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Sammanfattning 

Traditionellt har förändringsprojekt utförts av personer med rollen som 
projektledare. Idag finns dock en trend bland organisationer att för större och mer 
komplexa interna förändringsprojekt anlita både en projektledare och en eller flera 
förändringsledare. 

Forskare har under det senaste decenniet ställt frågor om vem som egentligen bör 
leda förändringsprocesser och vem som har rätt kompetens. Flera av dem menar 
att projektledaren inte ensam bör leda större förändringsprojekt och att 
förändringsledaren har en eller flera viktiga roller i förändringsprocessen. 

Det finns inte någon tydlig bild av hur projektledare och förändringsledare i 
interna förändringsprojekt kompletterar varandra. I den här studien ställer vi oss 
frågan varför organisationer väljer att anlita både en projektledare och en 
förändringsledare. För att få svar på den övergripande frågan har vi studerat 
rollfördelningen, och vidare vilka aktiviteter som projektledaren respektive 
förändringsledaren förväntas utföra samt vilka kompetenser som förväntas finnas 
hos projektledaren respektive förändringsledaren. 

För studien har vi tillämpat en kvalitativ metod. För att få ett brett underlag och 
data från andra branscher än IT (vilka delvis har studerats tidigare utifrån liknande 
frågeställningar) har sju respondenter valts ut. Organisationerna återfinns i en 
myndighet, en kommun, ett regionförbund, och privata näringslivet inom flyg, 
försäkring, bank och finans samt telekommunikation. Intervjuerna har genomförts 
med öppna frågor som har relativt hög grad av standardisering och en låg grad av 
strukturering. Data har bearbetats och kategoriserats utifrån frågeställningarna. 
Resultaten har sedan analyserats och jämförts med tidigare forskning. 

Studien visar att förändringsledaren har en annan roll än projektledaren. Den visar 
också att organisationer i allmänhet upplever att det behövs minst två personer för 
att nå bra resultat i förändringsprocessen och att dessa gärna ska ges möjlighet att 
fokusera på olika faser i projektet. Organisationer som anlitat både en 
projektledare och en förändringsledare förväntar sig olika kompetenser hos dessa 
och att de ska utföra olika och kompletterande aktiviteter. Framförallt tänker man 
sig att de tillsammans ska bära och stötta varandra, och att projektledare och 
förändringsledare var och en för sig ska få möjlighet att fokusera på det de har 
bäst kompetens för. Projektledaren har därför främst ansvar för planering och 
budgetering och förändringsledaren har främst ansvar för medarbetarperspektivet 
och andra mjuka värden. Studien visar dessutom att de förändringsledare som 
organisationen väljer ut ofta internrekryteras och att de förväntas ha goda 
kunskaper om verksamheten. 

Nyckelord: interna förändringsprojekt, projektledning, förändringsledning, 
organisationer, projektledare, förändringsledare  
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Abstract 

Traditionally Project Managers have been responsible for managing 
organisational change projects. However, a growing number of organisations 
today use both a Project Manager and a Change Manager in order to manage large 
and complex organisational change projects. 

The questions researchers have asked over the last decade are: Who should have 
the leading role in managing change; and who have got the right skills to manage 
change projects. Several researchers suggest that a Project Manager should not 
manage large change projects alone and that a Change Manager plays at least one 
key role when it comes to managing change projects. 

In this study, we focus on why organisations choose to use both a Project 
Manager and a Change Manager. To answer this we have studied the roles and the 
activities that a Project Manager and a Change Manager is expected to perform 
when managing organisational change initiatives. We have also studied what are 
the expected competencies. 

For this thesis we have applied a qualitative research method. In order to collect a 
variety of data and also data from industries other than the IT (part of which has 
been studied previously with similar questions), seven respondents were selected. 
The organisations represent an authority, a municipality, a regional federation, 
and private sectors of aviation, insurance, banking and finance and 
telecommunications. We conducted the interviews with open-ended questions 
with a relatively high degree of standardization and a low degree of structuring. 
Data was processed and categorized on the basis of the questions. The results 
were then analysed and compared with conclusions of previous research. 

The conclusion is that the role of the Change Manager is very different from that 
of the Project Manager and that organisations in general feel that it takes a 
combination of both to achieve good results in change projects. Also they should 
be given the opportunity to focus on different phases of the project. Organisations 
that engage both a Project Manager and a Change Manager expect these to have 
different skills and competencies in order to be able to perform different and 
complementary activities. It is suggested that together they will manage the 
change project initiative supporting each other and that they will be able to focus 
on activities that they have the best capacity to perform. In this study the Project 
Manager is more often primarily responsible for planning and financial aspects, 
and the Change Manager is primarily responsible for handling the employees’ 
perspective and a human resource management approach. The study also shows 
that the Change Manager chosen by the organisation is frequently recruited 
internally and is expected to have thorough knowledge of the daily work 
activities.  
 

Keywords: Change projects; Project management; Change management, 
organisation; Project manager; Change manager 
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Förord 

Vi vill inledningsvis tacka vår handledare Peter Rönnlund för stöd och goda råd 
under studien. Vi upplever själva att det varit intressant att få forska på detta 
område och inte minst bekanta oss närmare med rollen förändringsledare, som 
inte alls finns omnämnd i vår egen studielitteratur. 

Vi vill också rikta ett varmt tack till våra respondenter som varit generösa med sin 
tid och mött oss i intervjuer samt läst och godkänt de renskrivna samtalen. Er 
erfarenhet har varit mycket värdefull för oss, och vi tror att alla som läser studien 
kommer att uppleva detsamma. 

Författarna Eva Mirsch och Ewa Wymark 
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges en presentation av bakgrunden och problemområdet för studien. 
Vidare redogörs studiens syfte och forskningsfrågor, förväntade resultat samt 
målgrupp och avgränsning för studien. 

1.1 Bakgrund 
Yrkesrollen förändringsledare är idag etablerad. Många organisationer väljer att 
anställa en eller flera förändringsledare jämte projektledaren för de interna 
förändringsprojekten. Att de fyller ett identifierat behov återspeglas bland annat i 
antalet platsannonser, där företag söker förändringsledare. Flera privata 
utbildningar erbjuds, och på senare år även utbildningar inom förändringsledning 
vid högre lärosäten. Denna trend väcker många frågor kring ledning och krav på 
kompetens i interna förändringsprojekt, speciellt som dessa traditionellt har 
utförts av personer med rollen som projektledare. 

Interna förändringsprojekt i organisationer har varit föremål för forskning under 
ganska lång tid. Under 2000-talets första årtionden har man även börjat undersöka 
förändringsledarens roll (Crawford 2010) där man framförallt söker svar på frågan 
vem som egentligen bör leda förändringsprocesser och om det är situationen eller 
kompetensen hos individen i sin yrkesroll som gör skillnad. Man har bland annat 
försökt belysa vad som egentligen krävs under en intern förändringsprocess av 
ledaren och på vilket sätt rollerna projektledare och förändringsledare samspelar 
(Hassner-Nahmias & Crawford 2008). 

1.1.1 Projektledaren 
Begreppet projekt började användas för uppgifter av engångskaraktär i USA på 
1930-talet inom det amerikanska flygvapnet. Genombrottet för 
projektorganisationer och projektledningslära kom på 1950-talet och handlade då 
om att utveckla och effektivt styra projekt inom försvaret (Berggren & Lindkvist 
2001). Idag är projekt ett etablerat arbetssätt och används i de flesta typer av 
organisationer.  

Personer som betraktat sig som professionella projektledare har funnits relativt 
länge, men då har rollen varit mer som ett tillägg till den ”egentliga” professionen 
och branschen. I platsannonser där man sökte efter projektledare efterfrågades 
tidigare oftast bransch- eller teknikspecifik kunskap med tillägget projektledning 
(Jansson & Ljung 2004). Under de senaste decennierna har dock projektledning 
etablerats som en egen yrkesroll. Det finns nu flera branschöverskridande 
certifieringsstandarder och branschföreningar för projektledare. Fokus på 
projektledarens kompetens är lite olika beroende på olika ansatser i litteraturen: 
ibland ligger det på själva arbetet, exempelvis arbetsprocesser och 
planeringsteknik, och ibland ligger fokus på människorna, till exempel 
individernas beteenden och grupputveckling. Fokus kan också vara 
organisationens projektmiljö, exempelvis organisationsformer och 
beslutsmodeller (Jansson & Ljung 2004). 

1.1.2 Förändringsledaren 
Förändringsledning som egen disciplin började dyka upp på 1980-talet. Företag 
som GE, Ford och AT&T började använda sig av modeller som till exempel GE:s 
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”Change Acceleration Process” och John Kotters ”Eight Step Process for Leading 
Change”. Vid den tiden tillhandahölls dessa tjänster mest genom konsultföretag 
(Prosci 2013). 

Under 1990-talet genomgick näringslivet betydande och snabba förändringar 
inom teknik- och informationsområdet. Enligt organisationskonsultföretaget 
Prosci (2013) ökade behovet av kompetens inom förändringsledning främst på 
grund av den höga graden av misslyckanden i organisatoriska förändringsprojekt. 
Forskare som Beer och Nohria (2000), Kanter (1992) och Kotter (1995) bekräftar 
att många organisationer har erfarenhet av att misslyckas med att genomdriva 
förändringar. Prosci (2013) anger detta som bakgrunden till att behovet ökade att 
genomföra förändringar på ett mer strukturerat sätt, inte minst för att kunna hämta 
in vinsten i ett projekt. Förändringsledning uppmärksammandes därför mer och 
mer. 

Att kombinera projektledning och förändringsledning kom att bli en ny utmaning 
för organisationer. Man strävade efter att förändringsprocesser skulle lyckas och 
att denna projektform skulle bli ett sätt att nå bättre resultat (Lehmann 2010). 

Sedan inledningen av 2000-talet har det funnits en utbredd acceptans för 
förändringsledning som en specifik kompetens. Marknaden för 
förändringsledningsverktyg och utbildningar växte snabbt under denna period. Nu 
etablerades till exempel organisationskonsultföretag som Prosci, IBM och 
McKinsey. 2011 fanns det enbart i USA 320 konsultföretag som erbjöd tjänster 
inom förändringsledning. Vissa företag utvecklade sina egna metoder medan 
andra som tidigare enbart erbjöd konsulttjänster också började erbjuda utbildning 
inom området. Vid denna tidpunkt bildades även den första globala föreningen för 
utövare av förändringsledning: The Association of Change Management 
Professionals, ACMP (Prosci 2013). 

Då marknaden för förändringsledning ständigt växer och utvecklas, har Prosci 
(2013) identifierat ett antal trender som man tror kommer att påverka både 
leverantörer och de som använder dessa tjänster. Bland annat nämns att det finns 
en ökad efterfrågan på förändringsledarutbildningar och certifieringar i 
organisationerna (Ibid.). 

Rollen som förändringsledare återfinns främst i interna förändringsprojekt för att 
motivera medarbetare att genomföra förändringar i ett företag. Projekten kan 
handla om verksamhetsutveckling, kultur och värderingar, 
organisationsutveckling eller implementering av en ny strategi (Ekelund & 
Henriksson 2006). 

1.1.3 Ledarskap i interna förändringsprojekt 
Att projektledarens roll i interna förändringsprojekt kan behöva kompletteras med 
en förändringsledare lyfts fram i en svensk studie av Henrik Storm och Elin 
Mäkelä (2013). Till stor del stödjer de sig på den forskning som genomförts av 
Lynn Crawford vid Bond University, Australien och Anat Nahmias, vid Human 
Capital Practice, Presence of IT, Australien. Crawford och Nahmias (2010) menar 
nämligen att interna förändringsprojekt i organisationer behöver en projektledning 
med speciell skicklighet, verktyg och tekniker. De ifrågasätter om projektledaren 
ensam har rätt kompetens att leda förändringsprocessen i större projekt. Två 
huvudfrågor märks i forskningsunderlaget: 
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1. Flertalet interna förändringsprojekt i organisationer hanteras som projekt, men 
har projektledaren den kompetens som krävs för att leda sådana förändringar? 

2. Förändringsledarens roll är att hantera förändringar i organisationen och hos 
individer, men har förändringsledaren den kompetens som krävs för att leda 
projekt? 

I syfte att fastställa den kompetens som krävs för att effektivt hantera 
förändringsprocesser inriktar sig Crawford och Nahmias i sin forskning på 
skillnader i synsätt och praxis för projektledare och förändringsledare. De har 
bland annat haft som mål att besvara frågor kring skillnader i roller och 
kompetenser mellan en projektledare och en förändringsledare samt hur detta 
påverkar projekt (se Crawford 2011; Crawford & Nahmias 2010; Hassner 
Nahmias 2009). 

Det finns idag en allmän uppfattning hur projektledning i förhållande till 
förändringsledning kan se ut. På Wikipedia (2013) konstaterar man följande: 

Om projektledning fokuserar på den tekniska lösningen i en 
förändring så fokuserar förändringsledning på människorna i 
förändringen. Exempelvis kan projektledning fokusera på att ta 
fram ett nytt verktyg och tillhörande arbetsinstruktion för en grupp 
människor medan förändringsledning fokuserar på att skapa 
förståelse och acceptans för verktyget hos mottagarna. 

Förändringsledning utgör således ett komplement till 
projektledning genom att de två professionerna fokuserar på olika 
saker. Gränsen mellan förändringsledning och projektledning är 
emellertid inte knivskarp och i mindre projekt är det inte ovanligt 
att bägge rollerna innehas av en och samma individ. 

Ekelund och Henriksson (2006) har i sin magisteruppsats kring projekt- och 
förändringsledares betydelser för IT-projekt valt att fokusera på hur projekt- och 
förändringsledare uppfattar situationen. De bekräftar i stort sett ovanstående 
uppfattning av rollerna i interna förändringsprojekt. 

1.2 Problemdiskussion 
Det faktum att förändringsledare idag anlitas i projekt parallellt med en 
projektledare säger något om behovet som finns i vår samtid. Det är inte klarlagt 
om projektledaren förväntas vidareutbilda sig med speciell inriktning mot 
förändringsledning, men forskning pekar på att projektledaren kommer att behöva 
ytterligare kompetens för att möta kraven som ställs på ledare inom 
förändringsledning (Crawford 2011). Det är inte heller tydligt vilken utbildning 
förändringsledaren bör ha. 

Projektledare som idag slutför sin utbildning har förmodligen inte en så tydlig bild 
av förändringsledaren. Samtidigt är det högst troligt att man i sin egen roll 
kommer att möta förändringsledare och samverka med personer i denna roll i 
olika projekt. 

Det finns med andra ord anledning att ställa frågor kring förändringsledarens och 
projektledarens roller: Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare 
och en förändringsledare? Vilken kompetens förväntas han/hon bidra med? Tyder 
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detta på att förändringsledaren har verktyg som projektledaren saknar? Vad säger 
det i så fall om den sammanlagda kompetens som krävs i interna 
förändringsprojekt, oavsett om en, två eller flera ledare anlitas för att genomföra 
processen? Går det att fastställa vem som egentligen bör leda en 
förändringsprocess? 

Det finns behov av att ge en tydligare bild av förändringsledaren men också ställa 
frågan om kompetens, och sätta detta i jämförelse med projektledarens kompetens 
för interna förändringsprojekt i organisationer. Resultatet av denna studie bör 
kunna göra det tydligare för organisationer som tänker driva interna 
förändringsprojekt att avgöra vilka roller som behövs och vilken kompetens som 
krävs för bäst genomförande. 

1.3 Forskningsfråga 
Tidigare internationell forskning har försökt visa på skillnader i synsätt och praxis 
för projektledare och förändringsledare i syfte att fastställa den kompetens som 
krävs för att effektivt hantera förändringsprocesser. Ingen liknande forskning har 
genomförts i Sverige. 

Vår huvudfråga i uppsatsen är: 

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en 
förändringsledare? 

Tidigare forskning har gett svar på liknande frågeställningar genom att fokusera 
på fördelning av roller, aktiviteter och kompetenser. Vår studie genomförs därför 
genom att vi söker svar på framförallt dessa frågor: 

Hur ser rollfördelningen ut? 

Vilka aktiviteter förväntas förändringsledaren utföra jämfört med projektledaren? 

Vilka kompetenser förväntas förändringsledaren ha jämfört med projektledaren? 

1.4 Syfte och målgrupp 
Ekelund och Henriksson (2006) efterfrågar mer forskning kring chefernas 
(projektbeställarnas) syn på förändringsledarens betydelse för projekt. 

Vår studie om synsätt och praxis för projektledare och förändringsledare syftar till 
att visa uppdelningen av roller, aktiviteter samt förväntad kompetens hos 
respektive ledare som anlitats för att genomföra ett internt förändringsprojekt. 

Crawford och Nahmias har i flera studier främst valt att studera projektledarens 
och förändringsledarens roll i IT-relaterade förändringsprojekt. Ett bredare 
perspektiv saknas och tidigare forskning poängterar värdet av att utföra en studie 
som undersöker olika slags organisationsförändringsprojekt, inte bara projekt som 
är relaterade till IT-implementering (Hassner-Nahmias & Crawford 2008). I 
denna uppsatsstudie har vi som mål att bredda perspektiven. De sju 
respondenterna har av denna anledning valts ut från olika branscher. 

Studiens målgrupp är projekt-, förändringsledare samt företagsledning. Uppsatsen 
bör även vara intressant för forskare som är intresserade av ämnet samt blivande 
projektledare som inte läst om förändringsledning och rollen förändringsledare 
under sina studier. 
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1.5 Avgränsningar 
Studien har genomförts med fokus på projektledare och förändringsledare i 
Sverige och interna förändringsprojekt i svenska organisationer som ännu pågår 
eller avslutats under 2010-talet. Underlaget är begränsat och har hämtats genom 
intervjuer med projektbeställare från sju organisationer. Studien kommer inte 
besvara frågor kring förändringsprocessers genomförande och val av metod(er). 
Studien är deskriptiv och avser inte att tala om hur ett internt förändringsprojekt 
bör organiseras. Det inte är vårt syfte att argumentera för eller emot att 
organisationer ska anlita både en projektledare och en förändringsledare. Därför 
har vi inte gjort någon jämförelse med organisationer som endast anlitar en 
projektledare. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenterar vi relevant forskning som berör rollen som 
projektledare respektive förändringsledare. Vi presenterar även definitioner av 
olika projektledarroller respektive förändringsledarroller samt aktiviteter dessa 
ansvarar för. Vidare presenterar vi vilka kompetenser som en projektledare 
respektive förändringsledare förväntas ha. 

2.1 Introduktion 
Ottaway och Cooper (1978) påtalade redan för 35 år sedan att det fanns relativt 
mycket forskning kring strategier för att genomföra förändringar, men ytterst lite 
forskning som beskrev vem som skulle leda förändringen, det vill säga inneha 
rollen som förändringsledare. Ännu i modern tid fokuserar forskningen på 
genomförandet, alltså de processer och metoder som bäst kan användas för att 
implementera förändringar (se exempelvis Angelöw 2010; Jacobsen 2005; Kanter 
1992; Kotter 1995; Luecke 2003). 

Organisationer har i många fall erfarenhet av att man misslyckas med att 
genomdriva förändringar (Beer & Nohria 2000; Kotter 1995). Mot denna 
bakgrund har forskare önskat öka insikten kring förändringsdynamik och hitta 
strategier för att lyckas med förändringar (Walker et al. 2007). Beer och Nohria 
(2000) skriver om den svåra balansgång en organisation har, att bevaka 
ekonomiska intressen men också hantera företagets mänskliga resurser. 

Vissa artiklar tangerar ämnet ledarskap i förhållande till förändringsprocesser. En 
studie av exempelvis van der Voet (2013) undersöker i vilken utsträckning 
ledarskap bidrar till anställdas förändringsvilja inom den offentliga sektorn. 
Kotter (2011), en av de mer kända forskarna inom området förändringsledning, 
uppmärksammar behovet av att öka kunskaperna kring förändringsledarskap. Han 
poängterar även skillnaden mellan Change manager och Change leader och menar 
att ”förändringsledarskap” (nedan kallat Change leadership) kommer att vara en 
av framtidens stora frågor för organisationer (Ibid.): 

There is a difference that is very fundamental, and it’s very big, 
between what is known today as ’change management’ and what 
we have been calling for some time ’change leadership.’ The world 
basically uses change management, which is a set of processes and 
a set of tools and a set of mechanisms that are designed to make 
sure that when you do try to make some changes, A, it doesn’t get 
out of control, and B, the number of problems associated with it 
[…] Change leadership is much more associated with putting an 
engine on the whole change process, and making it go faster, 
smarter, more efficiently. It’s more associated, therefore, with large 
scale changes. 

[…] 

The world, as we all know right now, talks about, thinks about, and 
does change management. The world, as we all know, doesn’t do 
much change leadership […] Change leadership is going to be the 
big challenge in the future, and the fact that almost nobody is very 
good at it is—well, it’s obviously a big deal. 
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Redan i tidigare studier gör Kotter (2001) en distinktion mellan ”management” 
och ”leadership” i roller som handlar om ”förvaltarskap” (eller ”styrning”) – 
planering, budgetering, kontroll; respektive ”ledarskap” – att ange inriktning/mål 
och motivera varför något ska göras. Han menar att organisationer idag lider av 
att de har ledare som uppehåller verksamheten men ofta saknar ledare med driv 
för förändring. Kotter kommenterar med andra ord ledarskapet i förhållande till 
förändring men går inte in i närmare detalj på rollerna. Även i en senare bok 
fortsätter Kotter (2008) att fokusera på att beskriva vägen för en lyckad 
förändringsprocess. 

Higgs och Rowland (2010) betonar betydelsen av ledarens självkännedom. I korta 
drag menar de att ledare inom förändring kan utföra ett bättre arbete om det finns 
åtgärder som förbättrar individens självkännedom, så som coaching, feedback 
med mera. Framförallt kan detta ge ökad förmåga att leda förändring på ett 
produktivt sätt, vilket i sin tur förväntas leda till en mer framgångsrik 
implementering av förändringen. 

Ekelund och Henriksson (2006, s. iii) nämner i sina slutsatser att ”rollerna 
projekt- och förändringsledare har stor betydelse och positiv inverkan för att 
önskat resultat ska nås i IT-projekt”. Vidare beskriver de fördelningen av roller 
och hur projektledaren respektive förändringsledaren genom sina kompetenser 
kompletterar varandra (Ibid.): 

Projektledaren står för den tekniska kompetensen, medan 
förändringsledaren arbetar med de mänskliga faktorerna [...] På 
detta sätt får de mycket utbyte och hjälp av varandra vilket leder till 
större möjligheter att IT-projektet når önskat resultat och införandet 
av affärssystemet lyckas. 

En svensk studie av Storm och Mäkelä (2013, s 10) utgår från intervjuer med sex 
projektbeställare, vilka alla ”är verksamma i olika verksamhetsavdelningar inom 
en gemensam moderorganisation”. I sina slutsatser pekar Storm och Mäkelä 
(2013, s. 72) på att ”Projektledarens roll kan behöva kompletteras med en 
förändringsledare vid stort eller mer komplext förändringsinitiativ.” Därtill 
menar Storm och Mäkelä att det kan behövas “utbildning av projektberörda 
parter inom interna förändringsprojekt och förändringskompetenser”. Allmänt 
sägs om projektledningen (Ibid. s 71): 

… 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. 

Storm och Mäkelä hänvisar till den ”förvirring” som kan råda kring roller och 
visar att så är fallet i den organisation man fokuserar på i sin studie. 
Projektbeställarna som har intervjuats nämner inte orden förändringsledare, men 
beskriver sådana roller (Ibid.): 
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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. 

[…] 

En annan form av förändringsledarroll, beskrivs som en person 
som kan handleda, stötta och agera som mentor till chefer i 
samband med förändringsarbeten.  

[…] 

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.  

[…] 

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 används för att 
arbeta med att genomföra implementeringen… 

[…] 

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. 

Fokus i vår studie är de personer som leder förändringen i projekt och de roller, 
aktiviteter samt kompetenser som krävs av dessa i en förändringsprocess. Vår 
utgångspunkt är organisationer som av en eller annan anledning valt att anlita 
både en projektledare och en eller flera förändringsledare. Deras roller, aktiviteter 
och kompetenser studeras alltså i förhållande till varandra. Underlaget av tidigare 
forskning kring just denna problematik är väldigt begränsad. Teoriavsnittet 
bygger därför främst på de fynd som gjorts hittills i Australien och USA genom 
den forskning som bedrivs av Crawford och Nahmias. Bakgrunden till deras 
frågeställningar är just att modern forskning sällan säger något om vilken roll som 
ska ansvara för förändringsprocessen. 

