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FÖRORD 
 
 
Vi vill tacka vår handledare Torbjörn Nilsson för det stöd och vägledning som vi fått under 
uppsatsens gång. Vidare vill vi tacka vår respondent Erik Kiviniemi på Norrbottensteatern för 
hjälpen med öppenhet och information under vår undersökning. Avslutningsvis vill vi tacka 
våra opponenter och seminariedeltagare som aktivt kommit med synpunkter och kreativ kritik 
för att förbättra denna uppsats.  
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SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva förändringsagentens strategier och arbetssätt för att han-
tera motstånd vid en förändringsprocess. Motståndet är kategoriserat i öppet/aktivt, öp-
pet/passivt, dolt/aktivt och dolt/passivt motstånd. Vi har använt oss av en teoretisk referens-
ram som behandlar organisationsförändringar, förändringsmotstånd, förändringsagenter samt 
dess strategier och arbetssätt. Utifrån den teoretiska referensramen har vi studerat en föränd-
ringsprocess vid Norrbottensteatern, där vi har intervjuat förändringsagenten tillika teaterche-
fen. Utifrån vår empiriska illustration har vi funnit att förändringsagenten har använt sig av en 
karismatisk förändringsstrategi. Förändringsmotståndet som behandlar öppet/aktivt och 
dolt/passivt motstånd är de centrala kategorierna i slutsatserna eftersom de är varandras mot-
sättningar. Slutligen redogjordes olika hanteringssätt beroende på motståndets karaktär.  



 

 

 ABSTRACT 
 
Our purpose with this essay is to describe how the change agent can manage resistance to 
change by using certain strategies. The resistance can be classified into four different catego-
ries. These categories are overt/active, overt/passive, covert/active and covert/passive resis-
tance. In our theoretical framework, we discuss subjects concerning organizational change, 
resistance to change, change agent and change strategies. Based on our theoretical framework, 
we studied an organizational change at the Norrbotten Theatre. We interviewed the change 
agent who also is the manager of the theatre. In our empirical study, we came to the conclu-
sion that the agent used a charismatically strategy of change. The resistance to change which 
contains overt/active and covert/passive resistance are each others opposites and are the cen-
tral categories in our study. Finally, we described different ways of managing resistance de-
pending of the resistance character.    
 
 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.2 Disposition ....................................................................................................................... 1 
2. Teori – förändring................................................................................................................ 2 

2.1 Vad är en förändring?....................................................................................................... 2 
2.1.1 Radikal och inkrementell förändring – olika typer av förändring............................. 2 

2.2 Varför behövs förändringar? ............................................................................................ 2 
2.3 Varför misslyckas förändringar? ...................................................................................... 3 
2.4 Motstånd mot förändringar............................................................................................... 4 

2.4.1 Orsaker till motstånd ................................................................................................. 4 
2.4.2 Ytterligare påverkande faktorer ................................................................................ 5 
2.4.3 Olika former av motstånd.......................................................................................... 6 

2.5 Förändringsagenter........................................................................................................... 7 
2.5.1 Agentens kunskaper och kompetens ......................................................................... 8 
2.5.2 Agentens arbetsprocess ............................................................................................. 8 

2.6 Agentens strategier och arbetssätt .................................................................................... 9 
2.6.1 Agentens strategival .................................................................................................. 9 
2.6.2 Agentens arbetssätt.................................................................................................. 12 

2.7 Översikt och analys av teorier......................................................................................... 13 
3. Problemdiskussion ............................................................................................................. 15 
3.1 Syfte ................................................................................................................................... 15 
4. Metod................................................................................................................................... 16 

4.1 Vetenskapligansats ......................................................................................................... 16 
4.2 Forskningsstrategi .......................................................................................................... 16 
4.3 Val av empiriobjekt ........................................................................................................ 16 
4.4 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 17 

4.4.1 Litteratursökning ..................................................................................................... 18 
4.5 Metodanalys ................................................................................................................... 18 
4.6 Metodproblem ................................................................................................................ 18 

4.6.1 Reliabilitet ............................................................................................................... 18 
4.6.2 Validitet ................................................................................................................... 19 

5. Empiri.................................................................................................................................. 20 
5.1 Presentation av Norrbottensteatern och respondenten ................................................... 20 
5.2 Förändringsprocessen på Norrbottensteatern ................................................................. 20 
5.3 Anställdas delaktighet i förändringsprocessen............................................................... 21 

5.3.1 Konsekvenser för organisationen ............................................................................ 21 
5.4 Respondentens ledarstil påverkar strategivalet .............................................................. 22 
5.5 Kartläggning av motstånd .............................................................................................. 22 

5.5.1 Hur motstånd yttras och hanteras i organisationen ................................................. 23 
6. Analys .................................................................................................................................. 26 

6.1 Analys av val av förändringsstrategi .............................................................................. 26 
6.2 Analys av förändringsmotstånd...................................................................................... 27 

7. Slutsatser ............................................................................................................................. 31 
8. Avslutande diskussion........................................................................................................ 32 
Referenser ............................................................................................................................... 33 

 



 

 

FIGURFÖRTECKNING 

 
Figur 1 Fyrfältsmatris över aktiva och passiva yttringar............................................................ 7 
Figur 2 Olika förändringsstrategier. ........................................................................................... 9 

 
BILAGA 1 - Intervjuguide



 

 1

1. Inledning 
Idag står ingen organisation stilla utan förändras konstant. Organisationer måste ständigt vari-
eras och utvecklas för att vara effektiva och konkurrenskraftiga på sin marknad (Sandström, 
2000). Förändringsarbetet är i dagens samhälle en stor del av ett företags verksamhet och van-
ligt förekommande i de flesta organisationer. Förändringsprocessen har blivit en naturlig 
komponent hos företagen, särskilt då förändringarna sker på många olika sätt. Det finns enligt 
Balogun och Hope Hailey (2004) inte ”bara ett enda bra sätt att förändra”.  Förändringen är 
kontextberoende vilket innebär att utformningen och ledningen av en förändringsprocess mås-
te bero på just den specifika situationen som råder (ibid.).  
 
Enligt Sandström (2000) är det vanligt att många förändringsprocesser misslyckas. En orsak 
till det är hinder och motstånd som uppkommer ifrån personalen som i sin tur blockerar för-
ändringsprocessen. Beroende på vad orsaken till förändringsmotståndet är, finns det således 
olika strategier och arbetssätt för att hantera motståndet.  
 
Förändringarna måste ledas av någon, och det är då vanligt att organisationer använder sig av 
en ledare, även kallad förändringsagent. Enligt Balogun och Hope Hailey (2004) är föränd-
ringsagenten den som är ansvarig för att genomföra förändringar i organisationer på ett så 
effektivt sätt som möjligt. En viktig del i förändringsagentens uppgifter är bland annat att eli-
minera eller undvika hinder och motstånd menar författarna vidare. Vi kommer att beskriva 
förändringsagentens strategier och arbetssätt för att hantera olika kategorier av motstånd vid 
en förändringsprocess på Norrbottensteatern.  
 

1.2 Disposition  
I kapitel 1 framställs en allmän inledning till ämnet. I detta finns även uppsatsens disposition. 
I kapitel 2 behandlar vi den teoretiska referensramen. I kapitel 3 redogör vi vår problemdis-
kussion och syfte. Kapitel 4 innefattar en metodbeskrivning, där vi beskriver vilka valda till-
vägagångssätt som vi använt oss av samt metodproblem. Kapitel 5 behandlar empirin, det vill 
säga resultatet av vår intervju som vi genomfört. I kapitel 6 analyseras det empiriska materia-
let och i kapitel 7 redogör vi vilka slutsatser som vi dragit från vår analysmodell. Avslut-
ningsvis innehåller kapitel 8 en diskussion om våra slutsatser samt förslag på fortsatt forsk-
ning.  
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2. Teori – förändring 

2.1 Vad är en förändring? 
Vår tillvaro kännetecknas av en fortlöpande livslång förändringsprocess, allt befinner sig i en 
ständig förändring. Förändringarna är såväl positiva som negativa och våra reaktioner beror 
på i vilken utsträckning förändringarna är frivilliga eller påtvingade, vilka valmöjligheter vi 
har samt vilka konsekvenser de får i våra liv (Angelöw, 1991). Förändringar kan enligt Bruze-
liuz & Skärvad (2000) gälla olika saker, ha olika framväxt, ha olika varaktighet samt vara av 
olika omfattning. En förändring kan handla om att ändra affärsidé, organisationsform eller 
organisationskultur samt vara tillfälliga eller långsiktigt bestående. Beroende på förändringens 
omfattning påverkas svårighetsgraden av att genomföra förändringen och även sättet att leda 
och driva förändringsprocessen. (ibid.) 
 
Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001) skriver att en förändring kan utveckla sig i en organisa-
tion på grund av interna och externa effekter då många strömningar i samhället påverkar livet 
i en organisation utan att denna process styrs på ett medvetet sätt. Förändringsprocesser kan 
även ske långsamt och gradvis utan att någon lägger märke till processen innan förändringen 
har kommit till en viss gräns. Enligt Balogun och Hope Hailey (2004) finns det inte ”bara ett 
enda bra sätt att förändra” utan förändringen är kontextberoende. Med detta menar författarna 
att förändringsprocessen beror på en specifik situation, vilket innebär att förändringen utfor-
mas och leds efter just denna situation.  
 
En organisatorisk förändring består av tre huvudkomponenter enligt Balogun och Hope Hai-
ley (2004). Dessa komponenter är förändringskontexten, förändringsinnehållet och föränd-
ringsprocessen. Varför förändringen äger rum är den första komponenten. Förändringskontex-
ten består av en inre kontext och en yttre kontext. Den inre kontexten innefattar bland annat 
organisationens struktur, kultur och möjligheter. Den yttre kontexten består att organisatio-
nens ekonomiska, politiska, sociala och konkurrensmässiga omgivning som de har inverkan 
inom. Den andra komponenten, förändringsinnehållet, innebär vad som ska förändras. Kom-
ponenten består av organisationens produktsortiment, marknader som organisationen ska vara 
verksam inom, organisationens konkurrenssituation och vilken struktur som organisationen 
ska välja. Förändringsprocessen, som är den tredje komponenten, innebär hur förändringen 
ska äga rum. Det vill säga vad som måste hända för att förändringen ska bli verklighet (ibid.)  

2.1.1 Radikal och inkrementell förändring – olika typer av förändring 
Bruzelius och Skärvad; Jacobsen och Thorsvik (2004, 1998) menar att det finns två kategorier 
av förändringar, den radikala och den inkrementella. Den radikala förändringen avser en mer 
genomgripande och omvälvande förändring. Denna kategori av förändring måste genomföras 
omgående och kan till exempel bero på fientligt övertagande av en konkurrent eller drastiska 
marknads förändringar. Den inkrementella förändringen genomförs i många små steg och 
avser de förändringssteg som bygger på att förbättra det som redan finns i organisationen. 

2.2 Varför behövs förändringar? 
Goldkuhl och Röstlinger (1988) menar att förändringar genomförs för att det finns ett behov 
av det, något inom organisationen måste förbättras. Förändringsbehovet anger vilket eller vil-
ka problem som organisationen har behov av att åtgärda. Genom att bestämma förändringsbe-
hovet sätts ramar för förändringen, det vill säga i vilken riktning förändringen ska verka. Ofta 
finns det flera sätt att tillgodose behoven och det är viktigt att inte fastna för någon speciell 
åtgärd i ett tidigt skeende som kan fungera som ett hinder för att se alternativa lösningar  
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Förändring beror enligt Sandström (2000) antingen på interna faktorer eller externa faktorer. 
Med interna faktorer menar författaren förändringar i organisationen som inte påverkas av de 
externa omvärldsfaktorerna och som inte påverkar organisationen i någon större utsträckning, 
till exempel ökad produktivitet. De externa faktorerna handlar om att förbättra effektiviteten 
och hitta lösningar som stämmer överens med dessa externa krav. Med externa krav menar 
Sandström (2000) till exempel förändrade kundbehov, ökad konkurrens och avregleringar 
samt att öka produktiviteten. Förändringsarbete handlar alltså både om att förbättra yttre ef-
fektivitet (att göra rätt saker) och om inre effektivitet (att göra saker rätt) (ibid.). Exempel på 
externa faktorer är enligt Granberg (2003) och Sandström (2000) missnöjda kunder, teknik-
förändringar, rekryteringsbrist, arbetsmarknadspolitiska förmåner och regionalpolitiken. De 
interna faktorerna är låg lönsamhet, neddragningar, hög personalomsättning, låg effektivitet 
och ledningsförändringar enligt Granberg (2003) och Sandström (2000).  
 
För att få reda på vad det är som utlöser en förändring kan man enligt Granberg (2003) se till 
organisationens intressenter. Ledningens uppgift är att förhandla och jämka mellan de olika 
intressenterna för att jämvikten ska behållas. När ledningen inte längre kan tillfredställa in-
tressenternas krav leder det ofta till en förändring inom organisationen. Målet för förändring-
en är helt beroende av intressenten och dennes tyngd i förhållande till andra intressenter 
(ibid.) 

2.3 Varför misslyckas förändringar? 
Enligt Sandström (2000) är det vanligt att många förändringsprocesser misslyckas. Vidare 
menar författaren att det finns sju olika orsaker till varför förändringarna misslyckas. Dessa 
är: 

• Visionen (det önskade målet) saknas eller når inte ut till personalen 
En viktig funktion i förändringsprocesser är visionen. Denna vision styr processen i rätt 
riktning och det är viktigt att målet är klart och tydligt för att kunna underlätta föränd-
ringsprocessen. En fördel är om det önskade målet uppstår ifrån ett samarbete mellan led-
ning och personal, eftersom då blir intresset och uppfattningen för förändringen större. 
• För låg angelägenhetsnivå hos personalen 
Ett stort misstag som många förändringsagenter gör är att försöka framtvinga förändringar 
för snabbt innan personalen hunnit acceptera och fått klart för sig betydelsen av föränd-
ringsprocessen. Angelägenhetsnivån måste därför vara av hög nivå och tillåtas ta tid för 
att det inte ska ske ett misslyckande. Om inte förändringsagenten inser detta är det vanligt 
förändringsprocessen misslyckas. 
• Processen är inte förankrad i ett tillräckligt starkt förändringsteam 
Vid större förändringsprocesser är det viktigt för agenten att få stöd både från högsta che-
fen och ledningsgruppen. Det är vanligt att många organisationer inte förstår betydelsen 
av ha starka förändringsteam som stödjer förändringsprocessen utan tror att det räcker att 
ha stöd från till exempel en mindre grupp experter. Sådana grupper har sällan tillräckligt 
med inflytande och är således en vanlig orsak till varför förändringar misslyckas.  
 
