för de kort- och långsiktiga effekterna i moderorganisationens
verksamhet av både resursinsatsen och resultatet.
Projektbeställaren figurerar med andra ord som projektledarens uppdragsgivare
och delegerar även ut ansvar och befogenheter till denne. Detta sker i idealfallet

5

Vidare i uppsatsen kommer rollen alltid benämnas som projektbeställare.
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via ett projektdirektiv som utformas av projektets styrgrupp där projektbeställaren
sitter som ordförande.
I de fall projektbeställaren är en chef högt upp i moderorganisationens hierarki
kan projektet gynnas i form av bra stöd som når långt ut i organisationen.
Samtidigt kan detta, i vissa fall, betyda att projektbeställarens höga position gör
det svårt att avsätta tid åt projektet (Wenell, 2001; Jansson och Ljung, 2004).
Påföljden blir att projektledaren inte får tillgång till det stöd som behövs, när det
behövs. Projektbeställarens åtaganden sammanfattas i Tabell 1 nedan.
Uppgift

Referens

Utse projektledaren

Lewén och Philip (1998), Wenell (2001), Kerzner (2003),
Jansson och Ljung (2004)

Initiera projektet

Wenell (2001), Jansson och Ljung (2004)

Markera avslut för projektet

Jansson och Ljung (2004)

Vara ordförande i
styrgruppen

Wenell (2001), Jansson och Ljung (2004)

Agera som mentor till
projektledaren

Wenell (2001)

Tabell 1
Kartläggning av åtaganden för en projektbeställare benämnt i
projektledningslitteratur.

Projektbeställarens roll är kanske extra betydelsefull i ett internt
förändringsprojekt då det är viktigt att få med alla berörda parter i förändringen
(mer om det i Avsnitt 3.2.2, Framgångsfaktorer) och då projektbeställaren även
ansvarar för att utse nyckelpersoner som genomför projektet.
3.1.2

Projektledaren

Projektledaren är den primära roll som intuitivt förknippas med projekt och
projektledning. Det råder dock skilda meningar om vilka egenskaper som
uppfattas viktiga hos en projektledare. Wenell (2011) har identifierat 18
kategorier över viktiga egenskaper hos projektledare (se Tabell 2), varav flertalet
beaktas vid Svenska Projektakademiens utnämning av årets projektledare. Dessa
egenskaper indikerar att fokus ligger på projektledningsverktyg och målriktad
ledning.
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Viktiga egenskaper hos projektledare
1. Sätta och formulera mål*

10. Lösa konflikter

2. Planera och styra projektet*

11. Vara kreativ och hitta lösningar

3. Styra kostnaderna

12. Vara en skicklig förhandlare

4. Fokusera på att leverera resultat*

13. Dokumentera process och resultat

5. Leda och inspirera projektgruppen*

14. Kunna delegera till medarbetare*

6. Förankra projekt hos intressenter
7. Synliggöra och hävda projektet

15. Våga och kunna ta egna beslut*
16. Ha fackkunskaper

8. Hantera störningar och avvikelser

17. Vara stresstålig*

9. Etablera kontakter och skapa nätverk

18. Hantera media

Tabell 2
Viktiga egenskaper hos projektledare (Wenell 2011). *Markerar de högst
värderade egenskaperna.

Studier har visat att det är fördelaktigt med olika typer av ledarskapsbeteenden
hos projektledaren, samt att det krävs olika egenskaper, beroende på typ av
projekt och projektmiljö (Turner & Müller 2006; Gehring 2007; Fisher 2010).
Beroende på om uppdragsgivaren (läs projektbeställaren) känner till detta,
påverkas vilken typ av projektledare som tillgivs projektet.
Dinsmore och Cabanis-Brewin (2006) menar att projektledarens egenskaper till
stor del liknar de som karaktäriseras av en typisk mellanchef. Utifrån studier som
PM College i samarbete med Caliper utfört summerar Dinsmore och CabanisBrewin (2006) att det är hela 70 procent av kompetenserna som är överlappande
mellan mellanchefen och projektledaren. En sammanfattning av dessa
kompetenser presenteras i Tabell 3.
Kompetens

Beskrivning

Ledarskap

Karaktäriseras som sinne för ägande och uppdrag, långtidsperspektiv
samt bestämdhet. Ledare fokuserar på att utveckla människor, att på
ett kreativt sätt utmana systemet och inspirera andra till handling.

Kommunikation

Inkluderar muntlig och skriven kommunikation men även att lyssna
samt hantera tillgängliga kommunikationsverktyg. Förståelse för och
hantering av kommunikativa skillnader så de inte påverkar projektets
resultat. Den kommunikativa förmågan inkluderar även
förhandlingsteknik.

Problemlösningsförmåga

Inkluderar proaktivt inhämtande av information/strategiskt
undersöka, systematiskt tänkande. Projektledare måste kunna
fokusera på detaljer i ett problem och samtidigt sätta det i kontext av
projektet/organisationen som helhet.

Självskattning

De främsta projektledarna har förmågan att reflektera över sina
handlingar i olika situationer och kritiskt evaluera sin egen prestation.
Denna introspektiva förmåga gör det möjligt för duktiga
projektledare att justera misstag, anpassa sig till och använda sig av
projektgruppens olika personligheter.

Influerande förmåga

Förmågan att influera andras beslut och åsikter via diskussion och
övertygelse. Den strategiska, politiska och relationsutvecklande
förmågan är basen för att influera och få saker gjorda i en
organisationskontext.

Tabell 3
(2006).

Kompetenser hos projektledare enligt Dinsmore och Cabanis-Brewin
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Projektledarens verktyg

Projekt och projektledning förknippas ofta med de olika moment som utförs i ett
projekt. Nedan presenteras några vanliga verktyg för att hantera ledningsaspekten
av projekt utifrån projektledningslitteratur (Jansson & Ljung 2004; Wenell 2001;
Kerzner 2003).


Work Breakdown Structure (WBS) - ett systematiskt sätt att bryta ned
projektarbetet i mindre och mer hanterbara arbetspaket som sedan används
i tids- och resursplaneringen.



Intressentanalys - är en kartläggning av intressenter till projektet som på
något sätt berörs av projektets utförande eller resultat.



Riskanalys - beskriver potentiella risker som kan uppkomma under
projektets framfart.



Tidsplanering och GANTT schema - en viktig del av projektledarens
uppgifter är att organisera vem som gör vad och när. Ett vanligt verktyg
för att konstruera ett projektschema är GANTT som är en visuell
kartläggning som beskriver när projektets arbetspaket skall utföras.

3.1.3

Interna förändringsprojekt

Jansson och Ljung (2004) definierar interna förändringsprojekt som att uppgiften
innefattar saker som: att organisera om, att flytta delar av verksamheten, att
utveckla och införa nya arbetssätt, att höja kompetensen hos den egna personalen,
att införa nya IT-system i verksamheten. Det gemensamma syftet med alla
uppgifter är att de handlar om effektivisering eller förbättring i något avseende av
hur verksamheten bedrivs. Sett ur projektledningsperspektiv bidrar detta till vissa
problem i projektets olika steg och faser.
I ett internt förändringsprojekt är det inte alltid lätt för projektledaren att kartlägga
en intressentanalys. Analysen bygger till stor del på projektledarens insyn i
verksamhetens politiska situation och vilka chefer, avdelningar och individer som
vinner på projektresultatet. I större organisationer med flera pågående projekt kan
det även finnas konkurrerande förändringsprojekt som pågår och stjäl fokus.
Projektledaren behöver en bra verksamhetskännedom för att identifiera vilka
avdelningar som projektet kommer att påverka i den ordinarie verksamheten
(Jansson & Ljung 2004).
Interna förändringsprojekt har ofta svårt att formulera konkreta krav som sedan
leder mot ett tydligt resultat eftersom de vanligen är uttryckta som effekter av ett
tänkt förbättringsarbete. Ett exempel kan vara att flytta en enhet för att minska
transportkostnaderna eller öka effektiviteten i ett arbetsflöde genom att tillämpa
en ny metod. När krav formuleras som effektmål bidrar det med svårigheter att
skapa lösningsförslag på så vis att det blir svårt att förutse vad som egentligen
skall uträttas. Otydliga krav återspeglas sedan vid nedbrytningsarbetet och
upprättande av arbetspaket (WBS) då det är svårt att avgränsa vilket indirekt
arbete (t.ex. informationsspridning) som ingår i projektet vilket leder till relativt
stora och omfattande arbetspaket (Jansson & Ljung 2004).
Det kanske största problemet är att identifiera naturliga interna mottagare som
övertar ansvaret och agerar som förvaltare av projektresultatet, om så inte är
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tydligt definierat i projektdirektivet. Som regel upptäcks detta i kravanalysen när
man inte kan beskriva vad projektet skall resultera i och därmed vem som skall
överta ansvaret. Överlämningen försvåras ytterligare i de fall projektet syftar att
leverera t.ex. kompetenshöjning då det är svårt att definiera exakt vad man ämnar
lämna över och hur projektresultatet skall mätas (Jansson & Ljung 2004).
Struktureringsarbetet i ett internt förändringsprojekt lägger vanligtvis fokus på att
skapa tydliga och gemensamma bilder av arbetet och vad det innebär snarare än
färdiga mallar och modeller. Detta eftersom interna förändringsprojekt normalt
går utanför det man gjort tidigare vilket gör det svårt att använda sig av samlade
erfarenheter (Jansson & Ljung 2004).
Vilka roller som återfinns i ett förändringsprojekt varierar mellan olika projektfall
och organisationer, liksom dess ansvar och befogenhet. Då de roller som arbetar
med förändringar och deras ansvarsområden ofta i praktiken varierar mellan olika
organisationer, menar forskare att det idag råder en allmän oklarhet och förvirring
kring vilka roller som behövs vid förändringsprojekt, samt vilka ansvar och
befogenheter respektive roll ska ha (Crawford & Hassner Nahmias 2010;
Stummer & Zuchi 2010).

3.2 Förändringar och förändringsledning
Företagsklimatet ändras ständigt och både interna och externa faktorer pressar
organisationerna att anpassa sig till den rådande utvecklingen för att överleva (By
2005; Beer & Nohria 2000). Detta har ökat behovet av att framgångsrikt kunna
hantera och genomföra förändringar. Problematiken ligger i att människor
föredrar status quo, och förändring bryter den tryggheten. Förändringsledning
lägger därför fokus på de berörda individerna, genom att få dem att själva vilja
ändra sitt beteende eller handlingssätt.
3.2.1

Förändringens olika dimensioner

Det finns olika sätt att se på förändringar och utifrån deras omfattningar kan de
kategoriseras på flertalet sätt. Att det inte finns något allmängiltigt sätt att se på
förändringar bidrar till ämnets komplexitet. Nedan presenteras ett antal sätt att
kategorisera förändringar.
Första och andra gradens förändring

Förändringsprojekt kan kategoriseras utifrån graden av förändring, som
förändring av första eller andra graden (Levy & Merry 1986; Gareis 2010).
Skillnaden mellan förändringar av första och andra graden beror på förändringens
omfattning och förändringstakt. Förändringar av första graden kan beskrivas som
mindre förbättringar och justeringar, som inte ändrar systemets kärna. Sådana
förändringar förekommer naturligt när systemet växer och utvecklas. En
förändring av första graden innebär ofta förändringar i organisationens
funktionella processer, organisationsstruktur, teknik eller kommunikationssystem.
Förändringar av andra graden är istället förändringar som berör flera dimensioner
och nivåer inom organisationen. Dessa förändringar är radikala och leder till en ny
identitet för organisationen (Levy & Merry 1986). Gareis (2010) har utökat Levy
och Merrys (1986) kategoriseringssyn genom att lägga till ytterligare en
dimension, där förändringstyper och förändringsgrad kan kategoriseras utifrån en
organisations efterfråga på förändring samt förändringspotential (se Figur 4).
Förändringspotentialen definieras som tillgången till individuell- och
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organisatorisk kompetens för att hantera förändringar. En låg efterfråga av
förändring resulterar i en förändring av första graden, medan en hög efterfråga
innebär en förändring av andra graden. Alltså är första gradens förändringar ofta
mindre förändringar, medan förändringar av andra graden oftast är stora och
omfattande. Det kan behövas olika former av ledning och hantering beroende på
om förändringen är av första eller andra graden. En förändring av andra graden
kräver exempelvis ofta en mer komplex plan än en förändring av första graden
(Lehmann 2010).

Fig. 4

Förändringsgrader (Gareis 2010, s.318)

Förändringar kan även ses som att de, beroende på olika faktorer, befinner sig
någonstans på en skala mellan olika extrempunkter (Alvesson & Sveningsson
2008). Följande begreppspar kan användas för att beskriva en förändrings
omfattning, och att förändringar befinner sig någonstans mellan att vara:


Revolutionerande eller evolutionär



Diskontinuerlig eller kontinuerlig



Episodisk eller kontinuerligt flödande



Strategisk eller operationell



Förändringen omfattar det hela, totala systemet eller bara en lokal del

Dessa sätt att se på förändringar kan liknas med synen att förändringar antingen är
av första eller andra graden. Detta då en förändring av första graden kan ses som
evolutionär, kontinuerlig med fortlöpande flöde, operationell och handla om
förändring av en lokal aspekt. En förändring av andra graden kan däremot ses som
revolutionerande, diskontinuerlig, episodisk, strategisk och handla om större
förändringar som förändring av det totala systemet.
Planerade och framträdande förändringar

Förändringar kan vara framträdande eller planerade (Alvesson & Sveningsson
2008). Planerade förändringar innebär att ledningens ambitioner och planer står i
centrum, sådana förändringar sker ofta genom förändringsprogram som utformats
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av chefer i samråd med HR-personal6 och externa konsulter. Dessa program sker
ofta i flertalet på varandra följande faser, som genomförs vid bestämda tidpunkter
och kan beskrivas som episodiska, revolutionerande och diskontinuerliga.
Exempel på sådana förändringar är omstrukturering, kvalitetsprogram och
företagsförvärv.
Vid framträdande förändringar framhävs andra aspekter än ledningens betydelse,
så som organisationsmedlemmarnas betydelse och kontextuella aspekter. Sådana
förändringar, vilka initieras på lägre nivåer inom organisationen, blir ofta
framgångsrika. Exempel på sådana förändringar är kontinuerliga
förbättringsprojekt och spontant experimenterande av mellanchefer och anställda.
3.2.2

Framgångsfaktorer

Det finns vissa faktorer som är särskilt viktiga vid genomförande av förändringar.
Medvetenhet om, och beaktande av dessa framgångsfaktorer, ökar chansen för en
framgångsrik förändring. Således är det viktigt att de som berörs av förändringen
är medvetna om dessa framgångsfaktorer, och har förståelse för hur deras roller
kan påverka händelseförloppet.
Utifrån studiens litteraturgenomgång kunde det konstateras att två faktorer är
särskilt grundläggande och centrala för att en förändring ska genomföras
framgångsrikt. Dessa är att de anställda deltar och engageras i förändringsarbetet,
samt att minska risken för att motstånd uppstår, och hantera uppkommet
motstånd. Vidare kommer det redogöras för dessa, och flertalet andra
framgångsfaktorer, varav vissa både är viktiga för att de bidrar till en
framgångsrik förändring, men även har betydelse vid hantering av motstånd (se
Tabell 5).
Motstånd

Trots att det är viktigt att få med de anställda i förändringsarbetet, förbises eller
ignoreras ofta deras roll. Detta kan leda till att motstånd uppstår, vilket ofta utgör
ett av de största hindren för förändringens framgång, och kan leda till att
förändringsarbetet saktas ner eller avstannar helt (Rothmel & LaMarsh 2012).
Förekomst av motstånd, vilket står i direkt motsats till framgångsfaktorn att
hantera och förebygga motstånd, orsakar misslyckade förändringar (Beer &
Nohria 2000). Därför är det viktigt att det inom organisationen finns metoder för
att förebygga och hantera motstånd, då hantering av motstånd kan betraktas som
en framgångsfaktor. Det finns många orsaker till att förändringsmotstånd uppstår
och nedan följer några exempel på sådana orsaker (se Tabell 4). I denna tabell
finns även direkta motsatsfaktorer, orsaker till att en förändring accepteras, vilka
kan betraktas som framgångsfaktorer.

6

Human Resources, dvs. hanteringen av företags mänskliga resurser. Den mest förekommande
rollen av HR-personal är personalchefen.

25

Orsaker till motstånd mot förändringar

Orsaker till acceptans av
förändringar

Hotad anställningstrygghet

Trygghet

Försämrat arbetsinnehåll

Förbättrat arbetsinnehåll

Sämre förmåner

Utökade förmåner

Inkompetent arbetsledning

Kompetent arbetsledning

Låg delaktighet

Delaktighet

Bristfällig information

Information

Förändringen innebär ett hot

Förändringen innebär en utmaning

Lägre status

Högre status

Ingen förändringsvilja finns

Förändringsvilja finns

Bristande förtroende

Förtroende

Omplaceringar och förlust av sociala kontakter

Bättre sociala kontakter

Låg självkänsla

Förstärkt självkänsla

Dåligt val av tidpunkt

Bra val av tidpunkt

Tabell 4
Orsaker till motstånd mot, eller acceptans av förändringar. Utgår från
Angelöw (1991), med vissa omformuleringar.

