
C-UPPSATS

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Industriell organisation

FÖRETAGSEKONOMI C
Vetenskaplig handledare:  Anita Westerström

2004:087 • ISSN: 1402 - 1773 • ISRN: LTU - CUPP--04/87 - - SE

2004:087

Förändringsagentens
kompetens i olika

typer av förändringar
En fallstudie i tre organisationer

JOAKIM ANUNDI
MATTIAS BERGLUND



 

Sammanfattning 
 
Vi lever i en föränderlig värld där organisationer ständigt måste förändras för att behålla sin 
konkurrenskraft. Alla dessa förändringar måste ledas av någon – en förändringsagent. En 

förändringsagent är den som ska se till att en förändring genomförs så effektivt som möjligt. 
Då förändringen kan vara av olika slag var vårt syfte att undersöka om agenten måste inneha 
olika kompetens beroende på förändringens kontext.  Genom att utföra en fallstudie i tre 
organisationer, där intervjuer gjordes med respondenter med erfarenhet av förändringsarbete 

i både positiva och negativa förändringar, fann vi att vissa skillnader kunde urskiljas. 
Skillnaderna låg i hur de olika kompetenserna användes beroende på förändringens natur och 
organisationernas situation.  



 

Abstract 

 
We live in a world of change, where organizations continuously need to change to maintain 
their competitive edge. These changes must be lead by someone – a change agent. A change 
agent is the one to make sure that changes are incorporated as efficiently as possible. A 

change can be of several forms and our goal was to examine if the agent needs to have 
different skills based on the type of change. By performing a case study in three 
organizations, where interviews were conducted with respondents with experience from 

both negative and positive changes, we found some differences in the results. The 
differences were to be found in how the different skills were used based on the nature of the 
change, and the current situation of the organization. 
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1. Inledning 

 
Vi lever i ett allt mer föränderligt samhälle där organisationer ständigt måste utvecklas för att 
nå konkurrensfördelar. Dessa förändringar kan bland annat vara i form av nedskärningar, 
avyttringar, sammanslagningar, nyetableringar eller inom organisationens struktur. Alla dessa 
förändringar måste ledas av någon - en förändringsagent. Intresset för förändringsagenter 
startade redan i början av 1980-talet i USA där många stora organisationer var sysselsatta med 
svåra förändringar vad gäller innovationer och kultur. Nya typer av ledare krävdes för att 
skapa plattare, snabbare och mer flexibla organisationer. Detta skulle ske genom en delad syn 
av strategiska mål och värderingar.  
 
Förändringar kräver resurser och den enda obegränsade resurs vi har att tillgå, är den som 
”sitter mellan öronen på människor”. Kompetens är därmed en viktig resurs, speciellt då det 
finns många svårigheter med att genomföra förändringar, vilket ställer stora krav på 
agenterna i form av kunskap och färdigheter (vilket sammanfattas kompetens). Vi vill med 
denna uppsats fortsätta att fokusera på förändringsagenten och dennes kompetens i olika 
förändringsarbeten. Vårt intresse skapades i tidigare studier där förändringar och 
förändringsagenten var i fokus. I kurslitteraturen framkom däremot inte vilken typ av 
kompetens som behövdes i olika förändringsarbeten, utan låg på en mer generell nivå. 
Därför fann vi ämnet aktuellt och intressant och valde att studera det vidare.  
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Företag måste ständigt utvecklas och göra förändringar då vi lever i ett informations- och 
kunskapssamhälle (Stevrin, 1986). Företag befinner sig i ett nuvarande läge och vill genom 
en förändring nå ett annat tillstånd, vilket bedöms såsom bättre eller mer ändamålsenligt. Det 
betyder att en förändring kan ha flera olika innebörder för olika organisationer och individer, 
beroende på vilket synsätt och vilka mål förändringen har. Många, kanske framförallt äldre 
personer, upplever enligt Andersson (2001) förändringar påfrestande och stressande i och 
med den ökade förändringstakten i samhället. 
 
Idag är dock förändringsarbetet en del av den dagliga verksamheten och vanligt i de flesta 
organisationer vilka har som mål att leva upp till omvärldens förväntningar (Sandström, 
2000). Förändringar har blivit ett naturligt inslag i arbetet, speciellt då organisationer 
förändras på flera olika sätt. Företag går samman, företag försöker slå sig in på nya 
marknader, nya teknologiska utvecklingar kommer och organisatoriska modeflugor påverkar 
företagsledarna. I dagens samhälle står enligt flera källor ingen organisation stilla utan 
förändras hela tiden.  
 
Den förändrade omvärldssituationen, kontexten, leder till att förändringar blir aktuella som 
bör ledas av en kompetent ledare (Ahltorp, 1998). En förändringsagent är den som ska se till 
att en förändring genomförs så effektivt det är möjligt. På 1970- och 1980-talen talades det 
efter amerikansk förebild ofta om förändringsagenter. Denna beteckning har i viss mån 
ersatts av förändringsledare vilket mer antyder att ledarskap är aktuellt i sammanhanget. 
Ledarskap är i sig ett snårigt ord eftersom det kan associeras till en person (och 
vederbörandes egenskaper), till en process (där ”ledda” leds) eller till en produkt (resultatet 
av personens ”processande”) (Karlöf & Söderberg, 1991). Begreppen förändringsagent och 
förändringsledare är för oss synonyma och vi kommer att använda begreppet 
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förändringsagent fortsättningsvis. Det finns enligt Balogun och Hope Hailey (2004) olika 
typer av förändringsagenter, varav en är när de interna ledarna bedriver förändringarna.  
 
Haslebo och Nielsen (1998) skriver att det är en utbredd uppfattning inom organisationer att 
förändringar är ett problem. Ofta låter klagosångerna så här: organisationen förändras inte 
tillräckligt snabbt, medarbetarna är inte ”förändringsberedda” och ledarna måste lära sig 
”förändringsledning” så att de blir bättre på att få människor att förändras i enighet med nya 
strukturer, målsättningar och företagskulturer. Balogun och Hope Hailey (2004) påstår också 
att förändring är smärtsamt, svårt för både organisationer och individerna i dessa 
organisationer. Detta leder till att förändringsagenten måste bli bättre på att skapa ett 
förändringsklimat i organisationen (Haslebo och Nielsen, 1998). Förändringsagentens första 
uppgift enligt Karlöf och Söderberg (1991) blir att förmedla de insikter som ligger till grund 
för förändringsarbetet och erhålla accept på vald strategi. Den andra väsentliga uppgiften 
enligt forskarna är att skapa den extra energi utöver förvaltandet av en gående verksamhet, 
vilket erfordras för att få full verkningsgrad på förändringsarbetet. Allt detta för att skapa ett 
gott förändringsklimat. Balogun och Hope Hailey (2004) finner även att agenten ska vara 
kreativ, ha mod och ha en god kommunikationsförmåga. Moran och Brightman (2001) 
betonar också att denne ska kunna skapa en atmosfär som bidrar till att medarbetarna provar 
det nya och fokuserar på att förändringen ska realiseras. Wikström, Normann, Anell, Ekvall, 
Forslin och Skärvad (1994) menar därför är det viktigt att förändringsagenten innehar den 
rätta kompetensen för att kunna utföra förändringen. Enligt Ellström (1994) är kompetens en 
individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 
Det är enligt vår tolkning alltså förmågan att framgångsrikt utföra förändringsarbete. 
 
Alla dessa kompetenser anses viktiga i ett förändringsarbete, men ingen distinktion görs om 
samma kompetenser krävs beroende på typ av förändringsarbete. Det är av den anledningen 
vi ställer frågan vilken kompetens som behövs i olika förändringssituationer. Då Ahltorp 
(1998) menar att varje förändring är specifik avseende kontexten tror vi att det krävs olika 
kompetenser i olika förändringssituationer. Ingen förändring är nämligen den andra lik.  
 
1.2 Syfte 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion vill vi studera om det krävs olika kompetenser hos 
en förändringsagent beroende på vilka typer av förändringsarbete som ska genomföras. För 
att göra syftet hanterbart har vi ställt upp denna forskningsfråga: 

• Vilka kompetenser krävs hos en förändringsagent i olika typer av förändringsarbeten? 
 
1.3 Definitioner 
 
I denna uppsats har vi valt att arbeta med begreppen positiva och negativa förändringar. 
Positiva förändringar är till exempel när organisationer expanderar, anställer personal, 
produktutvecklar, söker nya marknader och gör andra satsningar. Negativa förändringar 
handlar till exempel om att skära ner på personal och verksamheter, minska kostnader och 
effektivisera resursanvändningen.  
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2. Metod 

 
En metod är ett redskap, ett systematiskt sätt att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. Vi kommer här att beskriva hur vi har samlat in data och hur vi har genomfört vår 
empiridel. Här redovisas också de problem som uppstått samt tillförlitligheten av den 
information vi använt oss av. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Slutsatser i ett forskningsarbete kan dras på två olika sätt som enligt Zikmund (2000) är att 
antingen använda sig av induktion eller av deduktion. Deduktion innebär att en slutsats tas 
fram utifrån en allmänt känd teori eller något annat vilket är allmänt känt att vara sant. Den 
deduktiva ansatsen är ofta lättare att jobba med beroende på att forskarna utgår från befintliga 
teorier inom området. Det kan dock vara en nackdel, eftersom det finns risk att falla in i 
gammalt tänkande och på så sätt missa nya innovativa synsätt. (ibid.) 
 