• Hinder och motstånd förhindrar förändringsprocessen 
En viktig del i förändringsagentens uppgifter är bland annat att eliminera eller undvika 
hinder och motstånd. Förändringsmotstånd kan uppstå från en mängd olika orsaker – allt-
ifrån dem som berörs av förändringen till strukturerna i organisationen. Men hur än för-
ändringsagenten gör för att eliminera hinder och motstånd så kommer det dock alltid fin-
nas motstånd som inte har upptäckts eller som kan ha underskattats.  
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• Insatsbehovet undervärderas 
För att förändringsprocesser ska lyckas fordras bland annat satsningar i form av olika re-
surser såsom investeringar, likvida medel, arbetstid och kompetensutveckling. Detta är en 
vanlig orsak till att många förändringsprocesser misslyckas eftersom man inte satsar till-
räckligt med resurser. 
 
• Tidiga framgångar uteblir 
Eftersom större förändringsprocesser är mer arbetskrävande och ansträngande samt tar 
längre tid att implementera ställs det större krav på personalen. Således är det viktigt att 
förändringsprocessernas tidiga framgångar förstärks genom ett effektivt och organiserat 
handlande från förändringsagentens sida. Tidiga framgångar kan till exempel frambringas 
från uppnådda delprocesser och delmål, uppskattning och belöning. Om personalen inte 
märker framgångar under hela förändringsprocessen så kommer intresset och motivatio-
nen hos personalen att upphöra och processen följaktligen misslyckas.  
 
• Segern tas ut i förskott 
En viktig orsak till varför förändringar misslyckas är att många organisationer inte är till-
räckligt tålmodiga. Har man inte speciellt mycket kunskap och vana av att genomföra för-
ändringsprocesser, kan det vara svårt att känna till hur pass stora och tidskrävande sådana 
processer är. Därför är det vanligt att organisationerna tar ut segern i förskott vid första 
lyckade bedrift och insats. Segern kan inte tas ut förrän hela processen är genomförd.  

 

2.4 Motstånd mot förändringar 
Precis som Sandström (2000) beskriver i ovanstående text är hinder och motstånd en orsak till 
varför förändringsprocesser misslyckas. Vi vill understryka att den typen av motstånd vi kom-
mer att studera är attityder och inställningar till förändringsmotstånd, inte handgripligt, fysiskt 
motstånd. Gällande motståndet kommer vi att avgränsa oss till internt förändringsmotstånd 
som finns inom organisationen.  
 
Sarv (1991) menar att motstånd till förändringar är en naturlig del i organisationen. Hur en 
organisation än planerar att genomföra en förändring måste alltid motstånd räknas med. Det är 
således också naturligt att människor är vaksamma och betvivlande mot förändringar. Enligt 
Sandström (2000) ser 80 procent av befolkningen förändringar som hot och endast 20 procent 
ser förändringar som möjligheter. Därför är det naturligt att förändringar medför motstånd 
bland de anställda. Det gäller således att vända motståndarna till att även dessa ser möjlighe-
terna. Dock måste det finnas en medvetenhet om att denna process kan ta tid just eftersom de 
anställda inte delar samma positiva uppfattning som ledningen till förändringar.  
 
Enligt Sarv (1991) kan motstånd avstyras genom att man använder starka argument. Det mot-
satta sättet, alltså att arbeta för förändringar, är att vara ifrågasättande och på så sätt göra för-
ändringen mer verklighetsskildrande. Det kan därför vara svårt att skilja mellan de som är 
motståndare till förändringar och vilka som är medhjälpare till förändringar.  
 

2.4.1 Orsaker till motstånd 
Motstånd mot förändring har enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) ofta sitt ursprung i att indi-
viden försvarar det som är välkänt och det som anses vara rätt och riktigt. Mötet med det nya 
och okända innebär osäkerhet för personalen. Det skapar en ängslan hos personalen som kän-
ner att ledningens förändring är besynnerlig eller att det på andra sätt finns några dolda motiv 
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till förändringen. Vidare menar författarna att den nuvarande situationen är en trygghet för 
personalen. Misstänksamhet kan skapas mot förändringen eftersom de inte vet något om fram-
tiden. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att grupper inom organisationen kan känna att den 
makt och inflytande som varit stabila för dem tenderar att minska eller helt försvinna. De som 
tappar makt motsätter sig ofta förändringen. 
 
Enligt Bovey och Hede (2001) är det viktigt att se skillnaden mellan symptom på motstånd 
och orsaker till motstånd. Orsaker till förändringsmotstånd kan enligt Sandström (2000, s 47) 
vara: 
 

• Revirtänkande. 
•  Att man inte känner sig övertygad om behovet av förändringen. 
• Att man inte känner sig engagerad. 
• Att det är mödosamt. 
• Att man inte har eller har haft möjlighet att påverka processen. 
• Rädsla för det obekanta. 
• Motstånd mot att ta tag i obehagliga eller inte populära åtgärder. 
• Rädsla mot sin egen skicklighet att genomföra det nya på ett bra sätt. 
• Tidigare misslyckade förändringsprocesser. 
• Brist på förtroende och respekt för förändringsagenten eller bristande personkemi.  

 

2.4.2 Ytterligare påverkande faktorer 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) finns det flera faktorer som påverkar personalen vid en 
förändring. Den första överenskommelsen som bryts vid en förändring är den psykologiska 
överenskommelsen mellan organisationen och den enskilda individen. När oskrivna överens-
kommelser bryts är det vanligt att det leder till att personalen känner sig bedragna och att för-
väntningarna uteblir. Det andra är enligt författarna att förändringen kan leda till att det juri-
diska kontraktet mellan individ och organisationen måste omförhandlas. En oenighet kan där-
för uppstå och den ena parten känner att den har rätt att behålla sitt gamla rättsliga kontrakt. 
Det tredje är att förändringen kan kräva att personalen behöver inhämta nya kunskaper och ny 
kompetens enligt Jacobsen och Thorsvik (1998). Personal som länge har byggt upp och inve-
sterat i specialkompetens kan lätt känna att den inte kommer till sin rätt i de nya krav som 
väntar. Det fjärde är att arbetsbelastningen kan öka vilket enligt författarna ofta leder till hårt 
motstånd eftersom personalen känner att deras arbetssituation redan är påfrestande.  
 
Det finns enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) andra faktorer än arbetsrelaterade frågor som 
påverkas av förändringen men som är av stor betydelse för personalen. De sociala banden är 
väsentliga för personalen och förändringarna kan innebära att kolleger sedan gammalt tillbaka 
splittras och gemenskapen på kontoret försvinner. Vidare menar författarna att den främsta 
utmaningen för en förändringsagent är att hitta ett arbetssätt som minskar motståndet eller att 
hitta en lösning att genomföra förändringen trots ett starkt motstånd. 
 
I enlighet med Jacobsen och Thorsvik (1998) påverkar en förändring även externa intressenter 
eftersom maktbalansen i organisationen förändrats. Den inkörsport som en extern intressent 
har till organisationen kan i sämsta fall försvinna och en ny relation mellan den externa intres-
senten och den nya ansvariga måste byggas upp. Avslutningsvis menar författarna att de flesta 
förändringar möter motstånd i olika grad. Förändringens omfattning har betydelse eftersom en 
större förändring möter oftast hårdare motstånd.  
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2.4.3 Olika former av motstånd 
Sarv (1991) menar att motstånd både kan vara öppet och dolt. Det är oftast det dolda motstån-
det som är svårare att hantera än det öppna. Författaren menar att om de anställda inte är del-
aktiga i förändringsprocessen från början kan det dolda motståndet till förändringen bli större. 
Robbins (2005) beskriver att det aktiva förändringsmotståndet uttrycker sig genom öppen 
kritik. Till exempel att personalen tillfälligt lägger ner arbetet och hotar med strejk. Vidare så 
beskriver han hur det passiva motståndet i organisationen tar sig uttryck. Det passiva mot-
ståndet som är mer dolt är svårare att upptäcka men uttrycker sig i form av motivationssvårig-
heter, medvetna misstag för att sabotera verksamheten och i vissa fall sjukskrivningar på 
grund av arbetsmiljön. Robbins (2005) menar vidare att det aktiva motståndet är lättare att 
hantera eftersom det är synligt och därför kan bemötas med direkta metoder. Sarv (1991) ut-
vecklar att det dolda motståndet är svårhanterat eftersom det inte alltid finns någon synlig 
motpart. Det kan finnas motiv som inte beror på förändringsprocessen eller till och med att de 
personer som har initierat förändringen har börjat motsätta sig den och saboterat möjligheten 
att genomföra den. Enligt Sarv (1991) är förändringsprocessen en utvecklingsprocess vilket 
gör att det som från början startade med en förändring där det fanns en enighet som samtliga 
var överens om kan sedan sprida ut sig till mer känsliga områden.  
 
Motstånd i samband med organisationsförändringar analyseras av Bovey och Hede (2001) i 
en undersökning som en process bestående av fyra faser. Dessa fyra faser är: initialt förne-
kande, motstånd, gradvis undersökande och eventuell överenskommelse. Allt eftersom de an-
ställda reagerar på hot som förändringar medför, uppstår omedvetna processer. För att försva-
ra sig själva mot förändringar och den ängslan som förändringar medför använder de anställda 
omedvetet välutvecklade försvarsmekanismer. I vissa fall kan dessa försvarsmekanismer mot-
verka och hindra en individ från att anpassa sig till förändringen och gå med på den. Vidare 
menar författarna att motstånd uppkommer på grund av rädsla och ängslan för det okända.  
 
Både Sandström (2000) och Sarv (1991) menar att det inte endast finns negativt motstånd. 
Förändringsmotstånd kan istället anses som ett konstruktivt uttryck för ens känslor istället för 
att undertrycka dem enligt Sarv (1991). Konstruktivt motstånd är enligt Sandström (2000) 
exempel på motstånd som skapar engagemang och leder till förändringskraft. Författaren me-
nar vidare att förändringsmotstånd härstammar från två komponenter. Den första är den kon-
struktiva kritiken som bidrar med synpunkter och betraktelsesätt för att till exempel slippa 
svårigheter eller att alltför snabba beslut tas. Den andra är oroligheten och ängslan som för-
ändringar alltid medför bland de anställda. Sandström (2000) menar att det är viktigt att agen-
ten är medveten att motståndet innefattar båda dessa komponenter. Det är också viktigt att 
agenten ska kunna känna igen de två komponenterna samt att kunna hantera dessa (ibid.)  
 
Bovey och Hede (2001) har kategoriserat in förändringsmotstånd i en fyrfältsmatris, se figur 1 
nedan. Matrisen visar beteende och agerande som aktiva och passiva handlingar, samt dimen-
sionen huruvida dessa är öppna eller dolda. Varje ruta i matrisen visar karakteristiska drag för 
förändringsmotståndet.  
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Figur 1 Fyrfältsmatris över aktiva och passiva yttringar av förändringsmotstånd.  
Källa:”Resistance to organizational change: the role of defence mechanisms” of W. Bovey & A. Hede, 2001, 
Journal of Managerial Psychology 16(7), 540.  
 
Enligt Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001) kan förändringsmotstånd yttra sig på en rad olika 
sätt. Författarna menar att motstånd kan värderas på olika nivåer bland de anställda, alltifrån 
accepterande till förändringar till medvetet sabotage. Motstånd kan enligt Bakka, Fivelsdal & 
Lindkvist (2001) dessutom yttra sig i aktivt och passivt motstånd samt öppet och dolt mot-
stånd. Nedan definierar författarna hur dessa uttryckssätt kan gestaltas:  
 
Öppet/aktivt motstånd: Detta uttrycker sig i protester och att arbetet endast uträttas efter 
arbetsordningen, vilket medför låg grad av flexibilitet. Likväl begår de anställda felsteg och 
misstag i så pass stor utsträckning att det ibland kan betraktas som medveten sabotage. 
 
Öppet/passivt motstånd: Gestaltar sig i omoget beteende bland de anställda samt bristfällig-
het med inlärningen. De anställda gör så lite som möjligt och drar ner på arbetstempot samt 
undviker att ta egna initiativ. 
 
Dolt/aktivt: Uttrycker sig i surhet och motvilja, dålig stämning bland personalen. De anställ-
da agerar icke- flexibelt och ”arbetar efter reglerna” – mentalitet.  
 
Dolt/passivt: Innebär att de anställda har en passiv resignation och likgiltighet i form av 
minskat intresse för arbetsuppgifterna. De anställda gör endast det som måste genomföras, 
vilket medför låg initiativförmåga.  
  
Att dessa olika uttryckssätt finns, är enligt Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001) fullt förståe-
ligt. Detta eftersom de anställda kan känna sig osäkra inför framtiden gällande till exempel 
rädsla för att bli uppsagd, känslor av maktlöshet inför förändringsprocessen eller för att man 
inte längre har förtroende till ledningen. I och med förändringsmotstånd kan organisationen 
drabbas av olika konsekvenser, till exempel försämring av arbetsklimatet. Detta i sin tur med-
för en negativ inverkan på effektiviteten i organisationen (ibid.).  
 

2.5 Förändringsagenter 
För att en förändring ska ha bäst förutsättningar för att lyckas är det grundläggande att det 
finns någon som leder och har ansvar för förändringen, denna centrala ansvarsenhet behöver 
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inte utgöras av endast en person, utan där kan flera personer ingå. Robbins (2005) beskriver 
förändringsagenten som den ansvarige för att genomdriva förändringsprocesser.  
De vanligaste förändringsagenterna är ledaren, extern konsult, förändringsteam och funktio-
nella delegationer (Balogun och Hope Hailey, 2004).  
 