Då en förändring medför negativa följder eller på annat sätt försämrar situationen
för de anställda kan således de anställda bli negativt inställda till förändringen,
vilket kan leda till uppkomst av motstånd. På motsatt sätt kan de anställda bli
positivt inställda till förändringen om den istället medför att deras situation på
olika sätt förbättras (Angelöw 1991). Särskilt avgörande för de anställdas
inställningar till förändring är om de har möjlighet att påverka eller vara delaktiga
i förändringsförloppet eller ej. I ett sådant fall kan förekomst av positiva faktorer
som förändringen medför, vara anledningar till acceptans och välkomnande av
förändringen (Angelöw 1991; Alvesson & Sveningsson 2008). Det är därför
viktigt att om förändringen ej medför dessa positiva förutsättningar, försöka skapa
dessa inom organisationen eller genomföra vissa förändringsaktiviteter, så att
förändringen välkomnas av de anställda. På detta sätt kan uppkomsten av
motstånd förebyggas.
För att undvika motstånd vid förändringsarbete, är det viktigt att förstå varför
organisationen motsätter sig förändringen (Kotter 1996). För att undvika att
motstånd uppstår, måste de anställda som tidigare nämnt vara positivt inställda till
förändringen, de måste även engageras och göras delaktiga i förändringsarbetet
(Rothmel & LaMarsh 2012; Angelöw 1991; Kotter 1996), och i planeringen av
förändringen (Alvesson & Sveningsson 2008; Lewin 1947). Motstånd är således
till stor del relaterat till de anställdas känslor och inställningar till förändringen
och flertalet forskare pekar på betydelsen av en positiv inställning och attityd mot
förändring (Lewin 1947; Kotter 1996; Vakola et al 2004). Exempelvis syftar
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Kotters åttastegsmodell till att minska de anställdas skepsis mot förändringen och
försöka få de anställda motiverade, inspirerade och entusiastiska till förändringen
(se mer om Kotters åttastegsmodell senare i detta avsnitt).
Delaktighet

För att nå en framgångsrik förändring måste de anställda vara delaktiga i, och
engagera sig i förändringsarbetet (Rothmel & LaMarsh 2012; Alvesson &
Sveningsson 2008; Kotter 1996; Lewin 1947), vilket tidigare nämnts även
undviker risken att motstånd uppstår (Angelöw 1991). De anställda bör förutom i
genomförandet, även delta i planeringen av förändringen då detta särskilt minskar
risken för att motstånd uppstår (Lewin 1947; Alvesson & Sveningsson 2008). För
att de anställda ska engagera sig i förändringsarbetet måste de vara övertygade om
att förändringen är nödvändig, de måste känna ett behov av förändring och ha en
förståelse för denna (Kotter 1996), samt ha en beredskap för förändring (Lewin
1947). Ett sätt att öka engagemanget från de anställda är att låta dem känna att de
har någon grad av kontroll över vad som händer dem i och med förändringen.
Detta skapas genom att de anställda får mycket information, stöd och support
under förändringsarbetet. Tydlig och rik kommunikation och information är även
viktigt för att de anställda ska vilja medverka i förändringen (Rothmel & LaMarsh
2012; Angelöw 1991).
Övriga framgångsfaktorer

Inställningen har som tidigare nämnts, en inverkan på om motstånd uppkommer,
eller om de anställda kommer acceptera förändringen och vilja delta i denna. Att
de anställda utvecklar och erhåller positiva attityder till förändring, är därför en
viktig framgångsfaktor vilken kan öka förmågan att hantera förändringar. Det är
även viktigt att beakta de anställdas känslor och personliga egenskaper i samband
med förändringsarbete, då det förekommer ett positivt samband mellan personliga
egenskaper och attityd till förändring, respektive kompetenser som hör till
emotionell intelligens (EI) och attityd mot förändring (Vakola et al 2004).
Emotionell intelligens är en individs förmåga att igenkänna och erkänna sina egna
och andras känslor. Detta för att kunna motivera sig själv (sina känslor) men även
för att kunna hantera egna känslor och känslor i relationer. I EI kan kompetenser
som interpersonell- och social kompetens, anpassningsförmåga, stresshantering,
och allmän inställning (optimistisk inställning) inkluderas (Vakola et al 2004).
Vakola et al (2004) menar att specifika personliga egenskaper som extroverthet,
öppenhet, tillmötesgående inställning och samvetsgrannhet, har ett positivt
samband med individens attityd till förändring. Det är därför önskvärt att de
anställda, för att öka chansen för en positiv inställning till förändring, besitter
dessa egenskaper. Ett proaktivt handlande för detta är då organisationer investerar
i urvalsprocessen, träning och utbildning av både förändringsagenter och anställda
som arbetar med eller berörs av förändringen. De anställda bör då tränas och
utvecklas i kompetenser som förmåga att lyssna, förhandla, konflikthantering,
motivationsförmåga och stresshantering. Det är även viktigt för
förändringsagenter och anställa att ha EI-kompetenser så som
anpassningsförmåga, interpersonell känslighet, självutveckling och flexibilitet,
detta för att försöka institutionalisera ett konstant sätt att bemöta och hantera
organisationsförändringar (Vakola et al 2004).
En annan viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation, vilket är avgörande för
om styrningen av förändringen kommer bli framgångsrik (Alvesson &
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Sveningsson 2008). Kommunikation kan användas för att nå ut med
förändringsvisionen och strategier, samt övertyga de anställda (Kotter 1996) och
främja en öppen dialog inom organisationen (Alvesson & Sveningsson 2008). En
bidragande faktor till att många förändringsprogram misslyckas är att det råder
brist på kommunikation (Beer & Nohria 2000).
En till kommunikation närliggande och viktig faktor vid förändringar, är
information. Information behövs för att förmedla förändringsvisionen och
strategierna till de anställda, samt övertyga dessa (Kotter 1996). Eventuella
känslor av otrygghet hos de anställda, kan även minskas genom att ledningen ger
de anställda information om förändringen (Alvesson & Sveningsson 2008).
Ledningen av förändringen spelar en viktig roll för förändringsarbetets framgång.
Kotter (1996) förespråkar att en grupp med makt att leda förändringsinitiativet
sammansätts, vilken ska verka som en vägledande koalition för förändringsarbetet
och själva uppvisa det beteende som förväntas av medarbetarna. Kotter (1996)
menar även att ledarskapet som behövs för att driva förändringsprocessen, innebär
avsevärt mer än en god administrativ ledning. Framgångsrika förändringar består
till mellan 70 och 90 procent av ledarskap, men endast till mellan 10 och 30
procent av administrativ ledning så som planering, budgetering, organisering,
personalfrågor, kontroll, problemlösning. Ledarskap handlar, till skillnad mot
administrativ ledning, om att skapa en riktning, utveckla en framtidsvision och
strategier för att åstadkomma de förändringar som behövs för att nå visionen.
Ledarskap inkluderar även att samordna medarbetarna, att förmedla riktningen i
ord och handling, så att visionen och strategierna förstås och accepteras. Det
handlar om att motivera och inspirera, entusiasmera medarbetarna till att
övervinna större politiska, byråkratiska och resursmässiga hinder för
förändringen. Detta genom att tillgodose grundläggande men ofta ouppfyllda
mänskliga behov. Många företag saknar ledarskap och förväxlar ledarskap av
förändringar med administrering av förändringar.
Verksamhetsledningen har en viktig roll i planeringen av förändringen då de kan
minska känslor av otrygghet hos de anställda, genom att ge anställda information
och uppmuntra till experimenterande (Alvesson & Sveningsson 2008). Brist på
engagemang från den högsta ledningen, liksom brist på kompetenser inom
förändringsledning, är två faktorer som orsakar att förändringsprogram misslyckas
(Beer & Nohria 2000). Mer specifika lednings- och förändringskompetenser som
är viktiga vid arbete med förändringar, presenteras i Avsnitt 3.2.4, Gynnsamma
kompetenser vid ledning av förändringar.
Andra framgångsfaktorer är att ha en stark förändringsvision och strategier för att
uppnå denna (Kotter 1996). Många förändringsprogram misslyckas just på grund
av att det råder en brist på vision och strategier (Beer & Nohria 2000). Förankring
av förändringskompetenser och sätt att hantera och bemöta förändringar i
organisationen, bör inte försummas (Kotter 1996; Vakola et al 2004; Rothermel &
LaMarsh 2012) då dessa ses som nyckelförmågor för ett framgångsrikt
genomförande av förändringen.
Förändringsprogram misslyckas ofta på grund av att det råder en brist på
förtroende (Beer & Nohria 2000). Att de anställda har förtroende för den individ,
grupp, eller avdelning som är ansvarig för genomförandet av förändringen,
medför att risken för motstånd minskar (Angelöw 1991).
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Faktor

Förklaring

Referens

Hantera motstånd

Förstå varför motstånd förekommer, hantera motstånd,
och förebygga motstånd. Risken för motstånd kan
minskas genom att anställda har en positiv inställning till
förändring, samt är engagerade och delaktiga i planering
och genomförande.

Delaktighet

Vid planering och utförande av förändringsarbete, både
för att undvika motstånd och för att uppnå en
framgångsrik förändring. För att skapa engagemang
måste anställda vara övertygade om att förändringen är
nödvändig och viktig, samt ha förståelse och beredskap
för denna. De måste känna kontroll över hur de påverkas
av förändringssituationen, vilket skapas genom
information och stöd. För hög delaktighet behövs
kommunikation, stöd och support under
förändringsarbetet.

Angelöw (1991),
Alvesson och
Sveningsson (2008),
Rothmel och LaMarsh
(2012), Beer och Nohria
(2000), Kotter (1996),
Lewin (1947)
Kotter (1996),
Lewin(1947), Alvesson
och Sveningsson (2008),
Rothmel och LaMarsh
(2012), Beer och Nohria
(2000)

Ledning/ledarskap

Det behövs en ledning som skapar riktning, utvecklar en
framtidsvision och strategier, förmedlar riktningen i ord
och handling, samt samordnar medarbetarna. Ledningen
ska kunna motivera, inspirera, och entusiasmera de
anställda, samt genom information och uppmuntran till
experimenterande, minska känslor av otrygghet hos
anställda. Ledningen bör besitta kompetenser inom
förändringsledning.

Kotter (1996), Alvesson
och Sveningsson (2008),
Beer och Nohria (2000)

Kommunikation

Tydlig och rik kommunikation. Nå ut med
förändringsvision, strategier, övertyga anställda, främja
en öppen dialog inom organisationen, minska motstånd
och öka deltagandet.
Tydlig och rik information. Förmedla
förändringsvisionen och strategierna, övertyga och
minska otrygghet hos anställda.

Positiv attityd till
förändring

Negativ inställning kan leda till motstånd. Avgörande för
positiv inställning är om möjlighet finns att påverka eller
vara delaktig i förändringsförloppet. Positiv inställning
kan fås genom att motivera, inspirera och entusiasmera
de anställda.

Kotter (1996), Alvesson
och Sveningsson (2008),
Angelöw (1991),
Lewin(1947)
Kotter(1996), Alvesson
och Sveningsson (2008),
Angelöw (1991),
Rothmel och LaMarsh
(2012)
Vakola et al (2004),
Angelöw (1991)
Alvesson och
Sveningsson (2008),
Kotter (1996)

Förändringsvision
och strategier

Det ska finnas en stark vision och strategier för
förändringen.

Kotter (1996), Beer och
Nohria (2000)

Beredskap

Beredskap för förändring behövs för att de anställda ska
vilja medverka i förändringsarbetet.

Lewin (1947)

Förtroende

De anställda har förtroende för den/de som ansvarar för
genomförandet av förändringen, viktigt för att undvika att
motstånd uppstår.

Angelöw (1991), Beer
och Nohria (2000)

Förankring

Befästa förändringskompetenser och sätt att hantera
förändringar i organisationen.

Lewin (1947), Kotter
(1996), Vakola et al
(2004) Rothermel och
LaMarsh (2012)

Information

Tabell 5

Sammanfattning av framgångsfaktorer för förändringar
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Sammantaget kan brister inom nämnda faktorer, leda till lågt engagemang och
deltagande hos de anställda, orsaka motstånd, eller hindra förändringsarbetets
framgång. De ovan nämnda faktorerna bör således beaktas och tillgodoses för att
en framgångsrik förändring ska kunna uppnås. Även om en organisation känner
till framgångsfaktorer, svårigheter och att förändringar är oförutsägbara, är det
ofta långt ifrån tillräckligt för att kunna hantera den stora komplexiteten som
omger verklighetens förändringar. Idag finns inga standardlösningar eller metoder
som fungerar för hantering av alla typer av förändringar, däremot finns flertalet
förändringsmodeller med olika perspektiv på vad som är viktigt vid förändringar.
Förändringsmodeller har skapats för att beskriva hur en förändring kan hanteras i
olika steg. Två sådana modeller förklaras nedan, vilka innehåller flera av de
tidigare nämnda framgångsfaktorerna.
3.2.3

Förändringsmodeller

Lewins trefasmodell

Förändringar kan ses som bestående av olika faser och steg. En känd modell för
förändringsprocesser är Lewins (1947) trefasmodell som formulerades redan på
40-talet. I Lewins (1947) modell handlar en förändringsprocess om att identifiera
behovet av att ändra attityder och beteenden i organisationen för att nå en ökad
effektivitet och få en välmående organisation. Enligt trefasmodellen genomgår
förändringsprocesser tre faser:
1. Upptining
2. Förändring
3. Återfrysning
Med kunskap, engagemang och lärande, kan motstånd reduceras och det kan till
och med skapas vilja till förändring. Upptiningsfasen är ett förberedande
planeringsstadium där de anställda bjuds in att delta (för att undvika uppkomst av
motstånd), och destabilisering av de anställdas normer och värderingar sker. Detta
görs exempelvis genom arrangerande av kurser, föreläsningar och initiering av
projekt. Det centrala i denna fas är alltså att övertyga de anställda om att
förändringen är viktig. Upptiningsfasen ska leda till att det väcks behov, förståelse
och beredskap för förändringar. I förändringsfasen övergår organisationen till ett
nytt tillstånd, som accepteras av de anställda. Denna fas handlar om att upprätta
nya normer och handlingsmönster. Återfrysningsfasen är den sista fasen och
handlar om att stabilisera den genomförda förändringen och att undvika återfall
till tidigare tillstånd (Lewin 1947).
Trots att Lewins (1947) teori och modell varit mycket uppmärksammad och
vägledande för många förändringar, har den även blivit kritiserad. Lewins (1947)
modell kritiseras främst för antagandet att organisationer verkar i en stabil tillvaro.
Vidare passar modellen endast för småskaliga och avgränsade förändringsprojekt,
inte för större och radikalare förändringar. Modellen ignorerar och tar inte hänsyn
till makt- och politiska förhållanden i organisationen. Lewin förespråkar en topdown och lednings-driven metod för förändring och ignorerar därmed de
eventuella situationer som istället behöver bottom-up förändringar (Burnes 2004).
Trots kritiken mot Lewins (1947) modell menar Burnes (2004) att kritiken inte är
stark nog att förkasta modellen, utan att Lewins (1947) modell är användbar än
idag.
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Kotters åttastegsmodell

Idag utgår mycket av den modernare forskningen inom förändringsledning från
Lewins (1947) modell, och har tillfört olika steg eller metoder som
förändringsledare kan använda för att genomföra organisatoriska förändringar. En
av dessa forskare är Kotter (1996) och hans åttastegsmetod för att genomföra
större förändringar. Dessa åtta steg syftar till att skapa engagemang hos de
anställda och minska deras skepsis för förändringen.
Det första steget i åttastegsmodellen är att skapa ett angelägenhetsmedvetande.
Detta kan göras genom att marknad och konkurrenssituationen undersöks så att
kriser, potentiella kriser eller möjligheter kan identifieras, vilka pekar på behovet
av förändring och kan skapa en angelägenhet för detta.
Steg två är att skapa en vägledande koalition. Detta görs genom att en grupp som
har makt att leda förändringsinitiativet sammansätts, och att denna grupp lär sig
att fungera som ett team.
Steg tre är att utveckla en vision och strategi, visionen ska hjälpa till att styra
förändringsinitiativet och strategierna ska hjälpa till att förverkliga denna vision.
Steg fyra blir sedan att förmedla förändringsvisionen. Olika kommunikationssätt
och verktyg bör användas för att förmedla vision och strategi till hela
organisationen, för att övertyga och informera de anställda. Det är även viktigt att
den vägledande koalitionen uppvisar det beteende som förväntas av medarbetarna.
Steg fem innebär att befogenheter ges för handlande på bred bas. Förutsättningar
skapas för att handling ska ske på en bred front inom organisationen, hinder
avlägsnas och system eller strukturer som underminerar förändringsvisionen bör
ändras. Dessutom är det rekommenderat att uppmuntra till risktagande och icketraditionella idéer, aktiviteter och handlingar.
Steg sex är att skapa kortsiktiga vinster. Detta inbegriper att planera för synbara
förbättringar av prestationer eller vinster, skapa vinsterna samt ge ett synligt
erkännande och beröm till de människor som gjort vinsterna möjliga.
Steg sju är att befästa det som uppnåtts och att producera fler förändringar. Den
ökade trovärdigheten används till att försöka ändra alla system, strukturer och
åtgärder som inte stämmer med förändringsvisionen. Vidare behöver det anställas,
utvecklas och befordras människor som kan genomföra förändringsvisionen.
Processen kan förstärkas genom nya teman, projekt och förändringsagenter.
Det sista åttonde steget är att förankra de nya inställningarna i företagskulturen.
När detta görs är det viktigt att sambandet mellan det nya beteendet och
framgången betonas. Bättre prestationer kan då skapas genom kund- och
produktivitetsorienterat beteende, mer och bättre ledarskap och effektivare
företagsledning (Kotter 1996).
Förändringsmodeller kritiseras då många av dessa förutsätter att det är möjligt att
kontrollera förändringsprocessen, att processen och resultaten av förändringarna
är förutsägbara. Enligt detta borde tillgång till mycket information och följande av
bestämda steg, leda till en given förändring. Sådana förändringsmodeller bidrar
ofta inte så mycket med att vägleda hur förändringar sker i verkliga
organisationsmiljöer, eller hur människor tolkar förändringsinitiativ utifrån olika
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bakgrund, intressen och arbetsuppgifter (Alvesson & Sveningsson 2008). Vidare
kan förändringsmodeller ofta framstå som relativt enkla och intetsägande, då
många rekommenderade steg och handlingar kan uppfattas som väldigt självklara.
Förändringsmodellerna visar ofta inte hur förändringsaktiviteter i praktiken kan
genomföras. Rekommendationerna räcker oftast inte för att förklara verklighetens
komplexa förhållanden.
3.2.4

Gynnsamma kompetenser vid ledning av förändringar

Förutom att det inom förändringsledning råder en allmän otydlighet kring vilka
roller som ska involveras i förändringsarbete, råder även en oklarhet kring vilka
uppgifter dessa skall uträtta samt vilka kompetenser dessa roller bör besitta
(Crawford & Hassner Nahmias 2010). En stor del av
förändringsledningslitteraturen syftar på olika kompetenser och hur hantering av
förändringar bör ske utifrån ett chefsperspektiv, med förutsättning att det är chefer
eller styrelse som leder förändringen. I dagsläget finns inte lika mycket skrivet om
ledningskompetenser för förändringsprojekt ur en projektledares perspektiv.
Vidare ska det belysas att det inte alltid är så att en förändring som sker i
projektform benämns förändringsprojekt, och att ledaren av förändringen
benämns projektledare. Dessa kan även benämnas förändringsprogram eller bara
förändring, förändringsledare eller programledare eller helt enkelt ledas av en chef
eller styrelse. Med hänsyn till de behov som organisationen har för att kunna
genomgå en förändring, medföljer behov på den som leder förändringsarbetet, i
ett förändringsprojekt vanligen projektledaren, att besitta olika
förändringskompetenser. Enligt tidigare forskning finns det flertalet
förändringskompetenser som är viktiga vid ledning av förändringar och
förändringsprojekt.
Förändringens kontext är en avgörande faktor för vilka tillvägagångssätt som bör
användas, som i sin tur påverkar vilka kompetenser som behövs. Det är två
kontextuella nyckelfaktorer som påverkar vilken förändringshantering och
förändringsaktiviteter som behövs (Crawford & Hassner Nahmias 2010). Dessa
nyckelfaktorer är graden av beteendeförändring som förändringen kräver, samt
hur starkt och stödjande organisationskulturen och ledarskapet är för förändringar.
Med stödjande organisationskultur menas en organisationskultur som inser värdet
av projektledning, lagarbete och som har ett lågt förändringsmotstånd. Om en hög
grad av beteendeförändringar behövs, och det finns ett svagt stöd från
organisationskulturen och ledningen, innebär det att det kommer behövas mer
intensiva förändringsaktiviteter och förändringshantering och ett större behov av
förändringskompetenser. Om läget istället är det motsatta, en låg grad av
beteendeförändring krävs och det finns starka stöd från organisationskulturen och
ledarskapet, kan förändringen troligtvis hanteras av en projektledare med vissa
förändringskompetenser. Beroende på graden av beteendeförändring som
förändringen kräver, samt hur starkt och stödjande organisationskulturen och
ledarskapet är för förändringar, kan olika förändringsroller hantera förändringen. I
samtliga scenarion bör en projektledare medverka, men beroende på scenariot
behövs även förändringskompetenser från programledare eller förändringsledare,
eller att projektledaren besitter starka förändringskompetenser som vanligen
förändringsledaren besitter.
Förändringsprojekt eller förändringsprogram som kräver omfattande
beteendemässiga och organisatoriska förändringar, har behov av vissa speciella
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ledaregenskaper. Sådana projekt kräver höga nivåer av egenskaper som
interpersonell skicklighet, intelligens och känslighet. Oavsett roll bör en ledare av
förändringar, för att framgångsrikt kunna implementera förändringar inom
förändringsprojekt, besitta vissa förändringskompetenser och se till att ett antal
förändringsaktiviteter genomförs. Detta då dessa förändringsaktiviteter har visat
en positiv koppling till att uppnå en framgångsrik förändring. Sedan finns det
särskilda kompetenser som rollen förändringsledare bör besitta (se Tabell 6).
Kompetenser/aktiviteter

Kommentar

Interpersonell skicklighet, intelligens och
känslighet

Viktiga för förändringsprojekt eller
förändringsprogram som kräver
omfattande beteendemässiga och
organisatoriska förändringar

Utöva ledarskap, hantera intressenter, planera,
sammansätta och utveckla team, god
kommunikatör, ta beslut, lösa problem, ha en
kulturell medvetenhet, besitta allmänna
projektledarkunskaper

Oavsett roll bör ledare för att
framgångsrikt implementera
förändringar, besitta dessa
kompetenser.