Genom att använda det induktiva sättet att dra slutsatser startar undersökningen i empirin där 
det gäller att gå från erfarenhet till att formulera en teori (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2003). Genom att arbeta på detta sätt bidrar man till ett innovativt tänkande. Den negativa 
aspekten är att det ofta är väldigt tidskrävande. Vårt val blev att använda oss av deduktion då 
forskningsansatsen stämmer väl överens med vårt arbete där vi utgår från vår teoretiska 
referensram som utgör analysgrunden samt den knappa tid vi hade till vårt förfogande. 
Referensramen ger en generell bild av vilken kompetens en förändringsagent bör inneha för 
att klara av olika förändringsarbeten på ett adekvat tillvägagångssätt. Referensramen jämför vi 
sedan med vårt empiriska material och drar slutsatser grundade från våra egna tolkningar och 
tankar i studien.  
 
Kvantitativa metoder förutsätter att de teoretiska begreppen kan göras mätbara, det vill säga 
att informationen skall kunna kvantifieras. Den kvantitativa metodens styrka ligger i att den 
kan förklara olika händelser eftersom den standardiserar och strukturerar undersökningens 
uppläggning. Detta gör dock att den kvantitativa ansatsen präglas av avstånd och urval. 
Intervjuarna har i förväg bestämt vilka frågor de ska ställa och har också i förväg bestämt 
tänkbara svar utan att ta hänsyn till om dessa upplevs relevanta. Om ny information kommer 
fram under undersökningen får forskarna med den kvantitativa ansatsen inte ta med den 
informationen och ändra i undersökningen utan måste då ignorera denna nya information. 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
En kvalitativ metod har sin styrka i att den skapar en helhetsbild vilket möjliggör en ökad 
förståelse för sociala processer och sammanhang. Den kvalitativa ansatsen präglas av att den 
går ner på djupet istället för på bredden.  Denna ansats medger också en flexibilitet och 
tillåtelse att ändra i undersökningen om ny information tillkommer eller om förutsättningar 
ändras. Det är en lägre grad av strukturering i en kvalitativ ansats än i den kvantitativa 
ansatsen. Upplägget och planering utvecklas under hela undersökningsfasen. Styrkan i den 
kvalitativa ansatsen ligger också i att upplägget kan ändras och ny information kan tas in 
under själva genomförandet av undersökningen. Detta ger en bättre och mer grundläggande 
förståelse av frågeställningen och syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 
dennes speciella livssituation. (Holme & Solvang, 1997). 
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Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden för att vi vill göra en mer djupgående 
undersökning för att se vilka olika kompetenser som krävs hos en förändringsagent för att 
lyckas med ett förändringsarbete. Vi anser inte att det är lämpligt att använda den 
kvantitativa undersökning främst beroende på att vi inte har för avsikt att kvantifiera 
resultaten av vår empiriska undersökning. Vi vill med vår emperidel få information om vilka 
kompetenser som behövs för att bli en framgångsrik förändringsagent inom respektive 
förändringsarbete. 
 
2.2 Litteraturstudie 
 
Uppsatsarbetet inleddes med en litteraturstudie för att vi skulle sätta in oss i ämnet och det 
valda problemområdet. Med hjälp av en litteratursökning via Luleå tekniska universitet 
biblioteket fann vi lämplig litteratur. Sökningen gjordes i databasen Lucia där sökorden bland 
annat var förändringsledare, förändringsagenter, change agents, förändringar, 
förändringsarbete, organisationsförändring och kompetens. Resultatet bestod av sekundärdata 
i form av böcker och rapporter. Via artikelsökningar med liknande engelska sökord i 
databaserna Emerald och Ebsco fann vi vetenskapliga artiklar.  
 
2.3 Undersökningsansats 
 
En undersökningsansats är en generell plan på hur forskningsfrågorna ska besvaras. Den ska 
enligt Saunders et al innehålla tydliga mål och ha en vald strategi på hur informationen ska 
insamlas. Det finns flera olika undersökningsansatser. Vid valet av ansats ska den mest 
lämpliga till det problem som skall undersökas väljas. Undersökningsansatsen vi valde att göra 
var en fallstudie. Ansatsen lämpar sig bra vid svårdefinierade och komplicerade fall. 
Fallstudier ger vidare möjligheter att hitta nya saker under själva studien och få en mer 
detaljerad uppfattning om den specifika situationen. Detta innebar att det blev en kvalitativ 
ansats på uppsatsen vilket ger en låg grad av formalisering och där syftet är att skapa en ökad 
förståelse och en rik bild. En nackdel med att göra fallstudier är att det inte går att dra 
generella slutsatser utan endast uttala sig om de undersökta fallen (Merriam, 1994). Med 
hjälp av fallstudien beskrivs verkligheten där fallet i fråga får representera verkligheten.  Vår 
avsikt är därmed att få en rikare bild och inte dra generella slutsatser utifrån de undersökta 
fallen. 
 
Datainsamlingsmetoden vi använde var personliga intervjuer då den är lämplig för att samla 
in giltig och reliabel data som är relevant för syftet och forskningsfrågorna enligt Saunders et 
al. Med en personlig intervju kan en insikt i respondentens handlingar, åsikter, kunskap och 
attityder fås. En personlig intervju har fördelarna att den går ganska fort att genomföra och 
ger en kontrollerad intervjusituation. Metoden har även fördelarna att den kan användas för 
komplicerade frågor, följdfrågor kan ställas och att kroppsspråk kan utnyttjas. Nackdelen är 
enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) främst att det kan förekomma intervjuareffekt.  
En intervjuareffekt är enligt Winter (1992) när varje enskild intervjuare får uppgifter som 
genomgående är färgade på ett visst sätt eller går i en viss riktning som endast återfinns i 
dennes intervju.  
 
Vid två av intervjuerna användes telefon då respondenterna arbetar i Stockholm och det inte 
fanns tid för oss att besöka dessa personer. Vi tror dock att vi har erhållit ett bra empiriskt 
material i dessa intervjuer trots att vi inte har kunnat utnyttja oss av kroppsspråk. Vi valde att 
intervjua utifrån strukturerade intervjuer med stöd av en förutbestämd intervjuguide.   



Metod 

 
5 

Denna guide användes sedan vid samtliga intervjuer. Det fanns även inslag av ostrukturerad 
intervju, i form av följdfrågor allt eftersom intervjuerna framskred. Dessa följdfrågor ingick 
inte i vår intervjuguide och gjordes för att få fram det vi verkligen ville komma åt och 
undersöka. Vid alla intervjuerna har vi använt inspelningsutrustning för att inte missa några 
viktiga detaljer vid de olika intervjuerna. Inspelningarna har godkänts av alla medverkande 
vid intervjuerna. Ingen av respondenterna ville i efterhand granska materialet från 
intervjuerna utan istället erhålla ett exemplar av det färdiga arbetet.  
 
2.4 Val av organisationer 
 
Fallstudierna är gjorda i tre olika organisationer i olika branscher. Den första organisationen 
vi valde att göra fallstudien på var Lentus AB vilket ledde till två intervjuer, den första med 
Joakim Hällgren och den andra med Jani Ekonoja. Anledningen till att två personer från 
samma företag intervjuades var på grund av att de i sina tidigare arbeten medverkat i olika 
typer av förändringar. Den andra organisationen var Landstinget i Norrbotten, där vi har 
gjort en intervju med Sara-Marie Jonsson. Agio system och kompetens AB var den tredje 
organisationen vi valde att studera. Där intervjuade vi Richard Jonsson. Valet av 
organisationer berodde på att vi hade befintliga kontakter med dessa och att de personer vi 
intervjuade innehar mycket kompetens inom området. Respondenterna har lång erfarenhet 
av att leda olika typer av förändringar, både positiva och negativa. Därmed såg vi stora 
potentialer med att intervjua dessa för att kunna få svar på vår forskningsfråga.  
 
2.5 Metodproblem 
 
Vid användandet av olika metoder uppstår ofta metodproblem. Vid personliga intervjuer kan 
det uppstå intervjuareeffekter som kan ge icke önskvärda effekter i svaren. Dessa 
intervjuareffekter kan enligt Arbnor och Bjerke (1994) vara en interaktion mellan intervjuare 
och respondent så att respondenten ger det svar intervjuaren vill ha. För att undersökningen 
ska bli trovärdig krävs både validitet och reliabilitet enligt Saunders et al. Vi tror inte att 
intervjuareffekten har påverkat svaren i någon större utsträckning i vår studie eftersom vi 
undvek att ställa ledande frågor.   
 
2.5.1 Validitet 

 
Med validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991).  Winter (1992) delar in validiteten i två delar. Den 
inre validiteten innebär att mätinstrumentet är konstruerat på ett sådant sätt, att det stämmer 
överens med den definition av den mätta variabeln som utgås från. Den yttre validiteten 
innebär, att det uppnådda resultat från mätinstrumentet, stämmer överens med det resultat 
som fås med hjälp av en annan mätmetod vilket skall mäta detsamma. För att höja validiteten 
måste rätt respondenter intervjuas, inhämtade data måste vara giltig samt tolkas riktigt enligt 
Saunders et al.  
 
Vi valde att använda oss av personliga intervjuer där det gavs möjlighet att ställa följdfrågor 
om detta ansågs nödvändigt. Detta torde ha höjt validiteten i studien i kombination med att 
respondenterna kunde ställa frågor till oss om något var oklart med frågorna. Då 
inspelningsutrustning användes kunde vi i efterhand lyssna igenom materialet för att försäkra 
oss om att ingen information misstolkats eller förvrängts. Valet av respondenterna gjordes 



Metod 

 
6 

med omsorg då det var av yttersta vikt att erhålla förstklassig data. Vi tror också att svaren 
respondenterna gav oss är sanna. Vi anser därmed att validiteten i denna studie är god.  
 