2.1.1 Projektledarens roller 
Rollen som projektledare är redan bekant och välkänd. I huvudsak innebär den att 
leda mot uppsatta mål (Jansson & Ljung 2004). Den som innehar rollen ansvarar 
för att hålla budget och tidsram genom att driva arbetet framåt. Projektledaren kan 
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både vara en extern och en intern resurs som för en begränsad period – så länge 
projektet varar – innehar denna roll (Ibid.). 

I en fallstudie av Stummer och Zuchi (2010) har de analyserat olika projektroller. 
De som nämns är: 

Project owner  Ansvarar för strategiska projektbeslut samt tilldelar 
och godkänner projekt. Projektägaren förverkligar det 
projektorienterade företagets intressen, koordinerar 
projekt och företagsintressen. Ger feedback till 
projektteamet, leder projektledaren, tar hand om 
marknadsföring av projektet och ansvarar för 
kommunikation med intressenterna. 

Project manager Säkerställer att projektet presterar ett resultat som gör 
att man når de fördelar som definieras i affärsplanen. 
Projektledaren ansvarar för en professionell 
projektledning och för adekvat projektmarknadsföring 
och förverkligar projektets intressen och projektmål. 
Projektledaren leder också projektteamet, de som 
bidrar i projektet och representerar projektet gentemot 
dithörande omgivningar. 

Project team  Representanter i projektet från inblandade avdelningar, 
fackförbund samt övriga experter som behövs för att 
bidra med specifika färdigheter eller specialistkunskap 
inom det aktuella området. 

2.1.2 Förändringsledarens roller 
Det finns rikligt med litteratur som beskriver ledarrollen vid förändringar, vad 
denna person gör och vilka kompetenser som behövs (Hassner Nahmias 2009; 
Stummer & Zuchi 2010). Kotter (1995) diskuterar bland annat vikten av att kunna 
skapa en vision och kommunicera den, att uppmuntra samarbete och skapa 
teamkänsla samt förändra beteenden. Däremot finns det ingen samstämmighet om 
vem denna person är (Ibid.). Hassner Nahmias (2009) menar att det handlar om 
individer som ser sig själva som personer som underlättar organisatoriska 
förändringar oavsett vilken slags förändring det handlar om. 

Ottaway och Cooper (1978) presenterar i sin forskning en klassificering av 
förändringsledare (de kallar denna Change agent) och bygger sitt antagande på att 
alla är förändringsledare till någon grad och i någon aspekt av sitt liv: 

Change generators Med uppgift att ta upp samhällsproblem 
och väcka behovet av förändring hos 
medborgarna. En person som t ex Martin 
Luther King. 

Intentional change implementors Med uppgift att avsiktligt implementera 
förändringar då en organisation har 
identifierat ett förändringsbehov. Dessa 
kan exempelvis vara externa 
organisationsutvecklingskonsulter eller 
interna chefer. Det kan även handla om 
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internkonsulter som är anställda i 
organisationen men som arbetar specifikt 
med att genomföra förändringen. 

Unintentional change implementors Med uppgift att genomföra förändringen 
i praktiken utifrån den nya roll de har 
tilldelats. De måste med andra ord 
anpassa sig till de ”nya spelreglerna”. 

Gareis (2010) menar att olika förändringsroller behövs i alla förändringsprojekt. 
Han delar in dem i Change owner, Change manager, Change agents, Change 
experts och ibland Change management consultants och Change team.  

Även Stummer och Zuchi (2010) har analyserat olika förändringsroller. De ser det 
nödvändigt att använda tydliga definitioner och differentiera förändrings-, 
program-, och projektledarroller för att kunna fullborda förändringen. De menar 
att definitionerna av förändringsledarrollerna skiljer sig åt i litteraturen och 
beroende på förändringsmodell nämns olika roller. Bland definitionerna av 
förändringsrollerna nämns (Ibid.): 

Change owner  Omfattar ofta högsta ledningen men även styrgrupp 
(även kallad Change sponsor). 

Change manager Han/hon kallas i vissa modeller för Change agent, 
Transition manager, Change leader eller Change 
project manager. 

Change agent Han/hon kallas även Multiplier och är en 
personalrepresentant, och ibland en arbetsledare för 
styrgruppen. 

Change team  Denna kallas även Effectiveness and transition team, 
Change steering committee eller Change project team. 

Övriga roller  Communication manager, Consultant och Change 
controlling team. 

 
Fig. 1 Översikt över relevanta förändringsroller i litteraturen. 

Källa: Stummer, M. & Zuchi, D. (2010), Developing roles in change processes – A case 
study from a public sector organisation. International Journal of Project 
Management, 28 (Changes & Projects), s. 385. 
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Stummer och Zuchi (2010) påpekar att både projektrollerna och programrollerna 
är klart definierade i olika standards även om de inte är lika standardiserade i 
praktiken. Förändringsrollerna beskrivs enligt dem också i litteraturen men 
varierar desto mer när det gäller definitioner, mål, arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. De verkar vara mindre standardiserade och syns skifta allt mer i 
litteraturen under senare år (Ibid.). Stummer och Zuchi (2010) föreslår vidare 
följande innehåll i de olika förändringsrollerna: 

Change owner Han/hon ansvarar för det strategiska 
förändringsledarskapet, definierar de strategiska 
behoven, fattar strategiska beslut och beslutar om nya 
förändringsprocesser samt har mandat att stoppa en 
förändringsprocess. De som innehar denna roll är ägare 
eller ledare i organisationen. 

Change manager  Han/hon ansvarar för det operativa genomförandet av 
förändringsprocessen, säkerställer övergången mellan 
förändringsprocessen och att den genomförs enligt 
standards för förändringsledning. De som har denna 
roll är antingen ägare, ledare eller experter. 

Change agent  Han/hon ansvarar för interaktionen med de anställda i 
organisationen och implementering av förändringen, 
vilket inkluderar hantering av motstånd till förändring. 

Change experts  Han/hon förser ombuden med expertkunskaper för att 
fullfölja förändringen. Dessa agerar också vanligen 
som projektledare eller som team-medlemmar i 
förändringsprojekt. 

Att tilldela personer flera olika roller ser Stummer och Zuchi (2010) som ett 
effektivt sätt att uppnå integrering mellan de olika projektfaserna. Genom att t ex 
tilldela förändringsledaren en mer aktiv roll i början av projektet blir denna 
involverad tidigare i förändringsprojektet och kan hålla sig uppdaterad om vad 
som händer redan i planeringsfasen. Antalet personer som deltar i projektet kan på 
detta sätt även begränsas, vilket kan underlätta informationsspridning till alla 
inblandade.  

Men flera olika roller för en och samma person skulle också kunna leda till 
oklarheter och osäkerhet om vad som ingår i den enskildes uppdrag och 
ansvarsområden, om det inte finns en mycket tydlig differentiering mellan de 
olika rollerna. Stummer och Zuchi (2010) föreslår därför att de roller som ingår i 
förändringsprojekt tas fram tillsammans med dem som deltar samt att det även 
klargörs hur rollerna ska tillämpas i praktiken och att det genomförs träning i 
projekt- och förändringsledarskap för de som deltar (Ibid). 

2.1.3 Projektledarens och förändringsledarens aktiviteter 
Enligt Hassner Nahmias och Crawford (2008) genomför projektledare de mest 
vanligt förekommande uppgifter förknippande med projektledning i sig: att leda 
projektgruppen, planera för kostnader, tid och risker samt administrera och 
rapportera progressen i projektet. Hassner Nahmias och Crawford (2008) menar 
att förändringsledaren till skillnad från projektledaren mer fokuserar på att ”sälja 
in” och övertyga individerna och organisationen om förändringen. 
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Crawford och Nahmias (2010, s. 9, i översättning till svenska) har i en fallstudie 
sammanställt de aktiviteter som projektledaren respektive förändringsledaren 
faktiskt utförde mot bakgrund av de behov som fanns i projektet på den aktuella 
arbetsplatsen: 

Projektledare Förändringsledare 

Liknande förändringsrelaterade aktiviteter 

Kommunikation – ordna 
presentationer, representera 
projektteamet vid möten och 
rapportera till sponsorer 

Kommunicera med intressenter och hantera 
deras förväntningar  

Intressenthantering och hantera 
grupper i gränssnittet mot övriga 
projekt  

Intressenthantering 

Planering  Planering av förändringsledning 

Olika aktiviteter 

Hantera resurser, människor, 
budget, scheman och risker  

Förändra beteenden och 
organisationskultur för att nå mål 

Teamutveckling Förbereda användare 

Systemutvärdering Organisationsstruktur 

Projektdefiniering Politisk spridning 

Lösa ärenden Påverkansanalys 

Säljledning Sälja in förändringen 

Strategiska beslut Genomdriva planerna 

Förbereda arbetsmiljö Involvering i arbetsprocessanalyser 

Stänga projekt, från projekt till drift  Utbildning och träning för berörd personal 

Tabell 1 Projektledaren och förändringsledarens aktiviteter. 

Källa: Crawford, L. & H. Nahmias, A. (2010), Competencies for managing change, 
International Journal of Project Management, 28(4), 405-412, (s. 9 i pdf-filen). 

Den studie som Crawford och Nahmias (2010) presenterar visar tydligt att 
projektledaren fokuserar på rena projektledningsuppgifter och utför få rent 
förändringsledarrelaterade uppgifter. 

2.1.4 Projektledarens och förändringsledarens kompetenser 
Projektledare fokuserar på att planera projektet och förändringsledaren fokuserar 
på att planera förändringen (Hassner-Nahmias & Crawford 2008). Hassner 
Nahmias (2009) menar vidare att förändringsledaren även skiljer sig från 
projektledaren genom att fokusera på beteenden i organisationsförändringar.  
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Crawford och Nahmias (2010) anser att rollen som förändringsledare har sitt 
ursprung i en annan disciplin än projektledarens. Projektledaren kan anses ha sin 
bakgrund inom teknik, med fokus på planering och kontroll, medan 
förändringsledaren tenderar att komma från HR (Human Resources) och 
organisationsutvecklingsområdet. Förändringsledarna stödjer organisationerna att 
fatta strategiska beslut samt att utbilda personal i de färdigheter som krävs för att 
kunna förändra och leda förändring. Forskarna drar slutsatsen att projektledare 
inte alltid har rätt kompetens för att leda interna förändringsprojekt i 
organisationer och att en samverkan mellan förändringsledaren och projektledaren 
gynnar projektet som helhet (Ibid.). 

Utifrån den teoretiska bakgrunden om de många rollerna inom förändringsledning 
blir det också tydligt att kompetenserna för en person som arbetar inom fältet för 
förändringsledning kan se olika ut. Detta beror dels på vilken nivå i 
organisationen personen agerar och vilken typ av förändring som ska genomföras. 

En viktig kompetens verkar vara förmågan att hantera motstånd inom 
organisationen, speciellt eftersom människor har psykologiska 
försvarsmekanismer som kan aktiveras när de behöver förändra tankar eller 
beteenden (Jacobsen 2005). Försvarsmekanismerna kan då innebära att individen 
fokuserar på det negativa istället för att se förändringen som en möjlighet för dem 
att utvecklas. Detta i sin tur kan leda till att individen skapar ett motstånd. Ofta 
grundar detta sig på rädsla för det okända och nya. Speciellt förändringar som 
innebär förändringar av grupper och därmed sociala relationer är en stark källa till 
motstånd (Ibid.). 

Ellström och Hultman (2004) beskriver hur en förändring som inte implementeras 
kan upplevas som en pappersprodukt, något som inte realiseras i verkligheten. På 
ett praktiskt plan kan förändringen exempelvis finnas med i en 
introduktionsutbildning och hos projektledare, men förändringsarbetet 
implementeras aldrig, med andra ord den sprids aldrig till vardagen. På så sätt 
lever man med ett dubbelt budskap och i olika världar samtidigt. 

För att nå verklig förändring behöver en förändringsledare ha förmågan att skapa 
uppslutning kring förändringen och i de fall det behövs entusiasmera 
medarbetarna för densamma (Hassner Nahmias 2009). Även Nikolaou et al. 
(2007) visar i sin studie att effektiva förändringsledare har förmågan att ta fram 
mål och kommunicera dem, förmåga att övertyga och förhandla för att skapa 
engagemang för målen och genomföra teambuilding-aktiviteter för att skapa 
trygghet i gruppen. Om syftet och målen med förändringen inte är klart 
kommunicerade och accepterade i organisationen finns en stor risk att den 
önskade förändringen inte uppnås och rinner ut i sanden. 

I litteraturen har följande kompetenser identifierats för förändringsledare. Dessa 
finns inte medräknade som kompetenser för projektledare (Hassner Nahmias 
2009): 

• Analys och utvärdering 
• Kreativitet och utmaning 
• Coaching-färdigheter 
• Förmåga att facilitera 
• Presentationsfärdigheter 
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• Processdesign 
• Lärande och utveckling 
• Handlingsorienterad 
• Strategisk 
• Förmåga att påverka	  

Både projektledare och förändringsledare gör enligt Hassner Nahmias (2009) 
anspråk på rollen att implementera förändring. I projektledarstandards och i 
litteratur om projektledningskompetens finns dock som regel inte något om 
förändringsledning och inte heller något om tillhörande aktiviteter. Hassner 
Nahmias (2009) drar slutsatsen utifrån sin fallstudie att projektledaren i praktiken 
inte tas i anspråk för förändringsledaraktiviteter. Hon pekar på en viktig fråga för 
organisationer: När är det ändamålsenligt att en projektledare ska leda förändring 
och i vilka fall ska en förändringsledare anlitas? 
 
Crawford och Nahmias (2010) menar att det som avgör om en förändringsledare 
verkligen behövs i ett förändringsprojekt beror på hur stödjande kulturen är och 
hur starkt ledarskapet är samt graden av förändring. De föreslår följande matris 
för att avgöra behovet av förändringsledare:  

 
Fig. 2 Matris som visar behovet av förändringsledare i förhållande till svagt 

och starkt ledarskap samt låg eller hög grad av förändring. 

Källa: Crawford, L. & H. Nahmias, A. (2010), Competencies for managing change, 
International Journal of Project Management, 28(4), 405-412, (s. 11 i pdf-filen). 
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Organisationer med svagt stöd i kulturen och/eller ledarskapet ställer krav på att 
det finns en projektledare med starka förändringsledarfärdigheter eller både en 
projektledare och en förändringsledare i förändringsprojektet.   

Graden av förändring i projektet har enligt Crawford och Nahmias också 
betydelse för vilka förändringsledarkompetenser som behövs. Den så kallade 
andra gradens förändring med större strukturella och kulturella förändringar 
ställer högre krav på förändringsledarkompetenser. Även Gareis (2010) och Levy 
& Merry (1986) diskuterar behovet av att kategorisera förändringen utifrån graden 
av förändring. 

En av slutsatserna i studien av Crawford och Nahmias (2010) visar att, förutom i 
projekt där det är mycket liten beteendeförändring som krävs, så kommer 
projektledaren inte ha tid eller den räckvidd som krävs att utföra alla de 
förändringsledningsaktiviteter som behövs för att säkerställa ett lyckat resultat. 
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3 Metod 
För studien tillämpas en kvalitativ metod. I avsnittet redogörs bakgrunden till 
detta val samt det praktiska genomförandet av insamling av data genom 
intervjuer. Här diskuteras även fördelar och nackdelar som metodvalet medfört. 
Därefter följer en beskrivning av hur den vetenskapliga kvaliteten på uppsatsen 
stärkts. Avsnittet ger också underlag till läsaren för egen bedömning av 
tillförlitligheten i studien. 

3.1 Val av metod 
Studien syftar till att bättre förstå hur projektbeställare ser på rollfördelning, 
kompetenser och aktiviteter för förändringsledare respektive projektledare i ett 
internt förändringsprojekt. Valet av metod baseras även på önskan att få mer 
uttömmande svar kring den övergripande frågan: Varför anlitar organisationer 
både en projektledare och en förändringsledare? 

En kvalitativ metod gör det möjligt att samla data genom intervjuer och en verbal 
analysmetod möjliggör förståelsen av människors upplevelser och underliggande 
mönster (Patel & Davidson 2011). Även Dahmström (2011) understryker att när 
det handlar om att visa på resonemang, underliggande förväntningar och känslor 
lämpar det sig bäst att genomföra en kvalitativ studie. Vi har därför valt en 
kvalitativ metod med verbal analysmetod. 

3.2 Praktiskt genomförande 

3.2.1 Val av respondenter 
I vår studie önskade vi få ett brett underlag och data från andra branscher än IT, 
eftersom någon sådan jämförande studie tidigare inte har genomförts kring 
rollerna projektledare och förändringsledare. De sju respondenterna har därför 
valts utifrån kriterierna att de inte tillhör IT-branschen och att de anlitat både en 
projektledare och en eller flera förändringsledare för ett internt 
förändringsprojekt. 

De intervjuade organisationerna återfinns i en myndighet, en kommun, ett 
regionförbund och privata näringslivet inom flyg, försäkring, bank och finans 
samt telekommunikation. 

Med sju respondenter avses sju organisationer. I tre fall har två personer 
representerat en organisation. 

Respondenterna har hittats genom sökningar på nätet för projekt där man valt att 
anlita både en projektledare och en eller flera förändringsledare. Några har även 
inkommit som tips via personliga kontakter. 

Fokus lagts vid organisationer som strax före eller under 2010-talet anlitat både en 
projektledare och en eller flera förändringsledare i samband med ett internt 
förändringsprojekt. 

Eftersom studien är kvalitativ har vi begränsat antalet respondenter men sett till 
att få ett brett urval när det gäller branscher och typ av projekt. 
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3.2.2 Formulering av intervjufrågor 
För att få svar på studiens frågor på bästa sätt och skapa en djupare förståelse för 
forskningsobjektet har vi valt att följa Patel och Davidsons (2011) 
rekommendation för en kvalitativ studie när det gäller frågorna, med en relativt 
hög grad av standardisering och en låg grad av strukturering, liknande en 
journalistisk intervju med semistruktur. 

Den låga struktureringen kännetecknar just kvalitativa intervjuer. En sådan 
intervju ger möjlighet att upptäcka och identifiera den intervjuades uppfattning 
om ett fenomen och av den anledningen måste frågorna vara öppna (Ibid.). 

Den semistrukturerade intervjun som använts har omfattat ett formulär med 
färdiga, öppna frågor som gett respondenterna möjlighet att uttala sig fritt och 
resonera kring frågorna. I några av intervjuerna har följdfrågor ställts för att vi ska 
få svar på grundfrågan. Dessa har markerats med kursiv stil i renskrivningen av 
intervjuerna som bilagas denna uppsatsstudie. 

Tidigare forskning har framförallt fokuserat på fördelning av roller, aktiviteter och 
kompetenser för att få en bild av varför organisationer valt att anlita både en 
projektledare och en förändringsledare. Frågeställningarna har därför utformats så 
att de intervjuade organisationerna tillfrågats om hur de resonerat och tänkt kring 
projektledarnas och förändringsledarnas roller, kompetens och aktiviteter, alltså 
inte främst kring genomförande, metod eller resultat. De ursprungliga frågorna 
har lagts som bilaga till uppsatsen och framgår också av de bifogade renskrivna 
intervjuerna. 

3.2.3 Genomförande 
Intervjupersonerna har kontaktats via telefon och mejl, vilket gjort det möjligt att 
beskriva uppsatsstudien och dess syfte. När det gäller presentationen av ämnet 
samt avtalad tid för intervju har bekräftats via epost. Samtalen har i så lång 
utsträckning som möjligt genomförts genom fysiska möten men även på telefon 
genom trepartssamtal, där såväl respondent som frågeställare och den som fört 
anteckningar varit delaktig. 

Respondenterna har vid samtliga tillfällen fått möjlighet att se frågorna på förhand 
och på så sätt varit väl förberedda på frågeställningarna. 

Svaren och eventuella följdfrågor har antecknats direkt i samband med intervjun. 
För att stämma av med varje respondent att vi uppfattat svaren i en fråga korrekt 
så har respondenterna fått läsa igenom och korrigera samt komplettera intervjun. 
Det underlag som bilagas denna studie har godkänts av respondenten. 

Kvalitativ bearbetning syftar till att skapa en djupare förståelse. Det finns inget 
enhetligt sätt för bearbetning, men en möjlighet är att kategorisera (Patel & 
Davidson 2011). När samtliga intervjuer genomförts har därför data ordnats efter 
de ursprungliga frågeställningarna med särskilt fokus på roll, kompetens och 
aktivitet. 

Även om det är mer vanligt att resultatbeskrivning och tolkning vävs samman i en 
kvalitativ studie (Patel & Davidson 2011), har vi valt att följa handledarens 
riktlinjer i denna uppsats. Först presenteras därför empirin och därefter analysen. 
Redovisningen av den kvalitativa undersökningen utgår från frågeställningarna i 
intervjun och visas överskådligt i tabellform. 
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Uppsatsstudien kan ses som en förlängning av tidigare forskning genom att 
resultaten av studien i analysen jämförts med resultat som presenterats i 
internationella studier av exempelvis	  Crawford och Nahmias (Crawford 2011; 
Crawford & Nahmias 2010; Hassner-Nahmias & Crawford 2008). Jämförelsen 
förväntas ytterligare klargöra projektledarens och förändringsledares roller och 
aktiviteter i förändringsprojekt. 

3.3 Etik  
Respondenterna har informerats om studiens syfte och har själva valt nivå av 
sekretess. Några har valt att visa viss information i samband med intervjun men 
hänvisat till sekretess när det gäller att låta oss lämna sådan information vidare 
som bilagor till uppsatsen. 

Samtliga respondenter har samtyckt till att delta i undersökningen och att låta 
andra ta del av resultatet samt omnämnas vid namn. Eftersom vi uppfyllt 
grundkraven för samtyckande (Patel & Davidson 2011) har vi valt	  att inte ha 
anonymitet. I nästa avsnitt presenteras därför respondenterna vid namn samt deras 
befattning vid respektive organisation. 

3.4 Tillförlitlighet  
Validiteten i en kvalitativ studie handlar om trovärdighet i tolkningen av 
respondenternas livsvärld och om de tillför kunskap om det studerade (Patel & 
Davidson 2011). För att åstadkomma just detta har studien genomförts enligt de 
steg som Patel och Davidson (2011) föreslår för forskning: 

1. Skaffa sig kunskap 

2. Bestämma problemformulering 

3. Bestämma sig för undersökningsgrupp, undersökningsupplägg, teknik att 
samla information 

4. Genomförande 

5. Bearbeta/analysera forskning 

6. Redovisa/rapportera 

Forskningsprocessen som helhet beskrivs också i uppsatsen. 

Det finns olika tekniker för att samla information. Enligt Patel och Davidson 
(2011) bör man välja den som bäst ger svar på vår frågeställning, vilket vi anser 
att vi har gjort. Vi har använt oss av intervju och kan på så sätt presentera 
primärkällor. Samtalen i sin helhet bilagas till uppsatsen, vilket gör det möjligt för 
den som vill, att läsa frågorna och svaren i sitt sammanhang. 

Vid en intervju som genomförs ansikte mot ansikte kan ansiktsuttryck etcetera 
läsas hos respondenten. I två fall har vi haft praktisk möjlighet att genomföra 
sådana intervjuer. Övriga har genomförts som trepartssamtal. Intervjun har ändå 
gett oss det vi behöver för studien och det har aldrig varit vår önskan att anteckna 
uttryck hos respondenten, utan hålla oss till de faktiska upplysningar som ges i 
svaren.  
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För att undvika att respondenternas svar påverkas av hur frågorna ställts har 
intervjuerna enbart bestått av öppna frågor enligt beskrivningen ovan (Patel & 
Davidson 2011). 

3.5 Källkritik  
För teori-delen har vi tagit del av och granskat aktuell forskning. Så långt det varit 
möjligt har bearbetningar undvikits i enlighet med god forskning (Booth et al. 
2011). Vi har också gjort en bedömning om relevans och tillförlitlighet enligt 
följande kriterier (Ibid.): 

• Källan är publicerad av ett ansett förlag. 

• Utgivaren/förlaget använder kunniga granskare av de texter som ges ut. 

• Författaren är en känd forskare och/eller har skrivit flera andra böcker. 

• Källan är nyligen utgiven. 

För empirin har vi använt primärkällor och det samlade underlaget av intervjuer 
med respondenter bifogas uppsatsen. 