Enligt Sarv (1991) kan alla i en organisation vara förändringsagent. Agenten behöver således 
inte vara den högsta chefen inom organisationen utan externa konsulenter kan också fungera 
som förändringsagent. Vidare menar författaren att agenten skall fungera som en slags motor i 
en förändringsprocess, det vill säga agenten är aktivt och operativt ansvarig för att implemen-
tera förändringen. En förändringsagent kan ha olik bakgrund i organisationen eller vara någon 
helt utomstående. Det finns både för och nackdelar med att ta in en utomstående. De fördelar 
som finns är att de ofta är mer objektiva och är inte påverkade av organisationens kultur och 
kan därför se den med mer öppna ögon. Det kan skapa helt nya lösningar som antingen blir 
succé eller misslyckande. Det är dock ett problem att de inte finns kvar i organisationen efter 
förändringen och för att ta ansvar för sina förslag eftersom det kan skapa försiktighet. Föränd-
ringsagenter som är utomstående kan dock få problem eftersom de inte känner till organisa-
tionens bakgrund och kultur (ibid.).  

2.5.1 Agentens kunskaper och kompetens 
För att ha framgång som förändringsagent erfordras det enligt Sarv (1991) olika former av 
kunskap och kompetens. Agenten måste bland annat vara entusiastisk, realistisk, flexibel och 
stabil. Det krävs även en personlig styrka och en respekt för andra människor. Slutligen krävs 
det att agenten är envis och tålmodig för att kunna se det positiva i alla framsteg och inte ge 
upp när det känns besvärligt.  
 
Buchanan och Boddy (1992) beskriver förändringsagentens kompetens som identifierbar ge-
nom att studera det verktyg som agenten använder vid en förändring. Förändringsagenten 
måste behärska förändringsverktyg och förutse och utvärdera hur verktygen skall användas på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Den effektiva agenten måste kunna utvärdera och sondera 
situationen utifrån den kontext som förändringen äger rum för att få en önskat resultat. Vidare 
menar författarna att agentens arbetsprocess kretsar runt förändringsstruktur. Det måste finnas 
tydliga mål, ansvarsfördelning för förändringen, tidsramar och ekonomiska kalkyler. Den för-
ändringsagent som behärskar det här området kan också se till att förändringen håller den rätta 
kursen och på så sätt blir lyckad. Misslyckade förändringsprocesser har ofta sin grund i att 
agenten inte har haft en tydlig kontroll över situationen och uteblivna resultat. Förändrings-
agenten förutsätts förändringsprocessen att ha kompetens för att dels klara av att leverera in-
nehållet i förändringen och dels ha kontroll över förändringsprocessen (ibid.).   

2.5.2 Agentens arbetsprocess  
Agenten arbetar enligt Buchanan och Boddy (1992) parallellt under förändringen med tre oli-
ka agendor. Den första agendan behandlar innehållet som skall förändras. Det innebär att ha 
kunskaper om företagets försörjningsbas för att kunna veta vad som måste förändras. Den 
andra agendan är ha erfarenhet att kunna kontrollera de aktiviteter som skall genomföras i 
förändringen. Det kan vara planera, budgetera, sätta upp mål och utvärdera aktiviteter. Den 
tredje agendan är kunna styra över utvecklingen i förändringen. Det gäller att kunna kommu-
nicera, argumentera, förhandla och få medarbetare och personal att känna entusiasm inför och 
under förändringen. 
 
I enlighet med Buchanan och Boddy (1992) innehåller förändringsagentens arbete aktörer, 
system, resursfördelning och tekniska områden mellan dessa för att förändringen ska nå sina 
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mål så att förändringen når sina mål. Agentens förändringsplan bör enligt författarna innehålla 
fyra steg. Det första är en strategi för hur förändringen skall gå till. Det andra är att verifiera 
att agenten har ledningens fulla förtroende att genomföra de faktiska förändringarna. Det tred-
je är det mest omfattande steget eftersom det har flera delmål innefattar bland annat att identi-
fiera uppgiften, fördela ansvar, sätta upp tidsramar, genomföra åtgärder och problemlösa. Den 
sista arbetsuppgiften består i att kommunicera ut de uppnådda resultaten till ledning, personal 
och externa intressenter.  
  

2.6 Agentens strategier och arbetssätt 
Sarv (1991) menar att motstånd inte kan övervinnas eller elimineras utan kan endast hanteras 
på olika sätt. Ett sätt att hantera motstånd enligt författaren är att omvandla motståndet till 
något positivt. Beroende på vad orsaken till förändringsmotståndet är, finns det således olika 
hanteringssätt för att minimera dessa orsaker. Ofta beror motstånd till förändringen på att för-
ändringsagenten inte har hanterat förändringen på ett korrekt sätt. Det är då viktigt för agenten 
att ta lärdom av motståndet, göra bättre ifrån sig samt att vara förberedd på att anpassa sig på 
ett prestigelöst och initiativrikt sätt.  

2.6.1 Agentens strategival  
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) bygger en stor del av organisationsteorin på att utarbeta 
strategier för hur förändringsprocesser skall genomföras. Organisationsteorierna har ett ledan-
de syfte nämligen att övervinna motståndet för att kunna genomföra förändringen. Det finns 
olika förändringshastigheter beroende på situationen. Inkrementella förändringar innebär att ta 
många små steg för att genomföra den stora förändringen. Motsatsen till det är den revolutio-
nära förändringen där tiden inte finns för små förändringar utan en stor radikal förändring 
krävs omgående. Det kan till exempel vara fientligt övertagande av en konkurrent eller dras-
tiska marknads förändringar.  
 
I figur 2 nedan visar Dunphy och Stace (1988) i Jacobsen och Thorsvik (1998) fyra olika stra-
tegier som har sedan kategoriseras efter om förändringen är revolutionär eller inkrementell 
och om den präglas av konflikt eller samarbete. Nedan redogör vi för de olika strategierna 
som agenten använder i sitt sätt att arbeta beroende på förändringssituationen.   
 

 
Figur 2 Olika förändringsstrategier.  
Källa: ”Hur moderna organisationer fungerar” av D. I. Jacobsen & J. Thorsvik, 1998, Lund: Studentlitteratur, 
360.  
 
Organisationsutveckling: Organisationsutveckling används enligt Jacobsen och Thorsvik 
(1998) främst i situationer där det finns gott om tid och förändra genom små steg och det finns 
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en låg grad av konflikter. Strategin bygger på ett demokratiskt perspektiv vad gäller medinfly-
tande, personlig utveckling och samarbete med personalen. Organisationen skall vara präglad 
av de humana förändringsmetoder där det finns en grundsyn att alla människor vill utveckla 
sig, lära sig mera och bidra till organisationens utveckling. Förändringar skall helst initieras 
nedifrån eftersom det finns en bred kompetens om vilka förändringar som är effektiva. Kon-
kret försöker man att alla grupper och nivåer skall finnas med i en förändringsprocess efter-
som målet är att få fram så många olika åsikter som möjligt för att skapa god kvalité i beslu-
ten. Syftet är att skapa en gynnsam förändringskultur i organisationen (ibid.). 
 
Det måste i enlighet med Jacobsen och Thorsvik (1998) finnas en majoritet i företaget som 
anser att en förändring verkligen behövs och att det leder till kris att inte utföra den. Den kri-
tik som kan läggas fram mot strategin är att den fungerar endast på skenkonflikter och inte 
intressekonflikter eftersom den bygger på kommunikation och förtroende. Förändringsproces-
ser är ofta fyllda med reella konflikter som har sin grund i intressemotsättningar och sådana 
kan vara svåra att hantera. Det kan gälla en konflikt där ledningen vill halvera arbetsstyrkan 
eller lägga ner hela enheten, vilket kan leda till svårigheter för de anställda och ledningen att 
kunna enas. Kritiken har även sin grund i att förändringar måste ske snabbt och då finns inte 
tiden att lägga upp förändringsprocesser med brett deltagande i. Arbetsprocessen grundar sig 
på små inkremetella steg för att skapa en stimulans bland de anställda att vara öppen för att 
skapa och ta initiativ till större förändringar (ibid.).  
 
Karismatiska förändringsstrategin: Den karismatiska förändringsstrategin brukar enligt 
Jacobsen och Thorsvik (1998) användas när det finns ett behov av en stor förändring och där 
det finns en karismatisk ledare. Strategin fokuserar på personen som skall genomdriva den 
radikala förändringen. Motståndet minskas om personen har karismatisk auktoritet och genom 
sina personliga drag gör att agenten framstår som en förebild för andra. Motståndet minskar 
för förändringen genom att känslomässiga tillstånds väcks som skapar en spänning och entu-
siasm mot det nya som skall komma.  
 
Processen ser enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) ut som följer. Agenten skapar oftast en 
bild av missnöje med rådande situation och nästan lite av domedagsprofetia om inte åtgärder 
vidtas. Samtidigt skapar han en bild av en framtida vision som visar på förändringens förde-
lar. Visionen är oftast väldigt abstrakt och planerna är högtflygande. Agenten ger med sitt 
personliga engagemang och sin drivkraft en energi som gör att personalen får kraft att dels 
genomföra förändringen på egen hand och dels med entusiasm. Personalen ser upp till ledaren 
och känner identifikation med den. 
 
Det dominerande draget enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) hos en karismatisk ledare är att 
man litar på personen vilket leder till att den information som kommer från den får mycket 
hög trovärdighet. Problemet är att det är svårt att veta i förväg vem som är en karismatisk le-
dare eftersom det är svårt att definiera vad karisma är och hur den är situationsbaserad. Det är 
även rent konkret svårt att hitta karismatiska ledare eftersom de är begränsade till antal. Vid 
senare tillfälle uppstår problemet att hitta ytterligare en karismatisk ledare och förväntningar-
na kan vara skyhöga vilket kan vara svårt för agenten att leva upp till.  
 
Inkrementell utveckling: Strategin kallas enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) också för 
logisk inkrementalism och brukar betecknas med begreppet ”att rota sig igenom”. Det betyder 
att det är små förändringar men som ändå har ett visst motstånd.  
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Arbetsprocessen enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) består av mycket genomtänkta och ut-
arbetade förslag för hur och varför något skall genomföras. Strategins procedur bygger på att 
ledningen försöker pussla ihop många små förändringar på olika områden för att skapa en 
större förändringsstrategi för organisationen. Principen som strategin tillämpar är att små för-
ändringar möter mindre motstånd än stora. Förslagen på förändringar skall komma från de 
tjänstemän som jobbar på de lägre enheterna i organisationen eftersom de lättare kan driva 
igenom förslagen. Initiativ om förändring som inte tillfredställer ledningen kan lätt avvisas på 
grund att de är lokala och mindre förändringar. Mindre förändringar på olika enheter skapar 
inte starka motståndsallianser på samma sätt som stora förändringar, vilket gör att konfliktni-
vån är rätt låg. Styrkan i strategin är att när det gäller mindre förändringar under lång tid, har 
ledningen tillgång till mycket information som kan sedan förmedlas vid strategiskt valda tid-
punkter till olika enheter som är anses lämpliga. Informationsövertaget från ledningshåll anses 
fundamentalt (ibid.).  
 
Diktatorisk förändring: Den här strategin används enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) i 
första hand när det finns en maktelit som på egen hand kan genomföra en förändring. Grup-
pen analyserar en situation och tvingar sedan igenom förändringen. Strategin är brutal och 
även i många fall oönskad men sådana förändringsprocesser kan vara nödvändiga. Det kan 
gälla en situation där fientligt övertagande från konkurrenten hotar eller att marknaden har 
drastiskt förändrats. Strategin brukar kallas för ”kommandomodellen” och fokuserar i högsta 
grad på att genomdriva en radikal förändring genom makt och tvång. Strategin är främst en 
idealbild och fungerar sällan bra i civila organisationer. Strategin har sitt ursprung i starka 
hierarkiska organisationer och förändringar av temporär karaktär som militära operationer.  
 
Arbetsprocessen enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) har följande karaktär. Agenten utför en 
grundlig analys inför den kommande förändringen, där varje hot och möjligheter kartläggs. 
Med utgångspunkt från analysen fastställs strategiska mål och handlingsplaner. Slutligen stu-
deras verkställandet och hur och var motståndet kan uppstå. Strategin bygger på att utmanöv-
rera motstånd och tvinga igenom förändringen där motstånd ändå uppstår. Strategins positiva 
sidor är att analysen som görs under strategins utformning är grundligt genomgången. Den 
svaga sidan är verkställandet som inte ges den fokusering som behövs för att minska motstån-
det genom en smidig implementering. Det är svårt för förändringsagenten att på förhand kun-
na analysera alla händelser och motstånd innan verkställandet har skett. De flesta agenter har 
inte tid att ägna sig åt långsiktiga och strategiska åtgärder utan måste också använda sin tid att 
hantera löpande händelser. Det är även få agenter som har den makten att kunna genomföra 
en strategi helt och fullt ut. De flesta organisationer har delar inom organisationen som led-
ningen inte kan kontrollera. Det kan också finnas personal som inte bryr sig om målen eller 
medvetet motarbetar målen eftersom de har andra motiv. Målen kan dessutom tolkas olika av 
olika personer vilket leder till problem vid genomförandet. 
 