Förändra beteenden och organisationskultur för
att uppnå målen, förbereda de som påverkas av
förändringen, underlätta politisk spridning, utföra
konsekvensanalyser, säljas in förändringen,
upprätta belöningssystem, aktivt delta i
analysprocessen, träna och utbilda berörd
personal

Den som leder förändringen måste även
se till att dessa förändringsaktiviteter
genomförs. Dessa har bevisat samband
med förändringens framgång.

Analysera, bedöma, vara kreativ, hantera
utmaningar, initiativrik, självförvaltande,
coachande kompetens, kompetenser i hur arbetet
kan underlättas, agera för att stödja eller
underlätta förändringen, god
presentationskompetens, bearbeta och hantera
förändringens processdesign/utformning,
kompetenser i lärande och utveckling,
åtgärdsorientering, strategiskt tänkande, förmåga
att påverka, influera

Särskilda kompetenser som en
förändringsledare måste besitta.

Tabell 6
Sammanfattning av viktiga kompetenser och aktiviteter för hantering av
förändringar (Crawford & Hassner Nahmias 2010).

Higgs och Rowland (2000) har genomfört en studie där de försökt fastställa
kompetenser som är associerade med effektiv förändringsledning. De
konstaterade att definitionerna av viktiga kompetenser fortfarande är på en relativt
enkel, konceptuell nivå, där det ofta sägs vad men inte hur något ska göras. De
kom fram till att följande förändringskompetenser, åtta så kallade
kompetenskluster med flertalet kompetensindikatorer, är associerade med effektiv
förändringsledning vilket finns sammanställt i Tabell 7.
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Kompetenser

Förklaring

Change Initiation (CIN)

Innebär förmågan att skapa en väg eller plan för
förändring, influera sponsorer och säkra stöd och
engagemang dessa.

Change Impact (CIM)

Förmågan att omfatta och täcka den bredd, djup,
hållbarhet samt avkastning som en förändringsstrategi
innefattar.

Change Faciliation (CF)

Förmågan att underlätta för och hjälpa andra, för att få
insikt i den mänskliga dynamiken i förändringar och för
att utveckla självförtroendet för att nå förändringsmålen.
Innefattar även konflikthantering och processhantering.

Change Leadership (CL)

Förmågan att genom förespråkande, vision och
drivkraft, influera och entusiasmera andra samt få
tillgång till resurser för att bygga en solid plattform för
förändringar. Innefattar även nätverkande och att sälja in
idéerna.

Change Learning (CLE)

Förmågan att söka, reflektera och identifiera lärande och
säkerställa att insikter och nya kunskaper tas tillvara för
att utveckla förmågor på individ-, grupp- och
organisationsnivå. Även att coacha, lyssna och utreda.

Change Execution (CEX)

Förmågan att formulera, designa och leda
genomförandet av en trovärdig förändringsplan med
lämpliga mål, resurser, mått och utvärderingsmetoder.
Även att hantera motstånd.

Change Presence (CP)

För att uppnå förändringsmålen, visar ett stort personligt
engagemang genom integritet, mod, objektivitet och
motståndskraft mot känslomässiga påtryckningar som
oro och ångest.

Change Technology (CT)

Ha kunskap om, och kunna generera samt tillämpa
förändringsteorier, verktyg och processer.

Tabell 7
Kompetenser som associeras med effektiv förändringsledning (Higgs &
Rowland 2000).

3.3 Övergripande mönster
Detta kapitel utgör denna explorativa studies teoretiska utgångspunkt. Kapitlet
representerar en kategorisering av faktorer som länkats till de två blocken
(projektledning och förändringsledning). Kapitlet som helhet agerar som raster vid
analys av studiens empiri för att identifiera hur och vilket eller vilka block
respondenterna behandlar i sina utsagor.
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Fig. 5
Sambandet mellan tänkbara led av egenskaper, aktiviteter och definitioner
som påverkar ett internt förändringsprojekt.

Denna studie har fokus på projektbeställaren och dess anknytning till interna
förändringsprojekt. Kopplingen mellan de två blocken Projektledning och
Förändringsledning är inte helt självklar. Figur 5 visar på fyra tänkbara kopplingar
för interna förändringsprojekt. De fyra grenarna är:
1. Organisationens beredskap att hantera kommande förändringar.
2. Projektbeställarens definition av projektarbetsformen.
3. Specifika kompetenskrav på projektledare och övriga roller för ett internt
förändringsprojekt.
4. Förändringskompetenser och aktiviteter som bör finnas så att
förändringen överförs till mottagarna och förankras i organisationen.
Figuren ämnar även illustrera det avstånd som kan finnas mellan
projektbeställarens syn på förändringsprojekt och mottagarens krav på
förändringskompetenser.
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4 Resultat
I detta kapitel redovisas resultatet från datainsamlingen. Resultatet presenteras i
tre huvuddelar: rollen som projektbeställare, förändringar och projektledaren.
Dessa delar innehåller olika teman som identifierades genom läsning av de
transkriberade intervjuerna och jämförelse med ämnena i undersökningens
teoretiska utgångspunkt. Temana är markerade som underavsnitt eller
underrubriker. De övergripande temana illustreras i Figur 6 nedan.

Fig. 6

Grenar som berördes vid intervjuerna.

För att underlätta läsningen har citat från respondenter justerats enligt följande:


Texten har vid behov korrigerats från talspråk till skriftspråk, för att
underlätta förståelsen.



Längre tystnad indikeras med …



Upprepningar och avhuggna meningar har avlägsnats.



Avhugget svar indikeras med [...]



I de fall citat är i behov av stödord omges dessa av klamrar likt följande
exempel: [stödord]

Då fokus ligger på att sammanfatta och lyfta fram utsagornas sakinnehåll,
presenteras och sammanfogas inte alla ursprungliga citat som har anknytning till
de identifierade temana. Motiveringen är att detta ökar läsbarheten i kapitlet som
annars blir svåröversiktlig.

4.1 Rollen som projektbeställare
4.1.1

Uppgifter och ansvar

Majoriteten av respondenterna uppgav att de ingår i, samt är ordförande för
styrgruppen i projekten där de verkar som projektbeställare. Samtliga
respondenter har erfarenhet av att initiera projekt inom sin verksamhet och av att
utse projektledare för dessa.
Respondenterna uppgav flertalet uppgifter och ansvarsområden som de anser sig
ha som projektbeställare. Majoriteten nämnde att de ansvarar för att ställa resurser
till förfogande för förändringsprojektet och ha uppsikt över vilka resurser som
finns tillgängliga. Sammanfattningsvis är det ett viktigt ansvar för
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projektbeställaren att se till så att resurser tilldelas och används på ett optimalt
sätt. En respondent beskrev att ansvaret för resursförsörjningen är ett kontinuerligt
ansvar. Genom en dialog med projektledaren om projektets mål och följning av
projektbeställningen, ses resursbehovet över och utvärderas under projektets gång
och vid behov justeras resurstillförseln. Projektbeställaren ansågs även ha till
uppgift att vara delaktig i planering av projektet och denne bör ha en idé om
projektets syfte och mål. En respondent menade att projektbeställarens deltagande
i planeringen även behövs för att hjälpa till att identifiera hinder som kan vara
svåra för projektledaren att själv upptäcka.
Att på olika sätt stötta projektledaren genom projektarbetets gång var en uppgift
som två respondenter ansåg sig ha. Projektbeställaren ska stödja projektledningen
så att den fungerar i förhållande till verksamheten. Det handlade även om att stötta
projektledaren genom att vara tydlig i vad uppdraget innefattar samt vara
tillgänglig för projektledaren. Projektbeställaren bör även lösa problem eller svara
på frågor som projektledaren har, så att denne inte hindras från att arbeta vidare
med projektet.
Två respondenter menade att projektbeställaren ansvarar för att se till att
förändringsprojektet uppnår det resultat som det avser att uppnå, samt har ansvar
för genomförandet och för hur slutprodukten blir. Projektbeställaren bör även vara
tydlig med vad det är för resultat som ska lämnas vidare vid överlämning av
projektet.
En respondent menar att denne även har ansvar för beställningar från en övre
instans, och ser sin roll som arbetsgivarerepresentant. Respondenten verkar då
som en mellanhand åt beställaren och ska driva projektet eller förändringsarbetet
och se till att det följer tidplan och budget. Denne ska även se till att en
kommunikationsplan används samt följa upp och checka av projektet under dess
gång. I övrigt leds dessa projekt av en projektledare. Respondenten arbetar även
med att konkretisera dessa beställningar. Detta då målet ofta är klart, men inte hur
det ska uppnås. Konkretiseringen innefattar även att formalisera mätbara resultat
för projektet. Om projektet avviker från planen har respondenten till uppgift att
upptäcka och ha koll på detta och rapportera sådana avvikelser till beställaren.
Utifrån uppdragsgivarnas respons kan respondenten även få till uppgift att ta fram
och genomföra åtgärder mot avvikelsen.
Övriga uppgifter och ansvar som angavs av enskilda respondenter var att sprida
information om projektet, att verka som en kommunikationskanal mellan
organisation och projekt. Detta så att andra chefer än de som ingår i projektets
styr- och referensgrupper, kan ta del av och följa projektet. Att vara ledande och
strategisk i sitt agerande, är andra uppgifter som en respondent ansåg vara viktiga.
Detta kan relateras till att projektbeställaren är delaktig i den strategiska
planeringen av projektet. Med nära koppling till planering av projekt nämndes
uppgiften att besluta om och styra riktning och mål för projektet. Att se till att
samtliga involverade personer får delta, att ta in synpunkter, och vid behov
genomföra utredningar, var andra uppgifter och ansvar som uppgavs. En
respondent ansåg att det hör till projektbeställarens uppgifter att under
förändringsarbetets gång, bidra med sakkunskaper till förändringsarbetet.
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4.1.2

Deltagande

Respondenterna fick beskriva hur deras deltagande ser ut under projektarbetets
gång. De flesta respondenter menar att deras deltagande består av regelbundna
möten och kontakt med projektledare och styrgrupp. På dessa möten avrapporterar
projektledaren hur projektarbetet går. Under projektarbetets gång följer
projektbeställaren vad som händer och har en regelbunden kontakt med
projektledaren. En ständig dialog förs kring projektets status, hur väl projektet
följer projektbeställningen, om problem uppstått och om något behöver
korrigeras. Vidare steg eller åtgärder i projektet samt eventuella problemlösningar
diskuteras även. Projektet följs alltså upp och stäms av under arbetets gång och
vid behov ingriper projektbeställaren. Utifrån ett möte med projektledaren kan det
exempelvis behöva tillföras mer resurser till projektet. Det kan även framkomma
att något oväntat inträffat i projektet som medfört att budgeten ej kan följas. Då
behöver projektbeställaren bedöma situationen och sedan ta beslut om vilka
åtgärder som ska tas, om projektet exempelvis kan fortsätta eller om det måste
avbrytas.
4.1.3

Tid

Under intervjuerna frågades respondenterna om de anser att de som
projektbeställare har tillräckligt med tid för att sköta ordinarie uppgifter samt
avsätta tid till förändringsprojektet. Majoriteten av respondenterna menade att det
generellt är lite tid som avsätts till rollen som projektbeställare. Även om mer tid
var önskvärt enligt flera respondenter, ansågs ändå den tillgängliga tiden vara
tillräcklig för att det ska fungera. Betydelsen av ett gott samarbete med
projektledaren, och projektledarens kompetens, lyfts fram som viktiga faktorer för
om respondentens knappa tidsåtgång ändå är tillräcklig för projektet. Därför är
valet av projektledare mycket viktigt. En respondent uttryckte dock att det finns
alldeles för lite tid till projektbeställarrollen. Detta då det är krävande att hålla ett
projekt på banan och att chefer ständigt måste se till att vara uppdaterade om
projektet. En annan respondent ansåg att det finns tillräckligt med tid och att det
är en prioriteringsfråga. Att eventuellt minska andra uppgifter och ansvar när man
som projektbeställare tar sig an ett projekt, var enligt en respondent viktigt för att
undvika en för stor arbetsbelastning på en person. I samråd med chefen avvägs då
vad som är rimligt att göra och var andra ska ta vid.
Enligt en respondent har arbete i projektform blivit ett så vanligt sätt att arbeta, att
det inte längre skiljs på projektarbete och ordinarie arbetsuppgifter, utan det ses
som en sammanvävd del av dennes jobb. I och med detta måste tid finnas till båda
delarna, även om tiden till projektbeställarrollen ibland uppfattas vara otillräcklig.
Denna respondent menade även att kravet på projektbeställarens tillgänglighet har
ökat i och med projektarbetsformens genomslagskraft:
[...] den är, börjar bli besvärande tycker jag, att man ska vara
tillgänglig, och det är numera... man kan inte låsa in sig idag, så som
man kunde för 10 år sen. Då kunde man låsa dörren och säga ”nej jag är
upptagen, jag har viktiga saker att göra på mitt jobb”, det går inte
längre. – F
4.1.4

Sammanfattande syn på rollen som projektbeställare

Två av respondenterna gav en sammanfattande syn på projektbeställarrollen. De
beskrev rollen övergripande, som en observatör eller regissör. Dock pekar
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respondent F på att även om rollens observerande karaktär kan uppfattas som
något frånvarande, har rollen en stor makt att agera och påverka projektet vid
behov.
Det är ju en väldigt övergripande roll [...] Så jag ser ju min roll väldigt
mycket som regissör. – B
Som observatör. Om det går bra. Går det inte bra, så går jag ju in
naturligtvis, [med] full kraft. – F

4.2 Förändringar
4.2.1

Ett typiskt förändringsprojekt

Respondenterna fick beskriva vad de ansåg var ett typiskt förändringsprojekt inom
verksamheten. Omorganisering i syfte att effektivisera var de i särklass mest
förekommande förändringsprojekten. Men även implementeringar av nya ITsystem, arbetsmetoder och nya värdegrunder samt förändring av företagskulturen
nämndes i intervjuerna.
En respondent gav en djupare förklaring kring hur olika förändringar inom
verksamheten både sker under en avgränsad tid, genom förändringsprojekt och
ständigt genom fortlöpande, kontinuerliga processer. Det kontinuerliga
förändringsarbetet består i att ständigt utreda problem, identifiera flaskhalsar och
finna lösningar till dessa. Det innefattar även att hitta effektiva sätt att utföra nya
uppgifter eller att förenkla befintliga uppgifters utförande. Förändringsarbetet som
sker i projektform innebär istället att förändringen är avgränsad och sker inom en
given tidsram och med ett bestämt mål. Respondenten menar att det är viktigt att
resultatet förankras, integreras och lever vidare i organisationen, även efter att
projektet avslutats.
4.2.2

Viktiga faktorer vid implementering och genomförande

Delaktighet

En av de viktiga faktorerna som direkt eller indirekt kunde urskiljas ur samtliga
respondenters utsagor, var delaktighet. Att de parter som berörs av förändringen
deltar och engageras i förändringsarbetet. En respondent påpekade att
delaktigheten från interna och externa intressenter, genom att de lämnat
synpunkter, var särskilt viktig för att förändringens genomförande ska förenklas.
Delaktighet angavs av en respondent som viktigt även i planeringen av
förändringen. Då personalen får vara med i utformningen ökar deras benägenhet
att delta i själva förändringsarbetet. Personalens delaktighet var även viktig för att
de så lite som möjligt ska uppleva att deras roll ignoreras och att de inte får eller
kan vara med och påverka förändringsförloppet. Det ansågs dessutom viktigt att
som projektbeställare eller verksamhetschef, själv visa en delaktighet i
förändringsarbetet.
Vidare hade en respondent synen på delaktighet, att även om den är viktig, bör
den inte krävas i onödan:
Och sedan också den andra sidan att man inte slösar med människors
engagemang i sådant där man inte tycker att det är meningsfullt, i
tydlighet. Alla har fullt upp i en sådan här organisation, så man skall
vara lite noga med det här tror jag, om “hur många som behöver vara
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med” och “vilka skall vara med” och “[i] vilket läge är man med, vilken
del av processen. – B
[...] man skall vara noga med att inte skapa delaktighet i sådant, där man
inte har tänkt sig att folk skall få del av det på riktigt. – B

Respondenten menar att delaktighet ej bör skapas i sådant som de deltagande inte
på riktigt kan vara med att påverka, och att det inte bör slösas på folks
engagemang och energi i onödan. Att rätt och tillräckliga personalresurser ska
tilldelas förändringsarbetet och att det då inte är optimalt att alla måste delta.
Förståelse och inställning

Respondenterna uppgav olika syner på att förståelse och inställning till
förändring, har betydelse. Dels kunde det innefatta att chefer och ledning har
förståelse för de känslor och svårigheter som uppstår hos personalen i samband
med förändringar. Detta då förändringar ofta är en relativt stor omvälvning för
många människor och kan innebära att de får arbeta i en ny organisationsform
eller utefter nya rutiner. Det är även viktigt att organisationsledningen är öppen
med vad som kan vara besvärligt med förändringen och informerar personalen om
detta. En respondent påpekar att förändringscykeln som de berörda går igenom,
ofta är svår att hantera:
Eftersom människan, när den kommer till någonting som förändras så
genomgår varje människa olika faser innan den kommer tillbaka till det
här, att det blev rätt okej ändå, men den ska igenom en del faser först.
Ibland går det relativt bra och fort, ibland går det väldigt långsamt och
ibland går det inte alls. – F

Förståelse var även viktigt från de anställdas sida. Det innebär då att de anställda
har en förståelse för att förändringen är relevant och viktig. De berörda bör även
förstå effekten av en förändring. En respondent påpekade att de anställda ibland
kan behöva ges en längre tidsperiod till att förstå en förändring. Detta då anställda
som verkar på lägre nivåer, har mindre kontroll över förändringsprocesser och
förändringens inverkan än de som verkar på en ledande nivå och som ofta initierat
förändringen. Om dessa anställda inte deltagit i planeringen av förändringen och
ej har förstått dess innebörd, menar respondenten att de måste få tid till detta:
Vi tycker kanske i ledningen att vi har pratat om saker länge och att vi är
överens om tagen men sedan så vet man inte någonting längst ner och då
måste man jobba igenom det och inse att det tar lite tid. – B

Några respondenter menade även att det är viktigt att de som berörs av
förändringen, förutom förståelse, även har en positiv inställning till denna. En
respondent menade att denne märkt en förändring i de anställdas inställning till
förändring, att det i slutet av 1990 talet fanns en större rädsla för förändringar mot
idag. Inställningsförändringen ansågs primärt bero på ett generationsskifte:
De gamla stötarna har gått i pension. Ja jag tror lite det alltså, att det
har kommit en ny generation unga människor är… ser inte, har inte
rädslor för förändringar, och det påstår jag att skiljer generationerna åt,
och den generation som har gått nu i pension, 40 tals maffian, de var
rädda för förändring. – F
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Respondenten menade även att inställningsförändringen beror på att denne idag
besitter kunskaper om förändringsarbete som inte tidigare personal haft och att det
finns en större kunskap och förståelse för ämnet idag jämfört med förr.
Information och kommunikation