2.5.2 Reliabilitet 

 
Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. Med 
hög reliabilitet menas att mätningar kan upprepas av andra undersökare vid senare tillfällen 
och ge samma resultat. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Mätningarna ska helst inte 
påverkas av de omständigheter som råkar vara vid intervjun där respondenten till exempel får 
ledande frågor eller blir störd av yttre faktorer såsom ombyggnad i lokalen. 
 
Några yttre omständigheter som kan ha påverkat intervjuerna ser vi inte då vi genomfört 
intervjuerna under lugna förhållanden utan störande moment. Telefonintervjuerna var 
svårare att genomföra och hade inte ett lika avslappnat förfarande som de personliga 
intervjuerna. Vi tycker dock att reliabel data har erhållits.  
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3. Teori 

 
Förändringar kan ta olika form och gå i många riktningar och de är i sig aldrig en isolerad 
företeelse. Alla dessa förändringar måste ledas av någon, en förändringsagent. I detta kapitel 
kommer vi att diskutera förändringar i allmänhet och sedan utveckla resonemanget om 
förändringsagenten och dennes kompetens.  
 
3.1 Förändringar 
 
Den ökade förändringstakten i och med vårt informations- och kunskapssamhälle, och 
därmed den ökade komplexiteten, bidrar till att företag måste utvecklas och göra 
förändringar för att uppnå effektivitet (Stevrin, 1986).  
 
Utveckling betyder tillståndsförändring och används i allmänhet för att beteckna övergången 
från ett tillstånd till ett annat, vilket bedöms såsom bättre, effektivare eller mer 
ändamålsenligt för verksamheten. En förändring kan även innebära en försämring (Karlöf & 
Söderberg 1991).  

 
Figur 3.1. Förändringar (Källa: Balogun & Hope Hailey, 2004 (s 11). Egen översättning) 
 
Figuren 3.1 ger en generell bild på ett förändringsarbete där det finns ett nuvarande läge som 
genom en förändring blir det nya och önskade läget.  
 
Utvecklingstakten tenderar också att öka alltmer och många människor, kanske framförallt 
äldre personer, upplever förändringar påfrestande och stressande. Vi lever i ett ”bråttom-
samhälle”. Anledningen till detta är att vi människor har lärt oss att arbeta på ett visst sätt och 
en omställning kan upplevas besvärlig. Förändringar kan även innebära ett hot då tekniska 
förbättringar kan leda till avsked av personal. (Andersson, 2001). Idag är dock 
förändringsarbetet en del av den dagliga verksamheten och är vanligt i de flesta 
organisationer (Sandström, 2000).  
 
Balogun och Hope Hailey (2004) skiljer på två olika sätt en förändring kan ske, den första 
där förändringen sker löpande hela tiden och den andra där det sker stegvis. I den andra 
typen av förändringar sker det revolutionärt genom en så kallad Big Bang medan i den första 
sker inkrementellt genom en evolution. Revolutionära förändringar innebär enligt 
Andersson (2001) att förändringen är planerad och genomförs abrupt med våld eller tvång. 
De evolutionära teorierna innebär att förändringar sker genom gradvisa, planerade 
förändringar, oftast av reformkaraktär (ibid.). Kritiker hävdar enligt Balogun och Hope 
Hailey (2004) att det finns risk för organisatorisk tröghet då förändringarna sker 

Nuvarande 
läge Förändring 

Framtida 
läge 
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inkrementellt och att det behövs revolutionära förändringar för att förhindra att kriser 
uppstår. Förespråkare för teorin anser dock att en kontinuerlig förändring kan uppnå samma 
sak som revolutionära utan den drastiska åtgärden. Balogun och Hope Hailey (2004) 
förespråkar en kontinuerlig förändringsprocess då det, enligt dem, inte går att sitta still i en 
ständigt förändrande omvärld.  
 
Det finns enligt Balogun och Hope Hailey (2004) inte ”one best way to change”. 
Förändringar måste vara kontextberoende vilket innebär att utformningen och ledningen av 
en förändringsprocess måste bero på just den specifika situationen som råder. Karlöf och 
Söderberg (1991) menar också att det är en mycket stor skillnad mellan olika 
förändringssituationer.  
 
Carr, Hard och Trahant (1996) anger slutligen en nödvändighet för en förändring då de 
menar att ”en förändring aldrig blir lyckad om inte nödvändigheten för förändringen är 
uppenbar”.  
 
3.1.1 Orsaker till förändringar 
 
Det finns enligt Sadler (1996) fyra olika anledningar till att organisationer måste förändras. 
Den första anledningen är att den ekonomiska omgivningen ändras. Där gör Sadler (1996) 
distinktionen att det finns kortsiktiga eller cykliska förändringar och långsiktiga strukturella 
förändringar. De kortsiktiga förändringarna berör kanske bara en del av företaget och leder 
kanske inte till strategiska förändringar. De långsiktiga förändringarna resulterar troligen i att 
företagets strategi måste ändras och därmed också arbetssätten. Exempel på kortsiktiga och 
cykliska anledningar vilka leder till förändringar är inflationsförändring och 
skatteförändringar. Dessa förändringar resulterar i taktiska och inte i strategiska förändringar. 
Exempel på långsiktiga förändringar är när lönsamheten ändras och när globaliseringen 
påverkar företaget. Den andra anledningen Sadler (1996) menar påverkar företaget är 
teknologiska förändringar vilket till exempel kan vara nya produktionssätt och nya 
produkter. En tredje anledning är när politiken spelar in. Dessa kan ske på både global, 
regional och nationell nivå. Några av de saker som påverkar är inställningen till privatisering, 
krig, diplomatiska problem och övriga politiska beslut. Slutligen, den fjärde anledningen, är 
sociala förändringar. Dessa kan vara förändringar i attityder, värderingar och tro.  
 
Sadler (1996) tillägger att det finns proaktiva och reaktiva förändringar. De flesta 
förändringar sker på grund av en reaktion på någon händelse, till exempel en 
sammanslagning. Exempel på proaktiva förändringar är svårare att finna. Proaktiva 
förändringar är när det finns förväntningar och det handlar om att ha en känsla för att se 
tidiga indikationer och varningar och agera därefter.  
 
3.2 Förändringsagenter 
 
Sarv (1991) beskriver förändringsagenten som den person som leder ett förändringsarbete. 
Denna definition gör det möjligt för alla i en organisation att vara förändringsagenter, de 
behöver ej ha någon chefsroll i organisationen. Det kan även vara externa individer såsom 
konsulter som är förändringsagenter. Sarv (1991) menar att förändringsagenten kan ses som 
motorn i ett förändringsarbete, den som är ansvarig för genomförandet av förändringen. En 
förändringsagent har därmed en nyckelroll vid en förändring och kan beskrivas på mer än ett 
sätt. Agent är enligt Carr et al en person som är ett instrument för att ta stora beslut.  
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Johnson och Scholes (1999) beskriver i sin tur en förändringsagent som en individ eller 
grupp som verkställer de strategiska förändringarna i en organisation. Agenterna ska enligt 
Carr et al också ha ett totalt engagemang i förändringen, men även ha ansvaret för resultatet 
av förändringen. Crainer (1998) menar att förändringsagenten är den person som kan 
konsten att förutse behovet av att kunna leda en produktiv förändring. En förändringsagent 
är sammantaget någon som förändrar något i organisationens struktur, teknologi, fysik, 
arbetsmiljö eller människor.  
 
Karlöf och Söderberg (1991) skildrar förändringsagenten som en person intern eller extern 
med en diffus roll i förhållande till förändringen. Johnson och Sholes (1999) menar också att 
individen eller gruppen som skapar en förändringsstrategi kan bestå av såväl interna agenter 
från den egna organisationen som externa agenter från organisationens externa omgivningar i 
form av konsulter med team som arbetar under sig. Karlöf och Söderberg (1991) skiljer i sin 
tur på några olika förändringsagenturer där den första är ledaren själv och det är individen 
som är ansvarig för förändringen och det är den individen som blir hyllad eller hängd 
beroende på utfallet. Den andra agenten som Karlöf och Söderberg (1991) tar upp är 
katalysatorn som är en individ som påskyndar eller lugnar ner en förändringsprocess medan 
den tredje är förändringsgeneralen som står utanför det system som ska förändras där 
generalens uppgift är vidmakthålla förändringen.  
 
Balogun och Hope Hailey (2004) sammanfattar olika typer av förändringsagenter och visar 
deras fördelar och nackdelar. De fyra olika typerna av förändringsagenter är:  
 

1. Ledarskap – Ledaren/ledarna i företaget leder förändringarna, det vill säga är 
förändringsagenter. Fördelen är att dessa kan driva förändringen och lägga stor kraft 
och vikt på den. Nackdelarna är många. Ledaren kanske inte har det förtroende som 
krävs, har inte tillräckligt med tid till förfogande, har för dålig kunskap och kan även 
vara en del i problemet. 

 
2. Externa konsulter – Dessa konsulter kan ge råd, utbildning eller inneha en styrande 

roll. Fördelen är att de har kunskap i förändring, är objektiva, kan användas för att 
förmedla negativa budskap, förbättra förändringsbenägenheten, överbrygga 
organisatoriska barriärer och vara en engagerad resurs. Dessa kostar dock mycket, 
har inget direkt ansvar, känner inte till verksamheten tillräckligt samt har inget krav 
på att frambringa resultat. 