Studien baseras på relativt få referenser då underlaget av tidigare forskning kring 
projektledarens och förändringsledarens roller, aktiviteter och kompetenser i 
förhållande till varandra är väldigt begränsad. Vi tror dock inte att detta väsentligt 
påverkar resultatet. Vi tror inte heller att det faktum att referenserna utgår från 
förhållanden i USA och Australien har betydelse för jämförelsen och tolkningen 
av data. 
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4 Empiri 

4.1 Presentation av respondenter 
Inledningsvis presenteras respondenternas respektive organisation i alfabetisk 
ordning. Informationen är elektroniskt inhämtad, i huvudsak från respektive 
organisations hemsida. I två fall har information även hämtats från platsannonser. 
(Se Bilagor.) 

4.1.1 Bengtsfors kommun 
Bengtsfors kommun är en av fem kommuner i Dalsland. Kommunen har knappt 
10 000 invånare. I kommunen finns endast en förvaltning som delas in i: 1. Barn, 
utbildning, kultur och fritid. 2. Vård och omsorg 3. Teknik, internservice och 
lokalförsörjning. 

De intervjuade är anställda inom Vård och omsorg. Svar har lämnats av Ulla 
Nieminen, enhetschef samt Annika Simonsson, projektledare. 

4.1.2 Göteborgsregionens kommunalförbund 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 
kommuner i Västsverige som tillsammans har ca 950 000 invånare. GR:s uppgift 
är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och 
erfarenhetsutbyte inom regionen. 

Svar har lämnats av Lotta Wall som är processledare inom området Barn & unga. 

4.1.3 Länsförsäkringar AB 
Länsförsäkringar består av 23 lokala, självständiga länsförsäkringsbolag som 
samverkar genom ett försäkrings- och utvecklingsbolag, Länsförsäkringar AB. 
Uppdraget är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva 
gruppens strategiska utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger 
skalfördelar och effektivitet för ägarna, d v s de 23 länsförsäkringsbolagen. 

Svar har lämnats av Carin Göransson, Senior Advisor och chef för Leankontoret. 

4.1.4 Migrationsverket 
Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som 
vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha 
svenskt medborgarskap. Myndigheten har verksamhet över hela landet och har 
idag cirka 3 300 anställda. 

Svar har lämnats av Marcus Toremar, chef för Migrationsverkets Leancenter. 

4.1.5 Saab AB  
Saab AB erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt 
försvar och militär säkerhet. De är verksamma i över 100 länder och har omkring 
14 000 anställda. 

Affärsområdet Saab Aeronautics som är ett av totalt sex affärsområden inom Saab 
AB erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur 
och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. 
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Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, 
försäljning och support av Gripensystemet. 

Svar har lämnats av Inge Wiggur, t f kvalitetschef samt rekryterande chef inom 
Aeronautics. 

4.1.6 SEB 
SEB är en av Nordens största banker med 4 000 000 privatkunder, 2 800 stora 
företag och institutioner samt 400 000 små och medelstora företag som kunder. 
De har 16 000 anställda i 20 länder.  

Svar har lämnats av Ulrika Tillberg, Head of Change Management and 
Organisational Development och Kerstin Rickardt, HR Business Partner.  

4.1.7 Telia Sonera  
Telia Sonera är en global koncern som tillhandahåller nätanslutning och 
telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i 
Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. De har sammanlagt 
185,8 miljoner abonnemang och 26 400 anställda. 

Svar har lämnats av Yvonne Djerf, Program Director B2B på Telia Sonera 
Sweden AB samt Åsa Persovin, CEO och Change management consultant på 
Crispo AB som anlitats i det aktuella projektet. 

4.2 Introduktion till redovisningen 
Redovisningen av den kvalitativa undersökningen utgår från de frågeställningar 
(1-7) som utgjorde underlag i samtalen med respondenterna. För att ge en 
överskådlig bild visas resultaten i tabellform. I varje tabell listas respondenterna i 
alfabetisk ordning. 

Rubrikerna följer frågeställningarna. Uppgifterna och citaten är hämtade ur 
renskrivningarna av samtalen med respektive organisation. Samtliga texter finns 
som bilagor till uppsatsen. 

4.2.1 Tidigare erfarenhet av att anlita både projektledare och 
förändringsledare 

Tabellen visar i vilken utsträckning respondenterna har tidigare erfarenhet av att anlita både 
projektledare och förändringsledare för ett projekt. 

Organisation Ja Nej 

Bengtsfors kommun  X 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

 X 

Länsförsäkringar AB ”Det finns flera olika projekt där 
man bygger ett system eller 
skapar nya lösningar. Då måste 
man sedan jobba med hur man 
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ska förändra arbetssättet i 
organisationen, och utgå ifrån 
vad det är för ändrade roller eller 
ändrade arbetssätt som behövs.” 

Migrationsverket 

 

”Efter 2009 har det förekommit i 
ganska många projekt, men inget 
alls dessförinnan.” 

 

Saab AB 

 

”Vi har under det senaste året 
börjat med arbetssättet att 
använda projektledare i 
kombination med 
förändringsledare…” 

 

SEB 

 

”Ja, i projektet IT Services […] 
Ett större förändringsarbete 
inleddes för 1,5-2 år sedan. Det är 
en del av en omstrukturering av 
hela vår support. För IT Services i 
sig har man formulerat mål fram 
till 2020, och sedan delat upp vad 
det är som vi ska förändra, t ex 
nya sätt att arbeta och Mindset, 
Behaviour.” 

 

Telia Sonera 

 

”Ja, totalt under de senaste tre 
åren rör det sig om 40-50 
projekt.” 

 

Tabell 2 Erfarenhet av att anlita både projektledare och förändringsledare. 

4.2.2 Kort beskrivning av projekten och bakgrund till arbetssättet 

I tabellen ges en kort sammanställning av projektnamn, bakgrund och syfte samt 
organisationernas motivering att för projektet anlita både en projektledare och en eller flera 
förändringsledare. 

Organisation Projektets namn Bakgrund/syfte Motivering av valet att 
anlita projektledare 

och förändringsledare 

Bengtsfors kommun 

 

Gemensam 
omsorgsfilosofi – 
Implementering av 
nationella riktlinjer för 
personer med 
demenssjukdom. 

Projektet avslutades 
2013. 

Syftet med projektet var 
att all personal skulle 
bemöta vårdtagare på 
samma sätt. 

Organisationen hade 
tidigare god erfarenhet av 
detta arbetssätt genom 
delaktighet i ett EU-
projekt med flera 
kommuner. 
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Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
(GR) 

 

SamTidigt – Ett projekt 
för samverkan kring barn 
i utsatta miljöer. 

Projektet pågår fram till 
sista januari 2014. 

Projektet är ett 
samverkans- och 
metodutvecklingsprojekt 
för socialtjänst och skola 
i sju GR-kommuner. Det 
handlar om att skola och 
socialtjänst ska kunna ge 
samordnade och 
samtidiga insatser till 
barn i utsatta miljöer 
samt att hitta och 
undanröja ev. 
organisatoriska hinder 
för samarbete runt 
barnen. 

Den omfattande 
administrationen kring 
projektet kräver flera 
projektledare som har 
spetskompetens på varsitt 
område samt skiftande 
kompetenser för att 
komplettera varandra och 
kunna ta ansvar för olika 
områden. 

Länsförsäkringar AB 

 

Ett kund 

Projektet genomfördes 
2000. 

Syftet med projektet var 
att börja arbeta med ett 
nytt och gemensamt 
kundsystem i tre bolag. 

För att klara av att utbilda 
flera tusen personer har 
organisationen lagt upp 
arbetet så att det finns en 
som är ansvarig och under 
honom/henne en eller flera 
ambassadörer på olika 
bolag. Denna/dessa får 
utbildning och utbildar 
sedan i sin tur de andra på 
bolaget. 

Organisationen har 
tidigare erfarenhet hur det 
annars kan bli när man 
”tappar bort det här med 
införandet”. Vid stora 
investeringar ingår därför 
som del i projektet krav 
kring införandet. 

Migrationsverket 

 

Kortare väntan 

Projektet avslutades 
2011. 

 

Syftet med projektet var 
att korta ner 
handläggningstiden i 
asylprocessen. 

Av erfarenhet visste 
organisationen att projekt 
ofta misslyckades vid 
genomförandedelen. 
Därför ville man lägga ner 
mer tid och arbeta 
metodiskt samt följa upp 
förändringsarbetet på 
enheterna. 

Saab AB 

 

Med hänsyn till 
försvarshemlig 
information ger 
respondenten svar kring 
”metodiken för att ta 
fram en produkt”. 

– Organisationen har 
tidigare erfarenhet av att 
det varit svårt att få 
långsiktig accept för en 
viss metod. För att uppnå 
en långsiktig acceptans för 
förändring och säkra 
värdet med förändringen 
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har organisationen börjat 
med ett nytt arbetssätt där 
de mjuka värdena betonas. 

SEB 

 

Way of working 

Detta förändringsprojekt 
har pågått sedan 1,5–2 år. 

Genom projektet har man 
sett över organisationen, 
styrmodell och 
governance och har 
funnit ett antal 
åtgärdspunkter. 

 

Organisationen har en 
erfarenhet av att 
förändringsprojekt 
misslyckas om man inte 
tar med ”People’s side”. 
Utifrån ett behov att kunna 
kommunicera enklare, mer 
kostnadseffektivt och 
smartare vill man därför 
arbeta både med struktur 
och ”människan”. För 
detta arbete har man 
rekryterat personer med 
kompetens för 
ledarutveckling och 
Executive Education och 
har bl a skapat ett nytt 
Curriculum för 
ledarutveckling och gjort 
en ”Change Handbook” 
för att chefer (se Change 
agents nedan) ska förstå 
hur förändringen ska gå till 
och genomföras. 

Telia Sonera 

 

B2B Improvement 
Program 

Så kallas det 
övergripande program 
som pågår kontinuerligt. 
Enligt metodiken man 
tagit fram arbetar man nu 
med fyra faser: Define, 
Design, Implement och 
Monitor. 

 

Delivery Responsibility 

Så kallas det ännu 
pågående projekt som 
respondenten ger som 
exempel. 

Genom programmet 
arbetar man kontinuerligt 
med att införa nya 
arbetssätt och 
kompetenser samt se 
över rollerna inom 
företaget. Målet är en 
ökad kundnöjdhet. 

 

Projektet Delivery 
Responsibility har flera 
delprojekt. Syftet är att 
effektivisera 
kundleveransarbetet. 

Tidigare uppstod problem 
vid implementeringen. 
Därför införde 
organisationen ett steg till 
– Monitor – vilket hjälper 
till att säkerhetsställa 
implementeringen och de 
effekter man vill uppnå. 

I projektet behövs enligt 
respondenten olika typer 
av engagemang och 
kompetens samt en 
förändringsledare som tar 
medarbetarperspektivet. 

Tabell 3 Presentation av projekt och bakgrund till (det nya) arbetssättet. 

Flera respondenter beskriver den problematik organisationen tidigare upplevt, när 
värdet eller effekten av ett projekt tidigare gått förlorad därför att 
implementeringen eller förändringen inte genomförts fullt ut och/eller fått 
acceptans (se Saab AB och SEB). För respondenterna är detta själva bakgrunden 
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till att man idag väljer att anlita både en projektledare och en eller flera 
förändringsledare i projekt. 

Saab AB betonar just vikten av att organisationen ”behöver vara större i 
ihärdigheten att hämta in vinsten”. De hanterar detta genom att fördela rollerna i 
större projekt: ”I större projekt har projektledaren fullt upp med att styra teknik, 
tid och kostnad […] för mjuka värden, att hantera människor, krävs en 
förändringsledares kvalitéer som stöd…”. 

4.2.3 Antal anlitade projektledare respektive förändringsledare i 
projektet 

I tabellen redovisas antalet projektledare och förändringsledare för respektive roll samt eventuell 
avvikande benämning för ”förändringsledare”. 

Organisation Antal projektledare Antal 
förändringsledare 

Eventuella övriga 
roller 

Bengtsfors kommun 

 

1 person 8 personer En demenssjuksköterska 
fanns med som stöd 
under planeringen av 
projektet. 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

 

1 person 

Projektledare nr 3 

2 personer 

Processledare 
(respondenten kallar 
denna roll även 
projektledare nr 1, 
eftersom personen 
rekryterades först av 
ledarna). 

Projektledare nr 2 

Respondenten själv har 
varit aktiv i projektet som 
processledare inom 
området Barn & unga och 
projektägarrepresentant. 
Hon har rekryterat de tre 
projektledarna samt tagit 
fram ansökan 
tillsammans med 
processledaren. 

Länsförsäkringar AB 

 

1 person 

Övergripande 
projektledare 

1 person 

Projektledare för 
införande 
(delprojektledare) 

En eller flera personer 
har varit ambassadörer 
för förändringen på 
bolagen. Dessa kallas 
också införande-
ansvariga. 

Migrationsverket 1 person 15 personer – 

Saab AB 1 person 

(Vid behov även 
delprojektledare) 

4-7 personer 

(Dessa finns central och 
cirkulerar utifrån behov.) 

 

– 
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SEB 

 

1 person Flera 
”förändringsledare” 
Respondenterna kallar 
dessa Change agents. De 
är chefer eller informella 
chefer inom ITS. 

 

– 

Telia Sonera 

 

1 person 1 person 

På programnivå kallas 
personen Change 
manager. 

På projektnivå kallas den 
som leder förändringen/ 
implementeringen för 
implementeringsledare. 

1 person 

Change manager är 
bollplank, utöver 
projektledaren, för 
implementeringsledaren i 
linjen. 

Tabell 4 Antal anlitade projektledare och förändringsledare. 

4.2.4 Aktiviteter för projektledare och förändringsledare 

I tabellen ges en kort sammanställning av projektledarens och förändringsledarens eller 
förändringsledarnas aktiviteter i projektet. 

Organisation Projektledaren och förändringsledarens eller 
förändringsledarnas aktiviteter 

Bengtsfors kommun 

 

Projektledaren har haft ansvar för följande: 

• Planera projektet. 
• Hantera ekonomin. 
• En gång i halvåret kalla förändringsledarna till ett möte för 

utbyte av erfarenheter. 
 

Förändringsledarna har haft ansvar för följande: 

• Genomdriva förändringsarbetet utifrån ett kompendium som 
kommer från projektledaren och styrgruppen. 

• Utbilda all omvårdnadspersonal. 
• Dokumentera vad varje personalgrupp under diskussionerna 

(och utbildningen) kommit fram till samt rapportera detta till 
projektledaren. 

• Ge stöd till teamet och arbetet på avdelningen för att införa 
den nya filosofin. 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

 

Projektledare nr 3 (projektledaren i traditionell roll) har ansvar för 
följande: 

• Projektadministration, budgetarbete, uppföljning och analys 
och transnationella utbyten. 

• Att tillsammans med respondenten, som 
projektägarrepresentant, ha löpande kontakt med 
projektägaren ESF. 
 

Projektledare nr 1/processledare (motsvarande förändringsledare) har 
ansvar för följande: 
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• Deltagande i workshops för att få fram syftet med projektet. 
• Att tillsammans med respondenten, som 

projektägarrepresentant, skriva ansökan. 
• Att under projektet driva processen. 
• Arbeta med metodstöd i pilotverkstäderna. 
• Ta hand om konferenser och andra evenemang. 
 

Projektledare nr 2 (motsvarande förändringsledare) har ansvar för 
följande: 

• Att tillsammans med projektledare nr 1 medverka i 
pilotverkstäder för att stötta och ge verktyg i 
förändringsarbetet. 

Länsförsäkringar AB 

 

Den övergripande projektledaren har haft ansvar för följande: 

• Hålla kontakt med styrgruppen. 
• Hantera budget. 
• Hålla ihop alla aktiviteter i projektet. 
• Ta fram beslutsmaterial. 
• Hålla koll på vad som händer i de olika delarna i projektet 

samt kalla alla delprojektledare till möten för avstämning. 
 

Projektledaren för införande (delprojektledaren) har haft ansvar för 
följande: 

• Planera utbildningar. 
• Ha koll på vilka förutsättningar som finns på de olika bolagen 

att komma igång. 
• Skapa schema för hur man ska rulla ut ett införande. 

 

Ambassadörerna har haft ansvar för följande: 

• Checka av när det passar i organisation att genomföra 
införandet. 

• Checka av hur bolaget ska informeras. 

Migrationsverket 

 

Projektledaren har haft ansvar för följande: 

• Anställa medarbetare, sköta mediekontakter, intern 
information samt hantera ekonomin. 

• Ta hand om de externa kontakterna med Röda korset, FN, 
Statsmakterna, Advokatsamfundet med flera. 
 

Förändringsledarna har haft ansvar för följande: 

• Att finnas vid chefens sida på en enhet. 
• Ta diskussioner som uppstår ute på enheterna kring 

implementeringen. 
• Ge stöd till medarbetarna kring det förändrade arbetssättet. 

Saab AB 

 

Projektledaren har ansvar för följande: 

• Att driva projektet med fokus på teknik, tid kostnad och 
införande. 
 

Förändringsledaren har ansvar för följande: 

• Att stötta och vara resurs för att motivera, skapa förståelse 
och skapa långvarig acceptans för förändringen hos 
medarbetarna så att värdehemtagningen görs. 
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SEB 

 

Projektledaren har haft ansvar för följande: 

• Att under en tydligt avgränsad tid hjälpa ledningen att få 
struktur på projektet: mappa olika strömmar (olika personers 
arbeten i projektet), planera schema etcetera. 

• Hämta in uppgifter från cheferna på olika avdelningar. 
• Den övergripande funktionen att styra projektet och hålla 

ihop helheten, med andra ord koll på struktur, aktiviteter, 
planer och uppföljning. 
 

Change manager ska: 

• ställa sig bakom förändringen eller ange skäl varför de inte 
gör det, 

• vara ett språkrör för sina medarbetare, 
• skapa mening – så att alla ska kunna förstå förändringen och 

att det skapas en relation och commitment, 
• genomföra training sessions och fortsätta en dialog i sina 

respektive avdelningar kring mindset & behaviour-frågor 
utifrån organisationens guiding principles, 

• fånga in ”what is cooking” i organisationen och göra 
”spaningar” för att se i vilken fas man befinner sig i. 

Telia Sonera 

 

Både projektledaren och förändringsledaren har ansvar för följande: 

• Delaktighet i Design-fasen när implementeringsplanen tagits 
fram. (Planen beskriver vad som ska implementeras, hur 
implementeringen ska gå till, vilka som påverkas, hur dessa 
ska utbildas/informeras, vem som ansvarar för vad samt hur 
mätning ska ske, liksom risker etcetera.) 

• Rapportering i Monitor-fasen. 
 

Projektledaren har ansvar för följande: 

• Skapa implementeringsplanen i Design-fasen. 
• Driva projektet och designa leverablerna i Design-fasen. 

 
Implementeringsledaren har ansvar från Implement-fasen för följande: 

• Att utföra implementeringen enligt implementeringsplanen. 
• Hålla utbildningar. 
• Mäta så att ”man jobbar på det nya sättet i alla 

organisationer”. 

Tabell 5 Fördelning av aktiviteter mellan projektledare och förändringsledare. 

Flera av respondenterna ger en samstämmig bild av vilket fokus som man anser 
att projektledare respektive förändringsledare ska ha. Saab AB menar till exempel 
att ”projektledarna ofta blir de som fokuserar på och blir uppmärksammade på 
den tekniska lösningen; de åstadkommer rätt sak, i rätt tid och till rätt kostnad”. 
Angående förändringsledaren menar respondenten att ”[hans/hennes] tyngdpunkt 
är att hantera de mjuka värdena…”. 

Förändringsledaren beskrivs av Telia Sonera som ”en förlängd arm för att 
genomdriva förändringen” och säger att man genom en sådan person också får ett 
medarbetarperspektiv: ”Någon som kommer från linjen, som sitter med ett 
ägarskap kring det som implementeras och som är beroende av den förändringen 
själv.” Bengtsfors kommun nämner att ”förändringsledaren skulle vara till stöd 
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för teamet och arbetet på avdelningen”. Migrationsverket talar i samma stil om 
förändringsledaren som någon som ger stöd ute i verksamheten: 

Enheterna började med tomma skrivbord, hela den interna 
processen var sedan annorlunda […] Först hanterade man ett 
ärende enligt det nya sättet och sedan ökades antalet ärenden och 
takten gradvis. Mot slutet gick förändringsledaren runt i 
korridorerna och kollade så att arbetet flöt på. Han/hon var stöd till 
både chefer och medarbetare. 

4.2.5 Har förändringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans 
eller var och en för sig? 

I tabellen redovisas i vilka faser och kring vilka aktiviteter som förändringsledare och 
projektledare arbetat tillsammans respektive var och en för sig. 

Organisation Tillsammans Var och en för sig 

Bengtsfors kommun 

 

Vid något eller några tillfällen har 
projektledaren mött 
personalgruppen tillsammans med 
förändringsledaren och då i syfte 
att ge tekniskt stöd. 

Projektledaren och 
förändringsledarna har i stort sett 
arbetat var och en för sig. 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

 

Projektledare nr 1/processledaren 
jobbar nära projektledare nr 2. 
Genom att de har olika 
kompetensområden utgör de ett 
stöd för varandra, och deltagarna i 
pilotverkstäderna. 

Tillsammans (och ibland var och 
en för sig) ger de verktyg i 
förändringsarbetet och samlar 
även information om sådant som 
fungerar på samma sätt i de olika 
kommunerna. 

Respondenten kommenterar att 
”ibland överlappar de gränserna 
i respektive roll, vilket är både 
bra och oundvikligt […] Deras 
olika kompetensprofil 
kompletterar varandra och deras 
funktioner faller sig naturligt”. 

Projektledare nr 1/processledaren 
har tillsammans med 
projektägarrepresentant tagit fram 
ansökan. 

Projektledare nr 2 rekryterades när 
ansökan blev beviljad. 

Projektledare nr 3 har ensamt 
ansvar för projektadministration 
och budget. (Se företeckning av 
aktiviteter ovan.) 

Länsförsäkringar AB 

 

Den övergripande projektledaren 
har projektmöten med 
projektledaren för införande 
(delprojektledaren). 

Inledningsvis har projektledaren 
för införande (delprojektledaren) 
arbetat tätt ihop med 
ambassadören/erna för att se till 

– 
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så att de har rätt utbildning och 
kompetens. Sedan har man gjort 
uppföljningar kring hur det går 
med införandet på bolaget. 

Migrationsverket 

 

Respondenten har varit chef för 
förändringsledarna. Det har 
varierat hur mycket han varit 
inblandad i förändringsarbetet på 
de olika enheterna. 

Respondenten och 
förändringsledarna har 
tillsammans med konsulter tagit 
fram en handbok. 

Projektledaren har haft 
chefsansvar. 

Förändringsledarna har haft 
funktionen att ge stöd under 
förändringsarbetet på enheterna. 

Saab AB 

 

Projektledaren får visst stöd av 
förändringsledaren redan i 
inledningen av projektet. 

Förändringsledaren får begränsat 
stöd av projektledaren under 
implementeringen (där linjen 
övertar ansvaret att driva 
värdehemtagningen). 

Projektledaren arbetar till största 
del ensam i inledningen av 
projektet. 

Förändringsledaren arbetar till 
största delen ensam vid 
implementeringen med ”ett större 
ansvar när det gäller det 
långsiktiga att ta hem värdet av 
projektet”. 

SEB 

 

– Projektledaren har haft ett 
begränsat uppdrag under cirka tre 
månader och då hjälpt ledningen 
att få struktur på projektet. 
Samtidigt påpekar respondenten 
att projektledaren och Change 
agents ”har varit i ett beroende-
förhållande till varandra 
[eftersom] mycket som kommer 
från projektet är ju sådant som 
cheferna/Change agents ska 
utföra”. 

Telia Sonera Projektledare och 
förändringsledare arbetar nära 
varandra för att fastställa 
innehållet i 
implementeringsplanen. 

Vid behov som 
implementeringsledaren 
uppmärksammar kan 
projektledaren rycka in och ge 
stöd vid implementeringen, för att 
exempelvis förklara modellen. 

Projektledaren har huvudansvaret i 
Design-fasen.  

Implementeringsledaren arbetar 
mer självständigt och på egen 
hand i Implement-fasen, men har 
dessförinnan varit delaktig i 
Design-fasen. 

Tabell 6 Samarbeten och faser för projektledare och förändringsledare. 
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4.2.6 Kompetenser för projektledare och förändringsledare 

I tabellen ges en kort sammanställning av organisationens förväntade kompetenser för 
projektledare och förändringsledare. 

Organisation Projektledares och förändringsledares kompetenser 

Bengtsfors kommun 

 

Projektledaren skulle ha kompetens för följande: 

• Skriva ansökningar. 
• Hantera budget. 