Två andra faktorer som ansågs vara viktiga vid implementering och
genomförande av förändringar, var information och kommunikation. Att alla som
berörs av förändringen får information och att denna kommuniceras ut på ett
fungerande sätt. Kommunikation måste ske mellan verksamhetsledning och
underarbetare. Därtill måste kommunikation ske mellan projektbeställare och
projektledare, vilket belystes av en respondent som menade att täta återkopplingar
behövs mellan dessa parter. En respondent menade att information måste komma
ut i rätt tidpunkt för att vara till nytta. De anställda måste även veta vart de kan
vända sig för att få svar på eventuella frågor som är relaterade till förändringen.
Att inte underhålla information utan visa en öppenhet mot de anställda, ansågs
även vara viktigt:
Ja jag tror att det handlar mycket om att jobba med en dialog och en
öppenhet, det tror jag. Inte undanhålla och sen kommer det som en
kalldusch, för då tror jag, att då är det mycket svårare att komma vidare
sen. – E

Flera respondenter påpekade att kommunikationsplaner fyller en viktig funktion i
projekt. Detta då kommunikationsplanen förenklar kommunikationen mellan olika
parter och minskar risken att någon part inte blir informerad. En respondent menar
att kommunikationsplanen är särskilt viktig för att delge information till de som
berörs av förändringen men som inte ingår i projektgruppen. Vidare påpekades
möjliga konsekvenser av att inte använda en kommunikationsplan, så som att
rykten skapas och att behovet av information då kan fyllas på ett felaktigt sätt:
Om man inte har en kommunikationsplan. Då kan det vara problematiskt,
men när det börjar spridas rykten i korridorerna, när det börjar, när folk
börjar tro att de vet en massa saker. Hur det ska bli, hur det ska vara,
därför att det inte kommer ut någon information. Alltså naturen
accepterar aldrig vakuum, inte i något läge, och kan den fylla ett vakuum
så gör den det, finns det ett vakuum på information så fylls det från alla
möjliga håll. Det kan skada. – F
Förankring, integrering

Ytterligare faktorer som ansågs vara viktiga vid förändringar, var förankring och
integrering. Två respondenter påpekade betydelsen av att förändringar, och sätt att
hantera dessa, förankras och integreras i organisationen. Utan förankring och
integrering är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster, trotts att beslut är tagna
och vilja till förändring finns. Förankring och integrering ställer även stora krav
på ledningsgruppen att skapa de strategier som krävs för att lyckas med att
förankra förändringen. Förankring kan dock vara svårt, en respondent berättade att
starta ett projekt ofta är både enkelt och roligt, men att det sedan är en helt annan
sak att få medarbetarna att använda sig av de nya färdigheterna. Förutom att
förankring kan vara komplicerat så kan den försvåras ytterligare om den blir dyr.
Exempelvis om förankringen innebär att personal inom organisationen måste
utbildas för att kunna använda resultatet av förändringen. Förankring och
integrering kan även gå för långt enligt en respondent. Denne menar att en
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överdriven förankring kan få negativa följder som att de anställda kan känna sig
manipulerade:
[…] ibland kan jag tycka att man har gått för långt i det här med
förankringsprocess. Ibland kan det vara så att man har bestämt sig som
ledning att ’åt det här hållet måste vi’ och sedan har man överdrivit den
här förankringen så att människor nästan upplever det som
skendemokrati. Att man nästan känner sig manipulerad om man håller på
för mycket och man redan har bestämt grejer. – B
Ledningens närvaro, stöd och trygghet

Ledningens tillgänglighet och närvaro var viktig för att skapa trygghet hos de
anställda och var således viktiga framgångsfaktorer enligt två respondenter.
Tillgänglighet och närvaro ger en trygghet då de anställda vet att de kan ställa
frågor kring förändringen och få stöd, samt då de vet vart de kan vända sig för
detta. Tillgängligheten ansågs även vara viktig då frånvaro kan innebära att
människor i sökandet efter svar, istället börjar diskutera och spekulera med
varandra. Detta kan i sin tur leda till att oro uppstår vilket kan få negativa följder
som att de anställda får en negativ inställning till förändringen:
[...] det är just att man måste vara närvarande då, det är väldigt viktigt
att man är det just när man börjar med att prata om en förändring, för
det kommer så mycket frågor. Och man vill ge rätt svar på frågorna så
att det inte blir spekulationer och oro i onödan. För att det kan ställa till
väldigt mycket negativt [...] – D

En respondent nämnde ett fall då personal sagts upp i och med en
organisationsförändring. Detta ledde till att en misstro och oro uppstod bland den
kvarvarande personalen, vilka även hade svårt att acceptera uppsägningarna. Den
ökade oron för den egna framtiden inom verksamheten ledde till ökade krav på
ledningens närvaro och hantering av situationen. Detta genom att ledningen fick
följa upp och samtala med den kvarvarande personalen så att dessa förstod varför
förändringen skedde, samt förstod effekterna av den. En respondent menade även
att det är viktigt att tänka på tidpunken för att delge negativa nyheter som
uppsägningar. Att sådana nyheter exempelvis inte delges en fredag eftermiddag,
utan tidigt i veckan så att ledningen kan vara tillgänglig för att prata om det.
Rätt personer och ledning finns tillgängliga och involveras

En respondent ansåg att det är viktigt att rätt personer involveras, både för ledning
av, och arbete inom förändringsprojektet. Detta då dessa personer ska ha kunskap
om den aktuella frågan eller ämnet som projektet berör. Dessa personer ska även
lägga arbetet på en fungerande nivå, då det kan bli väldigt fel om någon går in och
bestämmer i saker på en övergripande nivå som denne inte har tillräcklig kunskap
om. Dock behöver inte den som leder projektet ha den bästa kunskapen om ämnet,
sådan kunskap kan kopplas in genom andra projektdeltagare. Det viktiga är att
projektledaren är duktig på att leda projekt.
En annan respondent ansåg att det är viktigt att de rätta personerna för projektet,
även har tillräckligt med tid till att arbeta med förändringsprojektet. Annars kan
det uppstå allvarliga problem och i värsta fall kan projektet bli tvingat att
avbrytas.
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Organisationskultur

Organisationens kultur bör enligt en respondent, beaktas vid implementering av
förändringar. Detta då det är svårt att implementera en förändring som ej är
anpassad till verksamhetens kultur, eller som tagits fram på en annan nivå inom
moderorganisationen. För att kunna uppnå en hög delaktighet på alla nivåer inom
verksamheten, är det därför viktigt att ta hänsyn till och ha kunskap om
verksamhetens organisationskultur:
För det är väldigt svårt att implementera någonting som är på en annan
nivå, där andra har tänkt, även om vi har varit med, och hur landar det i
vår förvaltning. Så att vi jobbar rätt mycket med att anpassa det till vår
kultur, hur man skulle kunna tänka i det här och sätta ganska konkreta…
idéer runt det. Hur man skulle [kunna] jobba med implementeringen så
att alla blir med i respektive nivå och att man jobbar systematiskt. Alla
fick göra sin bit så alla blev involverade och delaktiga i processerna på
sin nivå. – B
Tid

Flertalet respondenter menade att tiden är en viktig faktor vid genomförandet och
implementeringen av en förändring. Tidsåtgången och tidstillgången ses som
väldigt avgörande för projektets genomförande och resultat. När respondenterna
talade om positiva och negativa erfarenheter av förändringsprojekt menade två
respondenter att positiva erfarenheter är sådana där det funnits gott om tid till
projektet. En respondent ansåg att det ofta ges för lite tid åt att genomföra
förändringsprojekt då det ofta är många uppgifter som ska uträttas inom projektets
tidsramar:
Det är för snålt tilltaget om man förväntar sig att stora organisationer
skall integrera förändring, så är ett år ingenting att vifta på. För det
handlar om så mycket kunskapsinhämtande och man skall informera så
mycket människor så att jag tycker ofta att projekt slutar för tidigt. – A

Denna respondent ansåg att tiden är extra viktig vid väldigt omfattande
förändringsprojekt. Detta då det kan bli svårt att få in eller bibehålla resurser och
personal, under den tid som projektet behöver.
Tid ansågs även vara viktigt när en förändring ska utföras, då en respondent
påpekade betydelsen av att de anställda måste ges rimlig tid att tänka över och
bearbeta förändringen. Tidens betydelse påpekas även för en förändring som har
utförts, att det tar tid innan förändringen får fäste och förankras i organisationen.
Tydliga syften och mål och avgränsning

Tydliga syften, mål och avgränsningar var faktorer som två respondenter ansåg
vara viktiga vid genomförande av förändringsprojekt. Dessa faktorer är viktiga för
att veta vad som ska uppnås och vilka ramar projektet har att förhålla sig till. Det
är även viktigt att dessa mål och syften är så konkreta som möjligt, för att
underlätta projektarbetet. Detta då en diffus målsättning och ett diffust syfte kan
leda till att det inte blir som man tänkt sig, då det finns risk för att mycket tolkas
in i syfte och mål som ej var tänkt. Ju konkretare och exaktare syften och målen
är, desto lättare blir det att driva och nå i mål med ett projekt. Konkreta mål och
syften är dock något som anses vara svårt.
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Tydliga syften, mål och avgränsningar är även viktiga för att bedöma vad som ska
göras om ett projekt blir större än vad det var tänkt från början. Då kan projektet
behöva avgränsas och nya sidoprojekt kan istället startas som hanterar tillkomna
uppgifter. En respondent berättade hur otydliga avgränsningar för projektet fick
kostsamma följder:
Något av det värsta [var] när vi skulle byta personalsystem för ett antal
år sedan, då vi inte jobbade så tydligt i projektform, men det var någon
form utav projekt utan att vi hade tänkt över det, som gjorde att vi
hamnade helt fel. Vi fick starta om från början, vilket kostade en och
annan krona och framför allt i väldigt mycket arbete i onödan. – C
4.2.3

Hantering av motstånd

Flertalet respondenter talade om motstånd som en naturlig del av
förändringsprojekt. De nämnde orsaker till motstånd så som bristfällig
information, sämre förmåner, försämrat arbetsinnehåll och dåligt val av tidpunkt.
För att undvika uppkomst av motstånd nämner vissa respondenter att aktivt
deltagande i förändringsarbetet är mycket viktigt. De nämnde även vissa
aktiviteter som utförs för att minska uppkomst av motstånd (dessa presenteras i
Avsnitt 4.2.4, Aktiviteter). Överlag är medarbetare positivt inställda till
förändringar och respondenternas verksamheter har en företagskultur som främjar
förändringsinitiativ. En respondent menade att vanans makt är väldigt stor och om
en förändring inte sker beror det oftare på att det är svårt att ändra sig, än att viljan
till förändring inte finns. Många gånger finns påtryckningar utifrån så som
exempelvis lagändringar, vilket leder till att ett förändringsprojekt måste
genomföras. Motstånd som uppkommer för att en förändring medför sämre
förmåner för de anställda, anses svåra att motivera:
För man ser att det innebär en försämring för individen då. Allting som,
alltså som medarbetare ser som en förändring i sin egen plånbok, det är
jättenegativt och det är svårt för oss att faktiskt göra något åt det. Då det
är yttre omständigheter som ska göra att sådana här förändringar måste
ske. – D

En respondent uttryckte även positiv inställning till motstånd som länkning till
acceptans av förändringar, att motstånd måste vara tillåtet och ska hanteras med
öppenhet. Denne menade att motstånd till och med kan vara positivt, då det är en
del av en förändringsprocess.
Beställningens ursprung ansågs enligt en respondent, ha betydelse för om
motstånd uppstår. Denne menar att det är vanligare att förändringar som kommer
från en högre nivå i organisationshierarkin möts med motstånd, jämfört med
förändringar som kommer från en operativ nivå:
Det är klart att man kan få aktivt motstånd ibland av folk. Det kommer
någonstans nerifrån [i] organisationen, att vi har hittat en ny modell och
den här borde vi ta till oss för det verkar fungera väldigt bra. Den typen
av projekt kommer oftast inte uppifrån, utan det har sugits upp på
enhetsnivå. Det [kan även ] komma utifrån en nationell riktlinje och då
är det tillsagt. Då är det inte så mycket att krångla med utan då är det
bara att göra. Så det beror lite på var det [beställningen] kommer ifrån.
–A
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4.2.4

Aktiviteter

För att underlätta genomförande och implementering av förändringar samt
undvika onödigt motstånd, berättade respondenterna att olika typer av aktiviteter
utförs. De nämnde att möten, seminarier och workshops hålls, där man arbetar
med konkreta frågor och personalen deltar och delger sina tankar. På dessa
sammanträden kan personalen även få sitta med och prova och testa exempelvis
nya system, samt få tid och tillfälle att ställa frågor.
4.2.5

Erfarenheter av förändringsprojekt

Respondenterna ombeddes att berätta om positiva eller negativa erfarenheter av
förändringsprojekt. Flera respondenter menade att det överlag ofta är positivt med
förändringar. Positiva erfarenheter handlade om en lyckad implementering av ett
förändringsprojekt som gick bra för att verksamhetens kultur beaktades. Detta
gjordes genom att det sattes upp konkreta idéer om hur man i och med
förändringen, skulle tänka i verksamheten samt hur varje nivå inom verksamheten
kunde involveras och göra sin del av arbetet. Andra positiva erfarenheter
berättades om förändringsprojekt som fungerat bra när det funnits gott om tid till
dem. En respondent berättade även att projektledaren, kartläggning av risker och
noggranna förberedelser bidrog till ett lyckat förändringsprojekt. En respondent
berättade om positiva erfarenheter om projekt som arbetsform. Denne menade att
projektarbetsformen är en bra arbetsform för att engagera och göra folk delaktiga i
arbetet, samt skapa förståelse. Det stora engagemanget gör att många synpunkter
kan samlas in, vilket bidrar till ett bra resultat.
De negativa erfarenheterna av förändringsprojekt handlade om förändringar som
misslyckats att genomdrivas och förankras i verksamheten, att personalen lärt sig
en ny arbetsmetod men inte använde denna i praktiken. Eller att det inte fanns
resurser för att vidmakthålla nya metoder. Andra negativa erfarenheter var
förändringar som varit olämpliga att genomföra i projektform eller
omorganisationer som medförde personalnedskärningar. Personalnedskärningar
beskrevs som orsak till negativa påföljder, i ett fall blev det jobbigt för de
anställda, både de som blev uppsagda och de som fick stanna kvar. En annan
negativ erfarenhet var förändringsprojekt som inte levt upp till förväntat resultat,
att det inte gett den besparing som förväntats utifrån kalkylerna. Vissa
förändringsprojekt blev ”dagssländor” som kom och gick relativt fort då det varit
brist på ork eller pengar att genomföra och slutföra dessa.

4.3 Projektledaren
Respondenterna var eniga om att en projektledare är given när det gäller att leda
ett projekt. Däremot blev det genast svårare att vara lika tydlig när det handlar
specifikt om interna förändringsprojekt. Linjechefer ansvarar för förändring på
operativ basis, medan projektledare ofta hämtas från lägre nivå när förändringar
sker i projektform. När projektledaren skall utses till ett förändringsprojekt sker
det som regel via intern rekrytering. Den interna rekryteringen genomförs ofta via
någon form av intresseanmälan där sedan projektbeställaren väljer ut en lämplig
kandidat. I valet av projektledare granskas vanligen kandidatens bakgrund, vad de
gjort förut, erfarenheter av tidigare projekt samt om de har projektledarutbildning.
I en respondents verksamhet har ett projektkontor upprättats. Beroende på vilken
typ av förändringsprojekt som initierats hämtas projektledare primärt från detta
projektkontor. När detta sker är det då inte projektbeställaren som utser
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projektledaren. Vid extern rekrytering anställs primärt konsulter som ger stöd åt
projektledaren i form av expertis inom något specifikt område eller vis del i
projektets genomförande. Det är projektets komplexitet och krav som till största
delen avgör om extern konsultation köps in, samt om denna kompetens ej finns
eller är tillräcklig inom organisationen. En motivation till extern rekrytering är då
verksamheten har många pågående projekt men inte har tillgång till det antal
projektledare som behövs.
Omfattning och komplexitet

Några respondenter menar att det är skillnad mellan vad som förväntas av
projektledaren, beroende på förändringsprojektets omfattning, storlek. Det finns
delade meningar kring om och hur förväntningarna på projektledaren varierar med
projektets omfattning. Generellt uppfattas dock ett större projekt som mer
komplext en ett mindre omfattande projekt. Projektledarens erfarenhet spelar
större roll än teoretisk bakgrund i stora och omfattande projekt. Ju komplexare
projektet blir, desto större erfarenhet krävs av projektledaren då denne ska klara
av att hantera många delar i en förändring samtidigt.
En respondent ansåg att ledarskapsförmåga och förmåga att se helheten är extra
viktiga i stora och omfattande projekt. Ledarskapsförmågan riktas då till att leda
genom andra och delegera större uppgifter och ansvar. I ett mindre omfattande
projekt menade respondenten istället att projektledaren många gånger behöver
mer sakkunskaper, detta då det i ett större projekt oftare finns andra personer som
har dessa kunskaper. Enligt en annan respondent påverkas inte projektledarens
förväntade förmåga av projektets omfattning eller komplexitet. Motivationen är
att om projektledaren kan hantera ett stort projekt, kan denne även hantera ett litet
och tvärtom, alla projekt bör genomföras så bra som möjligt oavsett omfattning.
Beroende på om det är ett förändringsprojekt eller en annan typ av projekt som
ska genomföras, menar några respondenter att det är skillnad mellan vilka
kompetenser och erfarenheter som behövs. Vissa menade att det i
förändringsprojekt krävs mer kunskaper om förändringsarbete än i andra
projekttyper. Andra menade att det inte är någon större skillnad mellan vilka
kompetenser och erfarenheter som behövs i de olika projekttyperna. Dock menade
en respondent att den empatiska förmågan, att lyssna och ha förståelse för andra
och inte gå i försvar, är viktiga kompetenser för projektledaren oavsett projekt. De
flesta menade att förändringsprojekt oavsett kompetensbehov, ändå generellt är
komplexare än andra typer av projekt.
4.3.1

Uppgifter och ansvar

Respondenterna tillfrågades vilka uppgifter och ansvar de anser att projektledaren
har. Till att börja med ska projektledaren leda projektet mot tänkt resultat inom
uppsatta tids- och budgetramar. Två respondenter menar att projektledarens
uppgifter i interna förändringsprojekt är att hålla fokus på vad som sker i projektet
och ha koll på dess aktuella status. Projektledaren ska även ha koll på vilka steg
som väntar för projektet. Sedan ska projektledaren rapportera uppåt till
projektbeställare och styrgrupp, särskilt då problem uppstår eller när något oväntat
sker. Projektledaren ska även hålla ihop projektet. Rollen beskrivs även som
komplex. En respondent menade att projektledaren ansvarar för att hålla ordning
på styrgruppen och säga till om denne anser att styrgruppen och projektbeställaren
inte sköter styrfunktionen. Respondenten menar att det är för mycket begärt att de
46

höga cheferna ska orka och klara av att ständigt ha sakfrågor på agendan och
därför behöver de stöd från projektledaren att hålla koll på projektets status.
Respondenterna var inte lika tydliga med att definiera ansvaret för projektledaren.
Detta grundar sig i att det ofta var svårt för respondenterna att tydliggöra vem som
var den utnämnda projektledaren för interna förändringsprojekt. En respondent
menade ändå att projektledarens befogenheter, inom projektets ramar, är ganska
vida och långtgående.
4.3.2