Det som slutligen kan sägas enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) är att strategier som bygger 
på omvälvande revolutionära förändringar oftast är väldigt svårhanterliga genom att hög kon-
fliktnivå och risken för misslyckande är stor. En organisation som är lärande och flexibel kan 
motverka misslyckade förändringsprocesser eftersom den kan möta både radikala och inkre-
mentella förändringar. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att empiriskt genomgår organisa-
tioner olika cykler och ibland är en samarbetsstrategi lösningen medan vid en annan föränd-
ring kan en mer omvälvande strategi vara nödvändig. Organisationer som skall klara av olika 
förändringsprocesser måste kunna hantera samtliga förändringsstrategier. 
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2.6.2 Agentens arbetssätt  
Enligt Sandström (2000) är förändringsagentens viktigaste uppgift att få förändringar att bli 
accepterade av de anställda. Agenten ska med andra ord leda och styra de anställda genom 
förändringsprocessen så att förändringarna blir accepterade och att således nya beteenden 
uppstår. Det är också viktigt att agenten har en helhetssyn på hela organisationen menar för-
fattaren. Att kunna känna igen attityder, värderingar och egenskaper hos de anställda är en 
betydelsefull uppgift i agentens arbete. Det för att vara insatt i vilka beteenden och underlig-
gande drivkrafter som bidrar till förändringsmotståndet (ibid.)  
 
Det gäller för förändringsagenten att få med sig alla anställda i förändringsprocessen men 
agenten måste samtidigt vara medveten om att detta är något som sällan lyckas menar Sarv 
(1991). Det kan dock räcka för agenten att ha med sig en minoritet av personalen. Det kan 
också räcka att det finns en minoritet som är avvaktande gentemot förändringar för agenten. 
Så småningom måste dock förändringsagenten arbeta för att få med sig hela majoriteten, oav-
sett om det är direkta motståndare eller avvaktande. Sarv (1991) menar vidare att förändrings-
agenten även måste ha klart för sig att enskilda individer kan förbigås i och med en föränd-
ringsprocess. Även om förändringsprocessen är uppenbar och självklar för organisationen 
behöver det inte finns ett förändringsbehov för den enskilda individen inom organisationen.  
 
Buchanan och Boddy (1992) menar att det finns några olika sätt att minska motståndet. Det 
första syftar till att skapa en samhörighet mellan de anställda och förändringsprocessen, ge-
nom att utbilda och informera de berörda grupperna om varför förändringen måste göras och 
på vilket sätt. De anställda blir delaktiga i att utforma processen och aktivt bidra till att 
genomföra den. Det andra är att erbjuda personal rådgivning eller i vissa fall terapi för att 
minska deras rädsla över förändringsprocessens resultat. Det tredje är direkta förhandlingar 
eller överenskommelser om hur vissa gruppers ställningar skall säkerställas efter förändring-
en. Det fjärde innefattar manipulation av vissa grupper för att minska motståndet. Denna ma-
nipulation kan innebära att inte ge relevant information för att kunna genomföra förändringen. 
Om förändringen sedan misslyckas genomdriver ledningen förändringen genom hot om bland 
annat uppsägningar 
 
Kotter (1996) beskriver i Robbins (2005) ett hanteringssätt för hur en förändringsprocess skall 
genomföras för att minska motståndet. Det handlar om att först och främst skapa en angelä-
genhet bland personalen att förändringen måste äga rum och redogöra grundligt för varför 
förändringen måste ske nu. Efter det måste nyckelpersoner på företaget stödja den nya föränd-
ringen. Det är viktigt att följa upp engagemanget genom att skapa en ny vision och strategier 
för att uppnå förändringens syfte och kommunicera det ut i organisationen. Personalen skall 
känna att de kan vara en del att utveckla förändringen genom att uppmuntra nytänkande, risk-
tagande och lösningsförslag.  För att uppmuntra personalen till att möta den nya visionen bör 
förändringen på kort sikt belöna de anställda. Den sista delen grundar sig att befästa föränd-
ringen och eventuellt göra vissa justeringar för att öka effektiviteten och lönsamheten. Den 
nya förändringen och dess förtjänster skall redogöras för personalen så det finns en bra efter-
klang till förändringsprocessen (ibid.).  
 
För att hantera motstånd är det viktigt att ha en förståelse för att förändringar är väldigt kom-
plexa samt att det i princip är omöjligt att helt undvika någon form av motstånd (Bakka, Fi-
velsdal & Lindkvist, 2001). Nedan visas en ”hanteringsmodell” av Carnall (1990) hämtad från 
Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001).  
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Hanteringsmodellen: Denna hanteringsmodell kan användas av förändringsagenten för att 
hantera förändringsmotståndet som uppstår i samband med förändringar. Modellen är katego-
riserad i fem punkter enligt nedan: 
 

1. Att återuppbygga personalen självtillit/självbild med hjälp av information är viktigt. 
Denna information måste vara förståelig och tydliggöra bakgrunden till den specifika 
förändringen. 

2.  Att utveckla ny kompetens, ge moraliskt stöd och uppmuntran att våga testa nya saker 
och prova sig fram är viktigt. Även att visa förståelse och ha inlevelseförmåga inför 
den nya situationen som de anställda har framför sig i och med förändringen är viktigt.  

3. Att ge personalen kunskap och insikt om den nya förändringen är mycket viktigt. Att 
låta de anställda veta dess roll i den nya situationen är också viktigt så att de kan få en 
uppfattning om förändringen.  

4. Att lyssna på personalens synpunkter och åsikter är viktigt. 
5. Att låta de anställda vara involverade och delaktiga så mycket som möjligt kan medfö-

ra till större engagemang, motivation och leda till bättre beslut. Detta kommer att leda 
till att personalen skapar sig en bättre bild och uppfattning för förändringen och hur 
den kan åstadkommas. Det kräver dock mycket tid och satsning från hela organisatio-
nen.  

 

2.7 Översikt och analys av teorier 
Som avslutning på teorikapitlet följer en översikt och reflektion av behandlad teori. Denna 
översikt kan således betraktas som det centrala enligt vår tolkning och kommer att ligga till 
grund för vår analysmodell. Jacobsen och Thorsvik (1998) beskriver att förändringsagenten 
innan genomförandet av förändringsprocessen påbörjas måste analysera förändringssituatio-
nen och utifrån det välja en lämplig strategi för genomförandet. Vid genomförandet måste 
sedan motståndet kategoriseras och hanteras på lämpligt sätt. Vi har utifrån ovanstående reso-
nemang tolkat förändringsprocessen i följande steg: 
 
Förändringsagenten  Strategival  Kategorisering av motstånd  Hanteringssätt  
 
Förändringsagenten: Robbins (2005) beskriver förändringsagenten som den ansvarige för att 
genomdriva förändringsprocesser. De vanligaste förändringsagenterna enligt Balogun och 
Hope Hailey (2004) är ledaren, extern konsult, förändringsteam och funktionella delegationer. 
Buchanan och Boddy (1992) anser att förändringsagenten måste ha kunskaper i vilka föränd-
ringsverktyg som finns och hur verktygen skall användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Den effektiva agenten måste anpassa situationen utifrån de förutsättningar som förändringen 
har för att få det önskade resultatet. Buchanan och Boddy (1992) beskriver att agenten först 
och främst måste bestämma sig för en strategi för genomförandet. 
 
Strategivalet: Valet av strategi enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) för förändringsagenten 
har sin grund i två variabler. Den ena variabeln har med tidsaspekten av förändringen att göra, 
det vill säga om förändringen genomförs på lång eller kort tid. Den långa är av inkrementell 
karaktär och den korta är av revolutionär karaktär. Den andra variabeln grundar sig på om 
genomförandet skall präglas av samarbete eller om det är hög konfliktnivå så att tvång blir det 
sättet för att genomdriva förändringsprocessen. Utifrån dessa två variabler så kan agenten 
analysera förändringssituationen och arbete enligt fyra olika strategier. De fyra strategierna är 
organisationsutveckling, karismatiska revolution, inkrementell utveckling och diktatorisk för-
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ändring. Enligt Bovey och Hede (2001) kan agenten efter sitt strategival kategorisera föränd-
ringsmotståndet. 
 
Kategorisering av motstånd: Författarna Bovey och Hede (2001) karaktäriserar motståndet i 
fyra olika kategorier. Dessa kategorier bygger på två dimensioner. Den första dimensionen 
behandlar om motståndet visar sig genom aktiva eller passiva handlingar. Den andra dimen-
sionen visar om motståndet är öppet eller dolt. Det leder till de fyra kategorierna som är öp-
pet/aktivt, öppet/dolt, passivt/aktivt och passivt/dolt motstånd. Dessa fyra kategorier av mot-
stånd kan sedan vara vägledande för det arbetssätt som agenten använder sig av (ibid.).  
 
Hanteringssätt: Carnall (1990) i Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) beskriver ett sätt för 
agenten att hantera förändringsmotstånd. Detta sätt kommer att vara den huvudsakliga ar-
betsmodellen i uppsatsen för hantering av motstånd men det kommer att finnas ytterligare 
teoretiska hanteringssätt i uppsatsen för att beskriva hur förändringsmotstånd skall minskas.  
 
Ovanstående reflektioner kommer att ligga till grund för uppsatsen fortsatta arbete och kom-
mer att användas i utformningen av problemdiskussion i följande kapitel. 
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3. Problemdiskussion  
I enlighet med Jacobsen och Thorsvik (1998) så börjar förändringsagenten sitt arbete för att 
hantera förändringsmotstånd genom att kategorisera förändringens karaktär. Det vill säga om 
förändringen är av revolutionär eller inkrementell karaktär eftersom situationen och tidspla-
nen är avgörande faktorer för förändringsprocessen. Vidare menar författarna att genomföran-
det av förändringen definieras av förändringsagenten. Definieringen grundar sig på om pro-
cessen kommer att utmärkas av samarbete tillsammans med personalen eller om agenten mås-
te genomföra processen under tvång på grund av hög konflikt nivå. Dessa två variabler utgör 
grunden för agentens strategival att genomföra förändringar. I figur 2 på sidan 10 illustreras 
denna kategorisering närmare (ibid.).  
 
Eftersom Sandström (2000) hävdar att det är vanligt att många förändringsprocesser miss-
lyckas på grund av hinder och motstånd som uppkommer ifrån personalen. Detta motstånd 
blockerar i sin tur förändringsprocessen. Motstånd till förändring kan yttra sig på alla nivåer i 
en organisation. Eftersom förändring är en känsloladdad process, anses förändringsmotstånd 
vara förväntat och är således en naturlig händelse menar Balogun och Hope Hailey (2004). 
Författarna menar att nyckeln är att hjälpa människor genom deras motstånd så att de kan gå 
vidare till att acceptera förändringarna. Det finns ett antal olika modeller och anledningar till 
varför individer motsätter sig till förändringar. Motstånd skulle på så sätt kunna beskrivas som 
en effekt av processens under osäkerhetsstadiet i förändringen (Olsson 1988). Konflikterna i 
förändringsförloppet kan beskrivas som en motsättning mellan ett gammalt konservativt syn-
sätt och ett nyare radikalare synsätt (Olsson 1988). 
 
Efter valet av förändringsstrategi så indelas förändringsmotståndet i fyra olika kategorier (fi-
gur 1 på s 7) för att underlätta förändringsarbetet genom att belysa var och hur förändrings-
motståndet uppträder inom organisationen (Bovey och Hede, 2001). Figurens första dimen-
sion är huruvida motståndet yttras genom aktiva eller passiva handlingar. Den andra dimen-
sionen redogör om dessa handlingar är öppna eller dolda. Fyrfältsmatrisens rutor är olika ka-
tegorier som är öppet/aktivt, öppet/dolt, passivt/aktivt och passivt/dolt motstånd. Dessa rutor 
kan användas av agenten som underlag vid hanteringsarbetet och ger agenten bättre möjlighet 
att upptäcka och hantera de olika kategorierna av motstånd (ibid.). Beroende på vad orsaken 
till förändringsmotståndet är, finns det således olika arbetssätt för agenten i sitt tillvägagångs-
sätt för att hantera motståndet. Trots att förändringsagenten gör allt för att eliminera hinder 
och motstånd kommer det dock alltid finnas motstånd som inte har upptäckts eller som kan ha 
underskattats (Sandström, 2000).  
 
Vi vill utifrån ovanstående resonemang beskriva de olika strategierna och arbetssätten som 
förändringsagenten använder för att hantera förändringsmotstånd. Detta vill vi göra genom en 
empirisk illustration av en förändringsprocess.  

3.1 Syfte 
Ovanstående problemdiskussion leder till vårt syfte som är att beskriva förändringsagentens 
strategier och arbetssätt för att hantera motstånd vid en förändringsprocess. Motståndet är 
kategoriserat i öppet/aktivt, öppet/passivt, dolt/aktivt och dolt/passivt motstånd som återfinns i 
figur 1 i teorikapitlet.  
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4. Metod 

4.1 Vetenskapligansats  
Vi har studerat förändringsagentens arbetssätt att hantera motstånd från de anställda. Därför 
ansåg vi att ett aktörssynsätt lämpade sig för vår studie eftersom vi ansåg att de enskilda indi-
viderna kan påverka ett socialt system. Vårt synsätt påverkade således vår uppsats. För att ha 
ett aktörsperspektiv är det viktigt att förstå det sociala systemet där de olika aktörerna agerar. 
Det är alltså viktigt att kunna identifiera aktörerna som är de mest inflytelserika och betydel-
sefulla. Aktörsorienterad innefattar hur systemets aktörer uppfattar situationen och deras verk-
lighetsuppfattning, värderingar, motiv och föreställningar styr beslut, handlingar och ageran-
de.(Lundahl och Skärvad, 1999)  
 
Det finns huvudsakligen två angreppssätt, induktion och deduktion. Det induktiva sättet utgår 
från flera enskilda fall och utifrån det tolkar resultatet till ett generellt samband mellan fallen. 
Det deduktiva sättet utgår från en generell regel och den förklarar ett visst enskilt fall istället.  
Författarna menar alltså att induktion utgår från empiri och deduktion från teori (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Vår uppsats låg närmare det deduktiva angreppssättet eftersom det redan 
finns väletablerad teori inom vårt ämnesområde. Deduktion lämpade sig också då vi studerade 
ett enskilt fall. 
 