 
3. Förändringsteam – En samling utvalda medarbetare leder förändringen. Dessa har en 

god kunskap om verksamheten, kan ha inflytande hos arbetsgrupperna och kan 
innehålla personer med förändringskompetens. Nackdelarna är att dessa team kan ta 
mycket tid i anspråk och kan leda till kompromisser. Förändringsteamen kan även 
inneha för lite makt.  

 
4. Funktionella delegationer – Ansvaret för förändringen läggs hos till exempel HR-

funktionen. Fördelen är att expertis kan användas inom området som har kunskap i 
ämnet. Nackdelarna är att dessa kanske inte har tillgång till hela företaget, kan vara 
partiska samt kanske inte innehar all nödvändig kunskap. 
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Att välja rätt personer till nyckelbefattningarna i förändringsarbetet hänger också ihop med 
de tillgängliga resurserna. Om företagsledaren, som är mest lämpad att leda förändringen i ett 
specifikt fall inte har tid och möjlighet måste alternativa förändringsagenter väljas. Om det 
finns lite tid till förfogande men stora ekonomiska resurser kan till exempel externa konsulter 
väljas för detta arbete enligt Balogun och Hope Hailey (2004).  
 
Dessa olika val och situationer innebär att det ställs stora krav på förändringsagenten vilket 
fordrar kunskap och färdigheter, vilket sammanfattar begreppet kompetens.  
 
3.3 Kompetens 
 
Stevrin (1986) menar att kompetens har en mångtydig betydelse och att begreppet därför 
inte kan definieras på ett distinkt sätt vilket även Söderström (1990) har pekat på. Som regel 
betyder kompetens att en individ har en viss skicklighet eller förmåga att utföra vissa 
aktiviteter eller bedriva viss verksamhet. Kompetens kan därmed inte betraktas som en 
isolerad företeelse eller ett isolerat fenomen då en individ är kompetent bara i förhållande till 
omvärlden. (Stevrin, 1986). Vidare menar Stevrin att det finns två typer av kompetens hos 
en individ, teknisk kompetens (som härrör till ett visst kunnande inom ett specifikt område) 
och social kompetens (individens förmåga att utnyttja teknisk kompetens tillsammans med 
andra eller utnyttja andras kompetens). Båda typerna behövs för att kunna samverka med 
andra människor.  
 
Anttila (1999) framhåller också två olika typer av kompetens, funktionell kompetens och 
formell kompetens. Den funktionella kompetensen är informell skicklighet medan den 
formella är behörigheten. Den formella kompetensen är absolut, antingen finns behörighet 
eller inte, medan den funktionella utvecklas gradvis när individens förmåga att lösa ett 
problem eller en uppgift ökar. Det Anttila (1999) också framhåller är att kompetens är en 
färskvara som måste användas och utvecklas för att bibehållas och att de anställda bör ha både 
formell och funktionell kompetens. Den definition som används i denna uppsats är den som 
Ellström (1994 s.21) ger: 
 

”Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det 
tolknings-, handlings-, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. - - -”  

 
Wikström et al menar att kunskap uppnås genom lärande vilket gör att lärande är 
utgångspunkt för att kompetens ska komma till stånd. Den sammanfattning av 
kompetensbegreppet som Berglund och Blomqvist (1999) ger avslutar kompetensbegreppets 
tvetydliga natur: 
 

• Kompetens är ett överordnat begrepp över till exempel kunskap och färdigheter. Det 
är ett komplext och sammansatt begrepp som inbegriper även en individs personliga 
egenskaper, kunskaper, intellektuella färdigheter, känslomässiga 
handlingsförutsättningar och sociala faktorer. 
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• Kompetensbegreppet är också uppgiftsorienterat. Kompetens innebär att kunskap 
och färdigheter relateras till en viss målinriktning eller vissa krav. Kompetens innebär 
att kunskapen kopplas till bland annat ett problem som skall lösas. 
Kompetensbegreppet är dessutom handlingsinriktat. För att kunskap skall kunna 
omsättas i kompetens krävs att en koppling mellan kunskapen och uppgiften finns, 
till exempel handlingsberedskap och motivation. För att kompetens skall finnas måste 
kunskapen omsättas i praktiken. 

• Kompetensbegreppet, slutligen, är miljöberoende. Kompetensen finns i ett visst 
socialt sammanhang, till exempel i en viss organisatorisk situation, problemsituation 
eller handlingsmiljö. Att vara kompetent i en viss situation innebär nödvändigtvis 
inte att kompetens i en annan situation finns. Kompetens innebär en förmåga till 
reflexion och utvärdering av kunskap och handlande givet en viss problemsituation. 

 
3.4 Kompetens hos förändringsagenter 
 
En förändringsagent ska utveckla förutsättningar så att medarbetarna skall kunna göra bra 
prestationer och för att detta ska kunna vara möjligt ska förändringsagenten ställa positiva 
förväntningar på dem som berörs och visa hur individen bidrar för att förändringsarbetet 
skall lyckas. Detta leder till att de berörda känner ett större engagemang och delaktighet i 
förändringsarbetet. Agenten bör kunna kommunicera organisationens vision och kunna 
bryta ner denna vision till mål och åtgärder som leder till ett resultat som medarbetarna 
känner sig delaktiga i (Karlöf & Söderberg, 1991). Även Carr et al anser att agenterna bör 
utveckla en vision för förändringen vilket de anser är en nyckel till effektivt 
förändringsledarskap. Visionen ska enligt dem vara en bild av framtiden, ett mål som sätter 
riktningen och vara något alla kan samla sig kring. Den bästa visionen är enkel och lätt att 
förstå. (ibid.)  
 
Karlöf och Söderberg (1991) menar att kommunikation handlar om att klargöra vad som ska 
kommuniceras och hur detta skall ske. Även Carr et al skriver att kommunikation är en 
viktig kompetens för att kommunicera den kritiska aspekten för nödvändigheten att göra ett 
förändringsarbete. Vid förändringsarbeten är kommunikationsfrågan en av de svåraste bitarna 
för en förändringsagent. Detta kan enligt Ahltorp (1998) bero på att det är obehagliga beslut 
som ska tas och om dessa obehagliga beslut skjuts upp kan det leda till att 
förändringsprocessen tar längre tid och blir svårare att genomföra. Ahltorp anser vidare att 
kommunikation av dessa obehagliga beslut måste ske så fort som möjligt, detta mår alla 
inblandade parter bäst av och det påskyndar förändringsprocessen samt ger medarbetarna 
möjlighet att börja förändringsprocessen. Ahltorp (1998) anser också att en förändringsagent 
måste våga vara den som säger nej och kunna förmedla både positiva och negativa beslut. 
Detta medför att det krävs mod för att kunna genomföra svåra förändringar. 
 
Förändringsagenten bör vara en god kommunikatör för att kunna dela med sig av sina idéer, 
visioner, synpunkter och mål med förändringen samt en god lyssnare för att få fram andras 
synpunkter och åsikter (Ahltorp, 1998). Kenttä och Stenmark (2003) menar att en 
förändringsagent måste vara tydlig i kommunikationen, konsekvent, lyhörd och kunna ge ris 
och ros samt alltid försöka vara ett föredöme. Det är även viktigt som agent att kunna ge 
stöd och råd till sin personal. Agenten skall motivera en anställd att sträva mot gemensamma 
mål och få individerna att känna sig delaktiga i förändringsarbetet. Detta medför att agenten 
måste ha en bra kommunikationsförmåga för att kunna ge den information som krävs för att 
förändra organisationen i önskad riktning och att anställda får en förståelse varför 
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förändringen sker (ibid.). Framgångsrika förändringsagenter skall enligt Moran och 
Brightman (2001) kunna kommunicera med individerna för att förklara vem, vad, var och 
hur individerna som berörs kommer att drabbas av förändringen och på detta sätt sälja in 
förändringen hos dem som berörs. Forskarna menar även att agenten måste sprida en 
atmosfär som ger motivation för individer att vilja göra förändringar. Balogun och Hope 
Hailey (2004) anser att en kommunikationsstrategi ska stötta hela förändringsprocessen, både 
för att hjälpa medarbetarna att förstå och för att dessa ska prestera väl, men även för att 
informera dessa om framstegen. Även timingen är viktig menar Balogun och Hope Hailey 
(2004) förutom själva informationen. Vidare hävdar de att kommunikationskanalerna och 
innehållet är av yttersta vikt.  Det är också viktigt för en förändringsagent att kunna prata så 
att folk förstår. Den kanske viktigaste delen i kommunikation enligt Jonsson (1998) är att 
varje dag fråga om förändringsarbetet är på rätt väg och om resultaten uppfyller önskemålen. 
 
Kenttä och Stenmark (2003) menar även att en agent bör vara bra på att förhandla, ”sälja in 
sitt budskap”, för att övertyga sina anställda att en förändring är nödvändig. För att kunna 
sälja in sitt budskap är det viktigt att visa ödmjukhet och respekt för sina medarbetare och att 
medarbetarna känner trygghet och att deras kompetens fortfarande behövs i organisationen. 
De fastslår även att det är viktigt att förändringsagenten står upp för sina förslag för 
förändringar annars finns risk för motståndet för förändringar ökar. 
 
En förändringsagent bör också försöka titta runt hörnet och fundera över hur framtiden 
kommer att se ut i organisationens omgivning enligt Jonsson (1998). De ska också vara 
öppna för förändringar samt själva vara övertygade om att en förändring är nödvändig enligt 
Carr et al. Därefter ska förändringsagenten fundera på om det är möjligt att påverka denna 
framtid. Svaret till detta skall alltid vara att agenten kan påverka framtiden. Detta gör att 
organisationen undviker att somna in och istället håller sig alert. (Jonsson 1998). 
 