Önskvärda kompetenser och egenskaper

Respondenterna tillfrågades vilka egenskaper och kompetenser de önskar hos en
projektledare. Sammanfattningsvis skulle projektledaren vara: kommunikativ i
både tal och skrift, lyhörd, drivande, resultatfokuserad, engagerande, organiserad,
analytisk, verksamhetsförankrad och en god administratör.
Att projektledaren måste vara kommunikativ i tal och skrift, påpekades av flera
respondenter. Den kommunikativa förmågan anses vara viktig för att
projektledaren ska kunna motivera och engagera de som berörs av projektet. Att
projektledaren ska vara duktig på att uttrycka sig i skrift ansågs viktigt då det
inom projekt förekommer mycket pappersarbete och dokumentation.
Kommunikation och dokumentation ansågs även vara centrala vid
återrapportering. Om projektledare inte på något sätt återrapporterar om
projektetsarbetets gång och eventuella problem, hålls inte projektbeställaren insatt
i projektets status.
Dokumentation ansågs även vara viktigt vid överlämnandet vilket kan försvåras
om dokumentationen är bristfällig och det då blir otydligt om överlämningen
verkligen skett och projektet blivit accepterat. Uppföljningen av projektet
försvåras även om dokumentationen är bristfällig.
Flera respondenter menade att det är viktigt att projektledaren är ordningssam och
strukturerad, en god administratör, vilket är nära kopplat till förmågorna att
kommunicera och dokumentera. Med detta menades att projektledaren ska
dokumentera mycket av det som sker inom projektet, eller åtminstone se till att
någon gör detta. Det som ska dokumenteras är exempelvis milstolpar och
checklistor som bockas av under arbetets gång. Sådan dokumentation ska
underlätta projektledarens ordning och kontroll över projektet. Projektledaren ska
ha struktur i hur dokument är lagrade och var dessa finns. Strukturen ska även
speglas i att projektledaren kan klara deadlines och ha kontroll över budgeten.
Tre respondenter menade att en projektledare måste kunna samarbeta med andra
människor. Även i denna aspekt är den kommunikativa förmågan viktig, då
kommunikation är grundläggande för att samarbete ska kunna ske. Dessutom
måste projektledaren även vara lyhörd, kunna lyssna på andra och ta in deras
åsikter. Projektledaren måste även kunna hantera synpunkter konstruktivt, kunna
ta in synpunkter utan att ta det som kritik.
Drivande var en viktig egenskap enligt tre respondenter, projektledaren måste
ständigt se till att projektarbetet går framåt. Även om projektledaren ska var
drivande, måste denne ändå ta hänsyn till den mänskliga faktorn, och inte driva
arbetet för hårt i förhållande till situationen:
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[...] den ska alltså driva, men när man driver så måste man känna av
också, att nu går det inte att driva så hårt, för de som sitter i projektet, de
som jobbar med det här, de är nu också utsatta för någon annan stor
arbetsuppgift så att säga. Alltså att man måste kunna se det här hos
människor, kunna ta människor på ett bra sätt men samtidigt vara väldigt
drivande. – C

En analytisk förmåga ansågs även vara fördelaktigt hos projektledaren och denne
måste hela tiden reflektera över projektets situation och över olika lösningar på
uppkomna problem.
Projektledaren beskrevs även som en ganska bred och komplex roll som inte alltid
är lätt att finna optimala kandidater till:
[...] Man måste ha de här kompetenserna av att samtidigt vara ganska
fyrkantig och driva projektet och se till att det är ordning och reda,
samtidigt som man måste kunna prata med människor. Det här är inte
alldeles enkelt att få ihop i en och samma person ibland. – C

Det var delade meningar om verksamhetsförankringens betydelse.
Verksamhetsförankring i form av kunskap och erfarenhet av hur verksamheten
fungerar och arbetar, ansågs av en respondent vara viktigt i projekt som är
verksamhetsnära. En annan respondent menade att verksamhetsförankring
egentligen inte är så viktig, men att det inte är en nackdel om projektledaren har
sådan. Denna respondent menar att det finns andra saker som är viktigare men att
allt arbete ändå underlättas om projektledaren åtminstone har en viss insikt i vad
det är som produceras eller görs på den aktuella arbetsplatsen. Projektledaren
måste snarare ha en kännedom än kunskap om verksamheten. Respondenten
klassar kännedom som en lägre grad av vetskap, jämfört med kunskap. Denne
påpekar även att kunskap ibland kanske inte är nödvändig medan kännedom oftast
är det. Någon form av helikopterperspektiv anses även vara bra att projektledaren
har.
Egenskaper specifika för interna förändringsprojekt

När intervjufrågan riktades specifikt mot interna förändringsprojekt, utökades
dessa önskemål ytterligare. Respondenterna önskade då att projektledaren skulle
besitta ytterligare kompetenser som att vara kunnig i hur förändringsprojektet eller
förändringsprocessen fungerar, samt ha en helhetssyn.
Förmågan att entusiasmera och skapa delaktighet ansågs även vara viktig för
förändringsprojekt. Projektledaren bör även ha empati och emotionell intelligens,
förståelse för andra. Det är viktigt att kunna lyssna och inte gå i försvar, utan
istället försöka förklara sig. En respondent belyser även kunskap om
förändringsprocessen och att projektledaren ska kunna hantera den mänskliga
faktorn i samband med förändringar:
[...] en [projektledare] som är emotionell, som begriper
förändringsprocessen, alltså som förstår vad det är som händer, ut i
grupper och kan, kan hantera människor och människors reaktion.
Dessutom önskar man ju alltid att de är kunniga om verksamheten som
arbetsgrupperna sysslar med. Det kan vara väldigt olika vad man håller
på med, vad det avser att man har den specialist kunskapen. – F
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Det underlättar även enligt en respondent, om projektledaren själv har en positiv
inställning till och ser nyttan med förändringen. Förändringsarbetet blir väldigt
svårt att genomföra om projektledaren själv inte har en positiv attityd till detta.
Koppling mellan projektledning och förändringsledning

Vissa respondenter uppmärksammar kopplingen mellan projektledning och
förändringsledning. De beskriver att det vore önskvärt med överlappande
utbildning eller mer upplysning om ämnet. Detta för att få mer vetskap om hur
människor reagerar på förändringar, samt då sådan kunskap ej ingått i
projektledningsutbildningar som respondenter deltagit i.
Andra menar att det är mer eller mindre ett baskrav hos projektledaren att ha
vetskap om teoribildning kring förändringsledning. Motiveringen är att
förändringsledning har ursprung i Human Relations (HR) och att projektledning
ses som en tilläggskompetens snarare än tvärt om:
[…] innan projektledarutbildning och sådant fanns, så är det ju ofta en
uppgift som har kommit från HR-sidan. I det ligger det att man har
vetskap om teoribildning kring hur människor mår i en förändring. Det
tycker jag att sådan kunskap, det behöver en projektledare, för det
inträffar en del större frågor, större förändring i ett projekt. Kan man
inte det som projektledare, då är risken att man blir den här fyrkantige
som går i väggen. Det blir inget. – C
4.3.3

Övriga roller

Vilka roller som utöver projektledaren involveras i de interna
förändringsprojekten, samt vilka uppgifter dessa bör uträtta, varierar enligt
respondenternas utsagor.
När frågan riktades mot om de hade en utnämnd förändringsledare inräknad i de
interna förändringsprojekten, blev det ett entydigt nej. Men sedan beskrev tre
respondenter roller vars uppgifter kan jämföras med en förändringsledares, så som
att agera för att stödja eller underlätta förändringsarbetet och underlätta
implementeringen i organisationen. Denna person kan diskutera med
projektledaren hur något i förändringsprojektet kan kopplas till de olika
avdelningarna. Denna roll är inte alltid formell. En respondent benämner dock
denna roll som utvecklingschef, vilken håller ihop arbetet och utser arbetslag till
att utföra det. En annan form av förändringsledarroll, beskrivs som en person som
kan handleda, stötta och agera som mentor till chefer i samband med
förändringsarbeten. Detta kan vara särskilt användbart då det i förändringar ofta
kan uppstå svåra situationer och det kan då behövas någon utifrån att prata med,
för att ledaren ska få distans till det som denne befinner sig i. En respondent
beskriver en extern resurs som liknar en förändringsledare, vilken skall tillföras
projektet för att underlätta genomförandet. Denna person ersätter inte
projektledaren utan tar en del av ansvaret. Personen ska vara duktig på att leda
organisationsförändringar och har till uppgift att leda förändringsarbetet snarare
än att komma med idéer om hur det ska se ut.
Omfattningen avgör i vissa fall om det blir en projektledare som tillsammans med
en förändringsledare, leder förändringsarbetet. Men om båda rollerna involveras
samtidigt, sker det i så fall vid en viss tidpunkt eller fas i projektets
genomförande. En respondent beskriver att en form av förändringsledare ibland
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används för att arbeta med att genomföra implementeringen, som sker efter det att
beslut är tagna och utredningen är avslutad. Det är först i denna
implementeringsfas, som det oftast finns ett behov av förändringskompetenser
jämfört med tidigare skeden. De förväntningar som respondenten har på
förändringsledaren är att denne ska kunna gå från ord till handling och få med sig
dem som berörs av förändringen, alltså implementera förändringen.
Två respondenter menade att det i förändringsprojekt ibland finns en ytterligare
typ av roll, en projektadministratör, som sköter projektets administrativa uppgifter
som exempelvis dokumentering.
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5 Analys och diskussion
I detta kapitel sammanfogas kapitlen Teori och Resultat genom en tematisk analys
där empirin jämförs med studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet är strukturerat
med tre reflekterande huvudavsnitt vilka representerar studiens tre övergripande
områden: rollen som projektbeställare, förändringar och projektledaren. Dessa
inleds med en sammanfattning av resultatet för respektive del, för att sedan övergå
i analys och diskussion. De teman som ligger utanför studiens teoretiska
utgångspunkt diskuteras sedermera litet mer ingående i slutet på respektive
huvudavsnitt. Slutligen disskuteras projektbeställarens syn på interna
förändringsprojekt utifrån ett helhetsintryck av studien.

5.1 Rollen som projektbeställare
Sammanfattningsvis kunde 15 uppgifter och ansvar som ansågs viktiga hos
projektbeställare (se Tabell 8 nedan) identifieras ur respondenternas utsagor.
Ansvar och uppgifter hos projektbeställare
Initiera projekt

Ansvara för beställningar från en högre instans

Formalisera mätbara resultat

Styra riktning och mål för projektet*

Genomföra förundersökningar i form av utredningar

Vara ordförande i styrgruppen

Vara delaktig i planering av projektet

Utse projektledaren och övriga nyckelroller

Sprida information om projektet

Ansvara för projektets resultat

Ha uppsikt över vilka resurser som finns till
förfogande
Stötta projektledaren genom projektarbetets gång

Ställa resurser till förfogande
Engagera involverade parter*

Bidra med sakkunskaper till förändringsarbetet*

Tabell 8
Ansvar och uppgifter som anses viktiga hos projektbeställarens roll.
*Anger nytt tillskott som ligger utanför studiens teoretiska utgångspunkt.

Att ha rollen som projektbeställare innebär vissa uppgifter och ansvar. Ett
förändringsprojekt kan inte existera utan en grundbeställning, en önskan att
genomföra en förändring i projektform. Projektbeställaren blir således den person
som ansvarar för projektaspekten i det initiativet (jämför med Avsnitt 3.1.1,
Projektbeställaren). Enligt respondenterna uppkommer de flesta initiativ till
förändringsprojekt inom verksamheten med önskemål och vision som
utgångspunkt. Projektbeställarens uppgift nämns då vara att samla ihop deltagare
till en styrgrupp som sedan konkretiserar vision och önskemål som projektmål
(projektdirektiv). Respondenterna menar att förarbetet är viktigt för att projektet
skall bli så bra som möjligt.
I vissa fall görs en utredning för att bekräfta projektidén eller hitta andra
infallsvinklar. Projektledningsteori beskriver inte tydligt hur processen från vision
till projektdirektiv går tillväga eller vem som bär ansvaret. Jansson och Ljung
(2004) anser att utredningar tillhör projektets förstudiefas och då ofta är
informell. Det är därför rimligt att processen antas kunna efterfrågas och utföras
av projektbeställaren.
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Respondenterna nämner inte tydligt att de bär ansvaret att markera projektavslut
men att de bär ansvaret för resultat och vidare förvaltning (jämför med Avsnitt
3.1.1, Projektbeställaren). Detta kan bero på att respondenterna anser att det är så
självklart och eller underförstått att de ansvarar för att markera projektavslut att de
inte uttalade det. Det kan även vara fallet att det medräknas inom ansvaret för
resultat och vidare förvaltning, eller att de helt enkelt inte har detta ansvar.
När beslutet är fattat och projektbeställaren bestämt sig för att genomföra en
förändring i projektform behöver en projektgrupp utformas. Respondenterna ser
det som sin uppgift att ha uppsikt över vilka resurser som finns och ställa dessa till
förfogande för projektet.
Sammantaget beskriver samtliga respondenter någon form av aktivt stöd åt
projektledaren. Vissa respondenter ansåg att de ser det som sin uppgift att ansvara
för informationsspridningen mellan projekt och organisation. Jansson och Ljung
(2004) påpekar att projektbeställaren kan verka som ambassadör för projektet och
skapa vägar i organisationen som inte är möjligt för en projektledare med
tillfälligt ledarmandat. Att sprida information mellan organisation och projekt är
ett viktigt steg i detta ambassadörskap.
Eftersom moderorganisationen är verksam inom den offentliga sektorn, vilken
styrs av en politisk agenda, föreligger grundbeställningen7 ibland utanför
verksamhetens väggar. En respondent nämner att det ibland finns en vision eller
önskat effektmål på en högre instans som projektbeställaren sedan får ansvaret att
konkretisera. Detta då målet ofta är klart, men inte hur det ska uppnås. Att
formulera konkreta krav utifrån en vision eller effektmål är ofta svårt när det
gäller interna förändringsprojekt (se Avsnitt 3.1.3, Interna förändringsprojekt).
Problematiken ligger i att sätta upp mätbara resultat (vilket var ett av ansvaren
som respondentrerna angav), som sedan markerar projektavslut, när effektmål
beskrivs som t.ex. “kunskapslyft”. Enligt detta tema anser respondenterna alltså
att projektbeställarens, förutom egna projektbeställningar, ansvarar för
grundbeställningar från högre instans.
5.1.1

Styra projektets riktning och mål

Flera respondenter ansåg sig även ha ansvaret för att vara delaktig i planering av
projektet och att styra riktningen och målet för detta. Att vara delaktig i planering
av projektet är en uppgift som återfinns i studiens teoretiska utgångspunkt.
Däremot finns inte uppgiften att under projektets gång, styra riktning och mål,
som en specifik uppgift hos projektbeställaren. I jämförelse till
förändringsledningsteori menar exempelvis Kotter (1996), att en vägledande
koalition under förändringsarbetet ska utveckla en vision och strategi för
förändringen, vilka ska hjälpa att styra förändringsinitiativet och uppnå
förändringsmålet. Denna vision och strategi ska även förmedlas till alla
medarbetare och koalitionen ska uppvisa det beteende som önskas från
medarbetarna. Koalitionen ska även planera in kortsiktiga vinster, små delmål för
förändringen. Ovanstående är exempel på hur styra projektets riktning och mål är
viktiga uppgifter och aktiviteter i samband med förändringar. Det är uppgifter som
enligt Kotter ska utföras av en vägledande kalition, en styrande grupp. Denna
7

Med grundbeställning avses ett önskemål eller krav gällande förändring som ännu inte
konkretiserats som en projektbeställning.
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grupp ska ha makt att leda förändringsinitiativet, och kan jämföras med en
styrgrupp. Även om studiens teori om projektbeställarens uppgifter, ej menar att
styra riktningen och målet för projektet är projektbeställarens uppgifter, så finns
det förändringsledningsteori som menar att sådana uppgifter tillfaller en grupp
som kan liknas med en styrgrupp. Då uppgiften att styra riktning och mål enligt
teori inte är en specifik uppgift för projektbeställaren, kan denne ändå utifrån
förändringsteori, anses ha denna uppgift då denne ingår i styrgruppen för sitt
projekt.
5.1.2

Engagera involverade parter

En respondent ansåg sig ha uppgiften att se till att samtliga involverade personer
får delta i förändringen, i syfte att ta in synpunkter och vid behov göra justeringar.
Detta är en uppgift som har direkt anknytning till förändringsledning då det bidrar
till ökad acceptans för förändringen. Denna uppgift kan jämföras med
förändringskompetenserna Change Learning (CLE) och Change Leadership (CL),
(se Tabell 7, Kompetenser associerade med effektiv förändringsledning). Att
engagera involverade personer, samt ta in synpunkter och göra justeringar, är
således uppgifter som enligt studiens teori kan relateras till ledare av förändringar.
Dessa uppgifter är däremot inget som teori tydligt förknippar med
projektbeställarens roll. Att denna uppgift angavs av en respondent, kan bero på
att denne är särskilt insatt i förändringsprojekts behov och för att säkerställa att
denna uppgift utförs, själv tagit på sig att göra detta.
5.1.3

Bidra med sakkunskaper till förändringsarbetet

Vidare i projektets genomförande ansåg respondenterna att de ämnar att ge stöd åt
projektledaren. Utsagorna visar att stödet varierar från att bidra med sakkunskaper
till att anta en mer mentorlik roll (jämför med Avsnitt 3.1.1, Projektbeställaren).
Att bidra med sakkunskaper är inte något som direkt förknippas med
projektbeställarens uppdrag8. Det kan bero på att denna uppgift mer förknippas
med projektbeställarens ordinarie yrkesroll som operativ chef där kunskap om
verksamheten och spridning av denna anses som en naturlig del av uppdraget.
5.1.4

Projektbeställare och operativ chef

Det tema som var mest utmärkande för rollen som projektbeställare, var tid.
Rollen som projektbeställare ligger utanför den operativa chefsbefattningen,
samtidigt har projektbeställaren ett krävande uppdrag. Studiens utsagor visar att
rollen inte får tid reserverad exklusivt gentemot ordinarie arbetsuppgifter. Utanför
projektets ramar sitter projektbeställaren på en hög position i verksamheten och
har således ett övergripande förvaltningsansvar. Kravet på tillgänglighet ökar
kontinuerligt i dagens samhälle, vilket har medfört att fler saker skall skötas
parallellt och tidsplanering (Time Management) blir allt viktigare. Projekt får,
enligt respondenterna, maximalt 20 procent av ordinarie arbetstiden men har som
regel lägre prioritet än ordinarie verksamhet. Projektbeställaren är som regel
involverad i fler än ett projekt. Respondenterna berättar att de är ständigt
involverade, på ett eller annat sätt, i upp till 20 projekt simultant. På grund av
detta är projektbeställaren helt beroende av en tydligt definierad
kommunikationsplan då det i princip är omöjligt att “klämma in” projektfrågor i

8

Enligt studiens teoretiska utgångspunkt (Kapitel 3).
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operativt arbete. Denna problematik får illustreras genom en av respondenternas
citat:
Det är för mycket begärt att de här väldigt höga cheferna skall orka ha
det på agendan hela tiden. Det kommer de inte att göra. För det är
jättesvårt, eftersom det kommer in frågor varje dag som knuffar undan
projekt/projekttankarna. – A

Wenell (2001) påpekar att projektbeställaren bör finnas tillgänglig för projektet då
projektgruppen ofta inte har de befogenheter som krävs för att fatta beslut som
berör verksamheten. Wenell (2001) menar att om det visar sig vara svårt att
avsätta tid åt projektet, bör projektbeställaren utse en biträndande projektbeställare
som då övertar ansvaret som styrgruppens ordförande. Ingen respondent har
nämnt det förhållningssättet till tidsaspekten. Som regel bibehålles rollen som
projektbeställare intakt genom projektets gång och tidsbrist behandlas genom att
projektbeställaren tar en allt mer observerande roll. Projektbeställarens aktiva
deltagande i projekten blir således lidande. Halman och Burger (2002) belyser att
projektbeställare förväntas anta en motiverande och mentorlik roll gentemot
projektledaren, särskilt i projektets uppstart, vilket står i direkt konflikt med en
observerande roll.