Beroende på vilken undersöknings data man använder sig av, finns det kvantitativ och kvalita-
tiv data enligt Lundahl och Skärvad (1999). Kvantitativa undersökningar innebär data som 
kan kvantifieras. Kvalitativa undersökningar innebär data som svåra att kvantifiera. Exempel 
på detta är attityder, värderingar, föreställningar, så kallad ”mjukdata”. Dessa data kan dock i 
vissa fall kvantifieras (ibid.).  
 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att få fram resultat och slutsatser med hjälp av kvali-
tativ analys. Att beskriva, analysera och förstå beteendet hos individer är målsättningen med 
kvalitativ undersökningsmetoden menar Lundahl och Skärvad (1999). Vår ansats var en kvali-
tativ undersökning. 

4.2 Forskningsstrategi 
Eriksson och Wiedersheim- Paul (1999) menar att en fallstudie beskriver ett eller fåtal fall 
som studeras mer ingående och detaljrikt. De menar vidare att en fallstudie, som är en empi-
risk undersökning, är lämplig att använda om problemet och ämnet som undersöks går in på 
djupet. Vi fastnade för fallstudiestrategin, men valde att istället göra en mindre form av studie, 
en så kallade empirisk illustration. Exempel på fall kan vara en individ, en grupp eller en hän-
delse som behandlar ett fenomen av något slag (Eriksson och Wiedersheim- Paul, 1999). Vi 
valde empirisk illustration eftersom vårt fall endast gällde en berörd respondent, som vi ansåg 
var förändringsagenten.  
 

4.3 Val av empiriobjekt 
Eftersom vi valde att studera förändringsagentens arbetssätt att hantera motstånd från de an-
ställda så ansåg vi att empiriobjektet som skulle studeras i detta fall, bör ha genomgått en rela-
tivt nyligen genomförd förändringsprocess. Detta för att respondenten lättare skulle komma 
ihåg förändringsprocessen samt för att kunna ta reda på mer om förändringsmotstånd. Vi an-
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såg även att närheten till intervjupersonen och empiriobjektet var viktiga orsaker vid valet av 
empiriobjekt, vilket vi ansåg skulle underlätta för att få tillgång till material samt för att boka 
intervjutider.  
 
Vi valde Norrbottensteatern i Luleå som vårt empiriobjekt eftersom att teatern under många år 
befunnit sig i en svacka då ekonomin var dålig, personal blev varslad och det fanns planer på 
att låta hela repertoaren läggas på is. Den nya teaterchefen som tillträtt har vänt på situationen 
och genom en rad olika förändringar gett teatern ekonomisk stabilitet och fått upp besöksanta-
let till teatern. Vi ville därför studera Norrbottensteatern för att undersöka den förändringspro-
cess som ägt rum. Efter att vi valt empiriobjekt kontaktade vi teaterchefen på Norrbottenstea-
tern för intervju. Vi valde teaterchefen för att vi ansåg att han var mest lämpad för vår studie, 
då han är den i organisationen som kan förmedla bilden av agentens arbetssätt för att hantera 
förändringsmotstånd. 
  
 

4.4 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom vi främst var intresserade av indi-
videns svar. Vi valde att genomföra en intervju och därigenom komma åt individens attityder 
och uppfattningar i det undersökta fallet. Det finns många sätt att kategorisera intervjuer, dels 
kan intervjuer delas upp i standardiserade och icke-standardiserade och dels kan de delas upp 
i strukturerade och fria intervjuer. Standardiserade intervjuer har sin grund i en utformad ord-
ningsföljd vad gäller frågeformulär och frågor. Den icke-standardiserade kategorin har en mer 
öppenhet vad gäller flexibilitet och situationsanpassade frågor och ordningsföljd. Strukturerad 
kategori bygger på att respondenten har färdiga svarsalternativ som den kan välja mellan. Fria 
intervjuer ger respondenten utrymme att själv ge uttömliga svar på frågorna (Lundahl & Skär-
vad, 1999) Vi valde en icke-standardiserad intervju, då vi ville få respondenten att vara väl-
digt aktiv och öppen under intervjun.  
 
Med vår empiriska illustration ville vi förstå varför och hur vår respondent svarade som han 
gjorde. Således gjorde vi tolkningar av vår intervjupersons attityder, åsikter och svar för att 
åstadkomma detta. Vi valde i studien att titta närmare på en organisation, det vill säga Norr-
bottensteatern, för att få en förståelse till varför förändringsmotstånd ägde rum. Respondenten 
fick i sin tur förklara och berätta sin bild av verkligheten. 
 
Innan intervjun förberedde vi en intervjuöversikt som vi skickade ut till respondenten inför 
intervjun, för att låta respondenten ta del av vilka ämnesområden som vi skulle beröra. Inter-
vjun ägde rum den 26 april i ett konferensrum på Norrbottensteatern och varade cirka 2 tim-
mar. Vi spelade in intervjun på band efter godkännande från respondenten. Vid intervjun an-
vände vi oss av en intervjuguide (bilaga 1). Eftersom intervjuguiden var semistrukturerad så 
kunde vi vara flexibla gällande ordningsföljden i intervjuguiden. Semistrukturerade intervjuer 
ger även respondenten möjlighet att utveckla sina svar och synpunkter enligt Denscombe 
(2000). Vi tillförsäkrade oss om att vi fick höra av oss igen till respondenten efter intervjun 
ifall vi hade några fler frågor eller funderingar som behövdes förklaras eller utvecklas.  
 
Efter genomförd intervju har vi sammanställt det insamlade materialet i löpande text med 
hjälp av den bandspelare och anteckningar som fördes under intervjun. De anteckningar som 
fördes under intervjun fungerade också som en slags säkerhet ifall bandspelare inte skulle 
fungera. Denscombe (2000) menar att det är viktigt att föra utfyllande anteckningar för att inte 
gå miste om intervjun på grund av bristfällig teknik. Sammanställningen utav intervjun gav 
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oss en ganska ansenlig text som vi sedan behandlade och analyserade. Vi gick igenom den 
inspelade intervjun samt tillhörande anteckningar flera gånger för att säkerställa att vi hade 
fått en riktig tolkning gällande respondentens svar.  
 

4.4.1 Litteratursökning 
Vi har använt oss av böcker och artiklar inom ämnet förändring, förändringsmotstånd och 
förändringsagenter i Luleå Tekniska Universitets databaser och bibliotek. Böckerna söktes i 
LUCIA och LIBRIS och artiklarna söktes i databaserna Emerald, Ebsco och Affärsdata. Sök-
orden på svenska som vi använde oss av var förändring, förändringsmotstånd, förändrings-
agenter, organisationsförändringar. De engelska sökorden var change, resistance to change, 
change agent och organisation change. För att få relevant och så omfattande information har 
vi använt oss av både svensk och engelsk litteratur i ämnet.  
 

4.5 Metodanalys 
Lundahl och Skärvad (1999) beskriver två olika tolkningssätt som kan användas vid analys. 
Det ena sättet är att förstå respondentens egen verklighet och uppfattning av situationen. Det 
andra sättet är att analysera mer djupgående för att koppla ihop empiri med den teoretiska 
referensramen. Vidare menar författarna att för att få en så bra och fullständig analys som 
möjligt ska analysen vara innebördsrik samt vara förankrad med den teoretiska referensramen. 
Vår analys genomförde vi genom att jämföra hur förändringsagenten i vår empiriska illustra-
tion arbetade för att hantera förändringsmotstånd med de arbetssätt som vi identifierat i teorin. 
Vi använde oss av två analysfigurer genomgående i hela uppsatsen som vägledning för att 
kunna kategorisera det empiriska materialet. Utifrån dessa analysfigurer och diskussion kunde 
vi då lättare göra kopplingar mellan empirin och teorin och därefter dra slutsatser.  
 

4.6 Metodproblem 
Då vi valde att genomföra en empirisk illustration på endast ett empiriobjekt så har vi således 
inte kunnat dra allmänna generaliseringar utifrån våra slutsatser. Utan våra slutsatser som vi 
kom fram till gällde endast vårt empiriobjekt. Motivet till att vi valde en empirisk illustration 
var att vi ansåg att teaterchefen på Norrbottensteatern var den förändringsagent som var mest 
lämpad för vår studie. Detta för att vi ansåg att han var den som var huvudansvarig för ge-
nomförandet av förändringsprocessen i organisationen och som därför kunde förmedla bilden 
av förändringsprocessen. Under vår karläggning av organisationen kunde vi inte identifiera 
någon annan förändringsagent i organisationen och valde därför att endast att använda oss av 
en respondent i vår studie. Vi insåg att detta begränsar oss i vårt arbete då vi gick miste om 
andra personers uppfattningar och åsikter inom organisationen. Vi hade i vår uppsats en foku-
sering på förändringsagentens perspektiv vilket gjorde att vi i denna uppsats inte studerat 
medarbetare eller andra perspektiv. Vi var dock väl medvetna om att endast intervjua en re-
spondent kunde medföra en metodproblematik men ansåg att vi trots detta kunde bygga en bra 
empirisk illustration av förändringen vid Norrbottensteatern.  

4.6.1 Reliabilitet  
Enligt Denscombe (2000) så är reliabiliteten avgörande för att veta om undersökningen upp-
visar en giltighet. En hög giltighet innebär att mätinstrumentet ger data som visar samma re-
sultat gång på gång. Variablerna ligger alltså inte i data utan i förändringar i mätinstrumentet. 
Vidare menar författaren att ett frågeformulär anses ha en hög tillförlitlighet om det är konse-
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kvent och pålitligt. Vår datainsamling som var kvalitativ gav ett reliabilitets problem, efter-
som att intervjuer är svåra att mäta flera gånger och få samma resultat igen.  
Vi valde att göra en så detaljerad intervjuguide som möjligt samt att göra bandinspelning av 
intervjun för att försöka höja reliabiliteten till det positiva. 
 

4.6.2 Validitet 
Validitet beskrivs enligt Denscombe (2000) som ett sätt att säkerhetsställa att metoder och 
data är relevanta för de avgörande frågeställningarna för uppsatsen. I avsikt för att höja validi-
teten så studerade vi ämnesområdet ingående för att därefter skriva en teoretisk referensram. 
Denna teoretiska referensram har sedan legat till grund för arbetet med intervjuguiden och 
våra analysmodeller som vi använde oss av i uppsatsen. Därpå inleddes arbetet med intervju-
guiden, och vi skickade ut särskilda frågeområden som vi skulle beröra under intervjun samt 
en av våra analysfigurer till respondenten. Tillsammans med vår handledare gick vi därefter 
igenom intervjuguiden för att kontrollera att frågorna var anpassade till den teoretiska refe-
rensramen och att vårt syfte besvarades. Samtliga åtgärder som vi genomförde har sitt syfte i 
att öka validiteten mellan det empiriska materialet, teorin och syftet med vår uppsats.  
 
Vi hade på respondentens begäran överlämnat tillbaka utvalda delar av det sammanställda 
empiriska materialet, då respondenten ville använda detta som ett underlag i sitt fortsatta arbe-
te för att kunna upptäcka och hantera förändringsmotstånd. Vi ansåg även detta som en del i 
att höja validiteten då respondenten fick ta del av det empiriska materialet och gavs möjlighet 
för granskning. Detta i sin tur möjliggjorde en återkoppling vid eventuella missförstånd.  
 
Vi genomförde en bandinspelning av intervjun samtidigt som vi antecknade den största delen 
av svaren. Målet var att dels kunna analysera svaren på bandinspelningen flera gånger och 
dels att jämföra dessa svar med våra anteckningar. Det kändes viktigt att vi båda närvarade 
under intervjun så att en av oss kunde fokusera på frågorna och på den icke verbala kommu-
nikationen medan den andra var ansvarig för anteckningarna. Eftersom vi ansåg att vår re-
spondent var öppen och diskuterade det som han tyckte var viktigt under intervjun så tyckte vi 
att validiteten kunde höjas.  
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5. Empiri 

5.1 Presentation av Norrbottensteatern och respondenten 
Norrbottensteatern i Luleå grundades år 1967 och var Sveriges första regionteater. Tillsam-
mans med Norrbottens läns landsting och Luleå kommun är Norrbottensteatern en stiftelse. 
Norrbottensteatern har omkring 50 anställda, varav många är frilansande anställda.  Beroende 
på pjäsuppsättningarnas storlek, antal och extraprojekt kan antalet frilansande anställda varie-
ra. Teatern har tre scener, loger, verkstäder, ateljéer, balettsal, administrativa lokaler, mötes-
rum, lagerlokaler, foajé, biljettkassa/reception, garderob och restaurang.  
 
Erik Kiviniemi har sitt ursprung i Oravais, Finland och var från början skådespelare. Totalt 
har han arbetat som teaterchef i 12 år. Den första perioden var mellan åren 1989-1992 och den 
andra perioden var mellan 1999-2003 på Wasa Teatern. Sedan år 2003 arbetar Kiviniemi som 
teaterchef på Norrbottensteatern.  
 
Vid tillträdande hade Norrbottensteatern visat statistik på dålig ekonomi, teaterns huvudmän 
hade tappat förtroende för teatern och rykten hade börjat spridas. Kiviniemi menar att så fort 
rykten börjar cirkulera är organisationen i fara och hans strategi är därför att berätta allt som 
händer inom organisationen och aldrig mörka något. På så sätt slipper organisationen rykten 
från exempelvis media, eftersom det är korrekt information som kommer fram. Kiviniemis 
uppdrag på teatern var således att få ordning på verksamheten och ekonomin efter en mycket 
stormig period. Efter Kiviniemis förändringar på teatern har besöksantalet ökat från 23 000 
till 53 000 och även ekonomin har stabiliserats, med ett eget kapital på 3,5 miljoner kronor. 
Kiviniemi berättar att relationerna med huvudmännen på landstinget och kommunen är åter-
upprättad.  

5.2 Förändringsprocessen på Norrbottensteatern 
När Kiviniemi tillträdde som teaterchef på Norrbottensteatern så fanns det sex chefer i led-
ningen. Kiviniemi märkte även att det fanns en hel del informella ledare inom organisationen, 
som hade sina egna mål och vanor. Kiviniemi valde att förändra organisationen radikalt för att 
göra organisationen till ”sin egen” och således starta om på nytt. I och med denna omorgani-
sering minskade bland annat antalet chefer i ledningen till fyra stycken. Kiviniemi hade som 
strategi vid tillträdandet som teaterchef att få igång de anställda, att inte vara för brysk och 
kunna möta och hantera konflikter. Samtidigt visste Kiviniemi att vissa saker inte går att änd-
ra på. Hans bakgrund från den finska ledarkulturen har resulterat i att Kiviniemi är handlings- 
och målinriktad i sitt ledarskap.  
 