Moran och Brightman (2001) anger också ett flertal viktiga kompetenser en förändringsagent 
bör behärska, till exempel att de bör främja förändring, i form av resultat, både för hela 
företaget och för individerna i dessa. De skall även inspirera andra att identifiera sig med 
förändringen. Agenten skall även skapa en atmosfär som bidrar till att medarbetarna provar 
det nya samt visar en stor beslutsamhet för att förändringarna ska realiseras. Agenten skall 
även interagera med individer och grupper i organisationen och ge förklaringar på vem, vad, 
när, var, varför och hur förändringar kommer att genomföras. 
 
Framgångsrika förändringsagenter skall enligt Johnson och Scholes (1999) vara 
uppmärksamma på förändringar i den externa omgivningen och även ha förståelse av den 
övergripande strategin och på så sätt ha förståelse vad det är för förändring som krävs. 
 
Förändringsagenten ska enligt Balogun och Hope Hailey (2004) även kunna involvera 
samtliga berörda, skaffa sig eldsjälar, ha tydliga mål och kunna fungera som vägvisare. 
Förändringsagenten skall kunna leda organisationen genom förändringen men även leda 
medarbetarna genom den. Slutligen bör förändringsagenten ha en god analytisk förmåga 
samt få den planerade förändringen genomförd och följa upp och utvärdera förändringen.  
 
Balogun och Hope Hailey (2004) sammanfattar förändringsagenten viktigaste kompetenser i 
tabell 3:1. 
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Tabell 3:1. Önskade kompetenser hos förändringsagenten 
 
Kompetenser Förklaring 
Kreativitet För att kunna se hela bilden och bidra till att skapa en vision 
Mod För att kunna hedra det gamla, skapa oordning, tala ut och ta 

risker 
Uthållighet För att kunna bibehålla medarbetarnas engagemang och 

entusiasm 
Tolerans för tvetydighet För att kunna ha fler bollar i luften samtidigt 
Flexibilitet För att kunna tillvarata uppkomna möjligheter 
Politisk omdöme För att kunna influera andra och göra bedömningar om det 

politiska landskapet 
Vanligt förnuft Kunna hantera människor på olika nivåer 
Synlighet Vara en förebild  och visa hur förändringar skapar värde 
Övertalningsförmåga Sälja in förslag och övertala 
Skapa nätverk För att skapa starka nätverk  
Skapa team Skapa förändringsteam 
Kommunikationsfärdighet För att kunna förmedla samma budskap via flera olika kanaler 
Från Balogun och Hope Hailey (2004) (s 212). Egen översättning. 
 
Buchanan och Boddy (1992) ger en annan tolkning av de viktigaste kärnegenskaperna som 
en förändringsagent bör inneha för att kunna leda ett förändringsarbete på bästa sätt. Dessa 
egenskaper delas upp i fem olika grupper som är roller, kommunikation, förhandling, mål 
och ”managing up” som här nedan beskrivs mer utförligt.  
 
Roller beskriver hur förändringsagenten ska vara för att hantera gruppbildningar och ha 
kunskaper om att bilda grupper och team. Teamen ska också bli effektiva och det uppnås 
genom att ge klara roller och arbetsuppgifter till medlemmarna. Agenten måste dessutom ha 
god förståelse för individernas olikheter samt besitta kunskaper i att skapa och underhålla 
kontakter i organisationen och utanför organisationens gränser. (ibid.) 
 
Kommunikationskompetensen är viktigt för en förändringsagent att inneha för att kunna 
kommunicera ut sina mål till dem som berörs av förändringen. Kommunikationen medger 
även att engagemang och motivation kan skapas hos individerna som är med i 
förändringsarbetet. Genom att förändringsagenten visar upp en egen entusiasm och ett 
engagemang påverkas övriga förändringsarbetare positivt. Kommunikation skapar även en 
medlingskapacitet som innebär att agenten ska kunna lyssna, samla information, se om någon 
har bekymmer samt att göra urval. (ibid.) 
 
Med förhandlingskompetensen menas att förändringsagenten måste kunna skapa en önskvärd 
och utmanande vision för att kunna göra organisationen intresserad av agentens idéer. Detta 
kan göras genom en öppen kommunikation eller att agenten helt enkelt medvetet 
manipulerar informationen. Agenten måste även kunna förhandla i konflikter och med andra 
nyckelpersoner som agenterna har med sig vid förändringsarbetet. (ibid.) 
 
Målkompetensen framställer vikten av att förändringsagenten ska definiera klara och tydliga 
mål som ej kan missuppfattas och det är viktigt att dessa mål är uppnåeliga. Agenten måste 
vara vaken vad gäller förändringar hos nyckelpersoner i organisationen. (ibid.) 
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Managing up pekar på att förändringsagenten skall kunna påverka och sprida influenser för 
att öka engagemanget för förändringsarbetet och idéer hos motståndare till förändringarna. 
Förändringsagenten skall även kunna ha perspektiv på förändringsarbetet det vill säga kunna 
stiga tillbaka ett steg för att kunna se projektet mer objektivt. (ibid.) 
 
Andra synpunkter på nödvändig kompetens hos en förändringsagent är enligt Jonsson (1998) 
exempelvis att en förändringsagent bör vara lyhörd och omtänksam då detta är avgörande i 
både kundrelationer och för att skapa en familjär stämning i organisationen. Den familjära 
stämningen skall medföra att duktig personal inte vill sluta i organisationen då de trivs så bra. 
Andra kompetenser som en förändringsagent bör inneha för att klara av förändringsarbetet på 
ett adekvat sätt är att en förändringsagent får något att hända och har fokus på det allra 
viktigaste. Agenten skall även skärma bort allt ovidkommande. En förändringsagent bör även 
kunna skapa en engagerande och tydlig vision för att kunna få med sig de berörda i 
förändringsarbetet. Nätverkskompetens är en annan kompetens som är viktig i ett 
förändringsarbete. Agenten måste vidare ha tillgång till åsikter och bidrag från dem som är 
verkligt insatta i området för att få ett så produktivt förändringsarbete som möjligt. Forskaren 
anser även att det som förändringsagent är viktigt att leva som man lär för att kunna få med 
sig det som berörs av förändringarna. Förändringsagenten ska även ge mycket beröm för att 
få personer att prestera bättre. Genom att ge beröm så stärks personers självkänsla. 
Förändringsagenten skall tänka på att berömma det beteenden som agenten önskar att se. 
(ibid.) 
 
3.4.1 Sammanfattning av kompetensen hos förändringsagenter 
 
Utifrån beskrivningarna av vilka kompetenser en förändringsagent bör ha har vi 
sammanfattat de i tre olika områden vilka är:  
 

• Agenten ska ombesörja att en bra kommunikation finns. 

• Agenten ska motivera, inspirera och sprida en förändringsatmosfär bland de anställda. 

• Goda förmågor inom förändringsarbete. 
 

Det första området, kommunikation, handlar om att förmedla information, både positiv och 
negativ sådan. Agenten ska vara tydlig och konsekvent i sin kommunikation, men även 
kunna lyssna för att få fram andras synpunkter och åsikter. En annan viktig del i 
kommunikationen är att sälja in sitt budskap, det vill säga övertyga medarbetarna att en 
förändring är nödvändig och möjlig. Att förklara vem, vad, när och var en individ kommer 
att påverkas av förändringen, och förklara så att folk förstår, är också viktigt enligt flera 
forskare.  
 
Det andra området, som rör motivation och förändringsatmosfär, får ganska stort utrymme i 
litteraturen. Det är tydligt att det är en av de viktigare kompetenserna som en 
förändringsagent bör ha. Det beror kanske främst på att ett förändringsarbete berör de flesta 
individer i ett företag på ett eller annat sätt. Det som belyses i vår teori handlar mycket om 
att skapa ett bra klimat i organisationen som leder till motivation vilket är viktigt för att det 
ska bli ett lyckat förändringsarbete. Agenterna ska få medarbetarna att känna ett stort 
engagemang och delaktighet samt få dessa att sträva mot de uppsatta målen. Det är även 
viktigt att försöka få medarbetarna att prova det nya och främja att nya idéer genereras. 
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Att en agent ska ha goda förmågor inom förändringsarbetet är det avslutande området. Det 
handlar om traditionellt förändringsarbete där förändringsagenten ska ha grepp om nuläget 
och hur ett förändringsarbete ska gå tillväga. Det är även viktigt att involvera medarbetarna 
och leda dem genom hela förändringen – att vara ett stöd och ge råd till de berörda. Det 
sammankopplas ofta med egenskapen att hantera gruppbildningar och hur team fungerar och 
används på ett effektivt sätt, men också med god förståelse för individernas olikheter. 
Slutligen bör agenten ha en god analytisk förmåga och få den planerade förändringen 
genomförd, vilket är syftet med förändringen.    
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4. Empiri 

 
I detta kapitel redovisas de empiriska studier som gjorts. Studierna gjordes i form av 
personliga intervjuer som genomfördes med hjälp av en intervjuguide.  
 