5.2 Förändringar
Respondenterna beskrev att det inom deras respektive verksamheter, förekommer
förändringsprojekt av mycket varierande omfattning och karaktär. Det
förekommer förändringar av både första och andra graden, som är
diskontinuerliga eller kontinuerliga, förändringar som omfattar hela, totala system
eller bara en lokal del av dessa. Vidare förekommer både planerade och
framträdande förändringar (jämför med de typer av förändringar som beskrivs i
Avsnitt 3.2.1, Förändringens olika dimensioner). Respondenterna frågades vilka
faktorer som de ansåg var viktiga vid implementering och genomförande av
förändringar och Tabell 9 nedan visar en sammanfattning dessa.
Viktiga faktorer vid förändringar
Delaktighet

Förståelse och inställning

Information och kommunikation

Förankring och integrering

Ledningens närvaro, stöd och trygghet

Hänsyn till organisationskultur*

Rätt personer och ledning är involverade och
tillgängliga

Hantering av motstånd

Tydliga syften, mål och avgränsning

Tabell 9
Faktorer som anses viktiga vid interna förändringsprojekt. *Markerar
faktorer som ligger utanför studiens teoretiska utgångspunkt.

Sammantaget nämnde respondenterna direkt eller indirekt, framgångsfaktorerna i
undersökningens teoretiska utgångspunkt (se Tabell 5, Sammanfattning av
framgångsfaktorer för förändringar). De nämnde även nästintill samtliga orsaker
(med undantag av följande: förändringen innebär en utmaning, högre status, bättre
sociala kontakter) till acceptans av förändringar, vilka även kan ses som
framgångsfaktorer (se Tabell 4, Orsaker till motstånd mot, eller acceptans av
förändringar). En respondent nämnde en faktor som är utanför ramarna för
studiens teoretiska utgångspunkt. Denna faktor var att vid implementering av
förändringar, ta hänsyn till organisationskulturen. Tid, tydliga syften, mål och
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avgränsningar var faktorer som många respondenter angav som viktiga. Dock har
dessa faktorer en central roll för alla typer av projekt och är inte specifikt viktiga
för förändringsprojekt.
Respondenterna talade om motstånd och dess inverkan på förändringsarbete, som
en naturlig del av förändringsprojekt. Följande orsaker till motstånd uppgavs:


Bristfällig information



Sämre förmåner



Försämrat arbetsinnehåll



Dåligt val av tidpunkt

Fler orsaker till motstånd än de ovanstående nämndes, men dessa fyra var de som
togs upp konkret jämfört med andra orsaker som uttrycktes vagare eller indirekt
med koppling till motstånd. Sammantaget har respondenterna berört merparten av
de orsaker till motstånd eller dess motsatspar (med undantag av lägre status,
omplaceringar och förlust av sociala kontakter) som finns i studiens teoretiska
utgångspunkt (se Tabell 4, Orsaker till motstånd mot, eller acceptans av
förändringar).
Flertalet respondenter uppgav olika aktiviteter som finns inom verksamheten för
att engagera och göra de anställda delaktiga, vilket minskar risken för motstånd.
Dessa aktiviteter var seminarier, möten, workshops, låta de anställda sitta med och
testa, ge sina synpunkter och ha möjlighet att ställa frågor.
Att förändringar och förändringsprojekt är komplexa och att det inte finns en
metod eller modell som fungerar för alla typer av förändringsprojekt, belystes av
flera respondenter. Enligt samtliga respondenter används inte någon bestämd form
av förändringsmodell inom verksamheten. Några respondenter kände dock till att
det finns olika förändringsmodeller.
5.2.1

Delaktighet

En faktor som samtliga respondenter ansåg som viktig, var delaktighet, vilket
även är en framgångsfaktor enligt studiens teoretiska utgångspunkt. Generellt
menade respondenterna att det var viktigt med en hög delaktighet från samtliga
aktörer som berörs av förändringen. Dock hade en respondent en
anmärkningsvärd syn på denna faktor, att det inte i alla lägen är optimalt att sträva
efter maximal delaktighet hos alla berörda aktörer:
Och sedan också den andra sidan att man inte slösar med människors
engagemang i sådant där man inte tycker att det är meningsfullt, i
tydlighet. Alla har fullt upp i en sådan här organisation, så man skall
vara lite noga med det här tror jag. – B
[...] man skall vara noga med att inte skapa delaktighet i sådant, där man
inte har tänkt sig att folk skall få del av det på riktigt. – B

Ovanstående citat belyser att delaktighet även kan vara negativt och denna syn
återfinns ej i studiens teoretiska utgångspunkt. Att inte slösa med de anställdas
engagemang och delaktighet i onödan, kan tänkas vara förnuftigt. Detta i
situationer då de deltagande anställda inte har något inflytande eller kontroll,
vilket då riskerar att skapa frustration och negativa erfarenheter och inställningar
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till förändring. Negativa erfarenheter och inställningar kan göra det svårare att
genomföra förändringar i framtiden.
5.2.2

Organisationskultur

Respondenterna angav några faktorer som inte återfanns i undersökningens
teoretiska utgångspunkt (hänsyn till organisationskultur) eller som enligt teorin ej
är specifika framgångsfaktorer för förändringsprojekt (tid, tydliga syften, mål och
avgränsning). En respondent menade att det är viktigt att anpassa
implementeringen av förändringen till verksamhetens kultur. Denne menade att
det är svårt att implementera en förändring som ej är anpassad till verksamhetens
kultur, eller som tagits fram på en annan nivå inom moderorganisationen. För att
kunna uppnå en hög delaktighet på alla nivåer inom verksamheten, menas det
därför vara viktigt att ta hänsyn till och ha kunskap om verksamhetens
organisationskultur. Att visa hänsyn till organisationskulturen är inte en konkret
framgångsfaktor i undersökningens teoretiska utgångspunkt. Däremot kan hänsyn
till organisationskulturen, tolkas som att det är viktigt att engagera och göra de
anställda delaktiga i förändringen, genom att de är beredda på och förstår
förändringens relevans. Förståelse, beredskap och delaktighet är däremot
framgångsfaktorer enligt studiens teori.
Har förändringsförslaget tagits fram på en annan nivå eller enhet inom
moderorganisationen, kan den aktuella verksamheten som ska genomföra
förändringen uppleva en maktlöshet och brist på kontroll då de ej deltagit i
utformandet av förslaget. Därför kan det tänkas vara viktigt att även om alla
enheter inom en organisation ska genomföra en förändring, tillåta dem att utforma
genomförandet efter hur det passar den enskilda enheten. Att tillåta en flexibilitet i
de olika enheterna så länge förändringsprojektets mål uppnås. En sådan flexibilitet
ger större frihet och egenansvar att lösa problemet, vilket kan tänkas öka
motivationen och delaktigheten. Att visa hänsyn till organisationskultur borde på
detta sätt, likt en respondent menade, vara en viktig framgångsfaktor vid
förändringar.
5.2.3

Tid, tydliga syften, mål och avgränsning

Faktorerna tid, tydliga syften, mål och avgränsning anges ej specifikt som
framgångsfaktorer inom undersökningens teoretiska utgångspunkt (se Tabell 5,
Sammanfattning av framgångsfaktorer för förändringar). Men dessa har betydelse
vid alla typer av projekt, särskilt, tid, mål (förväntat resultat), vilket innefattas av
projekttriangeln9. Avgränsning kan ses som en del av projektets ramar. Att
respondenterna angav faktorerna tid, tydliga syften, mål och avgränsning som
viktiga faktorer vid förändringsprojekt, kan tyda på att vissa respondenter ej
uppfattar förändringsprojekt vara markant annorlunda mot andra projektarketyper.
Detta då inga direkta motiveringar gavs till varför dessa faktorer var särskilt
viktiga för förändringsprojekt jämfört med vilket projekt som helst.
Ett undantag var tidsfaktorn, då en respondent påpekade betydelsen av att de
anställda ges tid att tänka över och bearbeta förändringen. I det avseendet kan tid
även ses som viktigt i förhållande till förändringsaspekten. Tid ansågs även av en
respondent vara särskilt viktigt vid förändringar i bemärkelsen att det kan ta lång
9

Se Avsnitt 3.1. för beskrivning av projekttriangeln.
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tid för en förändring att få fäste i organisationen. Även om tid inte specifikt står
med som en framgångsfaktor i Tabell 5, Sammanfattning av framgångsfaktorer
för förändringar, kan betydelsen av tid för förändringar ändå på visst sätt speglas
genom Lewins upptiningsfas. I denna fas bör tid ges till att övertyga de anställda
om att förändringen är viktig, genom arrangerande av kurser och föreläsningar.
5.2.4

Motstånd

Respondenterna har berört många av de orsaker till motstånd och till acceptans av
förändring, som finns i studiens teoretiska utgångspunkt. Dock har respondenterna
inte alltid kopplat dessa till hur de orsakar eller minskar uppkomsten av motstånd.
Flera gånger har dessa snarare berörts indirekt, med fokus på att de är viktiga för
att förändringen ska kunna genomföras, snarare än att de kan orsaka motstånd
som försvårar genomförandet. Detta kan tänkas bero på att respondenter har sett
många av orsakernas (både till motstånd och till acceptans av förändring) direkta
koppling till konsekvenser för förändringsarbetet, snarare än via motstånd.
Exempelvis kan framgångsfaktorn delaktighet både ha en inverkan på
förändringens framgång och om motstånd uppkommer. En hög delaktighet kan i
sig leda till en framgångsrik förändring, men även minska risken att motstånd
uppkommer, vilket ytterligare ökar chanserna för en framgångsrik förändring.
Även andra faktorer som respondenterna angav (exempelvis förståelse och
inställning, information och kommunikation, ledningens närvaro och stöd,
trygghet) är centrala för om motstånd uppkommer eller ej (jämför med Tabell 4,
Orsaker till motstånd mot, eller acceptans av förändringar och Tabell 5,
Sammanfattning av framgångsfaktorer för förändringar). Det är därför förståeligt
att vissa faktorer angivits i båda avseendena, som framgångsfaktorer eller i
relation till motstånd, eller att vissa kopplingar som i exemplet ovan, inte gjorts.
En anmärkningsvärd syn på motstånd gavs av en respondent som påpekade att
motstånd måste vara tillåtet och ska hanteras med öppenhet. Denne menade även
att motstånd till och med kan vara positivt, då det är en del av en process. Detta är
en syn som kan uppmuntra de anställda till ökad delaktighet. Känner personalen
att det är tillåtet att uttrycka känslor och åsikter i samband med en förändring, kan
känslan av att kunna påverka situationen öka. Detta kan även göra att de känner
sig respekterade av ledningen. Kan de påverka situationen känner de kontroll,
vilket är en förutsättning för att de ska vilja delta i förändringen. Känslan av
kontroll och att organisationen bryr sig om de anställdas roll, kan bidra till att
dessa känner sig viktiga för organisationen och därför vill engagera sig i
förändringar.
Att beställningens ursprung kan ha betydelse för om motstånd uppstår, påpekades
av en respondent. Respondenten menar att det är vanligare att förändringar som
kommer från en högre nivå i organisationshierarkin möts med motstånd, jämfört
med förändringar som kommer från en operativ nivå. Detta stöds inte direkt i
teorin om orsaker till motstånd (se Tabell 4, Orsak till motstånd mot, eller
acceptans till förändring), men detta kan dock jämföras med och stödjas av teorin
om planerade och framträdande förändringar. Vid planerade förändringar står ofta
ledningens ambitioner och planer i centrum, medan framträdande förändringar
många gånger initieras på lägre nivåer i organisationen, och ofta blir
framgångsrika. Om en förändring initierats på en lägre nivå, är ofta
underarbetarnas delaktighet relativt hög, vilket i sin tur minskar risken att
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motstånd uppkommer (se Avsnitt 3.2.1, Förändringens olika dimensioner). På så
sätt kan beställningens ursprung spela en roll i om motstånd uppkommer eller ej.
5.2.5

Aktiviteter

Teorin pekar på att förändringsprojekt har behov av att den som leder projektet
kan utföra förändringsaktiviteter utöver de kompetenser och aktiviteter som
generellt behövs vid projektledning. Dessa aktiviteter är speciellt inriktade på att
underlätta förändringar i jämförelse med vanliga aktiviteter vid allmänna projekt
så som exempelvis tidsplanering, riskanalys (Jansson & Ljung 2004). I de fall
ledaren av förändringen inte kan utföra aktiviteterna, försvåras implementeringen
radikalt och förändringsprojekt misslyckas i högre grad (Crawford & Hassner
Nahmias 2010). Flertalet respondenter uppgav olika aktiviteter som finns inom
verksamheten för att engagera och göra de anställda delaktiga vilka var
seminarier, möten, workshops, låta de anställda sitta med och testa, ge sina
synpunkter och ha möjlighet att ställa frågor. Aktiviteterna liknar vissa av de
förändringsaktiviteter som återfinns i undersökningens teori (jämför med Tabell 6,
Sammanfattning av viktiga kompetenser för hantering av förändringar).
Aktiviteterna som respondenterna uppgav kan jämföras med
förändringsaktiviteter som att:
•

förändra beteenden och organisationskultur för att uppnå målen;

•

förbereda de som påverkas av förändringen;

•

underlätta politisk spridning; sälja in förändringen;

•

motivera till deltagande i analysprocessen; och

•

träna och utbilda berörd personal.

Flera respondenter belyste även vikten av olika aktiviteter som är vanliga vid
allmänna projekt så som riskanalys, tidsplanering (exempelvis Gantt) och
uppföljning av projektet. Detta visar på att respondenterna hade vetskap om att
olika aktiviteter behövs vid generella projekt och förändringsprojekt. Däremot var
det inte självklart att det är den som leder projektet som ska utföra dessa
aktiviteter, eller åtminstone har ansvar för att någon utför dessa, vilket Crawford
och Hassner Nahmias (2010) menar. De aktiviteter respondenterna uppgav ansågs
vara verksamhetsledningens och chefernas ansvar snarare än ledaren för
förändringsprojektets ansvar. Detta visar på en skillnad i förväntningar på ledaren
av förändringen, mellan respondenteras svar och Crawford och Hassner Nahmias
(2010). Även om flera aktiviteter uppgavs av respondenterna, var det vissa som
inte togs upp: underlätta politisk spridning, utföra konsekvensanalyser och
upprätta belöningssystem. En sattsning på att utföra dessa aktiviteter kan öka
förändringens framgång, då utförandet av dessa aktiviteter har ett positivt
samband med förändringens framgång. Kunskapen och användandet av olika
aktiviteter för att underlätta förändringar skulle kunna utökas och utvecklas
ytterligare ute i respondenternas verksamheter.
5.2.6

Förändringsmodeller

Även om förändringsmodeller inte uttryckligen användes eller följdes i
respondenternas verksamheter, visar nedanstående jämförelse ändå att
projektbeställarna till stor del hade kunskap om flera steg och aktiviteter som
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ingår i både Lewin och Kotters förändringsmodeller (se Avsnitt 3.2.3,
Förändringsmodeller). Respondenterna menade, som tidigare sagts, att det inom
verksamheterna utförs vissa aktiviteter för att skapa delaktighet hos de anställda.
Genom de aktiviteter som respondenterna angav, kan delaktighet, beredskap och
en positiv attityd mot förändringen skapas. Dessa aktiviteter kan liknas med
Lewins upptiningsfas vilken är ett förberedande planeringsstadium där de
anställda bjuds in att delta (för att undvika uppkomst av motstånd), det centrala i
denna fas är alltså att övertyga de anställda om att förändringen är viktig och att
väcka behov, förståelse och beredskap för förändringen. Även återfrysningsfasen,
att stabilisera den genomförda förändringen och att undvika återfall, kan urskiljas
i respondenternas utsagor. Detta då vissa respondenter uppgav att utförda
förändringar och metoder att hantera förändringar, måste förankras i
organisationen. Även mycket från innehållet i Kotters åttastegsmodell
uppmärksammades som viktigt av respondenterna, så som: skapa ett
angelägenhetsmedvetande (skapa en förståelse för förändring), skapa en
vägledande koalition (att rätt personer/ ledning involveras), utveckla en vision och
strategi (tydliga syften, mål och avgränsningar), förmedla förändringsvisionen
(kommunikation och information), ge befogenheter för handlande (skapa
delaktighet), befäst och förankra det som uppnåtts, nya inställningar i
organisationskulturen (förankring och integrering).
Enligt respondenterna användes inte någon utnämnd förändringsmodell i
förändringsarbetet, men att samtliga verksamheter använder sig av en
projektmodell för sina projekt. Då förändringsmodeller i jämförelse med
projektmodeller ofta inkluderar ”inbyggda” funktioner, steg för att hantera
förändringsfaktorerna, skulle det möjligtvis vara bra för dessa verksamheter att
använda sådana. Då flera respondenter inte verkar uppfatta förändringsprojekt
som en speciell projektform, skulle en förändringsmodell påminna om att beakta
viktiga framgångsfaktorer för förändringsprojekt så som exempelvis skapa
beredskap för förändring.
5.2.7

Ändrad inställning till förändringar

En framgångsfaktor för förändringar är att de anställda har en positiv attityd till
dessa. Enligt undersökningens teori (se Tabell 5, Sammanfattning av
framgångsfaktorer för förändringar) skapas en positiv inställning till förändringar
genom att de anställda har möjlighet att påverka eller vara delaktig i
förändringsförloppet och genom att de anställda entusiasmeras, inspireras och
motiveras till förändringen. En respondent menade att denne märkt en förändring i
de anställdas inställning till förändringar, vilket denne primärt ej tror berott på
organisationens försök att motivera, inspirera eller entusiasmera de anställda.
Respondenten berättade att för 15 år sedan betraktades i stort sett allt som rörde
förändring, som skrämmande. Attitydförändringen tror respondenten beror på att
det skett ett generationsskifte, där de yngre individerna inte är lika rädda för
förändringar som den äldre generationen. Respondenten tror även att det beror på
att många idag besitter fler kunskaper om förändringar, än tidigare generationer.
Detta kan vara en logisk förklaring till attitydförändringen då en ökad kunskap
och förståelse för ett fenomen, tenderar att minska rädslan och höja acceptansen
för denna.
Denna observation kan relateras till dagens ökande krav på organisationer att
ständigt förändra och anpassa sig till omgivningen och att detta tryck har gett
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genomslag i form av en attitydförändring med en generellt ökad acceptans för
förändringar.
5.2.8

Svårigheter med förankring

Utifrån tre respondenters utsagor är förankring av förändringar något som kan
vara svårt. Svårigheten med att befästa och förankra förändringar och nya
inställningar i organisationskulturen, vilket påpekas av tre respondenter, kan till
viss del tänkas bero på att det i interna förändringsprojekt ofta är svårt att
formulera konkreta krav som sedan leder mot ett tydligt resultat. Detta eftersom
resultatet vanligen är uttryckta som effekter av ett tänkt förbättringsarbete (se
Avsnitt 3.1.3, Interna förändringsprojekt).
Vissa förändringsmodeller, som exempelvis Kotters åttastegsmodell, innefattar ett
steg för att förankra den utförda förändringen eller nya inställningarna i
företagskulturen. I jämförelse med allmänna projekt, slutar dessa ofta vid
överlämnandet till den interna mottagaren, som får till uppgift att förvalta
resultatet. Detta ansvar hamnar oftast utanför projektets ram, medan
förankringssteget ofta ingår inom förändringsmodellens och förändringsprojektets
ram. Som tidigare nämnt använder sig respondenternas verksamheter av
projektmodeller, men inte av förändringsmodeller. Då förändringsmodeller ofta
innehåller steg och aktiviteter som ska underlätta förankringen, kan användande
av förändringsmodeller kanske bidra till att underlätta förankring av förändringar i
respondenternas organisationer.
Svårigheten med förankring kan även tänkas bero på att vissa viktiga kompetenser
saknas. Enligt Vakola et al. (2004) är det viktigt att förändringsagenter och
anställda har, eller tränas och utvecklas i EI-kompetenser10. Detta då det
förekommer ett positivt samband mellan särskilda personliga egenskaper11 och
attityd till förändring, respektive EI-kompetenser och attityd mot förändring. Och
EI- kompetenser behövs enligt Vakola et al. (2004) för att försöka
institutionalisera ett konstant sätt att bemöta och hantera
organisationsförändringar. Sådana kunskaper ska alltså underlätta förankringen i
organisationen. Därför är det önskvärt att de anställda och förändringsagenter, för
att öka chansen för en positiv inställning till förändring, besitter dessa egenskaper.
Några respondenter menade att det är viktigt att beakta de anställdas känslor i
samband med förändringsarbete, och att en positiv inställning/attityd förutom hos
de anställda, även är viktigt hos projektledaren.
Inställningen nämndes som viktig hos anställda och projektledare, men ingen
respondent nämnde att anställda och projektledare bör tränas eller utbildas i de
specifika personliga egenskaper och EI-kompetenser som Vakola et al. (2004)
nämner. Projektledaren ska redan besitta vissa av dessa egenskaper som
10

I EI kan kompetenser som interpersonell- och social kompetens, anpassningsförmåga,
stresshantering, allmän inställning (optimistisk inställning) inkluderas, att kunna hantera egna
känslor och känslor i relationer. Kompetenser inom EI som anpassningsförmåga, interpersonell
känslighet, självutveckling och flexibilitet, detta för att försöka institutionalisera ett konstant sätt
att bemöta och hantera organisationsförändringar.
11

Personliga egenskaper som extroverthet, öppenhet, tillmötesgående inställning och
plikttrogenhet, har ett positivt samband med individens attityd till förändring. Träning i lyssna,
förhandla, konflikthantering, motivationsförmåga och stresshantering.
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respondenterna, med samma eller likvärdiga ord, angett som viktiga hos en
projektledare. Sådana egenskaper är exempelvis att kunna hantera egna känslor
och känslor i relationer, social kompetens, vara empatisk, lyssna på och förstå
andra. Även då projektledaren ska besitta vissa EI-kompetenser, menar ingen
respondent att även de anställda bör utbildas och tränas i dessa, eller de specifika
personliga egenskaper som har samband med en positiv inställning. Dock angavs
ingen eller lite information kring om projektledare eller anställda i
respondenternas verksamheter, tränas eller utbildas i dessa eller liknande
egenskaper. Utifrån antagandet att projektledare och anställda inte tränas eller
utbildas i dessa kompetenser, kan detta vara något som de olika verksamheterna
kan satsa på att införa. Detta för att försöka institutionalisera ett konstant sätt att
bemöta och hantera organisationsförändringar och därmed bidra till att minska
svårigheter med att förankra förändringar och metoder att hantera dessa.