 
Förändringsledarna skulle ha kompetens för följande: 

• Ett gediget intresse av verksamhetsutveckling. 
• Ett gott bemötande mot vårdtagare. 
• Omgivningens förtroende och vara en person som andra ”respekterar 

och lyssnar på”. 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

 

Projektledare nr 3 har följande kompetens: 

• Dokumenterad erfarenhet som projektledare. 
• Erfarenhet av projektadministration, budgetarbete och upphandling 

samt erfarenhet av nationella/internationella projekt och 
nätverk/utbyten. 
 

Projektledare nr 1/processledaren har följande kompetens: 

• Spetskompetens för att driva förändringsprocesser och 
metodutveckling. 

• Erfarenhet av kommunal verksamhet. 
 

Projektledare nr 2 har följande kompetens: 

• Bakgrund som lärare och har även arbetat inom socialtjänsten. 
• Erfarenhet av både strategiskt samverkansarbete och arbete med 

utsatta barn. 
• Personen är väl förtrogen med skolans värld och väl förtrogen med 

samarbetet mellan skola och socialtjänst. 

Länsförsäkringar AB 

 

Den övergripande projektledaren ska ha följande kompetens: 

• Förmåga att leda, planera, strukturera. 
• Känna till organisationens utvecklingsprocess och kunna följa 

projekten. 
• En språklig förmåga för att kunna ta hand om underlag till styrgrupper 

m fl. 
 

Projektledare för implementering (delprojektledaren) ska ha följande kompetens: 

• Kunna planera och organisera. 
• En pedagogisk förmåga och kunna se var bolagen befinner sig och vad 

de behöver hjälp med. 
• Kunna lyssna av, och förstå vad som händer. 
• Insikt hur man gör för att få personer att vilja förändra sitt arbete. 

 
Ambassadörerna ska ha följande kompetens: 

• Vara receptiva mot det nya för att kunna lära ut det. 
• Kunna vidareförmedla frågor de inte kan svara på själva. 
• Vara kommunikativa för att få verksamheten att lyssna.  
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Migrationsverket 

 

Projektledaren har examen i juridik och sociologi samt har arbetat på 
myndigheten i nästan 10 år, vilket med andra ord gett honom mycket praktisk 
erfarenhet, ett kontaktnät och internt förtroende. 

Förändringsledarna i projektet har haft följande kompetens: 

• Intresse och goda egenskaper för förändringsarbete. 
• God kunskap om Migrationsverkets processer. 
• Intresse för och kunna tänka utanför ”lådan”. 
• En verbal förmåga och kunna ta en diskussion. 
• En pedagogisk ådra. 
• Empati. 

Saab AB 

 

Projektledaren ska ha följande kompetens: 

• Erfarenhet av projektledning (helst i större projekt vara senior 
projektledare). 

• Driv. 
• Kunskap om ekonomi och teknik. 

 
Förändringsledaren ska ha följande kompetens: 

• Förmåga att motivera och engagera andra. 
• Förmåga att samarbeta med, och hantera människor. 
• Kunskap om det som han/hon behöver förändra. 
• Tekniskt intresse, så att han/hon kan uttrycken i branschen och förstår 

behoven. 
• Vara insatt i Lean och olika förändringsmodeller. 

SEB 

 

Projektledarna förväntas vara duktiga på följande: 

• Kunna strukturera upp stora mängder information. 
• Kunna strukturera upp detaljer. 
• Hantera metoder och verktyg. 

Följande förväntningar finns för Change agents: 

• Att de har en Management profile och kan leda. (Vid rekrytering till 
tjänster på SEB omnämns detta som Drive Change.) 

• De är en förebild, en Role Model i sitt sätt att arbeta. 
• Det har ett Mindset som organisationen vill se mer av, till exempel att 

man är med och tar ett helhetsgrepp, kan jobba flexibelt, rycka in för 
att lösa saker och ta ansvar för hela leveransen. 

Telia Sonera 

 

Projektledaren ska ha följande kompetens: 

• Kunskap om metodiken. 
• Förståelse kring förändring och hur man bäst jobbar kring 

kundleveransprojekt på marknaden. 
 

Förändringsledaren ska ha följande kompetens: 

• Förmåga att få med sig medarbetare i förändringen. 
• Kunna förklara och kommunicera på ett sätt som är anpassat till 

verksamheten: ”Implementeringsledaren ger ju tidigt [i Design-fasen] 
sin syn på förändringen och påverkar förändringsprojektet.” 

Tabell 7 Förväntade kompetenser hos projektledare och förändringsledare. 

Utöver de uppgifter som framgår i tabellen har det framkommit att exempelvis 
Saab AB ”ser en risk att få en projektledare som en stark ledare med mindre 
betoning på ’human-kompetensen’”. Respondenten anser också att en 
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förändringsledare kan lära sig teknik men att det är svårare ”att ta till sig en 
talang att hantera andra människor”. 

Det är även intressant att notera att respondenterna i första hand valt (och väljer) 
att internrekrytera sina förändringsledare (se Bengtsfors kommun, Telia Sonera, 
Saab AB, SEB, Länsförsäkringar AB och Migrationsverket). Flera respondenter, 
däribland Telia Sonera, menar att man inte kan ta en implementeringsledare 
utifrån: ”Då skulle man snabbt behöva bygga upp ett nätverk och skapa 
förtroende. Utan förankring i linjen skulle han/hon inte heller se och förstå hur 
stor förändringen är.” På Länsförsäkringar AB har det förekommit att man gjort 
externrekryteringar. Vid sådana tillfällen menar respondenten att de som tas in 
måste sätta sig in i organisationens arbetssätt ordentligt eftersom de kommer att 
sitta med styrgrupper. 

En sammanställning visar att förändringsledaren hos de olika respondenterna 
genomgående är väl förtrogen med verksamheten. På Bengtsfors kommun var de 
alla undersköterskor, förutom två som var sköterskor i projektet. Respondenten 
menar att man var noga i sitt urval: ”Vi handplockade ju personal och dessa hade 
erfarenhet av den breda problembilden vid demenssjukdomars olika stadier.” 

Även Migrationsverket beskriver hur organisationen handplockade de första 
förändringsledarna. De, liksom Bengtsfors kommun, valde då personer med lång 
erfarenhet av verksamheten: ”De första tre hade jobbat inom organisationen 
länge som chef, kvalificerad jurist samt logistikexpert.” Hos SEB finns till och 
med en uttalad filosofi ”som bygger på att man vill att SEB:s chefer och 
nyckelpersoner ska vara förändringsledare”. 

Flera av respondenterna nämner utbildningar, anpassade utifrån förkunskaper och 
erfarenhet, (mestadels interna, men även några konsult-baserade och train the 
trainer-metodik) som förändringsledarna får möjlighet att ta del av inför sin 
uppgift (se Bengtsfors kommun, Migrationsverket, Saab AB). 

4.2.7 Framgångsfaktorer för projekten och samlad erfarenhet 

I tabellen visas de framgångsfaktorer som respondenterna upplever är viktiga för att 
förändringsprojekten ska lyckas samt den samlade erfarenheten uttryckt i lärdomar. 

Organisation Framgångsfaktorer 

Bengtsfors kommun 

 

”…det som har gjort att det lyckats bra är att förändringsledaren talar 
personalens språk. De har kommit åt vardagen, inte blivit så styrda 
uppifrån utan pratat sinsemellan […] Alla har varit på samma nivå, 
vilket varit bra…” 

”Det blev framgång också därför att vi rekryterande internt.” 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

”…stabilitet i projektet eftersom de är tre som leder det […] Det finns 
en arbetsglädje och en möjlighet att dela bördor, en grundtrygghet. De 
har respekt för varandras kompetenser.” 

Länsförsäkringar AB ”Det var positivt att delprojektledaren och ambassadörerna kunde ha 
fokus på själva införandet. Om man ska tänka på alla andra delar 
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 också, då orkar man inte, får inte full kraft. Man har också kunnat 
välja personer som haft rätt kompetenser i den här frågan.” 

Migrationsverket 

 

”Utan förändringsledarna hade projektet varit utsiktslöst. Vi lyckades 
med det vi sa att vi skulle. Vi förändrade asylprocessen […] Vi hade 
[även] lyckats hålla den rättsliga kvalitén och ändå gjort något åt 
handläggningstiderna.” 

”En av framgångsfaktorerna: Tidigare år har en generaldirektör 
skrivit dokument ’nu ska det se ut så här’, men nu handlade det inte 
bara om att skicka ut ett papper utan också om att en person såg till att 
det genomfördes. Förändringsledarna hade en handbok i Powerpoints-
form, de visst vad de skulle göra, vilka personer de skulle möta och 
vilka möten de skulle genomföra, enligt ett fastlagt schema.” 

Saab AB 

 

”För oss har detta att vi kallar det förändringsledare varit en bra 
’ursäkt’ att ändra attityd och stil […] Vi har också tagit bort den 
ekonomiska diskussionen och gjort den till en underordnad fråga. 
Förändringsledaren finansieras nämligen centralt och hör till staben. 
Så kostnad för förändringsledaren ligger inte i projektet.” 

SEB ”Att arbeta med både projektledare och Change agents är bra men det 
krävs väldigt mycket kring samverkan mellan de två rollerna och 
väldigt mycket kring kommunikation, att kunna kommunicera samt att 
lyfta sig till en strategisk position, så som att kunna inta 
helikopterperspektivet och att inse hur viktigt det är att kroka arm 
mellan projektledaren och Change agents. Om man lyckas på dessa 
nivåer så tror jag att man kan lyfta ett förändringsarbete och 
förhoppningsvis komma längre i sin förändring inom organisationen.” 

Telia Sonera 

 

”Det är viktigt att ha rätt person som implementeringsledare, med rätt 
kompetens, erfarenhet, och att personen är med tidigt i faserna, samt 
har en vilja att genomföra förändringen och känna stöd uppifrån.” 

”Det är viktigt med envishet och uthållighet. Man måste ha stöd 
uppifrån och motivera varför vi måste förändra…” 

”Det finns en fast sluttid. Och vi har även alltid en monitor-tid […] Det 
krävs alltid ett beslut innan vi kliver ur Monitor-fasen.” 

 Eventuella lärdomar 

Bengtsfors kommun 

 

”Vi hade kanske kunnat ge förändringsledarna en mer gedigen 
utbildning, inte bara en introduktion i hur man arbetar med grupper 
utan en utbildning med fokus på mötet med dementa. Visst har de 
erfarenhet, men en utbildning hade stärkt dem. Det hade vi dock inte 
tid till.” 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

”Det som är mindre bra är att alla jobbar deltid – ingen har heltid. 
Och det säger sig självt, att de har andra uppdrag som konkurrerar om 
deras tid. Det har varit en utmaning för dem.” 
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Länsförsäkringar AB 

 

– 

Migrationsverket 

 

”En del chefer kände sig överkörda. En del kanske inte hjälpte till så 
mycket som de skulle (cheferna), vilket är klassiskt. Det nya 
arbetssättet innebar en förändring i deras roll också.” 

”Vi följde data och statistik så att den föll ut som vi tänkt, och iakttog 
om förändringsledaren också bekräftade att medarbetarna ’fattat 
grejen’. Vissa ställen förlängde vi utrullningen på. I en del enheter höll 
vi flera utbildningar. Vi fick anpassa oss efter hur det såg ut. På något 
ställe kom vi tillbaka och repeterade, gjorde om hela processen. Det 
gäller främst de första enheterna som inte blev utrullade på det sätt 
som de senare. Så vi gjorde en repetition med dem.” 

Saab AB 

 

Genom att tydliggöra rollerna för projektledaren och 
förändringsledaren undviker man situationer där viss konkurrens annars 
kan uppstå. 

SEB 

 

”Vi vill få igång chefernas dialog med medarbetarna […] Detta ska vi 
arbeta vidare med under hösten.” 

”Vi ser också att vi behöver jobba mer inför nyrekryteringar av chefer 
så att de även har kompetens som förändringsledare. Det är ju den 
kompetens som vi har störst behov av inom organisationen.” 

”… man skulle kunna involvera varandra som projektledare och 
förändringsledare mer i förändringsledningen än vad som hittills har 
skett […] inom områden som kommunikation, Culture och Mindset.” 

Telia Sonera 

 

”Vi har fått jobba mycket med mätning. Och det har varit svårt med 
rapportering för linjechefer som inte är vana att arbeta med projekt.” 

”Mätningen har varit viktig […] Utan mätning hade vi inte kommit 
någon vart […] Vi har delat ut pris […] för bra implementering.” 

Tabell 8 Framgångsfaktorer och lärdomar kring interna förändringsprojekt. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras de resultat som presenteras i empirin. Här beskriver vi 
även de slutsatser vi drar från resultaten. Ordningen i avsnittet följer ordningen i 
föregående kapitel. Eftersom vi här vill fokusera på de viktigaste resultaten görs 
dock ett visst sammandrag och några av resultaten under två eller flera rubriker 
diskuteras här under en gemensam rubrik. 

5.1 Tidigare erfarenhet och bakgrunden till (det nya) 
arbetssättet att driva förändringsprojekt 
Som Tabell 2 visar har fem av sju respondenter erfarenhet av att anlita 
projektledare och förändringsledare för interna förändringsprojekt tidigare. Med 
undantag för Länsförsäkringar AB är detta ett relativt nytt sätt att arbeta för 
organisationerna. Det sträcker sig högst tre år tillbaka i tiden. För två av sju är det 
första gången överhuvudtaget som man använder sig av både en projektledare och 
en eller flera förändringsledare. 

För samtliga projekt som respondenterna diskuterar betonas arbetet med ”mjuka 
värden”/”människan” för att nå en förändring (se exempelvis SEB och Saab AB i 
Tabell 3). Den gemensamma bakgrunden hos i stort sett alla organisationer för 
detta (relativt) nya sätt att driva förändringsprojekt är följande: 

• Erfarenheten av att förändringsprojekt inte få avsedd effekt just vid 
införandet/implementeringen och upplevelsen av att man måste säkra 
värdet med förändringen, eller som en Saab AB uttrycket det: ”ihärdighet 
att hämta in vinsten”. 

• Ett uppenbart behov av olika kompetenser i ett omfattande (och komplext) 
projekt (se GR och Länsförsäkringar AB) samt fördelning av aktiviteter 
och ansvar för att underlätta för projektledaren men också ett bättre sätt att 
”hantera människor” och skapa acceptans för förändring (se Saab AB, 
SEB, Telia Sonera). 

• Erfarenheten av lyckade projekt där både projektledare och 
förändringsledare förekommit (se Bengtsfors). 

Erfarenheten av att organisationer misslyckas med att genomdriva förändringar 
har uppmärksammats i tidigare forskning (Beer & Nohria 2000; Kotter 1995). 
Storm och Mäkelä (2013) pekar på att storleken av förändringen kan vara 
avgörande för vilka roller som tillsätts i projektet. De nämner också att bristen på 
viss kompetens – utöver sådana som kan relateras till generell projektledning – 
kan leda till svårigheter att genomföra eller slutföra projektet. Så långt 
överensstämmer våra resultat med tidigare forskning, framförallt när det gäller 
upplevelsen av att projektledarens roll behöver stärkas och/eller kompletteras för 
att förändringsprojekt ska lyckas. 

Även Crawford och Nahmias (2010) menar att projektledaren som regel inte har 
tillräckligt med tid och inte heller klarar av att täcka in och utföra alla de 
förändringsledningsaktiviteter som behövs för att säkerställa ett lyckat resultat. 
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5.2 Val av antal projektledare och förändringsledare 
Som framgår av Tabell 4 har antalet projektledare och förändringsledare varierat i 
de olika projekten som respondenterna hänvisar till. Genomgående syns dock en 
trend att man för projektet valt en projektledare men flera förändringsledare. 

Hos flera av respondenterna liknar en av förändringsledarens roller den som 
Stummer och Zuchi (2010) beskriver som Change agent med ett visst delansvar 
att interagera med de anställda i organisationen i samband med implementering av 
förändringen. ”Ett större antal förändringsledare” leder tankar även till det som 
Stummer och Zuchi (2010) benämner som Change team. 

Uppdelningen av roller hos respondenterna bekräftar tidigare forskning att 
förändringsrollerna varierar men också tillsammans kompletterar varandra och 
skapar en integrering mellan de olika projektfaserna. (Ibid.). Detta syns tydligt 
hos Länsförsäkringar där en person varit projektledare för införande. Denne har i 
sin tur fått hjälp av ambassadörer eller så kallade införande-ansvariga. 

Storm och Mäkelä (2013) har i sin studie omnämnt den förvirring kring roller som 
en organisation kan uppleva. En sådan tendens till ”förvirring” kan ses hos 
Göteborgsregionens kommunalförbund, där respondenten talar om projektledare 
nr 1, nr 2 och nr 3. Om man ser till de aktiviteter som projektledare nr 3 utför 
(sammantaget med förväntade kompetenser) skulle denna person kunna ses som 
projektledaren. De övriga två skulle på samma sätt kunna ses som 
förändringsledaren. Deras aktiviteter och kompetenser kompletterar varandra just 
i denna roll. 

5.3 Projektledarens och förändringsledarens aktiviteter 
– var för sig och tillsammans 
Av studiens resultat (se Tabell 5 och 6) framgår att organisationerna ser 
samstämmigt på vilka aktiviteter man förväntar att en projektledare ska utföra, 
framförallt följande: 

• Planera och hålla ihop projektet och dess aktiviteter. 

• Hantera ekonomin. 

• Strukturera information om projektet. 

• Hålla kontakt med (externa och/eller interna) intressenter. 

Av studiens resultat framgår att organisationerna ser samstämmigt på vilka 
aktiviteter man förväntar att en förändringsledare ska utföra, framförallt följande: 

• Planera och hålla i utbildning av personal/medarbetare. 

• Skapa meningsfullhet kring förändringen. 

• Ge stöd till teamet och arbetet på en avdelning/enhet för att införa det nya 
arbetssättet. 

• Stå för medarbetarperspektivet, både under planering och genomförande 
av förändringen. 
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• Ge feedback kring själva implementeringen och återkoppla till 
projektledaren hur väl och i vilken fas de som omfattas av förändringen 
tagit denna till sig och arbetar utifrån densamma. 

Hos Kotter (2001) finns en grov uppdelning mellan ”management” och 
”leadership”. Respektive roll återspeglas i projektledarens och 
förändringsledarens aktiviteter genom att den förstnämnda oftast hanterar 
planering, budgetering samt kontroll och den sistnämnde oftast hanterar 
målinriktning och motivering – d v s driv för förändring. 

Även Ekelund och Henriksson (2006) menar att projektledaren står för den 
tekniska kompetensen och att förändringsledaren mer arbetar med de mänskliga 
faktorerna. Storm och Mäkelä (2013) har inte haft som huvudfokus att beskriva de 
aktiviteter som projektledaren och förändringsledaren utför. I grova drag 
reflekterar deras respondenter ändå det som respondenterna i vår studie nämner, 
nämligen att förändringsledaren stöttar chefer och andra medarbetare vid 
implementeringen av förändringen och på så sätt tar en del av ansvaret i ett 
förändringsprojekt. 

På samma sätt som respondenterna i vår studie beskriver Stummer och Zuchi 
(2010) projektledarens ansvar vara professionell projektledning medan 
förändringsledaren i olika roller ges ansvar för det operativa genomförandet av 
förändringsprocessen och interaktionen med de anställda i organisationen samt 
förser ombuden med expertkunskaper för att fullfölja förändringen. 

Crawford och Nahmias (2010) studie visar att de aktiviteter som projektledaren 
respektive förändringsledaren gör mestadels skiljer sig åt. Framförallt är det 
tydligt att projektledaren enligt deras fynd (se Tabell 1) mest ägnar sig åt rena 
projektledningsuppgifter och utför få förändringsledarrelaterade uppgifter. 
Respondenterna i vår undersökning ger en samstämmig och med tidigare 
forskning överensstämmande bild. 

Crawford och Nahmias (2010) nämner att både projektledaren och 
förändringsledaren har några likartade aktiviteter. Bland annat kommunikation 
och hantering av intressenter och deras förväntningar. Respondenterna i vår studie 
ger också denna bild, om Crawford och Nahmias forskning kan tolkas så att även 
medarbetare ses som intressenter. På exempelvis Migrationsverket håller 
projektledaren i mediekontakter och förändringsledaren hanterar de diskussioner 
som uppstår på enheterna. 

Två av våra respondenter har valt att låta förändringsledaren vara aktiv i 
utformningen av planen eller beskrivningen av syftet med förändringen (se GR 
och Telia Sonera). Även SEB uppger att chefen som ansvarar för 
förändringsimplementeringen i ett tidigt skede får möjlighet att acceptera eller 
ifrågasätta förändringsplanen. Resultatet bekräftas i teorin: Stummer och Zuchi 
(2010) menar att organisationer kan uppnå en mer effektiv integrering mellan de 
olika projektfaserna genom att tilldela personer flera olika roller. Till exempel 
nämner de att förändringsledaren kan ha en mer aktiv roll i början av projektet. 

Det som nämns helt kort i Storm och Mäkeläs (2013) studie om delansvar vid en 
viss tidpunkt reflekteras även hos våra respondenter. I flera fall beskriver de hur 
förändringsledaren visserligen tagit ett delansvar för utformningen av planen för 
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förändringsprocessen men framförallt varit huvudansvarig under det som kan 
kallas implementerings-fasen. 

5.4 Projektledarens och förändringsledarens 
kompetenser 
Av studiens resultat framgår att organisationerna ser samstämmigt på vad som är 
projektledarens kompetenser, detta gäller framförallt: 

• Duktig på att formulera sig i skrift och framställa underlag till styrgrupper 
och andra intressenter. 

• Ekonomiskt kunnig. 

• Erfarenhet av projektledning och kunskap om metoder och verktyg. 

• Förmåga att leda. 

• Förmåga att planera. 

• Förmåga att strukturera information. 

Av studiens resultat framgår att organisationerna ser samstämmigt på vad som är 
förändringsledarens kompetenser, detta gäller framförallt: 

• Erfarenhet av och intresse för organisationens verksamhet. 

• Förmåga att ”lyssna” och ”ta in” medarbetarnas perspektiv. 

• Förmåga att undervisa andra. 

• Förmåga att skapa förståelse och motivation för förändringen hos 
medarbetarna. 

Respondenterna uppfattar med andra ord att en projektledare och 
förändringsledare bör ha olika kompetens, vilket är ganska logiskt med tanke på 
att man förväntar sig att det ska utföra olika aktiviteter. De kompetenser som 
framförallt betonas för förändringsledaren är förmågor som hör ihop med mjuka 
värden och att kunna hantera människor samt meningsskapande kring 
förändringen. Tidigare forskning visar att det är just sådana kvaliteter som 
uppfattas som viktiga i förändringsarbetet (Hassner Nahmias 2009; Nikolaou et al. 
2007). 

5.5 Framgångsfaktorer 
Flera respondenter (se Bengtsfors kommun, Migrationsverket, Saab AB och SEB) 
nämner interna utbildningar som ska stärka förändringsledaren i sin roll. 
Forskning betonar betydelsen av sådana inslag (Crawford & Nahmias 2010; 
Storm & Mäkelä 2013). Higgs och Rowland (2010) lyfter också fram att ledaren 
som individ bör få möjlighet att öka sin självkännedom och ser coaching samt 
feedback som en möjlighet att uppnå detta. 

Sammantaget har de flesta framgångsfaktorer redan påtalats i samband med att de 
kompletterande kompetenserna hos projektledaren och förändringsledaren 
presenterats (se ovan). Helt kort ger respondenterna bilden av att dessa roller 
lyckas tillsammans eftersom: 
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• Förändringsledaren står så nära de människor och den verksamhet där 
förändringen ska genomföras. 

• De tillsammans skapar en stark och trygg ledning. 

• Personerna var för sig kan fokusera på de aktiviteter som var och en av 
dem ska genomföra. 

Crawford och Nahmias (2010) nämner att för förändringsprojektet ska lyckas 
behövs följande kompetenser hos en eller flera ledare: förmågan att påverka, 
förmågan att övertyga. Nikolaou et al. (2007) påtalar förmågan hos 
förändringsledaren att skapa engagemang och skapa trygghet i gruppen. Tidigare i 
analysen har vi även nämnt om forskning som pekar på att det är mer effektivt att 
dela upp rollerna i ett förändringsarbete (Stummer & Zuchi 2010). 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi studiens genomförande och resultat samt ger förslag 
på fortsatt forskning. 