4.1 Presentation av Lentus AB 
 
Lentus AB har funnits i nästan 20 år och inriktningen ligger idag på kvalificerade 
konsulttjänster inom marknadsanalys och strategiutveckling. En stor del av de anställda i 
företaget är sysselsatta inom informatik. En betydande del av verksamheten är att konstruera 
och driva informationssystem som samlar in och bearbetar data om allt som sker mellan ett 
företag och dess kundkrets. Företaget, som ligger i Stockholm, är ledande i Sverige och i 
världen när det gäller att nyttja data-warehousing inom business intelligence. 
Analysavdelningen består av Jani Ekonoja och Joakim Hällgren och de är inriktade mot 
kvalificerad marknadsrådgivning. Företaget är med andra ord inblandade i andra företags 
förändringar. Ekonoja och Hällgren medverkar i förändringar som deras uppdragsgivare 
bedriver och har därmed kunskap och förståelse om förändringsarbete i olika situationer, det 
vill säga vilken kompetens en förändringsagent bör ha.  
 
4.1.1 Intervju med förändringsagenten Joakim Hällgren 

 
Den första intervjun gjordes med Joakim Hällgren som arbetar på Lentus. Hällgren har 
arbetat på företaget under fyra års tid. Hällgren har det övergripande ansvaret för 
marknadsanalysavdelningen, vilket bland annat innefattar budget. Intervjun gjordes via 
telefon den 29 april 2004.  
 
Den definition på en förändringsagent som vår respondent väljer att framhäva är att ”En 
förändringsagent är den person som tror på någonting annat än där man är”. Han ska skapa 
en klar målbild av framtida läge som skiljer sig radikalt från dagens och kunna ta strid för att 
ta sig dit samt att kunna genomföra förändringen, det vill säga ”ta striden”. Vad som sedan 
tidigt framkom i intervjun var att Hällgren gjorde en distinktion mellan en positiv och 
negativ förändring. En positiv förändring är till exempel när ett företag expanderar, medan 
en negativ förändring är när någon verksamhet ska skäras ner. Hällgren såg stora skillnader i 
den kompetens som har behövts i dessa olika situationer. Vid en negativ förändring krävs det 
att förändringsagenten har en klar målbild och att denne ska kunna motivera de anställda i 
förändringen. Det är dock svårt att motivera medarbetarna i en förändring om de som berörs 
av förändringen kommer att vara tvungna att gå från organisationen.  Det är även viktigt att 
agenten ska kunna förmedla negativ information vilket kräver kompetens i att arbeta med 
människor i olika situationer. Detta gör, enligt Hällgren, att agenten bör vara medveten om 
de svårigheter detta kräver. Vid en positiv förändring är det extra viktigt att vara tydlig med 
målen och skapa en klar bild, speciellt då det är lätt att tappa kontrollen under ett 
förändringsarbete, vilket ibland kan vara syftet med förändringsarbete när tillväxt ska skapas. 
Det är också viktigt att få med övriga i förändringen och att låta målbilden bli gemensam för 
hela organisationen, samt att tillåta att den förändras, istället för att visionen ska bli en mans 
vision. I samband med de här svaren tydliggjorde Hällgren att det var viktigt med en tydlig 
idé och tydliga mål genom citatet ”En tydlig strategi och vision är ett styrsystem som är 
mycket starkare än något annat administrativt system man kan bygga upp”.   
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För att kunna motivera de anställda vid förändringar krävs det att det finns en stark idé man 
tror på, vilket förhoppningsvis kan leda till att idén motiverar sig själv. Det räcker inte med 
att bara kunna motivera i allmänhet utan det krävs att man har något att motivera, det vill 
säga en stark idé. Att bjuda in personer att vara med i idén gör det lättare att motivera och 
engagera, vilket gör att förändringen går lättare att genomföra enligt Hällgren. Det är även 
viktigt att förändringsbilden är tydlig och att förändringsagenten är beredd att försvara och 
stå upp för idén då den ofta blir ifrågasatt.   
 
På frågan hur förändringsmotståndet ska överbryggas vid en negativ förändring svarade 
Hällgren att det är vikigt att skapa trygghet och stabilitet, speciellt för de som inte kan 
påverka förändringens utgång, som till exempel företagsledningen kan. Men ju tydligare 
vision desto lättare är det att folk tar den till sig enligt Hällgren. Som person måste 
förändringsagenten också vara ”tjockhudad” som vår respondent beskriver den person som 
kan ”skaka av sig det negativa” och våga ta svåra beslut som kan leda till personliga tragedier, 
som till exempel ett avsked kan ge. Agenten måste kunna ta emot personlig oro från 
personalen utan att själv ”trilla över kanten” och på så sätt kunna skapa lite stabilitet i en 
värld som är i gungning.   
 
På frågan om han ser någon förändrad roll för förändringsagenten i framtiden blev svaret att 
det har varit samma roll i årtusenden, vilket troligen inte kommer att förändras nämnvärt i 
framtiden. Det handlar mycket om integrationen mellan människor i vilken typ av 
förändring det än är. Hällgren belyste även att förändringstakten i samhället sägs gå fort, 
vilket det kanske också gjort tidigare.  
 
Hällgren tyckte vidare att han som förändringsagent tidigare saknade den livserfarenhet som 
äldre personer har i samspel med andra människor och att han hade för bråttom vid 
förändringsarbetena. Hällgren poängterade även den psykologiska aspekten en ekonom ofta 
saknar. Psykologikunskaper är viktigt för att förstå mänskligt beteende i olika situationer. Att 
kunna stanna upp och lyssna för att känna var människor är, tror Hällgren att han kunde ha 
gjort om han fått göra om förändringarna på nytt.  
 
4.1.2 Intervju med förändringsagenten Jani Ekonoja 
 

Den 30 april 2004 gjordes en intervju via telefon med Jani Ekonoja som har jobbat fem 
månader på Lentus. Han har tidigare arbetat som marknadschef på Guidenförlaget och som 
konsult inom IT-verksamhet. På Guidenförlaget ledde Ekonoja marknadsavdelningen där 
förändringarna till stora delar var positiva där avdelningen gick från ”stillastående till 100-
knyck på en månad”. Tyvärr gjordes nedskärningar efter sex månader vilket raserade det fina 
arbetet. Ekonoja har också varit med och byggt upp en konsultorganisation som gick från tre 
till cirka tjugo anställda på två år. Nu arbetar Ekonoja i ett tätt samarbete med Joakim 
Hällgren på Lentus. 
 
Vår första fråga handlade om förändringsarbete i allmänhet och vad som kännetecknar 
lyckade och mindre lyckade förändringsarbeten. Det viktigaste vid ett förändringsarbete är 
kommunikation. Det är A och O, enligt Ekonoja. Det är extra viktigt vid till exempel 
nedskärningar då de ofta slår hårt både mot de avskedade och de kvarvarande i företaget. 
Detta måste enligt honom hanteras på något sätt så att moralen i företaget hålls kvar. 
Informationen går inte att försköna utan man måste hålla sig till sanningen. Det är däremot 
svårt att säga det exakta tillvägagångssättet, tillägger Ekonoja.  
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Det som oftast gör att ett förändringsarbete misslyckas är att företagsledningen inte har 
förankring i den dagliga verksamheten, utan gör förändringar bara på affärsmässiga villkor 
och inte tänker på det praktiska som följer, till exempel att en avdelning ”skärs” bort från 
företaget. Den processen kan i många fall ta lång tid, speciellt om förändringar kan ses som 
negativa. Det finns ett talesätt som säger att "alla förändringar är av ondo", och oavsett vad 
man gör finns det alltid individer som följer talesättet. Det är viktigt att deras oro/rädsla 
hanteras så att den inte sprids in i organisationen. Även detta kan i vissa fall ta väldigt lång 
tid. Annars gäller, som oftast, devisen att man bör "skynda långsamt" när det gäller 
förändringar i organisationen. Det är heller inte lätt vid ett positivt förändringsarbete där 
målet är att företaget ska växa, menar Ekonoja. Det är inte bara att anställa fler människor. 
Företaget kanske inte får tag på rätt människor och när anställnings sker kan kulturkrockar 
uppstå. De måste helt enkelt vara rustade för att växa vilket kräver en god planering i förväg. 
Om det handlar om renodlade nedskärningar så finns det större förståelse för att låta 
processen ske väldigt snabbt. Troligen finns det oftast affärsmässiga skäl till nedskärningarna, 
och i det läget finns det inte alltid tid att fundera. 
 
Den kompetens som en förändringsagent bör ha vid positiva förändringsarbeten, menar 
respondenten, är att kunna hantera företagstillväxt vilket innebär att kunna styra upp 
processer som därav kan ge stora problem. Den optimala förändringsagenten är vidare, enligt 
honom, en person med bred kompetens som inte får vara alltför inrutad i ekonomi eller 
managementtänkande. Denne bör även ha en bred och lång erfarenhet. Det som också 
kännetecknar en bra förändringsagent är att denna kan känna av och lyssna i organisationen 
utan att ställa direkta frågor som framtvingar svar. En förändringsagent som är för begränsad 
och bara tar hänsyn till kortsiktiga effekter tycker Ekonoja kännetecknar en dålig agent. En 
person som har is i magen och inte tar hetsiga beslut trots att det kan se tufft ut rent 
affärsmässigt tror han representerar en framgångsrik förändringsagent i kombination med 
goda kommunikationsfärdigheter. Övriga personliga egenskaper bör vara att ha ett ödmjukt 
uppträdande. Sammanfattningsvis handlar det alltså mycket om personliga egenskaper.  
 