5.3 Projektledaren
Det är inte alltid helt självklart vem som är ledare av förändringen samt vad denne
skall uträtta i ett internt förändringsprojekt. Respondenterna berättar att linjechefer
som regel ansvarar för förändringar på operativ basis medan en utnämnd
projektledare är självklar när det istället handlar om ett projekt. Vem som är
utnämnd ledare av förändringen i ett internt förändringsprojekt visar sig inte vara
lika tydligt. En anledning till denna förvirring kan vara den slående likhet som
finns mellan projektledare och mellanchefers egenskaper (se projektledarens
kompetenser i Avsnitt 3.1.2, Projektledaren) och att det blir extra otydligt när
projektbeställaren inte vill ha en mellanchef som projektledare. Flera forskare
beskriver att förvirringen kring förändringsroller inte är obefogad då definitionen
dessutom är beroende av förändringens kontext och omfattning till viss grad
(Crawford & Hassner Nahmias 2010; Turner & Müller 2006; Gareis 2010).
Sammanfattningsvis angav respondenterna primärt kompetenser och uppgifter
som förknippas med en generell projektledare (se Tabell 10 nedan). Vissa
förändringskompetenser kunde urskönjas ur respondenternas utsagor men dessa
behandlades då mer som meriterande än krav vid val av projektledare.
Generella kompetenser

Förändringskompetenser

Uppgifter

Drivande

Entusiasmera och skapa
delaktighet

Hålla fokus på vad som sker i
projektet

Administrativ

Kunnighet i förändringsprocessen

Rapportera uppåt

Organiserad

Empati och förståelse

Leda projektet mot tänkt
resultat

Resultatfokuserad

Förändringskompetenser
(generellt, ej specifika sådana )

Hålla projektets tidsram och
budget

Engagerande

Hålla ordning på styrgruppen*

Kommunikativ i tal och skrift
Verksamhetsförankrad
Lyhörd
Analytisk förmåga

Tabell 10
Uppgifter och kompetenser som beaktas hos projektledaren.
*Anger nytt tillskott som ligger utanför studiens teoretiska utgångspunkt.
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5.3.1

Uppgifter i interna förändringsprojekt

Projektbeställarnas syn på interna förändringsprojekt (se Avsnitt 5.4,
Projektbeställarens syn på interna förändringsprojekt) visades då projektledarens
uppgifter skulle definieras. Utsagorna riktade fokus på uppgifter så som att
ständigt vara uppdaterad om projektets status och sedan rapportera det uppåt till
styrgruppen. Projektledaren ämnas också leda projektet mot tänkt resultat inom
satta tids- och ekonomiska ramar. Att projektledaren antas ta en mer administrativ
roll kan förklaras i respondenternas utsagor. Då projektbeställaren har svårt att
avsätta mer tid än det som planerats enligt projektets kommunikationsplan
behöver projektledaren vara den som har total kontroll “på markplan”. Att
projektledaren har bra kontroll och struktur på projektet anses enligt
respondenterna vara viktigt ur rapporteringssynpunkt. Detta då det är
problematiskt för projektbeställaren att ha total insikt i pågående projekt då de är
beroende av tydliga avstämningar för att samla beslutsunderlag.
Nämnda uppgifter liknar en generelll projektledare (se Tabell 2, Viktiga
egenskaper hos projektledare). Ingen respondent angav specifika uppgifter eller
aktiviteter för projektledaren som förknippas med förändringar och
förändringsledning. Till projektledarens uppgifter räknades alltså inte att hantera
den männskliga faktorn, exempelvis genom att utföra förändringsaktiviteter som
workshops för de anställda. Detta pekar mot att respondenterna uppfattar
projektledarens arbetsuppgifter som att primärt vara koncentrerade till att driva
och kontrollera projektet. Däremot nämnde respondenterna vissa
förändringskompetenser som en projektledare bör ha.
Respondenterna var inte lika tydliga med att definiera ansvaret för projektledaren.
Detta kan grunda sig i att det ofta var svårt för respondenterna att tydliggöra vad
den utnämnda projektledaren ska göra i interna förändringsprojekt på grund av
dess mångfacettet och komplexitet.
Hålla ordning på styrgruppen

En respondent menar att det är projektledarens uppgift att hålla ordning på
styrgruppen och säga till om de inte sköter styrfunktionen. Detta är ett större
ansvar för projektledaren än att hålla styrgruppen underrättade om projektet12 via
dokumentering och möten. Att hålla ordning på styrgruppen kan anses vara en
krävande uppgift för projektledaren som redan har ett omfattande och komplext
uppdrag. Om projektledarens ämnas hålla ordning på både projektgrupp,
intressenter och styrfunktionen är det troligt att stressnivån ökar i samband med
den osäkerhet och tidspress som detta innebär.
5.3.2

Önskvärda kompetenser

Respondenterna fick disskutera fritt kring önskvärda kompetenser hos en
projektledare. De högst värderade kompetenserna var att projektledaren skulle
vara drivande, administrativ och organiserad. Då respondenterna tidigare
tydliggjort att den administrativa uppgiften är central hos projektledaren,
förefaller det naturligt att dessa egenskaper även beaktades. Två respondenter
nämner att den administrativa förmågan är såpass viktig att de i vissa projekt även
tillsatt en projektadministratör just för det ändamålet.
12

Att hålla ordning på styrgruppen är ingen uppgift som förknippas med projektledaren enligt
studiens teoretiska utgångspunkt.
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Utöver dessa tre nämnda kompetenser önskade respondenterna att projektledaren
skulle ha följande önskvärda kompetenser och egenskaper:
•

Resultatfokuserad

•

Engagerande

•

Kommunikativ förmåga i tal och skrift

•

Verksamhetsförankrad

•

Lyhörd

•

Analytisk förmåga

Samtliga nämnda kompetenser och egenskaper stämmer väl överens med de
Wenell (2011) nämner (se Tabell 2, Viktiga egenskaper hos projektledare). Dessa
egenskaper, bortsett från verksamhetsförankring, speglar en mer stereotyp
projektledare som primärt kopplas till projekt i allmänhet och inte specifikt
interna förändringsprojekt. Likt för projektledarens uppgifter, tenderar alltså
respondenterna att värdera kompetenser och egenskaper som är viktiga för alla
typer av projekt.
Verksamhetsförankring

Verksamhetsförankring var den kompetens som skiljde sig mot de andra
önskvärda kompetenserna som var generellt viktiga för alla typer av projekt.
Respondenterna hade en delad mening om verksamhetsförankringen.
Inledningsvis, när frågorna primärt var inriktade på projekt i allmänhet ansågs
verksamhetsförankring inte vara så betydande. Detta kan indikera att
respondenten lägger stort fokus på projektledningsblocket och lägger störst vikt på
struktur och ordning.
När frågorna sedan specifikt riktades mot interna förändringsprojekt, blev
verksamhetsförankringen istället viktig. I synnerhet när förändringen gäller
arbetsmetoder som påverkar hur medarbetare skall behandla kunder/klienter.
Kunskap om hur verksamheten fungerar och arbetar, var då viktig för att nya
metoder skulle kunna introduceras, befästas och användas i verksamheten.
Kopplingen mellan verksamhetsförankring och förändringsprojekt kan motsvaras
med det Crawford och Hassner Nahmias (2010) beskriver som kulturell
medvetenhet vilket är en önskvärd kompetens hos ledaren av förändringsarbetet.
Wenell (2001) nämner att projektledare själva skattar fackkunskaper som en
obetydande projektledarkompetens. Fackkunskaper kan i detta fall motsvaras av
det respondenterna benämner som verksamhetsförankring då projekt avser en
intern förändring.
Eftersom projektledare som regel rekryteras internt föreligger det troligt att de
besitter någon grad av verksamhetsförankring. Tar respondenterna det som givet
anses det kanske inte vara anmärkningsvärt utan mer av en självklarhet. Vid
extern rekrytering kan det istället bli svårare att tillgodose behovet av
verksamhetsförankring. Det kan då tänkas bli svårare att genomföra vissa
förändringar. Detta då konsulten ofta ej har kunskap eller tillräcklig kunskap om
hur de som berörs av förändringen arbetar och hur de enklast engageras i
förändringsarbetet och skapar en förståelse för det. Då förändringsprojekt till stor
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del handlar om att hantera människor, kan brist på verksamhetsförankring tänkas
försvåra för projektledaren att förstå hur personalen arbetar och vilka problem
som kan uppstå när de utsätts för en förändring.
Förändringskompetenser

När respondenterna frågades om vilka kompetenser som ansågs vara specifikt
viktiga i interna förändringsprojekt uppgav de vissa av de
förändringskompetenser som Crawford och Hassner Nahmias (2010) samt Higgs
och Rowland (2000) framhåller. Detta pekar på att de vid en närmare eftertanke
kring ämnet förändringskompetenser, ändå var medvetna om att flera sådana
kompetenser är viktiga vid ledning av förändringsprojekt.
Respondenterna nämnde flertaalet kompetenser som enligt Crawford och Hassner
Nahmias (2010) en ledare av förändring; en projektledare, förändringsledare eller
annan roll, bör besitta för att framgångsrikt kunna implementera förändringar.
Exempel på sådan kompetenser som kan jämföras med respondenternas svar var:
utöva ledarskap, planera, god kommunikatör, ta beslut, ha en kulturell
medvetenhet och besitta allmänna projektledarkunskaper.
Projektledaren skulle även enligt respondenterna besitta vissa egenskaper som
enligt Crawford och Hassner Nahmias (2010) är förändringskompetenser som är
kopplade till rollen förändringsledare: förmåga att entusiasmera och skapa
delaktighet, kunnighet i förändringsprocessen, empati och förståelse för andra. En
respondent menade att det är underförstått att den projektledare som utses till ett
förändringsprojekt ska inneha sådana kompetenser. Bland övriga respondenter var
detta inte lika självklart och tydligt. Det var även flera förändringsledarkompetenser som respondenterna inte nämnde: vara kreativ och initiativrik,
hantera utmaningar, agera för att stödja eller underlätta förändringen, kompetenser
i lärande och utveckling med mera.
Vidare angav respondenterna även några kompetenser som enligt Higgs och
Rowland (2000) är kopplade till en effektiv förändringsledning (se Tabell 7,
Kompetenser som associeras med effektiv förändringsledning). Exempel på
sådana kompetenser som kan jämföras med respondenternas svar var att:


skapa engagemang och entusiasmera andra (CL);



coacha och lyssna (CLE);



sälja in förändringsidéerna (CL);



ha insikt i den mänskliga dynamiken i förändringar (CF); samt att



ha kunskap om och kunna generera samt tillämpa förändringsteorier,
verktyg och processer (CT).

Dock var det många av Higgs och Rowlands (2000) kompetenser som inte angavs
som viktiga för projektledaren. Sådana var:


att influera sponsorer (CIN);



förmågan att omfatta och täcka den bredd hållbarhet och avkastning som
en förändringsstrategi innefattar (CIM);



konflikthantering (CF);
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förmåga att reflektera och identifiera lärande och säkerställa att nya
kunskaper tas tillvara för att utveckla förmågor på individ-, grupp- och
organisationsnivå (CLE); och



att visa ett stort personligt engagemang genom att ha integritet, mod,
objektivitet och motståndskraft mot oro och ångest (CP).

Att respondenterna inte förknippar Change Impact (CIM) med ledaren av
förändringen kan bero på att det ses som en väldigt krävande och svår uppgift då
förändringsprojekt ofta är komplexa och svåra att förutse.
Att hantera motstånd (Change Execution, CEX), var ytterligare en kompetens som
enligt Higgs och Rowlands (2000) var viktig, men som respondenterna ej nämnde.
Respondenterna såg hantering av motstånd som en framgångsfaktor för
förändringar, men när det gällde projektledarens kompetens så förväntas inte
denne kunna hantera motstånd. Detta visar att respondenterna är medvetna om att
motstånd kan orsaka problem och att det måste kunna hanteras, men de anger inte
tydligt vem som bär ansvaret för att hantera motståndet. De förväntar sig inte
uttryckligen att projektledaren ska ansvara för detta, men vissa respondenter
antyder att det är verksamhetsledningen som bär det ansvaret.
Respondenterna angav sammantaget både förändringskompetenser som var
specifika för en förändringsledare och sådana som var viktiga för alla typer av
ledare av förändringar. Detta styrker den allmänna otydligheten kring vad olika
roller förväntas ha för uppgifter och kompetenser i ett förändringsprojekt, vilken
påpekas av Crawford & Hassner Nahmias (2010) och Stummer och Zuchi (2010).
Även då respondenterna uppgav flera förändringskompetenser, var det många
förändringskompetenser som inte nämndes. Detta indikerar att projektledaren
anses behöva besitta vissa förändringskompetenser, men inte lika många av de
förändringskompetenser som specifikt tillhör rollen förändringsledare. Utifrån de
kompetenser som en ledare av förändring enligt teori ska besitta, kan det
konstateras att det är ganska stora och omfattande krav som ställs på denne,
jämfört med respondenternas kompetenskrav (särskilt Higgs och Rowlands (2000)
kompetensbeskrivning).
Sammanfattningsvis uppgav respondenterna fler generella projektledarkompetenser än förändringskompetenser. Detta indikerar att respondenterna
överlag har ett större fokus på att projektledaren besitter generella
projektledningskompetenser, jämfört med förändringskompetenser.
5.3.3

Kompetenser beroende på omfattning och komplexitet

Respondenterna visade inte någon tydlig anknytning mellan projektledarens
egenskaper och förändringsprojektets omfattning13 eller om det påverkar valet av
projektledare. Förändringsprojektets komplexitet visades ha betydelse i mening av
att projektledarens erfarenhet blir viktigare beroende på projektets komplexitet
som till viss mån även innefattar omfattning.

13

Omfattning i det här fallet avser om det är en stor eller liten förändring, av första eller andra
graden.
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Projektledarens erfarenhet kan i detta fall översättas som kunskap inom
förändringar och förmåga att hantera processens olika steg. Enligt en respondent
styr omfattningen i vissa fall om det till projektledaren tillkopplas en
förändringsledare till projektet. Men i sådant fall gäller det vid en viss tidpunkt
eller fas i projektets genomförande, i vissa skeenden där det finns behov av en
förändringsledare. Det gällde då speciellt vid implementeringsfasen. En
respondent nämner att projektledaren eventuellt behöver ha bättre förmåga att se
helheten vid ett större och komplexare förändringsprojekt. Vid mindre projekt
anses sakkunskaper ligga hos projektledaren vilket annars kompletteras av
konsulter eller intern personal med den kompetensen.
Studier har visat att det är fördelaktigt med olika typer av ledarskapsbeteenden
hos projektledaren, samt att det krävs olika egenskaper, beroende på typ av
projekt och projektmiljö (Turner & Müller 2006; Gehring 2007; Fisher 2010).
Förändringens kontext är även en avgörande faktor för vilka tillvägagångssätt som
bör användas, som i sin tur påverkar vilka kompetenser som behövs (Crawford
och Hassner Nahmias 2010). Det är då graden av beteendeförändring som
förändringen kräver, samt hur starkt och stödjande organisationskulturen och
ledarskapet är för förändringar som avgör vilken förändringshantering och
förändringsaktiviteter som behövs. Det sistnämnda är något som inte helt stöds av
respondenternas utsagor, då det är varierande syn på om olika kompetenser
behövs för olika typer av projekt, respektive olika omfattande förändringsprojekt.
5.3.4

Ökade krav på projektledaren

Vissa respondenter uppmärksammar att det finns en koppling mellan
projektledning och förändringsledning. De beskriver att det vore önskvärt med
överlappande utbildning eller mer upplysning om dessa tangerande områden. En
respondent framhäver detta med anknytning till att förändringskompetenser inte
innefattades av den projektledningsutbildning som denne tagit del av. Andra
menar att det är mer eller mindre ett baskrav hos projektledaren att ha vetskap om
teoribildning kring förändringsledning. Motivationen är att förändringsledning har
ursprung i Human Resources och att projektledning ses som en tilläggskompetens
snarare än tvärt om.
Studiens utsagor visar att det finns väldigt många förväntningar på en
projektledare. Vissa respondenter menar även att det inte är helt enkelt att finna
dessa färdigheter i en och samma person. De påpekar att det kan bli en stor
belastning på projektledaren att hantera allt och menar rollen som projektledare
har ändrat sig under de senare åren.
Den [projektledarrollen] har ju blivit svårare och komplexare. Det är
alldeles tydligt, det ställs ju mera krav idag på projektledaren än vad det
gjorde för 20 år sen. – F

Detta i kombination med otydliga kompetensbeskrivningar indikerar att det blir
extra svårt för en projektledare att veta vad som förväntas av rollen under ett
internt förändringsprojekt.

5.4 Projektbeställarens syn på interna förändringsprojekt
Sammantaget angav respondenterna ett flertal framgångsfaktorer, orsaker till
motstånd och förändringsaktiviteter som de ansåg vara viktiga. Som grupp har
respondenterna en relativt god kunskap gällande viktiga framgångsfaktorer som
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beskrivs i undersökningens teori. Däremot var de enskilda svaren mycket
varierande och inte lika täckande i jämförelse med studiens teoretiska
utgångspunkt. Studiens resultat visar även en indikation på att medvetenheten
gällande framgångsfaktorer kan variera beroende på vilken verksamhet inom
moderorganisationen som respondenten verkar i.
Respondenterna gav, i de flesta fall, inga tydliga motiveringar eller resonemang
till varför eller hur faktorer, aktiviteter eller hantering av motstånd är viktiga.
Exempel på sådana motiveringar och kopplingar från studiens teori är förhållandet
mellan delaktighet och andra faktorer.
•

Delaktighet behövs vid planering och utförande av förändringsarbete, både
för att undvika motstånd och för att uppnå en framgångsrik förändring.