När Kiviniemi tillträdde som teaterchef hade han en klar verksamhetsidé och en tydlig mål-
sättning med sitt förändringsarbete. En direkt förändring som han genomförde var att hela 
ledningen gjordes om då han upptäckte att det fanns anställda som motarbetade varandra. Ki-
viniemi observerade också att arbetsfördelningen var otydlig och att ansvarsområdena var 
oklara. Kiviniemi ändrade således arbetsbeskrivningen för hela ledningen och det förhandla-
des om olika omorganisationer som skulle implementeras. Som en följd till dessa förändringar 
ville två chefer inte sitta kvar i ledningen eftersom arbetsbeskrivningen och situationen hade 
förändrats för dessa.  Kiviniemi beskriver denna omorganisation som en pedagogisk resa, då 
man såg över vilka funktioner som behövdes inom organisationen och vilka funktioner som 
var dubbelarbete. Han menade att det var viktigt med en tidig omorganisation och på så sätt 
dela ut ansvarsområden. 
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Andra aktiva förändringar som genomfördes var arbetet med att ha en tydlig målsättning an-
gående regional förankring med mötet med publiken. Kiviniemi ändrade mycket i teaterinne-
hållet genom att till exempel sätta upp pjäser som hade regional förankring. Vidare ansåg han 
att det är viktigt att alla anställda är motiverade och arbetade med att få hela personalen att dra 
åt samma håll. Efter sex månader arbete hade detta förändringsarbete gett resultat och då 
märkte Kiviniemi att det gick lättare att genomföra förändringar, eftersom det gick åt rätt håll 
och förändringarna blev lyckade.  
 
Syftet under förändringsprocessen var att nå effektivitet samt ha ett tydligt ledarskap. Kivini-
emi ville att hela personalen skulle veta var organisationen var på väg och vad som skulle 
uträttas. Kiviniemi menar vidare att detta var avgörande faktorer för att slippa negativ energi 
och otydlighet. Detta öppnar också för inflytande från personalens sida och plockar upp åsik-
ter och för vidare engagemanget. 
 

5.3 Anställdas delaktighet i förändringsprocessen 
Kiviniemi anser att det är viktigt med ett starkt budskap och delaktighet från personalens sida. 
Kreativitet och växande är viktigare faktorer att se hos de anställda till skillnad från endast 
siffror och statistik. Personalen är enligt Kiviniemi delaktig eftersom det är de anställda som 
verkställer själva förändringsprocessen och ledningen har endast styrnings- och beslut ansva-
ret. Han framhåller att det är viktigt med öppet och aktivt deltagande från de anställda. Det 
kan finnas svårigheter med att vissa anställda kan vara passiva och skeptiska på grund av tidi-
gare misslyckade förändringsprocesser. Denna grupp behöver således lite mer tid för att inse 
att processen går åt rätt håll och lyckas innan de engagerar sig.  

5.3.1 Konsekvenser för organisationen 
Organisationen hade under en tid levt på gränsen till underbemanning i ledningen, det fanns 
lite för många uppgifter på sex stycken chefer enligt Kiviniemi. Han ville därför statuera ett 
tydligt exempel för personalen genom att börja med att lyfta ur två stycken chefer ur ledning-
en. Detta så att personalen förstod att Kiviniemi menade allvar med besparingarna och ratio-
naliseringarna då ledningen började med sig själva. Ett viktigt moraliskt exempel som Kivini-
emi påpekade är att förändringsarbetet först och främst måste börja på ledningsnivå, vilket har 
gett en positiv påverkan nedåt i organisationen.  
 
Både Kiviniemi och personalen ville snabbt komma till skott med vilka förändringar som 
skulle implementeras. Kiviniemi menar att det inte fanns några motsättningar från personalens 
sida, utan det rådde enighet med facket om vad som skulle genomföras. Den avgörande punk-
ten för att förändringarna accepterades var tydlig information, att alla anställda var med på 
båten och fick komma med åsikter fram till det att besluten fattades. Kiviniemi framhåller att 
det är viktigt att tydligt visa att det är ledningen som fattar besluten och inte personalen, efter-
som han tycker att ansvar och makt ”går hand i hand”. De som har makten måste således ta 
ansvar.  
 
Konsekvenser för personalen i och med förändringarna var bland annat att två chefer lyftes ur 
ledningen. Konsekvenserna som uppstod var av personlig karaktär, prestigeförlust och så vi-
dare. Dock anser Kiviniemi att dessa konsekvenser hanterades relativt bra av organisationen. 
Efteråt fanns det en viss efterklang, ett visst missnöje som kom till ytan men Kiviniemi berät-
tar att han anser att även detta hanterades väl. Båda de före detta cheferna arbetade kvar utan 
att ge något större uttryck av missnöje enligt Kiviniemis egen uppfattning eller försökte 
motarbeta förändringarna på något sätt. Idag däremot har en av de före detta cheferna avgått 
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medan den andra före detta chefen är kvar och finns nu istället på rätt nivå och sammanhang 
inom organisationen avslutar Kiviniemi med.  

5.4 Respondentens ledarstil påverkar strategivalet  
Kiviniemi menar att ”för att vara ledare måste man leda”, det vill säga veta vad man vill göra 
med sitt ledarskap. Kiviniemi definierar sin egen målsättning och syfte med genomförandet av 
förändringsarbete med att det ska finnas tydligt formulerade mål, angelägenhetsgrad, infly-
tande och påverkan från personalen, engagemang hos personalen, öppenhet inom organisatio-
nen och kontinuerlig information. Han menar vidare att det bland annat har varit viktigt att 
skapa regional förankring och välja rätt pjäsval, alltså rätt berättelse i rätt tid, för att lyckas 
med målsättningen.  
 
Analysmodellen nedan är kategoriserad efter om förändringen är revolutionär eller inkremen-
tell och om den präglas av konflikt eller samarbete.  
 
 

Kiviniemi diskuterar sin föränd-
ringsstrategi. Han ansåg att situa-
tionen på teatern var så pass allvar-
lig och långt gången att det krävdes 
en revolutionär förändring. Han 
hade som strategi att få igång ett 
samarbete med de anställda för att 
kunna möta och hantera konflikter. 
Kiviniemi menar att det inte fanns 
några motsättningar från persona-
lens sida, utan det rådde enighet 
med facket om vad som skulle 

genomföras. Vidare beskriver Kiviniemi betydelsen av att hela personalen är motiverade och 
strävar mot samma mål. För att nå dit är det viktigt med tydlig information och att hela perso-
nalen har fått känna delaktighet i beslutsprocessen.  

5.5 Kartläggning av motstånd 
Kiviniemi försöker kartlägga vad som kommer att hända, både på ett personligt och organisa-
toriskt plan. Han försöker i förväg bedöma var konflikterna kommer att uppstå. Ibland måste 
åtgärder dock vänta för att inte skapa för mycket oro bland personalen och vänta till ett läge 
då organisationen kan bemöta dessa konflikter. Uppnådda personliga fördelar bland persona-
len vill ingen lämna ifrån sig frivilligt utan organisationens bästa måste vara det viktigaste. 
Detta måste förklaras och motivera förändringsåtgärderna.  
 
Kiviniemi anser att man som ledare bör ha kompetens att veta och förstå vad som krävs av 
personalen för att göra ett bra arbete. Kiviniemi menar att i och med hans erfarenheter och 
kunskaper inom skådespelaryrket kunde han upptäckta och kartlägga personella problem som 
uppstod under förändringsprocessens gång. Det gäller att för förändringsagenten att tydligt 
kartlägga var motståndet kan dyka upp. Eftersom Kiviniemi är en handlingsorienterad agent 
så kan det emellanåt hända att han missar saker som kan dyka upp i efterhand. Att lösa sådana 
saker kan vara väldigt svårt på grund av överraskningsmomentet och att det dyker upp saker 
som agenten inte räknat med. Kan man istället förutse och vara förberedd på detta och ha en 
plan hur problemen ska lösas, så underlättas förändringsprocessen väldigt mycket.  
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5.5.1 Hur motstånd yttras och hanteras i organisationen 
Kiviniemi upplever att förändringar alltid har någon form av motstånd. Det positiva motstån-
det upplever han som väldigt stimulerande och till viss mån nödvändigt eftersom han anser att 
ett visst motstånd breddar debatterna och diskussionerna som leder fram till ett mer vidare och 
större beslutsunderlag. Från det negativa motståndet får Kiviniemi föraningar om att motivet 
kan vara destruktiva tankar och känslor och detta är väldigt mödosamt att hantera.  
 
En faktor som påverkar motståndet är graden av informationsflöde inom organisationen. Att 
endast hålla sig objektiv när det gäller det viktiga sakfrågorna och aldrig gå in på personliga 
frågor, såsom till exempel tycke och smak, är fundamentalt för att minimera motståndet.  
 
Kiviniemi anser att kommunikation och en tydlig målsättning är de viktigaste faktorerna för 
att hantera motstånd och få förändringen accepterad, och i många fall också den enda lösning-
en. Det är viktigt att kontinuerligt informera personalen samt ha en insikt för att motstånd 
alltid kan komma att uppstå i samband med förändringsprocesser. Det värsta som kan drabba 
en anställd är att få otydliga och omöjliga uppgifter som inte går att genomföra menar Kivini-
emi. Han menar vidare för att kunna spara tid och komma ifrån problem och svårigheter, så 
kan till exempel extra möten införas veckovis, för att få förändringen att bli accepterad.  
 
Nedan kommer vi att redogöra hur de olika kategorierna av motstånd i analysmodellen upp-
täcks och yttras samt hanteras av Kiviniemi. Vi har delat upp analysmodellen i fyra delar och 
beskriver innehållet under varje ruta var för sig, för att få en bättre översikt.  
 

 
Ruta 1 – öppet och aktivt motstånd enligt respondenten 
Motståndet är lätt att upptäcka och yttrar sig i aktiva möten 
med debatter och diskussioner vilket gör att kompromisser 
kommer till stånd och förändringar kan tillgodose flera par-
ter. Det kan i viss mån även leda till protester. Det finns en 
tydlig motpart och motståndet har sin grund i sakargumenta-
tion, det vill säga berör inte personfrågor utan sakinnehåll. 
För att hantera detta motstånd är det viktigt att man tar de-
batterna och försöker reda ut situationerna. Det är viktigt att 
ta emot personalens åsikter och synpunkter fram tills det att 

beslut ska fattas. På så sätt kan ingen komma i efterhand och utrycka missnöje då beslutet 
diskuterats fram det slutgiltiga beslutet som tas av ledningen. Att kritik kommer fram vid ge-
nomförande av förändringar är oundvikligt. För att minimera motståndet i denna ruta är det 
viktigt med delaktighet från personalens sida. Ha ständigt ha dialoger och kontinuerlig infor-
mation samt att låta implementeringen ta tid är också viktigt för att kunna minimera motstån-
det.  
 

  
Ruta 2 – öppet och passivt motstånd enligt respon-
denten 
Detta motstånd yttrar sig i oengagemang och passivi-
tet. Ju längre man har arbetat på en arbetsplats desto 
lättare är det att arbetet börjar gå rutin eftersom arbetet 
blir slentrian. De anställda tar saker för givet och det 
blir sällan diskussioner. Detta kan till exempel bero på 
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att agenten har en för stark roll och kör över de anställda. I denna ruta råder det öppet klimat 
men som nämnt ovan, passivt deltagande samt oengagerade anställda. Motståndet leder till att 
de anställda inte är kreativa utan har en likgiltig och uppgiven syn på förändringar. Det är 
viktigt för agenten att vidta åtgärder för att minska denna likgiltighet. Om detta inte tas itu 
med så drabbas hela organisationen då den delen av personalen som är oengagerade inte tar 
tillräckligt med ansvar. Det är således viktigt att uppmuntra och motivera de anställda genom 
att delegera inflytande och tvinga de anställda att ta beslut. Detta gör att personalen tvingas bli 
mer aktiva och börjar argumentera för sina sakfrågor. Det är dock viktigt för agenten att återta 
kontrollen om delegeringen av inflytande inte uppfyller sitt syfte.  
 
 
 

Ruta 3 – dolt och aktivt motstånd enligt responden-
ten 
Agenten upptäcker detta motstånd utifrån intuition och 
signaler att något är på väg att hända. Det yttrar sig ofta 
bland personalen ”i korridoren” och de anställda har så 
kallade informella möten innan mötet med agenten. Un-
der dessa informella möten diskuteras en lösning fram 
och sedan sluter personalen samman för att lägga fram 
denna lösning innan ens det formella mötet med agenten 
ägt rum. Det är vanligt att motståndet i denna ruta yttrar 
sig efter att personalen pratat ihop sig. Det är ofta de 

informella ledarna som genom grupperingar mottsätter sig och på så sätt skapar intriger. Att 
hantera något som iförväg redan är beslutat och bearbetat är svårt för agenten. Agenten kan 
därför till exempel skaffa sig ”informations källor” bland personalen. Öppenhet och ärlighet 
är betydelsefulla hanteringsverktyg för att komma tillrätta med det dolda motståndet så att det 
istället blir öppet motstånd eftersom det öppna motståndet är lättare att hantera.  