Det Ekonoja också tycker att en agent måste vara duktig på är att motivera de anställda vid 
en förändring. Det görs bäst genom öppenhet, då en individ ofta genomskådar diverse 
svepskäl och det skapar bara dålig stämning. Fram med siffrorna och fakta! Givetvis tycker 
han att en viss sekretess runt frågor rörande företagets status kan behållas, men när det gäller 
målsättningen med förändringarna så måste de redovisas. Annars vet ju inte personalen varför 
saker och ting sker, avslutar Ekonoja. Vid negativa förändringar är det alltid svårt att 
motivera tror han. Han har inte varit med om sådana själv, men antar att agenten måste visa 
att den negativa förändringen faktiskt är bra för företaget på lite längre sikt. Om vilja finns 
kan givetvis hjälp tas utifrån för personliga samtal. Ekonoja tror att det oftast är lättare för de 
anställda att prata öppet med folk utifrån, än att (som många företag gör) prata med närmaste 
chefen. Chefen är i många fall en auktoritet och respekten från den anställdes sida kanske 
kan vara för stor. 
 
Vid positiva åtgärder brukar det inte vara några som helst problem att motivera personalen 
menar respondenten. Problemet är snarare att hålla personalen fokuserad. Sociala aktiviteter 
brukar fungera bra som "belöning" vid positiva förändringar, så det kan vara att 
rekommendera. Annars bör tillfället tas i akt och se till att ledningen tar några steg närmare 
personalen vid varje positiv förändring. Då blir sammanhållningen inom företaget betydligt 
starkare enligt honom. 
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4.2 Presentation av Norrbottens läns landsting 
 
Norrbottens läns landsting är länets största arbetsgivare med cirka 8 000 anställda, varav ca 6 
500 arbetar inom hälso- och sjukvården. Många förändringar har skett i landstinget under 
senare åren, framförallt byggandet av Sunderby sjukhus, vilket invigdes första september 
1999. I februari 2000 var all verksamhet flyttad från sjukhusen i Luleå och Boden. 
 
4.2.1 Intervju med förändringsagenten Sara-Marie Jonsson 
 
Sara-Marie Jonsson har arbetat som avdelningschef i köket på Norrbottens läns landsting i 
Luleå, Boden och Sunderbyn. Sedan år 2001 arbetar hon på landstingets kansli med 
förändringsarbete och innehar en tjänst som länschef. Jonsson har lett många olika 
förändringsarbeten varav en av de största förändringarna är flytten av sjukhuset till 
Sunderbyn där hon hade en ledande roll i förändringen av kostavdelningen. Nuvarande 
tjänst innebär att Jonsson går in som förändringsagent i ett förändringsarbete under en period 
och lämnar sedan förändringsarbetet när det är klart. Detta för att det är lättare att ta in 
någon utifrån för att göra det tyngre jobbet, som till exempel att skära ner på 
personalstyrkan. Genom sin delaktighet vid förändringsarbeten har hon skapat sig en stor 
förståelse hur förändringsarbeten går till väga och vilka kompetenser en förändringsagent bör 
inneha.  Intervjun gjorde den 4 maj 2004. 
 
Den definition som Jonsson har på ett förändringsarbete är ”något man gör i syfte att 
förändra nuläget”. Det som hon tycker är viktigt för att lyckas med sådana 
förändringsarbeten är att så många som möjligt ställer upp på syftet med förändringen och att 
de är mogna för förändringen. Det kan däremot vara svårt eftersom de anställda nyss varit 
med om förändringar eller att de inte är vana vid att organisationen förändras. Det är även 
mycket viktigt att personer kan engagera sig och känna att deras åsikt kan spela roll och att 
de därmed kan bidra i förändringsarbete som Jonsson vidare menar är viktigt för ett lyckat 
förändringsarbete. Det som däremot kan skada ett förändringsarbete är när de tar för lång tid 
och det ger enligt henne ingen bättre förändring än korta förändringsarbeten. Respondenten 
anser att långa förändringsarbeten gör att förändringen blir ett med vardagen och det leder 
till att det är svårt att veta var förändringen börjar och slutar. Om förändringsarbetet får ta för 
lång tid förändras omgivningsfaktorerna så mycket att intentionen med förändringsarbetet 
förfelas. 
 
En förändringsagent är enligt respondenten en person som kan peka ut riktningen för 
organisationen och kan ge en beskrivande bild av hur det kommer att se ut när förändringen 
är genomförd samt att på ett bra sätt kunna förklara målbilden för förändringen. 
Förändringsagenten bör kunna locka till ett engagemang med hjälp av målbilden. Enligt 
henne är en mindre bra förändringsagent den som inte tror att de som berörs av 
förändringen kan bidra med någonting, utan helt enkelt kör över dem och inte alls bryr sig 
om vad dom tycker och tänker. 
 
Det är vidare viktigt att förändringsagenten inte är den som bestämmer lön åt 
projektgruppen som driver förändringen, utan ska vara den som kommer utifrån och som de 
inte känner så väl samt att projektgruppen skall veta att man är neutral inför alla. Jonsson 
tycker även att det är viktigt att de som är med i förändringsarbetet ska ses med nya ögon 
och att individerna inte är där i sin enskilda roll utan som en grupp som ska bidra med något 
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i förändringen. Förändringsagentens roll skall vara nedtonad och lyssnande och det är 
förändringsgruppen som har kunskapen som behövs för förändringen. Jonsson ser vidare att 
de externa förändringsagenterna oftast har en bättre utbildningsbakgrund än de interna. 
 
Lyhörd och modig är två kompetenser som lyfts fram som viktiga för att lyckas som 
förändringsagent. Hon ser inget krav på branschkunnighet utan ser att det kan vara en 
belastning i vissa fall. Som förändringsagent händer det ofta att man ej har alla med sig i 
förändringsgruppen och då måste förändringsagenten vara modig att lämna beskedet till 
uppdragsgivaren att förändringsgruppen inte kommer längre för att gehör inte fås för 
agentens åsikter. 
 
Vid nedskärningar är det enligt Jonsson viktigt att visa respekt och ödmjukhet för den 
enskilde individen som utsätts för förändringen. För att lyckas med detta måste man gilla 
människor och tro att dessa individer har något att säga samt att ta sig tiden att lyssna. Vid 
expanderingar tar hon upp när hon var med i förändringsarbetet vid flytten från Luleå 
sjukhus till Sunderby sjukhus, vilket hon ansåg var en positiv förändring. Jonsson ansåg att 
vid den förändringen var det lätt att bli fartblind, och på så sätt få för stor kostym, trots att 
det inte behövdes.  
 
Jonsson tror att det kommer att bli ännu mer komplext att göra förändringar i framtiden 
vilket beror på att det har skett många förändringar och som kan leda till att förändringar blir 
svåra att genomföra. Hon tror även att agenten måste vara väldigt innovativ för att lyckas 
med förändringsarbete i framtiden. Vidare anser hon att de viktigaste kompetenser som en 
förändringsagent bör inneha är mod, förmågan att kunna lyssna, samt att inneha en analytisk 
förmåga att kunna ta fram det bästa av vad som sagts och inte har sagts och göra något av 
det. Förändringsagenten bör även kunna sammanfatta, ta till vara på gruppens åsikter, för att 
kunna föra vidare detta till uppdragsgivaren. Förutom det bör även personen vara lugn och 
inte hetsig och auktoritär men för den delen inte velig och obeslutsam. 
 
4.3 Presentation av Agio system och kompetens AB 
 
Agio system och kompetens AB är ett företag i Luleå som levererar IT-lösningar baserade på 
paketerade konsulttjänster och produkter. För offentlig sektor fokuseras på e-Service och 24-
timmarsmyndigheten. För näringslivet fokuserar företaget på verksamhetsledning och 
faktabaserat beslutsfattande. Läroplattformar utgör det tredje kompetensområdet. Agio tar 
kunden genom hela förändringsprocessen där deras arbetssätt, kompetenser och lösningar 
hjälper kunderna att få en effektivare verksamhet. 
 
4.3.1 Intervju med företagsledaren Richard Jonsson 
 

Richard Jonsson har arbetat med IT sedan 1988 och varit företagare sedan 1992. Han 
startade Data Partner 1992 och har därefter bland annat varit delägare i IT-företaget FDT 
och drivit eget konsultföretag. Jonsson har specialistkompetens inom ekonomirelaterade och 
affärsstödjande system och har utvecklat ett flertal system för ABC-kalkylering, faktabaserat 
beslutsfattande och processtyrning. Han har även branscherfarenhet från stålindustri, 
tjänsteföretag med handelsrörelse, butik och sjukvård. Jonsson har med andra ord varit med 
om omfattande förändringar, alltifrån företagsstarter till att utveckla och lägga ner 
verksamheter. Nu är han VD och en av delägarna i Agio. Intervjun gjordes den 13 maj 
2004. 
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Första frågan handlade om vad som gör att ett förändringsarbete lyckas. Där svarar Richard 
Jonsson att man måste försöka få med alla som berörs av förändringen och få dem att sträva 
mot samma mål. För att det ska lyckas måste alla vara med att utarbeta målet mer eller 
mindre. Detta för att man är mycket mer intresserad av att genomföra något som man själv 
har varit med att bestämma om än något någon annan bestämt åt en. Det gäller mest i 
positiva förändringar, i negativa förändringar är det omvänt. Då gäller det att någon måste ta 
ställning och ta ett beslut. För att det ska lyckas måste agenten alltså bestämma hur denne vill 
ha det och därefter få ett lag som kan börja bygga verksamheten åter. De som tvingas lämna 
företaget vid en nedskärning måste man prata med och försöka att hjälpa så mycket det går. 
Agenten måste även vara beredd på motstånd och driva mot målet vid negativa förändringar. 
Det är heller inte bra att titta för mycket bakåt menar Jonsson utan istället se framåt och 
utveckla positivt. Det viktigaste är sammanfattningsvis att få med medarbetarna för att 
förändringen ska bli lyckad.  
 