6.1 Genomförande och resultat 
I denna magisteruppsats har vår huvudfråga varit: Varför väljer organisationer att 
anlita både en projektledare och en förändringsledare? För att få svar har vi 
studerat rollfördelningen och vidare vilka aktiviteter som projektledaren 
respektive förändringsledaren förväntas utföra samt vilka kompetenser som 
förväntas finnas hos projektledaren respektive förändringsledaren. 

Vi har haft som mål att resultatet av denna studie ska kunna göra det tydligare för 
organisationer som tänker driva interna förändringsprojekt att avgöra vilka roller 
som behövs och vilken kompetens som krävs för bäst genomförande. 

Som resultatet av undersökningen visar har respondenterna gett en ganska 
samstämmig bild av behovet att projektledarens roll kompletteras med ytterligare 
en eller flera roller. Vad denna roll kallas skiftar något, men genom de aktiviteter 
och kompetenser som listas framgår det tydligt att förändringsledaren har en 
annan roll vid sidan om projektledaren och tar i betydligt större utsträckning hand 
om själva implementeringen och de mjuka delarna, d v s organisationens 
mänskliga resurser. 

Anledningen till att flertalet respondenter valt att anlita mer än en 
förändringsledare tror vi kan förklaras med att förändringen berör ett så stort antal 
personer i verksamheten. Det handlar ju ofta om att ett nytt system eller arbetssätt 
ska användas av flera hundra medarbetare i en organisation. Rimligtvis bör då 
själva implementeringen lyckas bättre med fler förändringsledare som är med och 
handleder i själva förändringsprocessen. 

Förändringsledarna verkar ha en förankring i själva verksamheten, medan 
projektledaren inte nödvändigtvis måste ha det. SEB har en uttalad filosofi kring 
att det är deras chefer och nyckelpersoner som ska vara förändringsledare. Även 
majoriteten av de andra respondenterna använder sig av internrekrytering. Som 
det framgår är det alltså vanligare med både intern-rekrytering och -utbildning för 
den eller de som agerar som förändringsledare. Projektledaren däremot kan 
komma utifrån och ska helst ha sedvanliga kompetenser samt utbildning för 
projektledare. 

En framgångsfaktor som vi kan se i resultatet är också förändringsledarens 
möjlighet att vara med och påverka planen för förändringsprojektet, även om 
projektledaren under denna fas haft huvudansvaret. När förändringsledaren sedan 
verkligen är aktiv för att implementera eller genomdriva förändringen har han/hon 
redan accepterat förändringen. Telia Sonera beskriver t ex att den som ska leda 
förändringen i ett tidigt skede kan säga sin mening om förändringen utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Dessutom mäter man alltid av i slutfasen om 
implementeringen har lyckats eller inte och släpper inte taget om denna process 
förrän den är väl genomförd. Hela detta förhållningssätt, att få 
medarbetarperspektivet i ett tidigt skede och sedan följa hela processen igenom 
verkar vara ett lyckosamt koncept, vilket naturligtvis kräver resurser och 
flexibilitet i tid. 
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En diskussion som verkar vara aktuell i en del sociala medier och artiklar ställer 
frågan om dagens projektledare är morgondagens förändringsledare eller om 
förändringsledaren är morgondagens projektledare.  

Vår studie visar att organisationer i allmänhet upplever att det kan behövas minst 
två personer som ska leda förändringen (speciellt i lite större eller mer komplexa 
projekt) och att dessa kompletterar varandra och ska ges möjlighet att fokusera på 
olika faser i projektet. Hos samtliga respondenter framgår att man både förväntar 
sig och ser behov av olika kompetens hos projektledaren och förändringsledaren. 
Att de ska utföra olika aktiviteter baserat på deras spetskompetens ses som något 
självklart. Resultatet av vår studie skulle med andra ord kunna vara ett inlägg i 
den aktuella diskussionen: Ska en projektledare kunna förändringsledning 
och/eller ska en förändringsledare kunna projektledning? Vår studie pekar på att 
de med fördel bör vara minst två personer med olika kompetenser som 
kompletterar varandra och inte en person som har alla kompetenser och själv utför 
alla aktiviteter i projektet. 

En annan tanke som bör ventileras är yrkesrollen förändringsledare. Vi tror att det 
kommer dröja innan en sådan etableras. Framförallt beror det på att vi hos våra 
respondenter iakttagit att denna roll förknippas med en intern resurs. Man nästan 
utesluter möjligheten att externrekrytera en förändringsledare. Det är något 
förvånande att tidigare forskning, vad vi kunnat se, inte direkt har 
uppmärksammat uppfattningen som respondenterna i vår studie samstämmigt 
visar – att förändringsledaren bör ha goda kunskaper om verksamheten. 

Två av respondenterna talar om att förändringsledaren bör ha omgivningens 
förtroende (se Bengtsfors kommun och Migrationsverket). Flertalet respondenter 
lyfter även fram vikten av att förändringsledaren kan ta in och representera 
medarbetarnas perspektiv. Ibland verkar det som om han/hon till och med bör 
vara ”en av dem”. I nästan samtliga fall handlar det om internrekrytering. Våra 
respondenter verkar undvika externrekrytering just därför att man behöver en 
person i denna roll som också har ett medarbetarperspektiv och även 
medarbetarnas förtroende i stor utsträckning. Förändringsledarens eller 
förändringsledarnas goda kunskap om verksamheten verkar vara en 
framgångsfaktor. 

Vi upplever att det är både rimligt och logiskt att en förändringsledare har 
medarbetarnas förtroende för att lyckas driva det interna förändringsprojektet. Så 
långt vi kan se har tidigare forskning inte lyft fram denna aspekt.  

I varje förändringsprojekt är det naturligtvis en ny grupp av människor som 
”utsätts” för förändringen. Hos våra respondenter handlar det i flera fall om att 
förändringsledarna själva känner av samma förändring och är påverkade av den 
som sina medarbetare. Vår studie ger inte svar på hur medarbetarna upplever 
förändringsprocessen och ledningen av densamma, men kanske återspeglas ändå 
något av deras positiva respons i det faktum att förändringsprojekten hos våra 
respondenter kan beskrivas i mindre eller högre grad som lyckade. En slutsats 
skulle i så fall vara att förändringsledarna hos våra respondenter kan ses som 
lämpliga i sina roller. De gemensamma drag som dessa har kan sammanfattas i att 
det handlar om personer som: 

• Har medarbetarnas förtroende. 
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• Väl känner till verksamhetens vardag och språkbruk – med andra ord den 
värld där de som utsätts för förändringen vistas. 

• Har en viss pedagogisk ådra, eller en ledarstil som gör att andra lyssnar. 

• Själv föregår med gott exempel – och har tagit ställning till förändringen 
som ska genomföras och visar att den är något som var och en bör 
acceptera för en positiv utveckling. 

Det är oundvikligt att man undrar om medarbetarna alls hade accepterat en externt 
rekryterad resurs. I detta sammanhang är det intressant att reflektera över de 
konsultbaserade utbildningar som erbjuds i förändringsledning. Vid första anblick 
kan det verka som om dessa riktar sig till vem som helst. Förmodligen skulle dock 
en närmare studie visa att flertalet sådana utbildningar är anpassade till 
organisationernas behov. Många av våra respondenter nämner ju om utbildningar 
som deras internt rekryterade förändringsledare fått ta del av inför sin uppgift i 
förändringsprocessen. 

Saab AB nämner en ödmjuk attityd och stil hos förändringsledarna som en 
framgångsfaktor. Denna reflektion är intressant eftersom det säger något om hur 
viktigt – och kanske avgörande – detta kan vara i ett förändringsprojekt. 
Respondenten berättar också hur organisationen lagt kostnaden för 
förändringsledarskapet utanför projektets budget. Detta verkar ha gynnat 
processen, eftersom man inte fastnat i diskussioner kring vem som ska bära 
kostnaden. Kanske kan förhållningssättet kring både attityd och kostnad ge andra 
organisationer något att reflektera över när det gäller framgångsfaktorer. 

Att flera respondenter nämner om handböcker eller planer för 
förändringsprocessen känns inte så överraskande. Precis som en traditionell 
projektplan behövs en struktur för förändringsprocessen. Det som är mer 
intressant är slutfasen och utrullningen av projektet, det som Telia Sonera kallar 
Monitor. De organisationer som använder sig av denna eller en liknande fas efter 
själva implementeringen bör ju ha bättre förutsättningar för att lyckas, eftersom 
man ”hänger kvar” och säkerhetsställer de effekter man vill uppnå och att 
implementeringen verkligen blivit ett med vardagen i verksamheten. 

Studier som kan säga något mer om vilken roll som egentligen ska ansvara för 
interna förändringsprojekt borde ha hög aktualitet i en föränderlig värld där 
många organisationer ständigt står inför krav på förändring. Vi tror att studier som 
också tydligare kan definiera förändringsledarens olika roller och kanske skapa en 
bättre standardisering skulle kunna hjälpa organisationer att både (intern)rekrytera 
rätt kompetens och även planera förändringsprocessens olika faser på ett bättre 
sätt. 

Om vår slutsats är korrekt är uppdelningen av roller i interna förändringsprojekt 
oundviklig och ett måste – projektledaren kan och bör inte driva en sådan process 
ensam. Angående frågan hur långt man bör gå i en sådan tolkning för mindre och 
större projekt vill vi referera till tidigare forskning av Crawford och Nahmias 
(2010). De ger en viss öppning för att projektledare visst kan hantera 
förändringsprojekt men att det då handlar om mindre omfattande projekt där det 
krävs mycket liten beteendeförändring i organisationen. Å andra sidan kräver 
större och mer omfattande projekt som involverar många medarbetare 
förmodligen fler än en förändringsledare. 
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I vår studie drar vi med andra ord inga slutsatser om det interna 
förändringsprojektets storlek och komplexitet ska avgöra om det behövs både en 
projektledare och en eller flera förändringsledare för att nå bra resultat. Det vi kan 
notera är dock att flera av våra respondenter menar att de valt att anlita både en 
projektledare och en förändringsledare just därför att projektets storlek och 
komplexa struktur har krävt det. Flera respondenter berättar även att de anlitat mer 
än en förändringsledare. Detta säger något om behovet man sett att dela upp 
rollerna och anpassa aktiviteter efter kompetenser. Det säger dock inget mer 
specifikt om projektledaren i mindre projekt kan anses ha rätt kompetens för att 
leda förändringen. 

6.2 Svar på uppsatsens huvudfråga 
Som ett sammantaget svar på huvudfrågan i studien bör man kunna säga att de 
organisationer som tillfrågats valt att anlita både en projektledare och en eller 
flera förändringsledare för att: 

• Flera roller gemensamt ska kunna bära och stötta varandra i ett relativt 
komplext och omfattande förändringsprojekt. 

• Projektledaren respektive förändringsledaren ska få möjlighet att fokusera 
på det de har bäst kompetens för, med andra ord planering och budgetering 
respektive medarbetarperspektivet och mjuka värden. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns flera relevanta frågor för fortsatt forskning. En intressant fråga som kan 
ställas gäller medarbetarnas perspektiv. Hur upplever de förändringsprocessen och 
ledningen av densamma? Förmodligen skulle en kvalitativ studie kring deras 
upplevelser möjliggöra en analys av vad de upplever som rätt kompetens hos den 
som leder förändringsprocessen. En sådan studie skulle eventuellt också kunna ge 
en bild av förändringsledaren som person. Vem förväntar medarbetarna ska ha 
denna roll? Vem har medarbetarna lättast att acceptera: en externt eller internt 
rekryterad resurs? En sådan studie skulle också kunna visa vilka faser som 
medarbetarna upplever som speciellt svåra att acceptera eller hantera. 

En annan intressant forskningsfråga skulle kunna handla om utbildning: Vilken 
utbildning krävs för att förändringsledaren ska lyckas i sin roll? Väger 
utbildningen tyngre, lättare eller är den lika viktig som personliga egenskaper, 
som till exempel en förmåga att hantera människor? 

En annan följdfråga angår de idag existerande utbildningarna. Många privata 
aktörer erbjuder utbildningar i förändringsledning. På senare år erbjuds sådana 
utbildningar även på några högre lärosäten, men då i ganska begränsad 
omfattning. En undersökning kring behovet på marknaden och efterfrågan på 
kompetens inom förändringsledning skulle på sikt kunna utgöra ett underlag för 
att bredda innehållet i dagens utbildningar inom ren projektledning. En sådan 
utveckling skulle vara önskvärd av två skäl: 

1. För vissa mindre interna förändringsprojekt kan en projektledare förväntas 
leda förändringsprocessen. Därför är det av vikt att projektledaren har 
kunskap om vad förändringsledning innebär. 
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2. Det är även en nyttig kunskap för projektledaren att känna till vad en 
förändringsledare kan tillföra i större och mer omfattande interna 
förändringsprojekt, och hur rollfördelningen kan se ut. 
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Bilagor 

Bilagorna nedan är renskrivningarna av intervjuerna med de sju respondenterna: 
Bengtsfors (bilaga 1), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) bilaga 2, 
Länsförsäkringar AB (bilaga 3), Migrationsverket (bilaga 4), Saab AB (bilaga 5), 
SEB (bilaga 6) och Telia Sonera (bilaga 7). 

 

Bilaga 1: Renskrivning av samtal med Bengtsfors kommun 

Intervjun genomfördes som trepartssamtal på telefon 2 oktober 2013. 

Texten är korrigerad och godkänd av respondenterna: 2013-10-16. 

Närvarande: Ulla Nieminen (enhetschef), Annika Simonsson (projektledare) samt 
Eva Mirsch och Ewa Wymark. 

Organisationens hemsida: http://www.bengtsfors.se/ 

1. Har er organisation tidigare anlitat både en förändringsledare och en 
projektledare till vissa projekt? 

– Nej, det har vi inte. 

2. Beskriv projektet för vilket ni valt att anlita en förändringsledare och en 
projektledare. (Använder ni en annan benämning än förändringsledare?) 

– Vi började 2008, då arbetade åtta kommuner ihop, varav två var norska. Vi fick 
bidrag från EU med 2 miljoner och 1,1 miljon från Norge. Det projektet 
[Gränsregional omsorgsfilosofi – en investering för framtiden] avslutades 2010. 
[Projektets mål var att åtta kommuner i en gränsregion skulle skapa en 
utbildningsmodell, vilket innebar att utbilda förändringsledare och genomföra 
pilotutbildningar för vård- och omsorgspersonal i palliativ vård-filosofi.] 

– Efter projektet fortsatte vi att samarbeta. Målet vara att vi skulle få all personal att 
bemöta vårdtagare på samma sätt. Utgångsläget var det bästa bemötandet för 
vårdtagaren. Jag (Ulla) ville först ha sjuksköterskor som förändringsledare, men andra 
hade använt sig av undersjuksköterskor och hade nått bättre resultat. 

– Alla kommuner var ägare av projektet tillsammans. En representant i varje kommun 
var styrgrupp. 

Vad var målet med projektet? 

– Att nå så hög livskvalitet som möjligt för demenssjuka, och att alla hade 
vårdtagaren i centrum även om vi jobbade med olika uppdrag. Vi hade fyra 
hörnstenar: symtomkontroll, närståendestöd, kommunikation och relation och 
teamarbetet. 
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Hade ni en projektledare? 

– Vi hade en gemensam projektledare. Det var jag (Annika), men jag hade en 
övergripande projektledning i kommunen. I detta projekt blev jag mer ren 
projektledare. 

Vad var bakgrunden? 

– 2011 fick vi direktiv från Socialstyrelsen att vi skulle implementera nationella 
riktlinjer för personer med demenssjukdom. Vår distriktsledare frågade om vi hade 
något vi kunde utgå ifrån så att vi kunde ansöka om pengar. Vi hade ju material och 
idé från EU-projektet. 

[Not: Även om de intervjuade berättar hur projektet fortsätter, återges förloppet i dåtid 
här, eftersom det är ett avslutat projekt, som rapporterades till Socialstyrelsen. Se 
rapport: ”Rapport maj 2013”, Socialstyrelsens arkiv, Diarienummer 40949/2011. 
Projektets namn: Gemensam omsorgsfilosofi – Implementering av nationella riktlinjer 
för personer med demenssjukdom. Förändringsledarens roll enligt rapporten: 
”Förändringsledarna hjälper samtalet att komma vidare med frågor och följdfrågor 
samt ska försöka bidra till att alla i gruppen deltar lika mycket. Cirkelledarna inleder, 
leder samtalen under tiden, dokumenterar och avslutar studiecirkeln. De kommer 
också vara vägledare och ett stöd under införandet av den gemensamma vårdfilosofin. 
Efter varje studiecirkel dokumenteras allt som tagits upp till diskussion.”] 

Hur genomfördes projektet? 

– Vi började med att utbilda åtta förändringsledare, de var alla undersköterskor, 
förutom två som var sköterskor. De jobbade i team två och två. Vi startade på alla 
enheter samtidigt. Det lyckades bra och projektet blev positivt mottaget på de flesta 
ställen. 

Vilken roll hade förändringsledaren? 

– Förändringsledaren skulle vara till stöd för teamet och arbetet på avdelningen. Vi 
skulle ju införa en gemensam förändringsfilosofi. Förändringsledarna utbildade all 
omvårdnadspersonal. Förändringsledaren är fortfarande ett stöd ute på avdelningen 
för att införa den här filosofin. 

Så först utbildade ni förändringsledare? 

– Ja, de åtta. Vi fick en uppstart med Lisa Nilsson, kring hur man skulle bemöta 
grupper. Sedan har vi haft utbildning för varje termin så vi har skickat dem till 
seminarium. Vi skickar dem till Norge. Utbildningarna har också handlat om 
gruppagerande och gruppsykologi. 

Och projektledaren? 

– Som projektledare fanns jag (Annika) i bakgrunden. 
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(3. Varför valde ni att anlita både en förändringsledare och en projektledare till 
detta projekt?) 

4. I detta projekt, vad har varit förändringsledarens resp. projektledarens roll? 
Vilka aktiviteter har förändringsledaren resp. projektledaren utfört? 

– Projektledaren har ju inte riktigt haft den rollen som förändringsledaren.  
Förändringsledaren har inte haft rapporteringsskyldighet mot nämnden utan drivit 
förändringsarbetet. Förändringsledaren har inte tagit egna beslut utan följt ett 
kompendium – de var väldigt styrda. Kompendiet kommer från projektledaren i den 
stora gruppen och styrgruppen. 

Du säger att de drivit förändringsarbetet – vad bestod det av? 

– Att hålla i utbildning, diskussion, etc. under de 2,5-3 timmarna. De har ett stort 
arbete med inget övergripande ansvar utan ett ansvar för sin grupp. 

5. Har förändringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans eller var och 
en för sig? 

– De har jobbat var och en för sig. Förändringsledarna har arbetat två och två och gett 
varandra stöd. Och de har haft ansvaret att dokumentera vad gruppen kommit fram 
till. Detta har sedan rapporterats till projektledaren. Projektledaren har varje halvår 
kallat till ett större möte där alla förändringsledare kommit in. Det har varit ett stort 
utbyte av erfarenheter, och man har lärt av varandra. 

6. Vilka kompetenser förväntade ni er hos förändringsledaren resp. 
projektledaren? (Satte ni ut någon annons för att rekrytera dessa roller?) 

– Det är viktigt att förändringsledarna har ett gediget intresse av 
verksamhetsutveckling, på det sätt som undersköterskor har. Vi har internrekryterat 
genom handplockning, personerna har blivit personligen tillfrågade. Personerna ska 
ha ett gott bemötande mot vårdtagare och vara människor som andra respekterar och 
lyssnar på. Jag (Ulla) tycker att man kan se vilken personal som försöker driva 
verksamheten framåt och har ett gott bemötande. 

– Projektledaren ska kunna ansöka om pengar, kunna budgetering och skriva 
ordentligt. Vi hade också med vår demenssjuksköterska som stöd när vi la upp planen. 

Det viktigaste är alltså att projektledaren kan planering och budgetering? 

– Ja. Ledningsgruppen var styrgrupp till projektledaren. 

– Det har hänt att projektledaren har mött gruppen tillsammans med 
förändringsledaren. Till exempel när de behövt stöd kring något tekniskt och 
apparater, men det har nog bara hänt en gång. 

(7. Hur har projektet och arbetet för förändringsledaren och projektledare 
fungerat? Vad har fungerat bra resp. mindre bra? Vilka faktorer har haft 
betydelse för arbetet och resultatet?) 
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Det har varit ett lyckat projekt? 

– Ja, det som har gjort att det lyckats bra är att förändringsledaren talar personalens 
språk. De har kommit åt vardagen, inte blivit så styrda uppifrån utan pratat 
sinsemellan. De har fått vara ganska fria att planera. De har samlat blandade grupper 
för diskussion, och alla har kommit med olika vinklingar. Tillsammans har man 
kunnat prata mycket med varandra utifrån sina yrkesroller. Alla har varit på samma 
nivå, vilket varit bra, istället för att jag (Ulla) som chef ska titta på dem. 

– Det blev framgång också därför att vi rekryterande internt. Förändringsledarna har 
också blivit duktigare med tiden att hantera grupper. 

Har något varit mindre bra? 

– Det var någon grupp som inte kom igång. I det fortsatta arbetet som vi kör nu har vi 
bara med dem som är proffsiga. 

– Projektet som helhet har varit väldigt bra. Vi hade en drivande chef, så det gick 
snabbt med beslut och fort framåt. Det var viktigt, eftersom vi bara hade ett par år på 
oss från start till inrapportering. Det var bara att köra. 

– Vi hade kanske kunnat ge förändringsledarna en mer gedigen utbildning, inte bara 
en introduktion i hur man arbetar med grupper utan en utbildning med fokus på mötet 
med dementa. Visst har de erfarenhet, men en utbildning hade stärkt dem. Det hade vi 
dock inte tid till. 

Kunde vem som helst ha varit ledare för förändringsarbetet? 

– Nej, vi handplockade ju personal och dessa hade erfarenhet av den breda 
problembilden vid demenssjukdomars olika stadier. Detta var ju en stor fördel, just 
detta att ibland handlar det om 24 tim. problematik. Det är så lätt att ha lösningar 
kortsiktigt men detta är dygnet runt problematik. 
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Bilaga 2: Renskrivning av samtal med Göteborgsregionens kommunalförbund 

Intervjun genomfördes som trepartssamtal på telefon 21 oktober 2013. 

Korrigerad och godkänd av respondent: 2013-10-23. 

Närvarande: Lotta Wall (processledare inom området Barn&Unga) samt Eva Mirsch 
och Ewa Wymark. 

Organisationens hemsida: http://www.grkom.se/ 

Hänvisning till elektroniskt underlag: 

http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Vastsverige/SamTidigt/ 

http://www.esf.se/PageFiles/3363144/SamTidigt%20delrapport%201.pdf 

Not: För enkelhetens skull kallas de tre projektledarna ”projektledare nr 1, nr 2 och nr 
3” i texten. ”Projektledare nr 1” kallas även processledare. 

1. Har er organisation tidigare anlitat både en förändringsledare och en 
projektledare till vissa projekt? 

– Nej, inte som jag vet. Något/några projekt kan ha haft fler än en projektledare, men 
då av andra anledningar som t ex att det är en projektledare för resp. i projektet 
ingående huvudman. 

2. Beskriv projektet för vilket ni valt att anlita en förändringsledare och en 
projektledare. 

– Projektet [SamTidigt – Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer] är ett 
samverkans- och metodutvecklingsprojekt för socialtjänst och skola i sju GR-
kommuner. Det handlar om att skola och socialtjänst ska kunna ge samordnade och 
samtidiga insatser till barn i utsatta miljöer samt att hitta och undanröja ev. 
organisatoriska hinder för samarbete runt de här barnen. Men barn och unga är inte 
målgruppen för projektet även om det är för barnen och deras föräldrar som det 
förhoppningsvis blir effekt. Målgruppen är medarbetare och chefer i skola, elevhälsa 
och socialtjänst. Ett ESF-projekt inom programområde 1 
(kompetensförsörjning/organisatoriskt lärande, d v s förvärva nya kunskaper för att 
för att utföra sitt nuvarande jobb på ett mer effektivt sätt). En del av projektet går ju ut 
på att vi som professionella; chefer och medarbetare utvecklar en gemensam plattform 
och gemensamma verktyg för att vara normkritiska och anlägga ett normkritiskt 
perspektiv på våra uppdrag. [Inlagt från ansökan av respondent i samband med 
korrigering/komplettering av text:] ”Många av våra professionella 
tillkortakommanden bottnar i omedvetna och felaktiga föreställningar om vad barnen 
behöver och uttrycker. Felaktiga bilder av våra samarbetsaktörer är en annan viktig 
faktor. De egna organisationskulturerna och stuprören skymmer sikten för barnets 
perspektiv! Genom att arbeta och utveckla metoder tillsammans i praktisk verksamhet 
lyfter vi samverkan till en ny nivå.” 