 

 
Ruta 4 – dolt och passivt motstånd enligt respon-
denten 
Detta motstånd kännetecknas av ett utanförskap som 
är väldigt destruktivt för organisationen. Detta efter-
som det skapas en distans till verksamheten i form 
av egna subkulturer, det vill säga egna enheter som 
motsätter sig allting. Denna ruta är det svåraste mot-
ståndet att hantera men är samtidigt det motstånd 
som måste hanteras med alla medel eftersom det kan 
underminera hela verksamheten. Orsakerna kan i 
vissa fall ha med livssituationer som beror på orsa-

ker utanför arbetsplatsen, till exempel sjukdom, skilsmässa eller andra personliga skäl som 
påverkar arbetet. Agenten kan i värsta fall inte åtgärda detta motstånd om orsakerna ligger i 
organisationens kultur. Det kan vara så allvarligt att agenten måste avstå från sitt uppdrag, att 
detta sker är dock väldigt ovanligt. Beror motståndet på agenten så bör agenten då snabbt åt-
gärda och utreda vad som ligger till grund till problemet. Det bör hanteras av hela organisa-
tionen där personalen blir medveten att detta motstånd finns. Agenten bör med hjälp av perso-
nalen arbeta sig fram till en lösning för att minimera detta motstånd eftersom det finns en låg 
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acceptans att en del av arbetsstyrkan ställer sig utanför organisationen. Konsekvensen blir att 
den aktiva personalen blir drabbad av ökad arbetsbelastning.  
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6. Analys 
I vår analys kommer vi att jämföra det empiriska materialet tillsammans med den teoretiska 
referensramen med hjälp av våra analysmodeller. Vi kommer att utifrån analysmodellerna 
som finns i teori ramen analysera och utvärdera vilka arbetssätt som förändringsagenten an-
vänder vid en specifik förändringsprocess. Vi kommer att analysera vilken strategi Kiviniemi 
har valt och hur han upptäcker och hanterar olika typer av motstånd i den specifika föränd-
ringen. I analysen kommer vi vidare att försöka koppla teori mot empiri och beskriva vilka 
samband vi upptäckt mellan dessa kapitel.  

6.1 Analys av val av förändringsstrategi  
När Kiviniemi påbörjade sitt uppdrag hade Norrbottensteatern dålig ekonomi och ett lågt be-
söksantal. Teaterns huvudmän hade ett svagt förtroende för teatern. Kiviniemi bedömde ut-
ifrån den rådande situationen att teaterns fortsatta framtid var osäker och därför krävdes en 
radikal förändring. Kiviniemi hade som strategi att ha ett nära samarbete med personalen för 
att kunna möta och hantera förändringsmotstånd.  
 
Vår tolkning utifrån empiri delarna är att förändringsprocessen på Norrbottensteatern var av 
revolutionär karaktär. 
 
 

Strategi – karismatisk revolution 
Vi har valt att placera Kiviniemis 
förändringsstrategi utifrån ovanstå-
ende resonemang i den karismatiska 
revolutionära rutan i analysmodel-
len. Vi tolkar utifrån teorin att Ki-
viniemi valde en karismatisk för-
ändringsstrategi. Jacobsen och 
Thorsvik (1998) beskriver att den 
karismatiska förändringsstrategin är 
lämplig när situationen kräver en 
revolutionär förändring och det 

samtidigt finns en naturlig karismatisk ledare. Vår uppfattning är att Kiviniemi uppfyller den 
karaktären av hur en karismatisk ledare skall vara. Kiviniemi innehar en karismatisk auktoritet 
och genom sina personlighetsdrag och sin skådespelarbakgrund behärskar den karismatiska 
förändringsstrategin. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att den karismatiska ledaren är 
någon som personalen kan lita på och således får agenten hög trovärdighet i förändringspro-
cessen.  
 
Den karismatiska strategin enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) minskar motståndet genom 
att agenten framkallar känslomässiga tillstånd hos personalen och på så sätt skapar en enighet 
om besluten. Vi anser att utifrån empirin så använder sig Kiviniemi en sådan karismatisk stra-
tegi för att minska förändringsmotståndet på Norrbottensteatern.  
 
Vår uppfattning är att Kiviniemis karismatiska ledarstil till viss del kan bero på hans sin skå-
despelarbakgrund. Han har förmåga att med hjälp av sitt kroppsspråk, uttryck och människo-
kännedom kunna framföra och motta budskap på ett strategiskt sätt. Att ha förmågan att känna 
igen attityder, värderingar och egenskaper bland personalen i en förändringsprocess är enligt 
Sandström (2000) viktigt för att få förändringen att bli accepterad. Detta är något som Kivini-
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emi uppnådde genom sitt agerande och strategival för att nå enighet med personalen gällande 
aktiva förändringar. Genom Kiviniemis finska bakgrund anser han att sin ledarstil är hand-
lingskraftig och målinriktad. 
  
I samband med intervjun så höll Kiviniemi en mindre presentation av Norrbottensteatern och 
de förändringar som genomfördes under hans ledning. Vid presentationen visade Kiviniemi 
genom sitt kroppsspråk, uttryck och gester engagemang och drivkraft som vi tolkar är karak-
täriskt för en karismatisk ledare. Vidare är vår bedömning att detta är något som han använder 
sig av kontinuerligt i sitt arbete som förändringsagent.   
 

6.2 Analys av förändringsmotstånd 
Nedan har vi valt att kategorisera upp analysmodellen som handlar om förändringsmotstånd i 
fyra separata rutor. Detta för att enklare kunna koppla de olika typerna av motstånd som mås-
te hanteras utifrån agentens valda förändringsstrategi.  
 

Ruta 1 – öppet och aktivt motstånd 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, Robbins (2001, 2005) be-
skriver att öppet och aktivt motstånd ofta uttrycks i protes-
ter, argumentationer, motsättningar, blockeringar av beslut 
och strejker. Detta gör att arbetet endast genomförs efter 
arbetsordningen, vilket medför låg grad av flexibilitet. Lik-
väl begår de anställda felsteg och misstag så pass utsträck-
ning att det ibland kan betraktas som medveten sabotage. 
Robbins (2005) beskriver vidare att aktivt motstånd är lät-
tast att hantera eftersom det är tydligt och kan således hante-

ras med direkta metoder. 
 
Kiviniemi beskriver i empirin att det öppna aktiva motståndet är lätt att upptäcka och att det 
uttrycks i form av debatter, diskussioner och protester vilket leder till att kompromisser kan 
utformas. Kiviniemi konstaterar att öppet och aktivt motstånd i grunden är något som han inte 
vill minimera utan han finner att det är väldigt konstruktivt, eftersom att det är tydligt och 
oftast bygger på sakargumentation. Kiviniemis beskrivning av hur öppet och aktivt motstånd 
yttras stämmer överens enligt vår tolkning med teorin om hur detta motstånd yttras. Både teo-
rin och empirin stödjer varandra enligt vår tolkning om att öppet och aktivt motstånd är det 
motståndet som är lättast att upptäcka och bör hanteras med direkta åtgärder. Teorin behand-
lar däremot enligt vår uppfattning inte något om att öppet och aktivt motstånd är något kon-
struktivt medan Kiviniemi uppmuntrar denna form av motstånd från personalen. Detta anser 
han eftersom att det ger ett större beslutsunderlag i förändringsprocessen. Vi tolkar det som att 
ett sådant motstånd leder till delaktighet och större medverkan.  
 
Hanteringssätt: Kiviniemi beskriver att i sitt hanteringssätt av det öppet och aktiva motstån-
det så är det viktigt att ta debatterna och försöka reda ut situationerna. Det är av stor betydelse 
enligt Kiviniemi att personalens åsikter och synpunkter får fritt komma fram innan det slutgil-
tiga beslutet kan fattas. Kritik kommer enligt Kiviniemi alltid att finnas vid en förändrings-
process och att delaktighet är det centrala för att minska kritiken. Delaktighet bygger enligt 
honom på dialog och kontinuerlig information till personalen.  
 
Vår uppfattning är enlighet med Carnall (1990) i Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) att 
Kiviniemis hanteringssätt stämmer överens med nummer 3,4, 5 i hanteringsmodellen (s 13).  

Öppet 

Aktivt 
Motsätta sig 
Argumentera 

Blockera 
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3. Att ge personalen kunskap och insikt om den nya förändringen är mycket viktigt. Att 
låta de anställda veta dess roll i den nya situationen är också viktigt så att de kan få en 
uppfattning om förändringen.  

4. Att lyssna på personalens synpunkter och åsikter är viktigt. 
5. Att låta de anställda vara involverade och delaktiga så mycket som möjligt kan medfö-

ra till större engagemang, motivation och leda till bättre beslut. Detta kommer att leda 
till att personalen skapar sig en bättre bild och uppfattning för förändringen och hur 
den kan åstadkommas. Det kräver dock mycket tid och satsning från hela organisatio-
nen.  

 
Vi tolkar att ovanstående punkter som alla behandlar delaktighet stämmer väl överens med 
Kiviniemis uppfattning om hur detta motstånd skall hanteras, då han lägger stor vikt på att 
låta personalens åsikter och synpunkter får komma fram i debatterna. Detta för att skapa del-
aktighet och engagemang bland de anställda i förändringsprocessen.  
 

 
Ruta 2 – öppet och passivt motstånd 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) beskriver att öppet 
och passivt motstånd uttrycker sig i omoget beteende 
bland personalen samt att det kan råda brister i inlärning 
av ny kunskap. Personalen håller tillbaka, iakttar och av-
vaktar under förändringsprocessen. Vidare menar förfat-
tarna att de anställda drar ner på arbetstempot och gör så 
lite som möjligt vilket leder till låg initiativ förmåga.  
 
Kiviniemi beskriver i empirin att öppet och passivt mot-

stånd leder till oengagemang och passivitet bland personalen. Han menar att personalen kan 
börja ta saker för givet och att intar en passiv roll eftersom engagemanget för arbetet har sval-
nat. Dock beskriver Kiviniemi att det råder ett öppet klimat men att motståndet leder till att de 
anställda inte är kreativa utan är avvaktande samt har en ointresserad inställning till föränd-
ringen. Vår uppfattning är att teorin och empirin uppvisar samstämmighet eftersom det öppna 
passiva motståndet ger uttryck på liknande sätt både vad gäller teori och empiri.   
 
Hanteringssätt: Kiviniemi beskriver att det är viktigt att hantera och vidta åtgärder av det 
öppna och passiva motståndet för att minska likgiltigheten bland personalen. Motivet till detta 
är att eftersom en del av personalen inte tar tillräckligt med ansvar för arbetet så drabbas istäl-
let resterande personal i organisationen i form av ökat ansvar. Kiviniemi menar att för att 
komma tillrätta med detta oengagemang så bör inflytande och beslut delegeras närmare per-
sonalen. Detta för att göra de anställda mer aktiva och motiverade så att engagemang och del-
aktighet åter infinner sig bland personalen.  
 
Vår uppfattning är enlighet med Carnall (1990) Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) att 
Kiviniemis hanteringssätt stämmer överens med nummer 2 och 5 i hanteringsmodellen. 
 

2.  Att utveckla ny kompetens, ge moraliskt stöd och uppmuntran att våga testa nya saker 
och prova sig fram är viktigt. Även att visa förståelse och ha inlevelseförmåga inför 
den nya situationen som de anställda har framför sig i och med förändringen är viktigt.  

Öppet 

Passivt Iaktta 
Hålla tillbaka 

Avvakta 
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5. Att låta de anställda vara involverade och delaktiga så mycket som möjligt kan medfö-
ra till större engagemang, motivation och leda till bättre beslut. Detta kommer att leda 
till att personalen skapar sig en bättre bild och uppfattning för förändringen och hur 
den kan åstadkommas. Det kräver dock mycket tid och satsning från hela organisatio-
nen.  

 
Vår uppfattning är att ovanstående punkter i hanteringsmodellen passar bäst in på Kivini-
emis beskrivningar om hur det öppna och passiva motståndet skall hanteras. Vi tolkar att 
teorin till största del diskuterar delaktighet i form av åsikter och medverkan till beslut me-
dan Kiviniemi framhåller betydelsen av att delegera ansvar och beslutanderätt till de an-
ställda. Detta gör han för att få personalen att bli mer motiverade och involverade i be-
slutsprocessen.  

 
Ruta 3 – dolt och aktivt motstånd  
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) beskriver att dolt 
och aktivt motstånd uttrycker sig i form av dålig stäm-
ning på arbetsplatsen, motvillighet och surhet. De an-
ställda undviker direkt konfrontation utan försöker av-
veckla och undergräva förändringsprocessen. Personalen 
har en icke- flexibel mentalitet mot förändringar. Sarv 
(1991) beskriver dolda och aktiva motståndet svårt att 
identifiera eftersom det inte finns någon synlig motpart 
samt att det finnas motiv som inte alltid tillhör föränd-
ringsprocessen men som ändå medvetet saboterar den. 

Det kan finnas grupper inom organisationen som inte öppet visar missnöje eftersom de anser 
att det är känsligt på grund av deras position inom organisationen.  
 
Kiviniemi beskriver i empirin att det ofta är informella ledare men även anonyma ledare som 
motsätter sig till förändringen genom att bilda grupperingar och skapa intriger. Han anser att 
det dolda och aktiva motståndet yttrar sig genom informella möten där personalen pratar ihop 
sig ”i korridoren”. Genom intuition och signaler så märker Kiviniemi att något inte står rätt 
till. Vi tolkar teorin som att det finns personer i organisationen som genom anonymitet under-
gräva förändringsprocessen. Dessa personer återfinns i Kiviniemis beskrivning i empirin. 
Både teorin och empirin uttrycker en frustration och medvetenhet om problematiken som det 
dolda och aktiva motståndet medför. Detta på grund av att motivet till motsättningarna är svå-
ra att identifiera samt att ledarna för motsättningar är svåra att urskilja.  
 
Hanteringssätt: Kiviniemi anser att finns svårigheter med att hantera något som personalen i 
princip fastställt. Han beskriver hur viktigt det är att i viss mån ha anonyma informationskäl-
lor bland personalen som kan hjälpa honom att identifiera det dolda motståndet. För att hante-
ra detta motstånd är öppenhet och ärlighet viktigt så att det dolda motståndet kan omvandlas 
till öppet motstånd, eftersom Kiviniemi anser att det öppna motståndet är mer hanterbart.  
 
Vår uppfattning är enlighet med Carnall (1990) i Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) att 
Kiviniemis hanteringssätt stämmer överens med nummer 3 och 4 i hanteringsmodellen. 
 