•

För att skapa delaktighet måste anställda i sin tur vara övertygade om att
förändringen är nödvändig och viktig samt ha förståelse och beredskap för
denna.

•

För att vilja delta måste anställda känna kontroll över hur de påverkas av
förändringssituationen, vilket skapas genom information, kommunikation
och stöd, som behövs under förändringsarbetets gång (se beskrivning av
dessa samband i Tabell 5, Sammanfattning av framgångsfaktorer för
förändringar).

Att respondenterna ofta ej gjort djupare kopplingar och motiveringar, kan bero på
att de uppfattar flera av framgångsfaktorernas betydelse som underförstått viktiga
och att vidare motivering eller förklaring inte anses nödvändig. Det kan även
tänkas bero på att respondenterna besitter mycket kunskap som de inte själva
kopplar specifikt till förändringsledning eller är vana att se på det ur den
synvinkeln. Detta då de flesta respondenter visade fler kunskaper om
förändringars framgångsfaktorer i ett senare skede av intervjuerna, då de blivit
mer utfrågade om ämnet och kanske såg kopplingar mellan ämnet och deras
kunskaper. Det är även tänkbart att intervjuernas genomförande oavsiktligt
begränsat respondenternas motiveringar och resonemang. Att frågor ställts på
sådant sätt att respondenterna inte nog har uppmanats eller uppmärksammats att
ge motiveringar eller redovisa djupare resonemang.
Variationer i svar och resonemang kan bero på respondenternas bakgrunder så
som tidigare arbeten, erfarenheter och utbildning, de olika verksamheternas
arbetsklimat och vilken utbildning som erbjudits inom de olika verksamheterna.
De varierande svaren kan även tänkas bero på att respondenterna besitter mycket
kunskap som de inte själva kopplar specifikt till förändringsledning eller inte är
vana att se på ur den synvinkeln.
Det fanns både respondenter som ansåg att det är en skillnad mellan
förändringsprojekt och andra projekttyper och respondenter som inte såg någon
markant skillnad mellan projekttyperna.
Synen på förändringsprojekt kunde antydas genom de svar respondenterna gav,
om de belyste framgångsfaktorer, förändringsaktiviteter och
förändringskompetenser som enligt undersökningens teori är viktiga vid
förändringsprojekt. Eller om de i högre grad angav framgångsfaktorer, aktiviteter
eller projektledarkompetenser som enligt teori ej är specifikt viktiga för
förändringsprojekt. Om de inte ser förändringsprojekt som en speciell typ av
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projekt med särskilda behov, kan det speglas genom att de inte uppger faktorer
som är viktiga för förändringsprojekt utan faktorer som är viktiga för vilket
projekt som helst.
Två sätt att se på interna förändringsprojekt

Respondenternas uppfattning om projektarbetsformen har visat sig vara avgörande
i hur de ser på förändringsarbete i projektform. Studiens utsagor pekar på två
distinkta synsätt:
• Förändringar som genomförs i projektform
• Projekt som innefattar ett förändringsuppdrag
Vad som menas med det är att kunskap och erfarenhet inom respektive block
(förändringar och projekt) påverkar var projektbeställaren lägger fokuspunkten.
Respondenterna tenderar att ofta se projektet från en av sidorna och inte som en
helhet eller kombination av dem båda (se Figur 2, Två sätt att se på interna
förändringsprojekt). Då projektbeställaren i kombination med projektmodellen
skapar definitionen på vad ett internt förändringsprojekt är inom verksamheten
kan synen påverka genomförande och resultat. Detta är inget som nämns i
studiens teoretiska utgångspunkt men utsagorna indikerar två faktorer som belyser
denna syn.
5. Respondenter med bakgrund inom Human Resources tycks lägga större
fokus på projektaspekten, det vill säga att lösa uppgiften. De mänskliga
faktorerna behandlas då mer likt implicit kunskap. Projekt utformas då
med en uppfattning att det förefaller naturligt att projektledaren besitter
kunskap inom förändringsledning. Detta kan motivera den förvirring som
uppfattas kring ansvar, uppgifter och roller som innefattas av ett internt
förändringsprojekt.
6. De respondenter som i sin verksamhet eller tidigare bakgrund arbetat med
människor på ett nära sätt (t.ex. sjukvård) lägger större fokus på
förändringsaspekten i interna förändringsprojekt. Den medmänskliga
egenskapen anses vara en primär anledning till detta. Fokus ligger då på
att undvika felaktigt genomförda eller bristfälligt förankrade
förändringsprojekt då de menas påverka medarbetare negativt i form av
osäkerhet och misstro.
Gemensamt för de båda synerna är att det fortfarande råder en otydlig definition
på vad förändringsprojekt innefattar ur ett helhetsperspektiv, att interna
förändringsprojekt kan beröra två block förefaller inte som en naturlig koppling.
Kunskap och medvetenhet kring framgångsfaktorer, förändringsaktiviteter och
förändringskompetenser antydde alltså vilken syn på förändringsprojekt som
respondenterna hade. Dock var det inte alltid som förändringsprojekt i praktiken
försågs med en projektledare som har förändringskompetenser, för att
respondenten visade kunskap om förändringsprojekts framgångsfaktorer.
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6 Slutsatser
I detta kapitel presenteras inledningsvis den explorativa undersökningens
slutsatser utifrån studiens forskningsfråga. Följaktligen redogörs studiens bidrag
till projektbeställare, projektledare samt förslag till vidare forskning. Kapitlet
avslutas med författarnas kommentarer till studien som helhet.
Studiens syfte var att ge en indikation på vad som anses viktigt gällande interna
förändringsprojekt utifrån projektbeställarens perspektiv. Tre områden (rollen som
projektbeställare, förändringens framgångsfaktorer och projektledaren)
undersöktes för att analysera sambandet mellan dem och på så vis förklara
forskningsfrågan:


Hur ser projektbeställaren på förändringar i projektform, på vilket sätt
upplevs skillnaden mellan projektledning och förändringsledning vid val
av projektledare?

6.1 Projektbeställarens syn på interna förändringsprojekt
I denna undersökning visade respondenterna på två tänkbara syner på
förändringsprojekt. Den ena pekar på att interna förändringsprojekt inte skiljer sig
markant från andra typer av projekt, utan att i princip standardiserade manualer
kan appliceras på dessa som på vilket projekt som helst. Den andra synen var att
det finns en betydande skillnad mellan förändringsprojekt och ledning av dessa,
jämfört med andra projektarketyper (jämför med Figur 7). Respondenter med den
sist nämnda synen angav oftare framgångsfaktorer, aktiviteter, egenskaper hos
projektledare och orsaker till motstånd som enligt teorin är viktigt för
förändringsprojekt.

Fig. 7

Projektbeställare ser som regel interna förändringsprojekt från ett håll.

De olika synerna påverkade även förväntningarna och kraven på projektledaren.
Sågs förändringsprojekt som vilket projekt som helst, var kraven ofta fokuserade
kring mer generella projektledarkompetenser, ansvar och uppgifter som att
planera och styra projektet, ta beslut och sätta upp mål. Sågs förändringsprojekt
istället som en projekttyp med speciella behov, utökades ofta men inte alltid,
kraven på projektledaren till att även innefatta förändringskompetenser.

69

Då projektbeställaren i kombination med projektmodellen skapar definitionen på
vad ett internt förändringsprojekt är inom verksamheten kan synen påverka
genomförande och resultat. Detta är inget som nämns i studiens teoretiska
utgångspunkt men utsagorna indikerar två faktorer som belyser denna syn.
Projektbeställare med bakgrund inom Human Resources tycks lägga större fokus
på projektaspekten, det vill säga att lösa uppgiften. Projekt utformas då med en
uppfattning att det förefaller naturligt att projektledaren besitter kunskap inom
förändringsledning.
Projektbeställare som i sin verksamhet eller tidigare bakgrund arbetat med
människor på ett mer nära sätt (t.ex. sjukvård) lägger större fokus på
förändringsaspekten i interna förändringsprojekt. Detta för att undvika felaktigt
genomförda eller bristfälligt förankrade förändringsprojekt som påverkar
medarbetare negativt.
6.1.1

Viktiga faktorer i interna förändringsprojekt

Som grupp visade respondenterna en relativt god kunskap om faktorer som är
viktiga för förändringars framgång, orsaker till motstånd och
förändringsaktiviteter. Dock gavs oftast inte lika tydliga motiveringar eller
resonemang till varför eller hur de är viktiga, i jämförelse med undersökningens
teori. De enskilda svaren var mycket mer varierande och ej lika täckande.
Kunskapen kan tänkas variera beroende på verksamhet, respondenternas
bakgrund, utbildning, erfarenheter, med mera.
Respondenterna angav flertalet framgångsfaktorer som de ansåg var viktiga,
orsaker till att motstånd uppstår, samt olika förändringsaktiviteter (se viktiga
faktorer i Tabell 9). Många av dessa återfinns i undersökningens teoridel, dock
gjordes sällan direkta eller djupare kopplingar mellan dessa faktorer, orsaker och
aktiviteter och deras relation till förändringar. Detta kan indikera att
respondenterna vet mycket om de enskilda faktorerna, men inte har en tydlig
översiktsbild, eller har svårare att se den stora bilden, hur dessa är kopplade till
förändringsprojekt.
Respondenternas verksamheter använder sig av projektmodeller, men inte av
förändringsmodeller. I jämförelse med en projektmodell, slutar projektet ofta vid
överlämnandet till den interna mottagaren, som får till uppgift att förvalta
resultatet. Detta ansvar hamnar oftast utanför projektets ram, medan
förankringssteget ofta ingår inom förändringsmodellens och förändringens ram.
Då förändringsmodellerna ofta innehåller steg och aktiviteter som ska underlätta
förankringen, kan användandet av sådana kanske underlätta förankringen av
förändringarna i respondenternas organisationer. Då vissa respondenter inte
verkar uppfatta förändringsprojekt som en speciell projektform, skulle en
förändringsmodell även kunna påminna om att beakta viktiga framgångsfaktorer
för förändringsprojekt så som exempelvis delaktighet.
6.1.2

Projektledaren i interna förändringsprojekt

Projektbeställarens val av projektledare har visat sig till stor del vara
kontextberoende (typ av projekt och dess omfattning) men vissa generella
kompetenser och uppgifter har ändå kunnat urskiljas från respondenternas utsagor
(se projektledarens uppgifter och kompetenser enligt respondenterna i Tabell 10).
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Studien indikerar att kraven och förväntningarna på projektledaren fortsätter växa.
En projektledare som utses att leda förändringsprojekt kan underförstått, utöver
allmänna projektledaregenskaper, även förväntas besitta förändringskompetenser
och kunna hantera relativt komplexa situationer som förändringsprojekt många
gånger innebär, då mycket känslor och beteendeförändringar ofta är involverade.
Att hantera sådana mänskliga faktorer kräver mer utöver rena
projektledningsmetodikskompetenser.
Angående projektledarens egenskaper och kompetenser var de flesta som
uppgavs, sådana som kan relateras till generell projektledning, och lågt fokus på
kompetenser som har särskild betydelse vid förändringsprojekt. I och med detta
kan förändringsprojekt lida brist på viktiga kompetenser som behövs, vilket kan
leda till svårigheter att genomföra eller slutföra projektet. Detta kan vara en del i
förklaringen till att förankring nämns som svårt. Rollen som projektledare tilldelas
eller rekryteras därför kanske på grunder och utifrån kunskaper som inte är de
optimala att ta hänsyn till vid tillsättning av projektledare till förändringsprojekt.
Trotts de uppräknade faktorer och aktiviteter som respondenterna ansett som
viktiga vid förändringar, antyder inte dessa ha någon markant inverkan på hur
projektbeställarna resonerar vid utseende av projektledare till ett
förändringsprojekt. Denna koppling görs inte spontant utifrån respondenternas
utsagor.
Studiens teoretiska utgångspunkt beskriver att interna förändringsprojekt
involverar två stora kunskapsblock: projektledning och förändringsledning.
Sambandet har visat sig knytas ihop då projektbeställaren utser projektledare till
ett internt förändringsprojekt (se Figur 8 nedan). Studiens empiriska material visar
att det sammantaget finns god kännedom av de två grenarna separat men att de
sällan spontant sammankopplas.

Fig. 8

Två grenar som berör valet av projektledare.

Vilka roller utöver projektledaren som involveras i de interna
förändringsprojekten varierar enligt respondenternas utsagor. Observationen
styrker Crawford och Hassner Nahimas (2010) uttalande om att det råder oklarhet
och otydlighet kring vilka roller som skall involveras i förändringsarbete samt
förvirring gällande vilka uppgifter de bör uträtta. Däremot var rollerna som berörs
av projektaspekten definierade i och med moderorganisationens projektmodell.

6.2 Studiens bidrag till projektbeställare och projektledare
Studien indikerar att projektbeställarna i den undersökta organisationens kontext,
efterfrågar mer utbildning och kunskap om förändringsprojekt och
förändringskompetenser, vilket även kan behövas för projektledare och övriga
anställda som medverkar i, eller berörs av förändringar. De mänskliga faktorer
som berör motstånd vid ett internt förändringsprojekt bör explicitgöras. Detta då
det inte alltid är självklart att projektledare har de verktyg och teoretiska
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kunskaper som kan komma att krävas för att hantera motstånd med mera. Nedan
presenteras exempel på hur detta kan göras praktiskt:


Projektledarens roll kan behöva kompletteras med en förändringsledare
vid stort eller mer komplext förändringsinitiativ.



Utbildning av projektberörda parter inom interna förändringsprojekt och
förändringskompetenser.

6.3 Förslag till vidare forskning
Denna studie är ett första steg att belysa projektbeställarens perspektiv på interna
förändringsprojekt och är således övergripande. Ett antal faktorer har identifierats
samt att det är skillnad mellan de två blocken. Förslag till vidare forskning kan
således vara:


Utformande eller modifiering av projektmodell anpassad för interna
förändringsprojekt med hänsyn till de två blocken.



Undersöka de andra perspektiven i frågan: styrgruppen, projektledaren,
projektgruppen, interna mottagare.



Ytterligare forskning om de olika rollernas betydelse, ansvar och funktion
i interna förändringsprojekt.

Då denna studie är formad utifrån projektbeställarens perspektiv, var inte primärt
fokus att undersöka hur medarbetare påverkas av förändringar. Medarbetare
nämndes med anknytning till vissa områden så som förändringsaktiviteter och
motstånd, men inte djupgående. Därmed finns inte tillräcklig information och
underlag för att kunna indikera att underanställda i respondenternas verksamheter
bör tränas och utbildas i EI-kompetenser. Däremot kan vidare forskning vara att
undersöka de anställdas förhållande till dessa speciella egenskaper och EIkompetenser. Om de i praktiken faktiskt bidrar till att underlätta förankring av
olika sätt att hantera organisationsförändringar. Finns det en nytta för
organisationer att investera i att de anställda tränas och utbildas i dessa
kompetenser?

6.4 Slutord
Denna studie har vidgat vår syn för vad projektledning innefattar och vad
förändringsledning är och hur de kan integreras med varandra. Vi instämmer till
andra forskares resultat att det råder en förvirring kring vilka roller, ansvar och
kompetenser som innefattas i förändringsprojekt. Vi kan fastställa att vi lever i en
värld där förändringar är allt vanligare och att människors inställning till
förändring tycks förbättras. Men frågan kvarstår om människor och organisationer
hinner ikapp och klarar av den snabba utveckling som krävs, då förändringstakten
ständigt ökar? Vi har valt att låta följande citat avsluta denna uppsats då det visar
på en positiv inställning till förändringar i allmänhet:
Det här att ’såhär har det varit och såhär kommer det förbli’, det finns ju
inte längre. Vi lever inte i en sådan tid att vi kan luta oss bakåt och säga
att ’jaha nu har jag lärt mig detta’ eller ’så var jag färdig med det, så
kan jag sitta här och plocka’. Den tiden är ju förbi, vi kommer ju alla
inklusive mig själv att ständigt stå inför nya utmaningar och det gäller att
hänga med i svängarna annars kommer ju någon att säga till mig också
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att ’-A-, vi behöver en modern ledare, som fattar de här nya begreppen.
Så du får nog sätta dig i en källare i ett tag.’ För man behöver någon
som driver det nya. För utveckling är ju grejen, vi kommer ingenstans
annars och det tror jag att alla har förstått. Så det är nog lättare idag än
för 10 år sedan, att integrera och att faktiskt bestämma att vi går åt det
här hållet. Det tror jag. Men det har nog med förändringstakten att göra.
Att nu har man gått några varv och alla har vi övat sig i förändring så
det går nog lite lättare varje gång. – A
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Bilaga A: Intervjuguide
Intervjusyfte:
Studiens syfte är att undersöka projektbeställarnas förståelse och medvetenhet för
förändringsprojekt samt vad de beaktar vid val av projektledare.
Data kommer att användas som underlag till en magisteruppsats inom ämnet
projektledning och kommer således endast användas för forskningsändamål.

Information:


Intervjun kommer ta mellan ca 40 och 60 minuter



Undersökningen utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer



All data kommer behandlas konfidentiellt



Deltagandet är frivilligt och som respondent kan du när som helst avbryta
intervjun



Intervjun kommer att spelas in



Du kommer att kunna ta del av rapporten när den är klar



Frågor?

Bakgrund
Hur länge har du arbetat på företaget?
Vad är er huvudsakliga befattning, och hur länge har du jobbat som det?
Hur väl känner du till projektarbetsformen? (projektledningsmetodik t.ex.
projektmodeller, verktyg, roller )
*Har du genomgått någon form av projektutbildning? Har du själv varit
projektledare någon gång?
Hur många projekt har du som projektbeställare varit med att initiera?

Förändringsprojekt
Har du varit med om många förändringsprojekt, som deltagare eller på annat sätt
berörd? (oavsett roll i projektet)
*Har dessa förändringsprojekt varierat i omfattning?
Hur ser ett typiskt förändringsprojekt ut hos verksamheten?
Har du några positiva respektive negativa erfarenheter av förändringsprojekt?
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*Vad är det värsta som du har varit med om i ett förändringsprojekt?
Vad anser du är viktigt vid implementering/genomförande av förändringar?
(framgångsfaktorer)
Vad kan vara problematiskt?
Hur skulle du beskriva din roll som projektbeställare i ett förändringsprojekt?
(uppgifter, ansvar)
*Hur ser ditt deltagande ut under projektets gång?
Anser du att du har tillräckligt med tid till att sköta ordinarie arbetsuppgifter och
kan avsätta tillräckligt med tid till förändringsprojektet?

Projektledaren
När du som projektbeställare initierar ett förändringsprojekt, vilken eller vilka
roller tillsätter du och varför? Hämtas dessa internt eller utifrån? Hur går det till?
Vad är viktigt att dessa kan?
Vad anser du att projektledaren har för uppgift i ett förändringsprojekt? Viktiga
kompetenser?
*Beskriv en idealisk projektledare för ett förändringsprojekt
Skulle förändringsprojektets omfattning påverka vad som är viktigt i valet av
projektledare? motivera (stor/liten förändring, 1:a eller 2:a graden)

Avslut
Kan du ställa upp på att i efterhand svara på eventuella kompletterande frågor?
Be om eventuell mail-adress om intresse att ta del av undersökningens slutresultat
finns.
Tack för din medverkan!
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