– Det har inte funnit något krav på att omorganisation ska ske, tanken är att man ska 
hitta olika sätt att arbeta över förvaltningsgränserna, undanröja organisatoriska hinder 
för samverkan och samarbete, hitta de samarbetsarenor som behövs för olika 
frågor/ärenden. Det är också ett sätt att lära och skapa nätverk både inom och mellan 
kommuner och professioner. 
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– GR är projektägare och jag har funktionen som GR:s projektägarrepresentant 
gentemot exempelvis ESF, projektledningsgrupp och i projektteamet. Jag har till 
exempel ansvaret för närverket och samordningen mellan kommunerna.  
De sju kommuner som ingår – vi var åtta från början – har egna lokala arenor, 
pilotverkstäder. Detta arbetssätt har vi provat tidigare och det fungerar bra. Varje 
kommun arbetar utifrån ett visst antal barn och ett område som de har valt, d v s 
frågeställningar som de behöver samverka kring för en grupp barn som finns i en 
specifik utsatt situation. 

Kompletterande citat ur projektbeskrivningen: 

”Varje kommun förfogar över ett lokalt utvecklingskonto. Pengarna ska användas för 
att nå projektmålen på lokal nivå, undanröja organisatoriska hinder och ge snabba 
erfarenheter av effektiv samverkan. I nästa fas växlar arbetet upp för att få projektet 
att fästa i ordinarie verksamhet. I varje kommun involveras ett hundratal medarbetare 
och storgruppen identifierar tillsammans nya fortsatta utvecklingsområden. Regionala 
aktiviteter skapar lärande och utbyte mellan kommunerna. Våra konferenser blir den 
huvudsakliga arenan när projektets delar blir en helhet och kompletteras av bl.a. 
seminarieserie, ledarskapsprogram, film och transnationellt utbyte.” 

Är projektet avslutat? 

– Nej, det är inte avslutat utan löper på fram till sista januari 2014. Men vi har lämnat 
in förlängningsansökan, så att vi kan fortsätta fram till sista maj om ESF beviljar 
ansökan. Vi har slutkonferens dock i slutet av november i år och har skrivit 
delrapporter. 

3. Varför valde ni att anlita både en förändringsledare och en projektledare till 
detta projekt? 

– När jag börjar rigga och skriva ansökan till projektet valde jag/GR att rekrytera den 
som ni kallar förändringsledare för att skriva GR:s ansökan. Vi har kallat henne 
processledare. Hon arbetade tillsamman med mig för att mejsla ut vad det var 
kommunerna ville arbeta med inom ramen för projektet. Vi genomförde flera 
workshops utifrån olika metoder och i olika konstellationer av kommuner, chefer, 
medarbetare för att mejsla ut vad det var man egentligen ville med projektet. Hennes 
uppdrag var sedan att ansvara för att skriva ansökan i samarbete med mig, jämsides 
med att vi kontinuerligt återkopplade till deltagande kommuner för att stämma av att 
de ”kände igen sig” i vårt skrivande och ”ägde” frågan under hela skrivarprocessen.  

– Inför att GR skulle skicka in ansökan skrev resp. kommuns skolchef och 
socialchef/motsvarande under, för att bekräfta att de gemensamt över 
förvaltningsgränserna ansvarade för projektet om ansökan beviljades.  

– Projektledare nr 2 kom in när ansökan blev beviljad. 

– Det är ju en gigantisk administration kring projekt som detta, en djungel. Jag var 
tydlig i överläggningarna med min chef att alla projektledare måste vara 
spetskompetenta inom sina specifika områden. Jag kände att om en eller två ska 
kunna allt, då kommer det inte att gå. 
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4. I detta projekt, vad har varit förändringsledarens resp. projektledarens roll? 
Vilka aktiviteter har förändringsledaren resp. projektledaren utfört? 

– Jag hade känslan av att det skulle behövas en stark projektledning till detta projekt. 
Det handlar inte bara om kompetens utan om att projektledaregenskaperna ska täcka 
upp och bära, att projektledarna har olika ansvarsområden. Jag tänkte det skulle 
behövas flera projektledare, för att dela på både bördan och ledningen. 

– Projektledaren nr 1, eller processledaren, som vi kom att kalla henne – var alltså 
med och skrev ansökan. Hennes djupkompentens är process och metod, i 
pilotverkstäderna och andra evenemang. Hennes fokus är att driva processen med 
särskilt ansvar för att hålla i processen, delge metoder, utveckla metoder. 

– Projektledare nr 2 har en bakgrund som lärare och har även arbetat inom socialtjänst 
under många år. Hon har en annan djupkompetens än processledaren genom sin 
erfarenhet av både strategiskt samverkansarbete och direkta arbete med utsatta barn. 

– Projektledare nr 3 har ett särskilt ansvar för projektadministration, budgetarbete 
inklusive upphandling, uppföljning och analys. Han håller tillsammans med 
projektekonomen och mig i den löpande kontakten med ESF enligt ett uppdelat 
ansvar. Han har även erfarenhet av arbete med internationella utbyten och nätverk 
med internationella samarbetsparter. 

Ni har alltså tre projektledare – varav en är processledare? 

– Ja, processledaren har särskilt fokus och kompetens kring processarbetet och för 
projektets konferenser. 

– Projektledare nr 2 har sin specialistkompetens genom att hon är utbildad och väl 
förtrogen inom skola och socialtjänst, har arbetat med andra samverkans-
/metodprojekt och även gedigen erfarenhet av arbete direkt med barn och föräldrar. 

– Projektledare nr 3 har fokus på projektadministration, budget, uppföljning och 
analys. Projektet har ju en budget på 13 miljoner och involverar sju kommuner. Det är 
ett stort ansvar att driva det. Då är det viktigt att vi som projektägare har kompetens 
och kan ta ansvar för att projektet leder till ett hållbart förändringsarbete och följer 
den struktur och de kriterier som ESF har. 

Att du tog in en processledare tidigt, hur kom det sig? 

– Jag diskuterade med kollegor och min chef: Det är ett stort projekt, riktat mot 
medarbetare inom kommunal skola och socialtjänst. När vi riggar projekt på GR söker 
vi efter lämpliga profiler som fyller de krav som ställs för uppdraget. Vi funderar och 
söker på olika sätt t ex i våra medlemskommuner, i den ”erfarenhetsbank” GR har 
från tidigare uppdrag/projekt och på hela marknaden. 

5. Har förändringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans eller var och 
en för sig? 

– Processledaren och projektledaren nr 2 jobbar nära varandra i pilotverkstäderna. I 
dessa verkstäder ingår medarbetare från skola, socialtjänst och elevhälsa, t ex 
socialsekreterare, lärare och kurator. 

Beskriv vilka aktiviteter de har utfört 
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– Processledaren har dels arbetat med metodstöd i pilotverkstäderna. Processledaren 
och projektledaren nr 2 har varit ute i pilotverkstäderna och följt arbetet, så att säga 
”hållit om och hållit ut”, alltså varit med och stöttat samt gett verktyg i 
förändringsarbetet. De har dels gått ut tillsammans och även var och en för sig. Man 
har också samlat ihop material, t ex kring vad det är man ser som är likadant i de olika 
kommunerna. Kommunerna har ju jobbat var för sig men medarbetare, 
nyckelpersoner och chefer har träffats över kommungränserna och bland annat 
diskuteras vad som behövs på olika nivåer. 

– När det kommit upp frågor i pilotverkstäderna, t ex kring sekretess, så har en av 
dem speciell kompetens kring detta. Och det är så lyckat! Projektledare nr 2 kan 
besvara frågorna kring forskning, skol-/socialtjänstlagen etc. Och eftersom hon har 
erfarenhet från skola och socialtjänst känner hon även till deras olika arbetssätt och är 
medveten om att de inte har tillräcklig kunskap om varandra samt att deras kulturer 
ser olika ut. 

– Projektledare nr 3 har ansvar för de transnationella utbytena samt 
projektadministration och budget. När det gäller budget, kontakter ESF, analys och 
allt sådant – då är det honom jag som projektägarrepresentant har närmast kontakt 
med. 

(6. Vilka kompetenser förväntade ni er hos förändringsledaren resp. 
projektledaren? [Huvudfrågan ställdes genom delfrågor enligt nedan.] 

Beskriv processledarens rekrytering: 

– Ang. processledaren så hade vi erfarenhet på GR tidigare av henne som 
projektledare. När kommunerna satt ner foten och bestämt sig för att projektet skulle 
bli av började vi se oss omkring efter någon som skulle kunna skriva ansökan. Så hon 
som kom att kallas processledare anställdes för detta, alltså att skriva ansökan. Vår 
avdelning på GR och flera medlemskommuner hade dessutom tidigare god erfarenhet 
av henne från ett tidigare GR-projekt. Sedan växte det fram i processen med 
kommunerna hur projektet skulle se ut och fungera. 

Beskriv processledarens kompetens: 

– Hon har just spetskompetens som processledare, att driva förändringsprocesser och 
metodutveckling. Hon har också erfarenhet av kommunal verksamhet från flera 
tidigare projekt, samt goda referenser. 

Beskriv rekryteringsprocessen för projektledare nr 2: 

– Som en del i rekryteringsprocesser brukar bl.a. vi söka i våra medlemskommuner 
för att se om det finns det någon som har spetskompetens inom området till ett visst 
projekt. Det var på detta sätt som vi genom tjänsteköp ”anställde” projektledare nr 2. 

Beskriv kompetensen hos projektledare nr 2: 

– Det var viktigt för oss att hon hade en pedagogisk och socialt inriktad utbildning. 
Hon är väl förtrogen med skolans värld (framförallt grundskolan) och väl förtrogen 
med samarbetet mellan skola och socialtjänst. Hon har också jobbat praktiskt i mötet 
med föräldrar och barn i utsatta situationer. Hon är förtrogen med aktuell forskning 
och har drivit samverkansprojekt mellan skola/socialtjänst. 
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– Denna projektledare jobbar nära tillsammans med processledaren. Ibland överlappar 
de gränserna i respektive roll, vilket är både bra och oundvikligt. Men både GR och 
de själva har varit noga med att betona deras olika ansvar och fokus utifrån respektive 
kompetensområde. Deras olika kompetensprofil kompletterar varandra och deras 
funktioner faller sig naturligt. Det fungerar utmärkt enligt min bedömning av 
projektledningens arbete. 

Beskriv rekryteringsprocessen för projektledare nr 3: 

– Projektledare nr 3 sökte vi utifrån den kravprofilen, scannade av i kommunerna, av 
tidigare projekt och annonserade. Han hade bl.a. jobbat med nationella och 
internationella projekt tidigare, har erfarenhet av budget och upphandling enligt LOU 
och passade även in genom sin erfarenhet av transnationellt utbyte och nätverkande.  

Beskriv kompetensen hos projektledare nr 3: 

– Han har dokumenterad erfarenhet som projektledare och uppfyllde kraven av 
erfarenhet med projektadministration, budgetarbete, upphandling, erfarenhet av 
nationella/internationella projekt och nätverk/utbyten. 

7. Hur har projektet och arbetet för förändringsledaren och projektledare 
fungerat? Vad har fungerat bra resp. mindre bra? Vilka faktorer har haft 
betydelse för arbetet och resultatet? 

– Som projektägarrepresentant känner jag att det finns en stabilitet i projektet 
eftersom de är tre som leder det. Som jag sa tidigare, det finns arbetsglädje och en 
möjlighet att dela bördor, en grundtrygghet. De har respekt för varandra kompetenser. 
De är robusta i sin projektledning vilket jag är trygg med. 

– Det som är mindre bra är att alla jobbar deltid – ingen har heltid. Och det säger sig 
självt, att de har andra uppdrag som konkurrerar om deras tid. Det har varit en 
utmaning för dem. Ändå säger jag som projektägarrepresentant att jag är trygg med 
dem. De har hanterat det väldigt bra. Detta med att ingen av dem arbetar heltid kunde 
annars ha blivit en svaghet. 

– Om jag skulle stå inför ett lika stort projekt igen så skulle jag välja att driva det 
såhär, med flera projektledare. Kanske inte för mindre projekt, men om det är 
tillräckligt stort. Jag upplever att det har varit jättebra. Det är en styrka, när man 
hjälper varandra och kan turas om att dra generellt i projektledaransvaret. 
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Bilaga 3: Renskrivning av samtal med Länsförsäkringar AB, Stockholm 

Intervjun genomfördes via trepartssamtal på telefon 4 december 2013. 

Närvarande: Carin Göransson (Senior Advisor, Chef Leankontor) samt Eva Mirsch 
och Ewa Wymark. 

Texten är korrigerad och godkänd av respondenten: 2013-12-19 

Organisationens hemsida: http://www.lansforsakringar.se 

1. Har er organisation tidigare anlitat både en förändringsledare och en 
projektledare till vissa projekt? 

– I Lean kallar vi dem förbättringsledare, då har vi inga projektledare. De är ett team 
som har det övergripande planeringsansvaret och som jobbar både som teamledare 
och som förbättringsledare. 

– Sedan har vi andra projekt där vi har projektledare. Man kan kalla dem 
förändringsledare eller att de är projektledare för implementering eftersom det handlar 
om förändringar. 

– Det finns flera olika projekt där man bygger ett system eller skapar nya lösningar. 
Då måste man sedan jobba med hur man ska förändra sitt arbetssätt i organisationen, 
och utgå ifrån vad det är för ändrade roller eller ändrade arbetssätt som man behöver 
kunna göra. 

2. Beskriv projektet för vilket ni valt att anlita en förändringsledare och en 
projektledare. Använder ni en annan benämning än förändringsledare? 

– Vi införde ett nytt kundsystem. Projektet kallades ”Ett kund” (vilket syftar till ETT 
kundsystem istället för flera). 

– Länsförsäkringar består av 23 olika bolag. Det är flera verksamhetsgrenar, sak, liv 
och bank. För att man ska kunna arbeta utifrån ett kundperspektiv behöver man arbeta 
utifrån kunden. Vi köpte då in ett kundsystem. För att det skulle fungera i tre bolag 
hade vi de som arbetade med implementeringen. 

– Vi kan inte utbilda flera tusen människor utan man har en som är ansvarig och 
sedan har man ambassadörer, en eller flera på olika bolag och så utbildar man dem. Så 
får de i sin tur utbilda inom sitt bolag. 

– Sen har vi en person som faktiskt ofta kallas för ”projektledare för införande”. Det 
är en person som är projektledare för införandet. På respektive bolag har de 
ambassadörerna eller de införande-ansvariga. 

Den som är projektledare för införandet – är den personen chef eller ytterst 
ansvarig? 

– Nej vi har ganska många projektledare i vår organisation. Oftast väljer man en 
projektledare från vår utvecklingsenhet. 
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Har ni arbetat länge så? 

– Ja det har vi gjort. Det här kundsystemet införde vi 2000, så åtminstone så länge har 
vi jobbat på det här sättet. 

3. Varför valde ni att anlita både en förändringsledare och en projektledare till 
detta projekt? 

– Det var en stor investering. Det är viktigt att få spridning på kompetensen så att man 
kommer igång. Vi har sett flera gånger hur det blir när man tappar bort det här med 
införandet, så tar vi alltid med det: en fråga om vilket stöd som behövs för att kunna 
göra förändringarna. (Det finnas delprojekt kring kraven och utvecklingen och 
delprojekt kring införandet.) 

4. I detta projekt, vad har varit förändringsledarens resp. projektledarens roll? 
Vilka aktiviteter har förändringsledaren resp. projektledaren utfört? 

– Det har funnits en som varit övergripande projektledare för helheten, och sedan en 
del-projektledare för införandeansvaret. 

– Den som jobbar med helheten har mer övergripande roll: Såsom kontakt med 
styrgruppen och budget, att hålla ihop alla aktiviteter i projektet, aktiveter, 
framtagande av beslutsmaterial, ha koll på de olika del-projektledarna etc. 

Och införande? 

– Då handlar det mer om att planera utbildningar, ha koll på vilka förutsättningar som 
finns på de olika bolagen att komma igång. Alla kan kanske inte komma igång 
samtidigt. Vidare att skapa schema för hur man ska rulla ut ett införande. Man kan 
också planera att genomföra det på ett bolag som en pilot. Om det fungerar kan man 
rulla ut det på övriga. 

De införandeansvariga i linjen/ambassadörerna: 

– Dessa måste checka av, när det passar i organisation att ta detta, hur vi ska 
informera på bolaget. För även om man har kommunikation kring helheten i projektet 
så har bolagen (olika stora), inte möjlighet att samla alla och informera, t ex på 
Länsförsäkringar i Stockholm är detta inte möjligt. 

5. Har förändringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans eller var och 
en för sig? 

– Projektledaren måste ha koll på vad som händer i de olika delarna i projekten. Man 
har projektmöten med alla projektledare (delprojekt) kollar status och ev. problem 
som man måste ta tag i. 

Delprojektledare, hur tätt har han/hon jobbat med ambassadörerna? 

– I början jobbar de tätt. Man utbildar och ser till att de har förutsättningar, och sedan 
har man uppföljningar. ”Hur går det för er, har något hakat upp sig?” 
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6. Vilka kompetenser förväntade ni er hos förändringsledaren resp. 
projektledaren? Satte ni ut någon annons för att rekrytera dessa roller? 

Övriga projektledare finns oftast internt? 

– Ja. Men det förekommer att vi tar in externa, men de måste då sätta sig in i vårt sätt. 
De ska ju sitta med styrgrupper och medarbetare. 

Vilka kompetenser krävs? 

– Det handlar mycket om att kunna leda och planera ett arbeta på olika sätt. Känna till 
vår utvecklingsprocess, följa projekten. Det handlar också om att ha en språklig 
förmåga och ta hand om underlag till styrgrupper och andra. 

– Delprojektledaren ska kunna planera och organisera. Men det handlar också om en 
större pedagogisk förmåga, var befinner sig bolagen någonstans, vad behöver de ha 
hjälp med? Man ska kunna lyssna av, förstå vad som händer. 

Har de olika egenskaper? 

– Ja lite: Mer ledning och styrning och struktur krävs för den övergripande rollen och 
lite mer av pedagogik och insikt i hur man gör för att kunna få personer att vilja 
förändra sitt arbete och gå in i det för delprojektledaren. 

Och de som är ambassadörer? 

– Det är också – dels ska de vara receptiva mot det här nya för att kunna lära ut det. 
Var de som kan förmedla frågor, om de inte klarar av det. Men även där är det 
planering för att få det att fungera. De måste vara kommunikativa för att få 
verksamheten att lyssna. 

Är delprojektledaren också internt rekryterad? 

– Ja men kan också vara externa, beror på hur många projekt som pågår. Vi har 
ramavtal och kan efterfråga en projektledare. (Har du en sådan profil tillgänglig?) Ja, 
kan skicka på fredag. 

Och ambassadörerna, är de anställa i bolagen? Är det del av deras ordinarie arbete?  

– Nej man väljer någon som jobbar inom ett område. Om vi t ex ska införa nytt 
system för motorförsäkring. Ibland är det en temporär roll men ibland sitter de kvar 
… eller vår kontaktpunkt ut mot bolagen i just det här sammanhanget. 

Har ni annonserat? 

– Nej, vi frågar länsförsäkringsbolaget – vem vill ni välja ut (?) den som fungerar för 
ert bolag. 

Det är alltså en anställd? 

– Ja. 
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7. Hur har projektet och arbetet för förändringsledaren och projektledare 
fungerat? Vad har fungerat bra resp. mindre bra? Vilka faktorer har haft 
betydelse för arbetet och resultatet? 

– Nu 13 år efter är det många som använder det som vi vill, men kanske inte exakt på 
det sättet som vi vill, men i stort sett. 

(– Framgångsfaktorerna [för kundsystemet, ej införandet i sig] har varit att man 
öppnat upp för syftet, att samla ”hur en viss kund ser ut” Man behöver inte leta i flera 
olika system, Får en samlad bild av kunden. Man har haft personer på varje bolag som 
har kunnat svara på frågor så har man haft en förvaltningsorganisation som kunnat 
svara på frågor och så har man utvecklat det i takt med att verksamheten har 
förändrats.) 

Något som blev mindre bra? 

– Ibland när man köper standardsystem kommer det nya releaser. En gång kom det en 
ny release, vi fick bilden av att det bara var tekniska förändringar men det påverkade 
även arbetssättet. Vi hade då inte fångat upp ambassadörerna, de var inte förberedda. 

Och positivt? 

– Det här med implementering var nog något man lärt sig inom 
länsförsäkringsgruppen. Det behövs i den komplexa värld vi arbetar i, vill man få 
genomslagskraft så behövs det här arbetssättet. Det går inte att samla all personal till 
utbildning vid ett och samma tillfälle och vi kan inte heller ha en hel grupp personer 
som åker ut till alla bolag och dess kontor. 

– Det var positivt att delprojektledaren och ambassadörerna kunde ha fokus på själva 
införandet. Om man ska tänka på alla andra delar också, då orkar man inte. Får inte 
full kraft. Man har också kunnat välja personer som haft rätt kompetenser i den här 
frågan. 

Har ni kunnat göra mätningar av hur väl införandet lyckats? 

– Det kan man göra genom att man ser hur många som använder systemen på bolagen 
men också be ambassadörerna att checka av hur det ser ut. Hur många på varje bolag 
har kommit in. Både mäta rent tekniskt men också genom att rapportera. 

Några viktiga lärdomar? 

– Det jag tror är viktigt är att ha koll på: var befinner sig de personer som man ska 
förändra arbetssättet för. Det kanske inte rör just det här projektet, men hur ser det ut 
för de här personerna idag? Vilket läge ska de förflytta sig till, från nuläge till 
börläge? Det är en insikt man ska ha när man arbetar med den här typen av upplägg. 
Annars kommer man ut och predikar något och så får man ingen genomslagskraft. De 
får känslan att man inte satt sig in i hur det ser ut. 
Man blir inte trovärdig? 
– Nej, man blir inte det.   
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Bilaga 4: Renskrivning av samtal med Migrationsverket, Stockholm 

Intervjun genomfördes via trepartssamtal på telefon 26 november 2013. 

Texten är korrigerad och godkänd av respondent: 2013-11-28. 

Närvarande: Marcus Toremar (chef för Migrationsverkets leancenter) samt Eva 
Mirsch och Ewa Wymark. 

Organisationens hemsida: http://www.migrationsverket.se 

Not: Närmast nedan, lite kort allmän elektroniskt inhämtad information om 
Migrationsverket och projektet. 

”Migrationsverket arbetar med migrationsfrågor i Sverige, inom EU och 
internationellt. Vi har ansvar för att pröva alla ärenden som rör människor 
som vill besöka Sverige eller bosätta sig här, söka skydd undan förföljelse 
eller ha svenskt medborgarskap. Verket erbjuder de asylsökande boende 
och viss sysselsättning under väntetiden samt stödjer den som fått avslag 
på sin ansökan och måste lämna landet. 
 

Migrationsverket har verksamhet över hela landet och har idag cirka 3 300 
anställda. Vi strävar efter att våra personalgrupper präglas av mångfald 
avseende kön, ålder och etniskt ursprung […] 

Projektet Kortare väntan syftar till att korta handläggningstiden för 
asylärenden till 90 dagar. Projektorganisationen omfattas av 15 personer 
och projektet är medfinansierat av Europeiska flyktingfonden.” 

Elektronisk resurs. Hämtad 2013-11-26 från adressen 

http://vakanser.se/jobb/dokumentalist+informatiker/ 

”Lean Forum konferens 2013 […] Migrationsverket – sensationell 
förbättring i hanteringstid. 

Marcus Toremar, projektledare för Migrationsverkets projekt ’kortare 
väntan’ öppnade upp med att konstatera att små steg är viktigare än stora. 
Sverige är ’topp 5’ i EU gällande migration. Snitthanteringen av deras 
ärenden har reducerats från 280 dagar till dagens 70 dagar. Nu reagerar 
och agerar myndigheten snabbare. Tidigare fanns tidsmål men det 
jobbades inte med dessa utan bara volymmål. Nu mäter de, nyttjar 
nyckeltal och får med cheferna i verksamheten (verkligheten) där 
problemen synliggörs. Det har blivit ett stort intresse utomlands för detta 
Lean-projektet. ’Den offentliga sektorn måste skäras ned trenden’ ligger 
bakom. Alltså fantastiska resultat, men inte genom att minska antalet 
processteg utan att göra varje process smartare.” 