3. Att ge personalen kunskap och insikt om den nya förändringen är mycket viktigt. Att 
låta de anställda veta dess roll i den nya situationen är också viktigt så att de kan få en 
uppfattning om förändringen.  

4. Att lyssna på personalens synpunkter och åsikter är viktigt. 

 

Aktivt 

Dolt 

Slingra sig (undvika) 
Avveckla 

Undergräva 
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Vi tolkar ovanstående punkter genom att det råder en viss överensstämmelse mellan teori och 
empiri. Både Kiviniemi och hanteringsmodellen framhäver öppenhet och delaktighet som 
viktiga faktorer för att lyfta fram det dolda motståndet för att synliggöra det. Kiviniemi anser 
att det är viktigt att skaffa sig anonyma informationskällor i ett steg för att kunna omvandla 
det dolda motståndet till öppet motstånd. Detta eftersom det i grund och botten bygger på att 
inhämta information och vetskap som är dold.  
 

 
Ruta 4 – dolt och passivt motstånd 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) beskriver dolt 
och passivt motstånd som att personalen drar sig till-
baka och intar en passiv och likgiltig syn inför föränd-
ringsprocessen. Personalen undviker och ignorerar 
agentens förslag till förändring. Vidare menar förfat-
tarna att personalen inte tar initiativ. Sarv (1991) me-
nar att eftersom detta motstånd är dolt och passivt så 
finns det inte någon synlig motpart. Det motstånd som 
är både dolt och passivt är väldigt svårt att upptäcka 
och ger uttryck genom motivationssvårigheter och 
vissa fall sjukskrivningar på grund av den destruktiva 

arbetsmiljön.  
 
Kiviniemi beskriver i empirin detta motstånd som något väldigt destruktivt och ett utanför-
skap gentemot organisationen. Han menar att orsaker till detta motstånd måste särskiljas bero-
ende på om det härrör arbetsplatsen eller privatlivet. Kiviniemi exemplifierar sjukdom, skils-
mässa eller andra personliga skäl som de orsaker som härstammar från privatlivet men påver-
kar arbetet. Härstammar orsakerna från arbetsplatsen så kan detta komma från en destruktiv 
arbetsmiljö, vilket enligt Kiviniemi är mycket allvarligt. Vi tolkar det som att teorin och empi-
rin beskriver att det dolda och passiva motståndet är väldigt svårt att identifiera. Motivet till 
detta är att motståndet är både dolt och passivt vilket är väldigt destruktivt för förändringspro-
cessen.  
 
Hanteringssätt: Att hantera detta motstånd enligt Kiviniemi är den svåraste uppgiften en 
förändringsagent har framför sig. Dock så måste motståndet hanteras med hjälp av alla möjli-
ga medel så att inte hela verksamheten undermineras. Beror motståndet på agenten eller för-
ändringsprocessen så åtgärder sättas in snabbt för att utreda och komma till botten med vad 
som är problemet. Kiviniemi menar att personalen behöver få en medvetenhet om att detta 
motstånd existerar inom organisationen. Motivet till det är att hela organisationen går samman 
och sätter press på de anställda som agerar dolt och passivt och motverkar effektivitet på ar-
betsplatsen. Effekterna av motståndet blir att det blir en ökad arbetsbelastning på den del av 
personalen som inte uttrycker sina motsättningar som dolt och passivt motstånd.  
 
Vår uppfattning är enlighet med Carnall (1990) i Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) att 
Kiviniemis hanteringssätt stämmer överens med nummer 1 i hanteringsmodellen. 

1. Att återuppbygga personalen självtillit/självbild med hjälp av information förståelig 
och förklarlig information som åskådliggör en tydlig bakgrund till den specifika för-
ändringen är viktigt. 

 

 

Passivt

Dolt 

Ignorera 
Dra sig tillbaka 

Undvika 
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Vår tolkning av ovanstående punkt är att det centrala för att komma till rätta med detta 
motstånd är att bygga upp självförtroendet igen och bryta destruktiviteten i den del av per-
sonalen som uttrycker sig genom dolt och passivt motstånd. På så sätt tror vi att persona-
len återigen kan komma in i organisationens gemenskap och återigen bli delaktiga i för-
ändringsprocessen. Vidare anser vi att både teorin och empirin samstämmer i att detta 
motstånd är det väldigt svårt att hantera och kräver mycket av förändringsagenten.  

7. Slutsatser 
Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva förändringsagentens strategier och arbetssätt för att 
hantera motstånd vid en förändringsprocess. I enlighet med Bovey och Hede (2001) har mot-
ståndet karaktäriserats i fyra olika kategorier, det vill säga öppet/aktivt, öppet/passivt, 
dolt/aktivt och dolt/passivt motstånd.  
 
I vår empiriska illustration studerade vi förändringsagentens olika strategier för att besvara 
den del av syftet som härrör agentens strategival. Genom vår analys av teorin och empirin 
kom vi fram till att vår respondent använde sig av en karismatisk förändringsstrategi under 
förändringsprocessen vid Norrbottensteatern. Förändringsprocessen vid teatern var av revolu-
tionär karaktär och respondenten hade som strategi att samarbeta med de anställda. Vår upp-
fattning är att respondenten motsvarar karaktären av hur en karismatisk ledare skall vara som 
beskrivs av Jacobsen och Thorsvik (1998).  
 
Vid kategorisering av motståndet utifrån vårt syfte fann vi med utgångspunkt i hanteringsmo-
dellen och empirin att öppet/aktivt och dolt/passivt motstånd är varandras motpoler och vi 
anser att dessa rutor är mest centrala i fyrfältsmatrisen. Således kommer vi att behandla dessa 
två motstånd mest grundligt i vår slutsatsdiskussion. Med det menar vi att det öppna och akti-
va motståndet är lättast att både upptäcka och hantera och till viss mån stimulerande för agen-
ten. Motivering till detta är att motståndet uttrycks tydligt och det finns en synlig motpart 
samt att motståndet kan hanteras med direkta åtgärder vilket förstärks med hanteringsmodel-
len i teorin. Det dolda och passiva motståndet däremot anser vi är mest svårhanterligt utifrån 
hanteringsmodellen och empirin eftersom det saknas en synlig motpart samt att motivet till 
detta motstånd är otydligt. Hanteringssättet för öppet och aktivt motstånd av respondenten är 
att han som förändringsagent omgående tar debatterna med personalen och försöker skapa 
delaktighet. Respondenten lägger stor vikt på att personalen är medverkande till förändrings-
processen. Vid hanteringssättet för dolt och passivt motståndet är det enligt respondenten vik-
tigt att klargöra orsakerna till motståndet. Respondenten särskiljer orsakerna beroende på om 
det är arbetsrelaterat eller privata omständigheter. Härrör orsakerna från personliga skäl så är 
det svårt för förändringsagenten att åtgärda denna problematik utan att agenten kan bara för-
söka verka så att det personliga inte går ut över arbetet. Beror orsakerna däremot på arbets-
platsen så bör agenten agera snabbt. Med hjälp av alla anställda så synliggörs motståndet och 
agenten kan tillsammans med personalen bygga upp självförtroendet och bryta destruktivite-
ten i den del av personalen som uttrycker dolt och passivt motstånd vilket förstärks med han-
teringsmodellen. Målsättningen är att få tillbaka den del av personalen som agerar destruktivt 
in i gemenskapen och återigen bli medverkande i förändringsprocessen.  
 
De två resterande rutorna som kategoriseras i syftet är öppet/passivt och dolt/aktivt. Det öpp-
na och passiva motståndet karaktäriseras både i teorin och empirin av oengagemang och pas-
sivitet till förändringen. För att hantera detta motstånd fann vi utifrån empirin och hanter-
ingsmodellen att det är viktigt att minska likgiltigheten och delegera ner ansvar och beslutta-
gande närmare de anställda. Det dolda och aktiva motståndet karaktäriseras både i teorin och 
empirin av att det är dolt och att informella ledare skapar genom motsättningar ett klimat för 
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att undergräva förändringsprocessen. Vi fann utifrån hanteringsmodellen och empirin att det 
är viktigt att hantera motståndet genom öppenhet och ärlighet så att motståndet blir mer syn-
ligt och således blir mer hanterbart. 
 
Ovanstående diskussion för att besvara vårt syfte i uppsatsen, vilket var att beskriva föränd-
ringsagentens strategival och arbetssätt för att hantera de fyra kategorierna av motstånd, är 
utifrån teori, empiri och analys våra slutsatser. 
 
 

8. Avslutande diskussion  
Vi finner att nedanstående schematiska tolkning av förändringsprocessen (s 13-14) ger en 
översikt av hur förändringsagenten bör kartlägga sitt förändringsarbete. Denna kartläggning 
anser vi är avgörande för att nå målsättningen med en resultatrik förändringsprocess.  
 
Förändringsagenten  Strategival  Kategorisering av motstånd  Hanteringssätt  
 
Innan förändringsagenten skall genomföra förändringar anser vi att det är viktigt att agenten 
har en klar och tydlig målsättning samt en vald strategi som visar hur förändringen ska im-
plementeras. Strategivalet ska dels behandla tidsaspekten på förändringen och dels samarbets-
klimatet. Vidare måste agenten inneha kunskaper och kompetens för att kunna hantera olika 
strategival beroende på förändringssituationen. Målsättningen med förändringsstrategin är att 
minska förändringsmotstånd. Enligt oss är förändringsmotstånd svårt att kategorisera och han-
tera eftersom motstånd är väldigt komplext. Dessutom anser vi att eftersom varje förändrings-
situation är kontextrelaterad så skapar detta många olika variabler och komponenter för agen-
ten att ta hänsyn till. Vi anser dock att det är av stor betydelse att förändringsagenten försöker 
kategoriserar förändringsmotståndet. Detta för att få en översikt av var och hur motstånd kan 
uppstå så att hanteringsmöjligheterna ökar. Om agenten går oförberedd in i förändringspro-
cessen anser vi att det kan skapa stora bekymmer för agenten. Detta för att förändringsmot-
ståndet dels kan överrumpla agenten och samtidigt växa sig så pass starkt att motståndet bli 
ohanterbart.  
 
Vi är av uppfattningen att många förändringsprocesser som misslyckas har att göra med att 
förändringsagenten är dåligt förberedd inför processen. Vi tror att varje förändringsagent oro-
ar sig för att förändringar ska misslyckas på grund av för mycket förändringsmotstånd ifrån 
personalen. Detta eftersom att leda mänskliga resurser kan vara väldigt svårt och komplext för 
agenten.  
 
Vi anser att vår uppsats kan ligga till grund för fortsatt forskning inom detta ämnesområde. 
Eftersom organisationsförändringar är en ständig och återkommande företeelse som berör de 
flesta verksamheter så kommer det alltid att finns någon form av förändringsmotstånd. Vi tror 
att det finns ett behov av praktiska hanteringsverktyg och hjälpmedel för att kategorisera och 
minimera förändringsmotstånd inom näringslivet. Genom denna uppsats har vi fått en insikt 
och ökad förståelse för agentens arbetsprocess samt praktiska hanteringsverktyg i en föränd-
ringsprocess.  
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Genomförd intervju 
Norrbottensteatern, Erik Kiviniemi 2007-04-26, kl. 10.00-12.00 
 



 

 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide  

1. Kan du berätta om hur verksamheten vid Norrbottensteatern ser ut? (t.ex. antal an-
ställda osv.)  

 
2. Kan du berätta om ditt jobb som teaterchef?  

 
3. Beskriv hur Norrbottensteatern såg ut när du tillträdde som chef? (hur såg situationen 

ut?, Vår uppfattning om teaterns situation har vi fått genom media  alltså att Norr-
bottens teater hade olika problem rörande ekonomi, personal och besöksantalet med 
mera.) 

 
4. Vad för slags visioner och mål hade du när du började med ditt förändringsarbete? 

 
- Beskriv aktiva förändringarna som du genomförde på de olika områden som finns på 

teatern. 
- Vad var syftet med förändringarna?  
- Hur såg personalen på förändringarna? Ge gärna exempel! Fanns det några konse-

kvenser för de anställda? (det vill säga konsekvenser i och med förändringen?) 
- Fanns det några konsekvenser för organisationen? Ge gärna exempel! 
 
5. Har du en medvetenhet om att förändringsmotstånd kan förekomma i en förändrings-

process? På vilket sätt hade du det i åtanke när förändringen genomfördes? 
 

6. Kan du berätta om förändringsmotstånd, hur yttrade motståndet sig bland personalen? 
Var det öppet, dolt, aktivt eller passivt? Visa modellen och be respondenten kategori-
sera de motstånd som fanns på teatern med hjälp av modellen.  

 
7. Hur upptäcker du motstånd? Dvs. hur identifierar du motstånd? Koppling till model-

len. 
 
8. Berätta om hur du hanterade förändringsmotståndet (beroende på de olika kategorierna 

i modellen) och vilket arbetssätt du hade? Ge gärna exempel! 
 

- Använde du dig av olika hanteringssätt beroende på motstånd? 
- Hade du något system eller plan för att hantera förändringsmotståndet? Vilket tillvä-

gagångssätt används för att få förändringen accepterad? 
- Vad anser du är viktigt för att förändringsmotståndet skall minimeras? 
 
9. Vilken roll hade de anställda under förändringsprocessen? 
- Var de anställda delaktiga? I så fall på vilka olika sätt? 
- Är det viktigt att låta de anställda vara en del i förändringsprocessen? 
 
10. Upplever du att förändringar alltid förknippas med motstånd?  
- Oavsett vad som förändras?  
- Hur ser du på negativt kontra positivt motstånd? 
Faktorer som påverkar/bidrar till ökning eller minskning av motståndet? Exempel! 



 

 

11. Berätta om tidigare förändringsarbeten som du genomfört. Hur har dessa förändringar 
gått tillväga? Var de misslyckade/lyckade? (vilken är din inställning gentemot föränd-
ringar?  har din inställning påverkat ditt chefskap?) 

 
12. Finns det någon annan du tycker vi ska intervjua?  

 