Elektronisk resurs. Hämtad 2013-11-26 från adressen 
http://www.leanforum.se/konferenslasning.asp
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1. Har er organisation tidigare anlitat både en förändringsledare och en 
projektledare till vissa projekt? 

– Efter 2009 har det förekommit i ganska många projekt, men inget alls 
dessförinnan. 

2. Beskriv projektet för vilket ni valt att anlita en förändringsledare och en 
projektledare. (Använder ni en annan benämning än förändringsledare?) 

– Det finns flera projekt, men jag kommer berätta det som jag själv sysslat med, 
och där jag varit projektledare. Projektet heter ”Kortare väntan” (2009-2011). Det 
gick ut på att påverka anläggningstiden i asylprocessen. Vi hade då 15 
förändringsledare. 

3. Varför valde ni att anlita både en förändringsledare och en projektledare 
till detta projekt? 

– Vi visste sedan tidigare att det varit ”tunt” i genomförandedelen. Ofta hade 
projekt därför fallerat just vid genomförandedelen. Vi insåg att det behövdes 
människor som kunde lägga ner mer tid och arbeta metodiskt, följa upp ute på 
enheterna. 

– Vi ville att förändringsledarna skulle kunna det nya arbetssättet som skulle 
införas men också vara experter på förändringsprocess. 

4. I detta projekt, vad har varit förändringsledarens resp. projektledarens 
roll? Vilka aktiviteter har förändringsledaren resp. projektledaren utfört? 

– Projektledaren, alltså jag, har arbetat ganska traditionellt med sådant som en 
projektledare gör: Anställa folk, sköta medie-kontakter, intern information, 
hantera ekonomin etcetera. 

– Förändringsledarna var ”den stora resursen” i projektet. De förbereddes genom 
en train the trainer-metodik. Först hade vi tre stycken. De gick en utbildning på ett 
halvår. Sedan arbetade förändringsledaren med en enhet [där förändringen skulle 
implementeras] under 3-4 månader. Under den tiden hade den en junior vid sin 
sida som själv fick ta en enhet i nästa omgång. Det blev en multipliceringseffekt. 

– Förändringsledarna arbetade med varsin enhet där man prövar asylärenden. 
Han/hon hade ett program innan vi ”flyttade in” i den enheten. Bland annat 
genomfördes studiebesök på enheter där det nya arbetssättet tillämpades samt 
vissa andra förberedande aktiviteter. Sedan kom vi till det skedet då vi flyttade in 
på den enheten. Förändringsledaren hade då i uppgift att ”gå vid sidan” av chefen 
och se till att det gick bra. 

– Det nya arbetssättet innebar att vi stöpte om asylprocessen i sina olika 
beståndsdelar. Enheterna började med tomma skrivbord, hela den interna 
processen var sedan annorlunda. Vi ville göra rätt från början. Det var stora och 
omvälvande förändringar, även roller förändrades. En expert behöver arbeta 
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praktiskt. Därför fanns det ett schema för hur förändringen skulle gå till, genom 
utbildningar etc. [se ovan]. 

– Ärendeflödet trappades upp allt eftersom. Först hanterade man ett ärende enligt 
det nya sättet och sedan ökades antalet ärenden och takten gradvis. Mot slutet gick 
förändringsledaren runt i korridorerna och kollade så att arbetet flöt på. Han/hon 
var stöd till både chefer och medarbetare. Vissa chefer visade sig vara lite starkare 
och andra svagare. 

– Vi inledde hela projektet med en pilotfas. Det var i Göteborg som vi prövade 
processflödet. Vi satt inte vid skrivbord och designade processen utan vi arbetade 
praktiskt och hade konsultstöd. Det var sagt från första början vad detta skulle gå 
ut på, och hur vi skulle göra det. Vi behövde förändra fundamentala bitar. Så 
inledningen var ett praktiskt arbete under ett halvår där vi testade metodiken. 

5. Har förändringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans eller var 
och en för sig? 

– Vi hade tre förändringsledare från början, resten kom sedan. Jag var chef för de 
här personerna och har varit relativt inblandad. Vi rekryterar ju ganska 
kvalificerade personer att göra detta. Vana att gå på egenhand. Fanns förprogram, 
planeringsdagar, försökte diskutera vad kommer nu. Det var olika hur mycket jag 
behövde engagerade mig på den ena eller andra enheten. 

– Vi är ganska stor organisation 4 000 anställda. Min roll att se att allt fungerade i 
den stora helheten. Jag fick ta mycket av migrationsverksinterna – allt som 
behövde göras där. 

– En av framgångsfaktorerna: Tidigare år har en generaldirektör skrivit dokument 
”nu ska det se ut så här”, men nu handlade det inte bara om att skicka ut ett papper 
utan också om att en person såg till att det genomfördes. Förändringsledarna hade 
en handbok i Powerpoints-form, de visst vad de skulle göra, vilka personer de 
skulle möta och vilka möten de skulle genomföra, enligt ett fastlagt schema. 

Vem tog fram handboken? 

– Vi med konsulterna, ett resultat av det vi testade, olika sorters flöden etc. Det 
som är speciellt med oss som myndighet: vi har hand om boende och prövning av 
det juridiska. Vi har speciell miljö när det gäller logistik. Mycket synkronisering. 
Arbete som var praktiskt präglat av att personer dyker upp där de ska och 
kompetens på rätt ställe och högre juridiska krav. 

6. Vilka kompetenser förväntade ni er hos förändringsledaren resp. 
projektledaren? Satte ni ut någon annons för att rekrytera dessa roller? 

– För oss var det viktigt att förändringsledarna kunde metodiken. De var folk som 
kommer från oss, som vet hur det här går till. 
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– De första tre hade jobbat inom organisationen länge som chef, kvalificerad jurist 
samt logistikexpert. De kom alltså från olika professioner. Vi fäste oss ganska 
mycket vid personliga egenskaper. Vi sa att de måste vara personer som hade 
kapacitet och intresse att ta diskussioner. Det handlar ju mycket om att vara på 
plats och ta diskussioner, att hitta lösningar när någon är missnöjd. Vi ändrade ju 
på ganska mycket genom det nya arbetssättet, ganska radikalt för att vara vår 
myndighet.  

– På Migrationsverket har vi olika flöden, t ex ärendeflöde, och flöden kring 
boendelogistik. Genomgående har förändringsledarna varit kvalificerade inom 
sina fält, samt utåtriktade, driftiga personer som hade ambitioner på olika sätt. 

– De första tre handplockade vi och sedan intern-rekryterade vi resterande. 

Vad efterfrågade ni för egenskaper vid rekrytering? 

– Vår fokus var ett allmänt intresse och goda egenskaper för förändringsarbete i 
sak. Självklart fanns det ett grundkrav att man kunde migrationsverkets processer. 
Och man skulle ha intresse för och kunna tänka utanför ”lådan”. Man skulle vara 
verbal, kunna ta en diskussion, ha en pedagogisk ådra att kunna lära ut. Empati 
hos personen ansåg vi också var viktigt, eftersom man möter folk som kanske inte 
vill genomföra en viss förändring. Många ville ha jobbet, det uppfattades nog som 
en framtida grej, det här arbetssättet. Men vi upplevde i processen att inte alla som 
sökte passade för rollen.  

Hur såg ni på rent teoretiska kunskaper om förändringsledning? 

– Jag som deras arbetsgivare och chef ordnade program som bara riktade sig till 
dem som grupp. De blev skickade på kurs även utanför myndigheten. Vi har även 
avtal med olika firmor, de kom till oss, höll kurs i olika metoder. Vi gav dem 
teoretiska kunskaper genom t ex föreläsningar. 

Du som projektledare, vad har du för bakgrund? 

– När det här projektet började hade jag jobbat på myndigheten i nästan 10 år. Jag 
var chef för en asylprövningsenhet i Göteborg, där det avgörs om sökande får 
stanna. Även min enhet skulle förändras. Jag lämnade detta arbete för projektet. 
Så jag kom från den praktiska sidan och har hållit i projekt tidigare. Jag har även 
en examen i juridik och sociologi. 

Hur ser din kompetens ut? Vad tror du var viktigt för dig som projektledare? 

– Jag hade rejält kontaktnät på myndigheten, kände mycket folk på olika nivåer, 
vilket kapade en del ledtid. Min roll handlade mycket om ”dörröppnande”. Vi 
kunde tagit en annan projektledare som inte hade den biten men det kanske inte 
hade gått lika bra. Vi kunde genom mig bygga på internt förtroende, det var ju 
mycket som skulle hända snabbt. Jag fick ta hand om de externa kontakterna med 
Röda korset, FN, Statsmakterna, Advokatsamfundet med flera. Mycket handlade 
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om kommunikationsarbete, att förklara vad vi gjorde, att bjuda in till möte innan 
någon krävt det. Det är känsligt eftersom vi pratar om mänskliga rättigheter. 

7. Hur har projektet och arbetet för förändringsledaren och projektledare 
fungerat? Vad har fungerat bra resp. mindre bra? Vilka faktorer har haft 
betydelse för arbetet och resultatet? 

– Utan förändringsledarna hade projektet varit utsiktslöst. Vi lyckades med det vi 
sa att vi skulle. Vi förändrade asylprocessen. 

– Vår miljö är sådan vi är påpassade av media, advokatsamfundet. De håller ögon 
på vad vi gör. I domstolarnas hållning fanns det inga negativa åsikter. Våra beslut 
höll i överprövning. Vi hade lyckats hålla den rättsliga kvalitén och ändå gjort 
något åt handläggningstiderna. 

– Projektet var första stegen i en ganska lång resa som fortfarande pågår med att 
ställa om alla processer, det var början på något mycket större. Det blir komplext 
när man pratar om att behöva ändra även styrmekanismer och detta arbete är inte 
färdigt än. 

Något ni önskar att ni hade skulle ha gjort annorlunda? 

– En del chefer kände sig överkörda. En del kanske inte hjälpte till så mycket som 
de skulle (cheferna), vilket är klassiskt. Det nya arbetssättet innebar en förändring 
i deras roll också. 

– Men detta med att de kände sig överkörda var egentligen ingen stor sak. Det är 
klart att vi önskade få med alla i båten, men så hände det ibland att alla inte vill 
med. Och det kunde vi inte ligga sömnlösa över. 

– Vi skulle nog genomföra projektet annorlunda idag, använda samma metodik 
men finjustera och angripa det på ett lite annorlunda sätt. 

Hur mätte ni resultat? 

– Vi hade mätbara effekter i handläggningstid, data som vi kunde ta ut i våra 
system. Det fanns mycket kvantitativa data. Vi gjorde även enkäter kring hur man 
upplevt förändringsprocessen. Vi hade även viss extern koll. 

Och hur såg ni att en enhet var klar för utrullning? 

– Vi följde data och statistik så att den föll ut som vi tänkt, och iakttog om 
förändringsledaren också bekräftade att medarbetarna ”fattat grejen”. Vissa ställen 
förlängde vi utrullningen på. I en del enheter höll vi flera utbildningar. Vi fick 
anpassa oss efter hur det såg ut. På något ställe kom vi tillbaka och repeterade, 
gjorde om hela processen. Det gäller främst de första enheterna som inte blev 
utrullade på det sätt som de senare. Så vi gjorde en repetition med dem. 
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Bilaga 5: Renskrivning av samtal med Saab AB, Aeronautics, Linköping 

Intervjun genomfördes via trepartssamtal på telefon 15 november 2013. 

Korrigerad och godkänd av respondent: 2013-12-06 

Närvarande: Inge Wiggur (t f kvalitetschef Aeronautics Saab AB, tillika 
rekryterande chef) samt Eva Mirsch och Ewa Wymark. 

Organisationens hemsida: http://www.saabgroup.com/ 

Not: Närmast nedan, lite kort allmän elektroniskt inhämtad information om Saab 
AB och platsannonsen map Förändringsledare. 

”Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för 
militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, anpassas och 
förbättras ständigt för att möta kundernas föränderliga behov i fler än 
100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien och 
Nordamerika. Saab har omkring 14 000 medarbetare och 
försäljningsintäkterna uppgick 2012 till cirka SEK 24 miljarder, varav 
cirka 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. 
 
Vad du blir en del av 

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade 
delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till 
försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics 
ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, 
försäljning och support av Gripensystemet. 
 
Du kommer att verka inom avdelningen Quality & Operational 
Excellence som består av ICT Management, Product Data Support, 
Airframe Design Support och Operational Management. 
 
Din framtida utmaning 
Din uppgift blir att driva, samordna och delta i olika 
förändringsinitiativ och utredningar för att nå ett önskat bestående 
värde genom att skapa förståelse och acceptans för förändringen hos 
medarbetare. 

Tonvikten blir framförallt inom förändringsprojekt som berör våra 
arbetssätt med tillhörande metodik och verktyg mer än själva 
produkten. 
 
I ansvaret kommer att ställas stora krav på din förmåga att motivera 
och engagera andra och i ett samarbete genomföra förändringar och 
leverera resultat mot uppställda mål. 
 
Den du är idag 
Den person vi söker ska god kunskap om och erfarenhet av 
Aeronautics verksamhet och vi tror att du drivs av ett brinnande 
intresse att, tillsammans med andra, arbeta med förändringar som en 
av flera framgångsfaktorer till att vi fortsätter att ligga i framkant med 
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avseende på arbetssätt, metoder och verktyg och då på ett sätt som 
bidrar till en ökad lönsamhet för företaget. 
 
Vi tror också att du har en mycket god social kompetens och är 
nyfiken på och intresserad av att arbeta tillsammans med människor 
och de mjuka värdena för att uppnå bestående förändringar, samtidigt 
som du på egen hand har kraften att driva arbetet framåt. 
 
Du ska ha bra samarbetsförmåga över landsgränser vilket kräver goda 
språkkunskaper, främst i engelska. Att ha verkat i andra kulturer är 
meriterande likväl som erfarenhet av att leda och att situationsanpassat 
motivera och engagera din omgivning. 
 
Du är också väl insatt i Lean och olika förändringsmodeller. 
 
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på 
svenskt medborgarskap.” 

 

Elektronisk resurs. Hämtad 2013-11-27 från adressen 

http://vakanser.se/jobb/forandringsledare+11/ 

 

Du förstår att vi vill prata mer kring ett specifikt projekt? 

– Ja. Men jag är delvis begränsad för det kan vara försvarshemlig information. 
Men fråga på, jag tror jag kan balansera svaren. Saab, inte bil utan ”militära”, 
består av fem stora affärsområden. Jag tillhör Aeronautics. Där har jag för 
tillfället en dubbelroll som t.f. avdelningschef och områdeschef på stab Quality & 
Operational Development. Områdesansvaret handlar om hela regelverkets 
funktion, struktur, revisioner, miljö, granskning av programvaror m.m. De andra 
områdena inom staben ansvarar för produktions- och stödsystem, förvaltning, 
IS/IT-frågor, utvecklingsmetodik m.m. Min bakgrund är mycket kvalitet, mycket 
regelverk och förändringsledning, processledning, kvalitetsledning. 

1. Har er organisation tidigare anlitat både en förändringsledare och en 
projektledare till vissa projekt? 

Vi har under det senaste året börjat med arbetssättet att använda projektledare i 
kombination med förändringsledare när vi haft problem att få långsiktig accept för 
en viss metod, och har nu gjort det i flera projekt. 

 

2. Beskriv projektet för vilket ni valt att anlita en förändringsledare och en 
projektledare. Använder ni en annan benämning än förändringsledare? 

– För att prata mer generellt kan vi prata om metodiken för att ta fram en produkt. 
Det spelar ju ingen roll vilken det är. När det är ett projekt av viss dignitet och när 
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det är många inblandade är det viktigt att arbeta även med de mjuka värdena; 
engagemang och entusiasm för att få långsiktig acceptans för förändring och säkra 
värdet med förändringen. 

3. Varför valde ni att anlita både en förändringsledare och en projektledare 
till detta projekt? 

– Vår erfarenhet är att man efter ett projekt ibland kan undra ”vad hände?”. De 
projektledare som drivit förändring jobbar med teknikinförande, till given kostnad 
och överenskommen tidpunkt. Den långsiktiga värdehemtagningen, att använda 
det överenskomna arbetssättet på ett optimalt sätt och att varefter avveckla det 
gamla arbetssättet eller verktyget sker inte alltid. Projektledare är ofta rekryterad 
eller överflyttad till andra projekt snart efter införandet och har släppt uppdraget. 
Genom projektet har man då delat ut ett nytt verktyg men fortfarande sitter för 
många kvar och jobbar på det gamla sättet eller med de ”gamla” verktygen. (Av 
olika skäl måste de gamla sätten och/eller verktygen finnas kvar under en 
övergångsperiod) 

– Vi behöver vara större i ihärdigheten att hämta in vinsten. 

– I ett större projekt har projektledaren fullt upp med att styra teknik, tid och 
kostnad och behöver stöd med att hantera de mjuka värdena. Handlar det om 
mindre projekt kan projektledaren/förändringsledaren eventuellt ta båda rollerna. 
Vid behov använder vi delprojektledare. Sedan är det svårt att skilja på 
verksamhetsutvecklare, projektledare, förändringsledare etc. Vi har valt att säga: 
för mjuka värden, att hantera människor, krävs en förändringsledares kvalitéer 
som stöd till resurs- och kompetenshållarna samt projekten. Det är inte 
projektledarens roll. 

4. I detta projekt, vad har varit förändringsledarens resp. projektledarens 
roll? Vilka aktiviteter har förändringsledaren resp. projektledaren utfört? 

– Lite grovt uppdelat kan man säga att projektledaren tagit hand om tekniken, 
tiden och kostnaden (införandet), och förändringsledaren har tagit hand om 
motivationen och förståelsen och det långsiktiga engagemanget (användningen). 

5. Har förändringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans eller var 
och en för sig? 

– Projektledaren är igång från början/lite innan och får stöd av en 
förändringsledare ganska snart. Mellan tummen och pekfingret utförs 80 % av 
arbetet av projektledaren i början. När allt är levererat då minskas projektledarens 
roll ner mot 5-10 % (t ex att stänga projektet), och det är då som 
förändringsledaren verkligen kommer in. 

– Jag vet inte exakt egentligen hur fördelningen ser ut i procent men det har varit 
ett sådant skifte där merparten av insatsen övergår från projektledare till 
förändringsledaren, framförallt har förändringsledaren ett större ansvar när det 
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gäller det långsiktiga att ta hem värdet av projektet. Detta har varit 
förändringsledarens stora roll. 

Vid implementeringen menar du? 

– Ja, det är bra sammanfattat. Det är ingen ingenjörsvärld. En del accepterar 
förändringen tidigt, andra senare när de ser vad ”kompisen” gör. Det är mjuka 
värden vi talar om. 

6. Vilka kompetenser förväntade ni er hos förändringsledaren resp. 
projektledaren? Satte ni ut någon annons för att rekrytera dessa roller? 

– Vi har fyra-fem förändringsledare, plus snart två till i den delen av företaget där 
vi är. Dessa finns central och cirkulerar utifrån behov. Vi har börjat diskutera – 
vill vi ha förändringsledare som kan lite av allting, eller någon som har 
huvudfokus på ett sakområde: HR, kommunikation, teknik. Med andra ord ska 
förändringsledarna komplettera eller överlappa varandra? 

– Än så länge har vi betonat förmågan att samarbeta med människor. Men du kan 
inte motivera en annan att ta till sig en idé om du inte vet vad detta innebär för 
personen. Du bör ha kunskap om det du behöver förändra. Men i praktiken är min 
erfarenhet att det är svårare att få en tekniker/ingenjör intresserad och villig att 
släppa sin specialitet och ”du ska bli förändringsledare”. De mjuka värdena är 
svårare att lära sig medan teknik kan förändringsledaren lära till tillräcklig nivå, 
men det ofta svårare att ta till sig en talang att hantera andra människor. 

– Vi tar t ex in förändringsledare med ekonomisk bakgrund. Vi har avvägt att ta in 
även personer från andra branscher. Men personen bör ha ett tekniskt intresse. 
Han/hon kan inte bara säga ”detta är en bra förändring men jag vet inte vad ni 
gör”. Han/hon måste kunna uttrycken, kunna förstå behoven. 

Hur ser det ut med utbildning? 

– Vi har en bra Academy, som är gemensam för koncernen. De erbjuder bl. a. 
Lead Changes, vilket är en tvådagars-utbildning. Vem som är helst är välkommen 
att gå även om det är ett av flera block i en ledarutbildning. Vi har också 
diskuterat med två konsultfirmor för att se vad deras utbildningar för 
förändringsledare innebär. Vi utbildar med andra ord internt väldigt mycket, 
mindre på externa kurser. 

Och projektledaren? 

– Han/Hon har ofta nästan alltid som passar med projekten som drivs. Är det 
exempelvis stora ”HR-projekt” är det oftast inte teknik som behövs utan en annan 
bakgrund. 
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Han/hon ska alltså ha projektledarutbildning och erfarenhet? 

– Ja. Våra projektledare driver små projekt varje dag. Men de tyngre projekten är 
seniora projektledare. De ingår i nätverk och vi bevakar att de har rätt kompetens. 

– Projektledarna ofta blir de som fokuserar på och blir uppmärksammade på den 
tekniska lösningen; de åstadkommer rätt sak, i rätt tid och till rätt kostnad. De har 
ett driv, en ekonomisk och teknisk kompetens, kan förklara 
budget/upparbeten/värde/funktion/affär, ”grafer och pang för pengarna”. 

– Linjecheferna hamnar lite i periferin då vi kan vara placerade i projektytor i 
månader och i år i vissa fall. Jag ser en risk att få en projektledare som en stark 
ledare med mindre betoning på ”human-kompetensen” (beteendeförändringen). 

Har rollerna inte varit tydliga mellan projektledare och förändringsledare? 

– För oss är det här förhållandevis nytt. När vi anställde och blev flera 
förändringsledare diskuterade vi mycket kring vad vi menar med 
förändringsledare respektive projektledare. Jag kan ibland tycka att 
”förändringsledare” har blivit något av ett modeord, det ligger rätt i tiden. Det 
finns t ex många fler kurser kring detta nu. De fanns inte synliga för fem år sedan. 
Så jag undrar ibland om vi kanske har döpt om något vi faktiskt hade förut: 
Kvalitetsledare, processledare, verksamhetsutvecklare… Vad är skillnaden mellan 
dem egentligen? De är lika varandra i innehållet. Kvalitetsledaren ska kunna mer 
om systemet, processledaren är någon som leder förbättringar av arbetssätt etc. 
Men jag resonerar så här: Förändringsledarens tyngdpunkt är att hantera de mjuka 
värdena [oavsett benämning]. 

7. Hur har projektet och arbetet för förändringsledaren och projektledare 
fungerat? Vad har fungerat bra resp. mindre bra? Vilka faktorer har haft 
betydelse för arbetet och resultatet? 

– Det har blivit väl mottaget, både i stora och små projekt. 

– Visst kan det ibland uppstå viss konkurrens mellan projektledaren och 
förändringsledaren innan de ser att de kompletterar varandra. När de ser att de gör 
det är det inget problem kring samverkan, alltså när rollerna är tydliga. 

– Jag är en stor vän av förändringsledare. För oss har detta att vi kallar det 
förändringsledare varit en bra ”ursäkt” att ändra attityd och stil. Och det har tagits 
emot väl. Vår attityd har spelat roll, och det är detta som gör skillnad oavsett om 
det heter förändringsledare eller kvalitetsledare. Vi har ”gått ut” och inte mästrat 
utan ödmjukt sagt att vi vill vara med och hjälpa till i processen på era villkor. 

– Vi har också tagit bort den ekonomiska diskussionen och gjort den till en 
underordnad fråga. Förändringsledaren finansieras nämligen centralt och hör till 
staben. Så kostnad för förändringsledaren ligger inte i projektet. Om det inte varit 
så hade vi riskerat att drunkna i ekonomiska diskussioner. Att ha en central 
finansiering känns extremt viktigt när man ska gå ut och hjälpa till. 
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Tillagt i efterhand [inlagt av respondent] 

Tillägg som jag [Inge Wiggur] tycker speglar väldigt väl hur jag/vi ser på det 

Citat från Wikipedia 

Om projektledning fokuserar på den tekniska lösningen i en förändring så 
fokuserar förändringsledning på människorna i förändringen. Exempelvis kan 
projektledning fokusera på att ta fram ett nytt verktyg och tillhörande 
arbetsinstruktion för en grupp människor medan förändringsledning fokuserar på 
att skapa förståelse och acceptans för verktyget hos mottagarna. 

Förändringsledning utgör således ett komplement till projektledning genom att de 
två professionerna fokuserar på olika saker. Gränsen mellan förändringsledning 
och projektledning är emellertid inte knivskarp och i mindre projekt är det inte 
ovanligt att bägge rollerna innehas av en och samma individ (projektledaren). 
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Bilaga 6: Renskrivning av samtal med SEB, Stockholm 

Intervjuerna genomfördes vid ett möte i Stockholm 8 oktober resp. via 
trepartssamtal på telefon 21 oktober 2013. 

Texten är korrigerad och godkänd av respondenterna: 2013-10-29 

Närvarande 8 oktober: Ulrika Tillberg (Head of Change Management and 
Organisational Development at SEB) samt Eva Mirsch och Ewa Wymark. 

Närvarande 21 oktober: Kerstin Rickardt (HR Business Partner SEB) samt Eva 
Mirsch och Ewa Wymark. 

Organisationens hemsida: http://www.seb.se/ 

Not 1: För enkelhetens skull har svaren från intervjuerna sammanställts i detta 
underlag. I de fall som båda respondenterna fått frågan visas svaren efter 
respektive namn. 

Not 2: Med hänsyn till sekretess hos SEB bifogas inga ytterligare dokument. 
Uppsatsförfattarna har dock fått ta del av en intern handbok för Change 
management, avsedd för cheferna som även kallas Change agents. 

Berätta kort om din bakgrund och om SEB Way? 

– (Ulrika) SEB Way är ett initiativ från högsta ledningen. Man vill bygga upp en 
funktion och införa Lean Management-anda. Jag och en annan rekryterades för tre 
år sedan. Vi har bakgrund från Handelshögskolan och har jobbat mycket med 
ledarutveckling och Executive Education. Vi är specialister på att bygga upp 
detta, bland annat har vi skapat ett nytt Curriculum för ledarutveckling och gjort 
en ”Change Handbook” för att chefer ska förstå hur förändringen ska gå till och 
genomföras. De måste bli bättre på att förstå hur man leder förändring. 

Vem är förändringsledare hos er? 

– (Ulrika) Vi har ingen som har titeln ”förändringsledare” på sitt visitkort men 
våra chefer har detta i sin roll. SEB har en filosofi kring change som bygger på att 
man vill att SEB:s chefer och nyckelpersoner ska vara förändringsledare. Men vi 
har ännu inte kommit så långt att cheferna är riktigt duktiga på att driva 
förändring. 

Vad är din roll? 

– (Ulrika) Jag är ute mycket i organisationen, håller workshops, stöttar cheferna, 
samlar in information och går hem till min kammare, testar och kör igen. 

– (Kerstin) Jag arbetar som HR BP mot ena delen av IT  inom Business Support, 
vilket är IT Services Denna del  handlar mycket om infrastruktur och plattformar  
ska fungera, systemen ska vara uppe etc. . Jag ansvarar för alla de olika HR 
processer som förekommer som t.ex., arbetsrättsliga frågor, compensation & 
benefits, talangprocesser, övergripande rekryteringsarbete och Management of 
Change. 
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1. Har er organisation tidigare anlitat både en förändringsledare och en 
projektledare till vissa projekt? 

– (Ulrika) Ja, i projektet IT Services. Vi har vår Human Resources (HR) i Rissne, 
och vi har arbetat mycket med förändringsarbeten där. 

– (Ulrika) Ett större förändringsarbete inleddes för 1,5-2 år sedan. Det är en del av 
en omstrukturering av hela vår support. För IT Services i sig har man formulerat 
mål fram till 2020, och sedan delat upp vad det är som vi ska förändra, t ex nya 
sätt att arbeta och Mindset, Behaviour. Den globala siffran FTE siffran för ITS är 
dryga 400 FTE. 

2. Beskriv projektet för vilket ni valt att anlita en förändringsledare och en 
projektledare. Använder ni en annan benämning än förändringsledare? 

– (Ulrika) Det finns ingen roll som heter förändringsledare hos oss. Vi använder 
nog snarare begreppen Change Ambassadors, Change agents. De är ofta chefer 
inom ITS, ungefär 45 personer. Ledningen har bjudit in och sagt om dem 
tillsammans att ”det är vi som tillsammans är förändringsledare, vi ska driva 
förändringsarbetet”. Det är en roll som man kliver in i som chef, att vara 
förändringsledare ses som en del av att vara chef. 

– (Kerstin) Vi har haft ett förändringsprojekt som rullat i 1,5 - 2 år. Det gäller vårt 
sätt att arbeta – way of working. Vi har sett över organisationen, styrmodell och 
governance och har funnit ett antal åtgärdspunkter.  För att få detta projekt att 
rulla så har vi haft en projektledare och förändringsledare, även om de inte 
benämns som ”förändringsledare” utan som Change agents. De vi har använt oss 
av är våra chefer men det finns även de som har en informell chefsledarposition 
inom ITS – de har t ex inte lönesamtal – men är med och påverkar. Dessa har 
alltså inte varit chefer i formell mening men är ”chefer” som är med och har en 
påverkan på den nya organisationen som sattes i februari 2013. 

3. Varför valde ni att anlita både en förändringsledare och en projektledare 
till detta projekt? 

– (Ulrika) Man måste titta på Structure och People. SEB Way och ganska mycket 
av våra projektmodeller har fokus på struktur, hur man mappar, fixar Cut over etc. 
SEB Way är generellt duktigare på det här med struktur, de får grundgrejerna på 
plats. Men förändringsledning för mig – Change management – handlar om hur 
man lyckas med förändring. Om man misslyckas med att kommunicera så att 
människor förstår utifrån ”What’s in it for me” – alltså People’s side – då 
misslyckas man helt. Vi måste se till så att alla som är inblandade förstår och kan 
jobba med båda delarna, både struktur och människan. En duktig chef kan vara en 
bra förändringsledare om han kan Change management. 

– (Kerstin) Några av skälen till vårt förändrade arbetssätt beror på att vi har behov 
av att kunna kommunicera på ett mer enkelt och lättåtkomligt sätt, samt se över 
våra kostnader och att kunna arbeta smartare. Det är ledningen som har satt den 



	   75	  

riktning vi ska gå emot. Tillsammans med Change agents har vi sedan haft 
diskussioner om hur vi tar oss dit. [Se sedan Ulrikas svar.] 

4. I detta projekt, vad har varit förändringsledarens resp. projektledarens 
roll? Vilka aktiviteter har förändringsledaren resp. projektledaren utfört? 

Om förändringsledaren 

– (Ulrika) Det som varit viktigt är hur cheferna själva ställer sig till förändringen. 
I princip skulle de kunna säga att de inte ställer sig bakom av vissa skäl. Cheferna 
[Change agents] ska också fånga in ”what is cooking” därute i organisationen och 
vara ett språkrör för sina medarbetare. Visst – som ett vanligt chefsjobb men med 
extra viktigt ansvar under förändring. 

– (Ulrika) Det finns konkreta saker som ska göras men ganska mycket handlar om 
att skapa mening – så att alla ska kunna förstå förändringen och att det skapas en 
relation och att commitment. 

– (Ulrika) För varje del i det stora förändringsarbetet finns datum för delprojekten. 
Vi följer upp under förändringsresan och har även delar som stängs lite mer 
formellt. Våra Change agents ska så att säga arbeta med Setting direction and 
Making it stick. Konkret kan de få i uppdrag att göra två ”spaningar” för att se i 
vilken fas vi befinner oss – kvalitativt, What’s cooking? Detta följs upp var 
fjortonde dag och då använder man vanliga symboler – rött, grönt gult ljus – för 
att se om man kan gå vidare eller måste ta till åtgärder. 

– (Kerstin) Våra Change agents har fått jobba med sina förändringar, vilket 
innebär en hel del. Det är ju en ny typ av ”tänk” inom organisation, där vi utgår 
från våra Guiding principles; stakeholder/customer focus, holistics view, 
flexibiltet och team with transparency. I detta arbete har de bland annat varit 
ansvarig för att genomföra training session 1-4. Training sessions 1-3 har 
genomförts för både Change agents och medarbetare. Några utvalda change 
agents har också fått fungera som lärare för att utbilda våra medarbetare inom 
training session 1-3.  

När det gäller training session 4 har ansvaret varit för våra chefer/change agents 
att fortsätta en dialog i sina respektive avdelningar kring mindset & behaviours 
frågor utifrån våra Guding principles. 

Vad innebär dessa Training sessions? 

– (Kerstin) Till sitt innehåll har de handlat om roller, styrning, styrmodeller det 
vill säga training session 1-3. Den fjärde handlar om kultur och mindset. Genom 
dem har vi utbildat Change agents att bli ”Train the trainer” så att de kan ta detta 
vidare ut till avdelningarna. I denna training session finns det utrymme till att 
reflektera kring hur vi inom respektive avdelning kan arbeta på ett nytt sätt. Det 
vill säga hur ser vår mission/uppdrag ut och hur ska vi förhålla oss i vårt new way 
of working och mindset & behaviour?  
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Projektledaren 

– (Ulrika) Projektledaren i ITS har man lånat in från SEB Way. Projektledaren 
jobbar ofta med uppdrag på cirka tre månader och hjälper ledningen att få struktur 
på projektet. Det ska mappas etc. och man ska köra veckomöten etc. 

– (Ulrika) Hon rattar inte hela förändringsarbetet, men styr upp och försöker få 
ordning på vad förändringsarbetet innehåller, t ex att mappa olika strömmar, t ex 
vad folk arbetare med, en annan ström är kommunikation. De går ofta runt på 
olika avdelningar och sitter med chefer för att få in uppgifter. Uppdraget är 
avgränsat i tid och tydligt från ledningen. 

– (Kerstin) Vår projektledare har varit den som haft övergripande funktionen att 
styra projektet, och se till att vi går åt rätt håll. Hon har drivit på och haft hand om 
den övergripande strukturen, kontroll på aktiviteterna, planerat och följt upp. 
Hållit ihop helheten. 

5. Har förändringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans eller var 
och en för sig? 

– (Kerstin) Man har varit i ett beroendeförhållande till varandra. Mycket som 
kommer från projektet är ju sådant som cheferna/Change agents ska utföra. 

6. Vilka kompetenser förväntade ni er hos förändringsledaren resp. 
projektledaren? Satte ni ut någon annons för att rekrytera dessa roller? 

– (Ulrika) SEB Way:s projektledare är duktiga på att strukturera upp stora 
mängder information, och att strukturera upp detaljer. De har sina metoder, 
använder Excel-ark etc. De har ett helt batteri av verktyg som de lärs upp i. Detta 
förväntas de kunna. 

– (Ulrika) Det förväntas av cheferna att de även har en Management profile. En 
chef ska kunna leda. Vi kallar detta för Drive Change i vårt rekryteringsunderlag. 

– (Kerstin) Här vill vi alltid hitta de Role Models i sitt sätt att arbeta, förebilder. 
Urvalet av förändringsledare har respektive chef gjort. Man har sett att ”de här 
personerna” är viktiga för vår förändringsresa, de har ett Mindset som vi vill se 
mer av. Inom IT Services  har vi fyra guiding principles: Customer Stakeholder, 
Holistic view, Flexibility och Team Development with Transparency. Det är detta 
Mindset vi vill jobba emot, att man är med och tar ett helhetsgrepp, kan jobba 
flexibelt, rycka in för att lösa en sådan sak, och tar ansvar för hela leveransen. 
Som team måste man också vara transparent.  

7. Hur har projektet och arbetet för förändringsledaren och projektledare 
fungerat? Vad har fungerat bra resp. mindre bra? Vilka faktorer har haft 
betydelse för arbetet och resultatet? 

– (Kerstin) projektet är inte riktigt avslutat ännu. Men vi har precis haft en 
avstämning via vår gemensamma chefsutvecklingsdag, Accelerating change. Vi 
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ser att vi kommit en bit på väg, och bara det är positivt. Men vi har också en bit 
kvar av det vi måste göra, bland annat att jobba mer med Mindset-frågorna 
tillsammans med våra medarbetare. Vi ser också nu mer vad detta innebär för 
framtiden. Vi kommer att fortsätta med projektet året ut, men jag tror inte att vi 
kommer vara klara då.  

Vad är din bedömning om upplägget – att använda både en förändringsledare 
och en projektledare? 

– (Kerstin) Att arbeta med både projektledare och Change agents är bra men det 
krävs väldigt mycket kring samverkan mellan de två rollerna och väldigt mycket 
kring kommunikation, att kunna kommunicera samt att lyfta sig till en strategisk 
position, så som att kunna inta helikopterperspektivet och att inse hur viktigt det 
är att kroka arm mellan projektledaren och Change agents. Om man lyckas på 
dessa nivåer så tror jag att man kan lyfta ett förändringsarbete och 
förhoppningsvis komma längre i sin förändring inom organisationen. 

Något som varit mindre bra? 

– (Kerstin) Det vi ser just nu försöker vi åtgärda. Vi vill få igång chefernas dialog 
med medarbetarna, de står och stampar just nu. Detta ska vi arbeta vidare med 
under hösten. Jag tror att det alltid finns en vilja hos varje enskild medarbetare att 
vara delaktiga i vad som händer i organisationen och att cheferna behöver lyssna 
av; vad är det som gör att vi tillsammans lyfter vårt sätt att arbeta, vårt mindset? 
Jag tror att varje medarbetare har en stolthet och vill tycka att det är roligt att gå 
till arbetet. 

Just nu har vi arbetat med ett begrepp Market Place och syftet med det lärande är 
att ytterligare förtydliggöra/synliggöra IT Services nya organisation, öka cross 
samverkan inom IT Services samt att kunna få ställa sina frågor. 

– Vi ser också att vi behöver jobba mer inför nyrekryteringar av chefer så att de 
även har kompetens som förändringsledare. Det är ju den kompetens som vi har 
störst  behov av inom organisationen. 

– Ulrika och jag har framfört att man skulle kunna involvera varandra som 
projektledare och förändringsledare mer i förändringsledningen än vad som hittills 
har skett Arbeta mer med samverkan mellan Change agents och projektledare och 
då inom områden som kommunikation, Culture och Mindset. 
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Bilaga 7: Renskrivning av samtal med Telia Sonera, Stockholm 

Intervjun genomfördes vid ett möte i Stockholm 8 oktober 2013. 

Texten är korrigerad och godkänd av respondenten: 2013-11-07 

Närvarande: Åsa Persovin (CEO and Change management consultant at Crispo 
AB), Yvonne Djerf (Program Director B2B) samt Eva Mirsch och Ewa Wymark. 

Organisationens hemsida: http://www.teliasonera.com/ 

Not 1: I huvudsak är det Yvonne Djerf som svarar. Vid de tillfällen som Åsa 
Persovin svarar har detta markerats i texten. 

Berätta lite om bakgrunden till projektet? 

– Vi har genomfört olika förändringar som går på tvären med linjeverksamheten. 
Vår vision är att vara ett tjänsteföretag i världsklass. Därför har vi startat ett 
kontinuerligt förbättringsprogram. Bakgrunden är att marknaden förändras snabbt. 
Genom B2B Improvement Program arbetar vi kontinuerligt med att införa nya 
arbetssätt och kompetenser samt ser över våra olika roller inom företaget. Vi vill 
gå från ett produktorienterad arbetssätt till ett mer kund och lösnings-orienterat 
arbetssätt. Målet är en ökad kundnöjdhet. Flera mjuka parametrar ingår, som 
exempelvis medarbetares “mindset”, förmåga att förstå kundens önskemål, etc. 

– Vi ha jobbat med frågan under alla år och har en metodik: Define, Design 
Implement. I fasen Define definieras uppdraget, vad vi ska göra, mot en målbild. 
En styrgrupp tar beslut om processen går vidare in i nästa fas. 

– Vi märkte att det blev trögt när vi kom till implementeringen, där hade vi 
problem. Styrgruppen var inte nöjd för man såg att det inte tog skruv ordentligt. 
Så vi införde ett steg till – Monitor – och höll på så sätt kvar projekten längre. 
Detta gör att vi ”hänger kvar” för att säkerhetsställa att alla delar är 
implementerade och får de effekter vi vill uppnå. Change Manager [Åsa Persovin] 
har jobbat nära med mig för att få detta att fungera. 

– (Åsa) De förändringar som vi försöker göra går över flera organisationer. Det är 
lätt att jobba i projektformat, dvs i designfasen, över organisationerna men när 
man kommer till implementeringen måste man implementera över alla 
organisationer. Detta har visat sig vara svårare och har fördröjt implementeringen. 

1. Har er organisation tidigare anlitat både en förändringsledare och en 
projektledare till vissa projekt? 

– Ja, totalt under de senaste tre åren rör det sig om 40-50 projekt. 

2. Beskriv projektet för vilket ni valt att anlita en förändringsledare och en 
projektledare. Använder ni en annan benämning än förändringsledare? 

– På programnivå kallas det Change manager. På projektnivå kallas den som leder 
förändringen/implementeringen för implementeringsledare.  
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– Projektet Delivery Resonsibility har flera delprojekt i sig. Det handlar om att 
effektivisera kundleveransarbetet. 

3. Varför valde ni att anlita både en implementeringsledare och en 
projektledare till detta projekt (och andra liknande pågående projekt)? 

– (Åsa) Det krävs olika typer av engagemang och kompetens. De har även olika 
målsättningar. En implementeringsledare ser det mer ur linjeverksamhetens 
perspektiv och är intresserad av att se det hända/fungera i verksamheten. 
Projektledaren är mer intresserad av att se resultat. Det är också skillnader i 
personligheter.  

– (Åsa) Implementeringsledaren tar medarbetarperspektivet. Han/hon vill få det 
hända i praktiken, och kan också se vad det får för konsekvenser. Han/hon kan 
reflektera över ”behöver jag tänka annorlunda?” ”omforma?” Det måste vara 
någon som kommer från linjen, som sitter med ett ägarskap kring det som ska 
implementeras och som är beroende av den förändringen själv. Det är också helt 
nödvändigt att ha linjen med sig. 

– Vi ser detta med implementeringsledare som en typ av framtida ledarskap. De 
som utsetts har lärt sig ta hand om implementering, de har fått ta denna roll utöver 
rollen i linjen. 

Har implementeringsledarna utbildats? 

– Ja, kring metod, och de har fått coaching genom diskussioner. Vi [Åsa och 
Yvonne] har erfarenhet av vilka problem som kommit upp tidigare och har 
coachat kring detta. Sedan har det funnits en implementeringsplan och plan för 
rapportering, samt sätt att mäta. 

4. I detta projekt, vad har varit implementeringsledarens resp. 
projektledarens roll? Vilka aktiviteter har implementeringsledaren resp. 
projektledaren utfört? 

– De har arbetat tight. Det har varit nödvändigt. Det finns vissa lägen där de inte 
har varit tighta, och då har det inte fungerat så bra. Implementeringsplanen måste 
man jobba tight tillsammans med, hur den ska se ut. 

– (Åsa) Projektledare driver projektet och designar leverablerna i Design. 
Huvuddelen av projektresurserna sitter i linjen, vilket gör det lättare att 
implementera. Det vi gör är att också ta fram överlämningen till linjen, och 
definierar vem som ska äga leverablerna, och vem som ska vara 
implementeringsledare. 

– (Åsa) Implementeringsledaren är med åtminstone från Designfasen. 
Implementeringen beskrivs i implementeringsplanen. Projektledaren är ansvarig 
för framtagandet men övertas av implementeringsledaren när 
implementeringsfasen startar. Den innefattar hur implementeringen ska gå till, vad 
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som ska implementeras, vilka som påverkas, hur dessa ska utbildas/informeras, 
vem som ansvarar för vad, hur vi mäter att allt sker som det ska, risker mm. 

– I implementeringsfasen ansvarar implementeringsledaren för att genomföra de 
utbildningar man måste hålla, och sedan mäta så att man jobbar på det nya sättet i 
alla organisationer. 

– Change manager är alltid ett bollplank för implementeringsledaren i linjen. I 
progressrapporten lägger implementeringsledaren en egen bedömning. Om något 
måste göras annorlunda då bollas frågorna med projektledaren men även 
programmet och Change manager. 

– (Åsa) Det finns en fast sluttid. Och vi har alltid en monitor-tid, även om denna 
kan vara både aktiv och passiv. Vi från programnivå kan sätta oss och diskutera 
hur det går om inget händer. Det krävs alltid ett beslut innan vi kliver ur monitor-
fasen. 

Vad händer i monitorfasen – vem leder den? 

– Programledaren följer upp alla projekt genom Program Office. Den som är 
ansvarig projektledare eller implementeringsledare rapporterar. 

– I monitorfasen har processägaren en viktig del. De brukar inte vara så aktiva i 
implementeringsfasen men kommer mer och mer i monitorfasen. 

5. Har Implementeringsledaren och projektledaren arbetat tillsammans eller 
var och en för sig? 

– De är ansvariga i olika faser. I Design börjar implementeringsledaren nu att vara 
med. Och implementeringsledaren kan be projektledaren om hjälp i 
implementeringsfasen för att t ex förklara modellen. 

– Vi har haft kvar projektledarna. Ibland har de sett att projekt och 
implementering av vissa projekt inte fungerar. 

6. Vilka kompetenser förväntade ni er hos implementeringsledaren resp. 
projektledaren? Satte ni ut någon annons för att rekrytera dessa roller? 

Om implementeringsledaren 

– Vi handplockar dem som är lämpliga som implementeringsledare tillsammans 
med linjens chefer, de ska ha tid, möjlighet och rätt kompetens och förmåga att få 
med sig medarbetare i förändringen. De ska vara bra på att förklara och kunna 
kommunicera på ett sätt som är anpassat till verksamheten som berörs. 

– När vi kommit med ett förändringspaket till implementeringsledare som är 
färdigt kan han/hon säga ”nej” om det går emot hans/hennes personliga 
övertygelse. Därför är det viktigt att han/hon har förankring i linjen. 
Implementeringsledare ger ju tidigt sin syn på förändringen och påverkar 
förändringsprojektet. 
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– Vi har sett vem som är lämplig som implementeringsledare, någon som arbetar i 
den verksamheten. Det ska vara någon som kan driva förändringen, någon som är 
på ”vår sida”, en förlängd arm för att genomdriva förändringen. 

– Det har varit olika implementeringsledare beroende på projekt. 

Om projektledaren 

– Hos projektledaren är metodiken viktig. Eftersom vi ofta utvecklar ett nytt 
arbetssätt är det viktigt att projektledaren har en idé, en egen förståelse för vad 
som behöver göras, och hur man gör på marknaden, d v s förmåga att hämta in 
den informationen. Han eller hon är sedan med och ”tar fram” förändringen.  Vi 
handplockar lämplig projektledare i verksamheten och ibland tar vi in extern 
resurs beroende på förändringens innehåll. 

– Styrgruppen har varit aktiv för att välja projektledare – vi måste ju nagelfara 
kompetenser, speciellt när det gäller förståelse kring förändring, och hur man 
jobbar kring kundleveransprojekt bäst på marknaden. 

7. Hur har projektet och arbetet för implementeringsledare och 
projektledare fungerat? Vad har fungerat bra resp. mindre bra? Vilka 
faktorer har haft betydelse för arbetet och resultatet? 

– Det är viktigt att ha rätt person som implementeringsledare, med rätt kompetens, 
erfarenhet, och att personen är med tidigt i faserna, samt har en vilja att 
genomföra förändringen och känner stöd uppifrån. 

– Vi har fått jobba mycket med mätning. Och det har varit svårt med rapportering 
för linjechefer som inte är vana att arbeta med projekt. Det är tre typer av KPI:er 
vi frågar efter: 1. Prerequisite (planera, utbilda och genomföra), 2. Det nya 
arbetssättet är känt och man kan börja arbetat med det, 3. Uppnådd önskad effekt 
såsom ökad kundnöjdhet, effektivitet eller lönsamhet. 

– (Åsa) Mätningen har varit viktig. Vi har tvingat fram att man ska visa hur 
mycket som är genomfört. Det som mäts det räknas. Utan mätning hade vi inte 
kommit någon vart. Vi [på programnivå] har hållit fast som iglar, vi och högsta 
ledning har inte släppt projekt, utan hållit fast för att se effekt. Vi har delat ut pris 
eller uppskattningar för bra design eller för bra implementering. 

– Det är viktigt med envishet och uthållighet. Man måste ha stöd uppifrån och 
motivera varför vi måste förändra, genomgående rakt igenom. 
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Skulle man kunna använda en implementeringsledare utifrån? 

– Nej, jag tror inte det. Då skulle man snabbt behöva bygga upp ett nätverk och 
skapa förtroende. Utan förankring i linjen skulle han/hon inte heller se och förstå 
hur stor förändringen är. 
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