Det som respondenten vidare menar är att företag ständigt måste förändra sig. Han ger också 
ett exempel på att det är en hårfin skillnad mellan trygghet och tröghet. Är man för trygg 
blir man trög och det gäller att hela tiden förändra sig. Vid utvecklande av företag sker ofta 
förändringen dynamiskt eller inkrementellt medan vid negativa förändringar sker det ofta på 
en gång eller genom en så kallad ”Big Bang”.  
 
En förändringsagent är för Jonsson en person som hjälper en annan människa att förändra i 
en väg som den andra människan vill. Därför måste agenten vara en god lyssnare, vilket han 
skulle ha velat vara bättre på när han gjorde tidigare förändringsarbeten, tillsammans med 
kunskapen att förstå vad som driver en människa mot ett visst håll. Även att försöka hitta de 
”triggers” som driver en människa är också något som han hade önskat mera av. Någon 
förändrad roll för förändringsagenten i framtiden ser han inte.  
 
Jonsson ser skillnader i de kompetenser en förändringsagent behöver ha i olika situationer. 
Vid expansion gäller det att få en entusiastisk organisation. Det är ganska få problem i sådana 
situationer. I nedskärningar måste man arbeta mer med förtroende och tyngdpunkten ligger 
på den psykologiska sidan. Agenten måste vara lugn och balanserad och försöka vinna ett 
förtroende hos de anställda. Jonsson ser även en skillnad i kommunikation vid sådana här 
olika situationer. Vid till exempel företagstillväxt måste man som ledare ha en rak linje och i 
mindre företag även ha personliga samtal för att känna av hur det går. Vid nedskärningar 
måste man vara tydlig i sin kommunikation och ge information till alla berörda vid samma 
tidpunkt för att få en tryggare situation. Vid positiva förändringar har agenten, som redan 
nämnts, en peppande roll för att motivera medarbetarna vid förändringen.  
 
Som person måste förändringsagenten vara på ett speciellt sätt. Det skiljer sig lite i olika 
situationer. I negativa förändringar kanske en agent måste vara mer resultatorienterad medan 
i en positiv bör personen vara mera coachande. I positiva handlar det alltså om att driva på 
och i negativa handlar det om att identifiera sig med andra människor och hjälpa dem. Det 
behövs med andra ord mera människokunskap i de negativa förändringarna. En ensam 
förändringsagent kanske inte själv har alla egenskaper men i ett team kan dessa komplettera 
varandra. I ett team kanske en person är resultatorienterad och en annan har rollen som 
förtroendeingivare och en bra lyssnare. Slutligen anger respondenten att en förändringsagent 
måste vara orädd och våga göra det som avses och därmed vara beredd på det negativa som 
kan följa, både för företaget och för agenten.  
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5. Analys 

 
I detta kapitel jämförs den studerade teorin med informationen vi erhållit från de olika 
intervjuerna där våra egna slutsatser till viss del även återges.  
 
Sara-Marie Jonsson menar att en förändring är ”något man gör i syfte att förändra nuläget”, 
vilket stämde väl överens med den definition vi har valt att arbete med. Vi har i vårt 
teoriavsnitt redogjort för att en utveckling betyder tillståndsförändring som används för att 
beteckna övergången från ett tillstånd till ett annat enligt Karlöf och Söderbergs (1991) 
resonemang. Det framtida tillståndet uppnås enligt Ekonoja och Hällgren oftast genom ett 
inkrementellt förändringsarbete som kan få ta tid. Sara-Marie Jonsson, som arbetar på 
Landstinget i Norrbotten, ser däremot att en förändring inte ska ta lång tid då 
omgivningsfaktorerna förändras mycket och att det är svårt att veta var förändringen börjar 
eller slutar. Sandström (2000) menar att förändringsarbete ska ske i det dagliga arbetet för att 
kunna möta de krav som ställs på organisationen, vilket styrker Ekonoja och Hällgrens 
åsikter. Richard Jonsson menar också på att företag ständigt måste förändra sig då det är en 
hårfin linje mellan trygghet och tröghet i en organisation. 
 
Hällgren ser två typer av förändringar, positiva och negativa förändringar, som också Karlöf 
och Söderberg (1991) hävdar. Sara-Marie Jonsson ger ett tydligt exempel på dessa två olika 
förändringar där hon nämner flytten till Sunderby sjukhus som en positiv förändring och 
nedskärningar som en negativ förändring. Det här ställer in sin tur stora krav på den som ska 
leda förändringen – förändringsagenten. Våra respondenter anger alla en likartad definition 
på en förändringsagent som stämmer överens med de olika definitionerna som framkommit i 
teorin. I huvudsak handlar det om att organisationen befinner sig i ett visst läge och vill till 
ett annat där agentens roll är att hjälpa organisationen att nå dit. Agenten är därmed en 
person som leder förändringsarbete och kan ses som motorn i förändringsarbetet enligt Sarv 
(1991). Agenten kan vara både interna och externa individer/grupper från organisationen 
(Johnson & Sholes, 1999). 
 
Vår förkänsla om att det krävs olika kompetenser hos en förändringsagent i olika kontexter 
bekräftades delvis i intervjun med Hällgen som såg skillnader i den kompetens som behövs. 
Kompetens är i sin tur enligt Stevrin (1986) att en individ har en viss skicklighet eller 
förmåga att utföra vissa aktiviteter eller bedriva viss verksamhet och att man bara är 
kompetent i förhållande till omvärlden.  I tabellen nedan visas de kompetenser som återgetts 
i intervjuerna och är kopplade till negativa och positiva förändringar. Tabellen är ämnad att 
visa skillnaderna på ett överskådligt sätt. De olika kompetenserna var emellertid inte lika 
utmärkande som vi inledningsvis hade förväntat oss.   
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Tabell 5.1. Sammanfattning av kompetenser hos förändringsagenten som lyfts 
fram av våra respondenter i den empiriska studien 
 
Förändringskompetens Positiv 

förändring 
Negativ 
förändring 

Skapa målbild av framtida läge X X 
Ta striden och genomföra förändringen X X 
Motivera de anställda i förändringen och skapa 
engagemang 

X X 

Mod att förmedla negativ information  X 
Tydlig med målen X  
Få med övriga i förändringen X X 
Låta målbilden bli gemensam X  
Psykologisk färdigheter X X 
Stark idé man tror på som motiverar i sig själv X  
Skapa trygghet och stabilitet  X 
Vara ”tjockhudad”  X 
Förstå mänskliga beteenden X X 
Lyssna på personer som berörs av förändringen  X X 
Visa respekt och ödmjukhet  X 
Undvika att bli fartblind X  
Kommunikation X X 
Bred och lång erfarenhet X X 
Is i magen X X 
Kommunikation med media X X 
Vara nedtonad och lyssnande X X 
Lyhörd och modig X X 
Inneha analytisk förmåga X X 
Lugn som person X X 
 
Tabellen ovan visar vilka olika kompetenser som en förändringsagent behöver i olika 
förändringsarbeten, positiva och negativa. Många kompetenser är gemensamma, men en del 
skiljer sig. Att förmedla negativ information är en kompetens som behövs vid negativa 
förändringar. Agenten måste även i sådana situationer vara ”tjockhudad” samt kunna skapa 
trygghet och stabilitet. Det som främst behövs i positiva förändringar är att få en gemensam 
målbild med en stark idé och att arbeta mot den samt att undvika fartblindhet.  
 
Utifrån teorin och våra intervjuer har det framkommit att det är kommunikation, 
motivation och engagemang samt goda förmågor inom förändringsarbete som är de 
kompetenser som fokuseras på mest. Goda förmågor om förändringsarbete handlar om 
traditionellt förändringsarbete som berör till exempel tillvägagångssätt och analytiska 
förmågor. I och med särskiljningen av dessa huvudkompetenser har den efterföljande 
analysen indelats på ett liknande sätt.  
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5.1 Kommunikation 
 
Kommunikation handlar om att förmedla information, både positiv och negativ sådan. 
Ahltorp (1998) hävdar att kommunikationsfrågan är en av de svåraste bitarna för en 
förändringsagent. Förändringsagenten måste därmed vara en god kommunikatör som måste 
vara tydlig och lyhörd (Känttä & Stenmark, 2003). Agenten måste även kunna lyssna för att 
få fram andras synpunkter och åsikter vilket tidigare har belysts i teoriavsnittet och i 
intervjuerna. Sara-Marie Jonsson menar att en förändringsagents roll skall vara nertonad och 
lyssnande för att på så sätt snappa upp det mest väsentliga som tas upp av projektgruppen och 
därefter presentera förslagen för uppdragsgivaren. Därför är kommunikation viktigt i ett 
förändringsarbete, oberoende av om det är en negativ eller en positiv förändring, vilket både 
vår litteraturstudie och empiristudie visar. Utan en effektiv kommunikation klarar ej 
organisationen att genomföra förändringen snabbt (Jonsson, 1998).  
 
Att förklara vem, vad, när och hur en individ kommer att påverkas av förändringen, och 
förklara så att folk förstår, är viktigt enligt Moran och Brightman (2001). Respondenterna 
menar också att det är viktigt att lyssna på dem som berörs av förändringen och inte förkasta 
deras idéer och synpunkter för att de ska känna sig delaktiga i förändringsarbetet, något som 
de också hade velat ha bättre kunskap om tidigare. Det som också Sara-Marie Jonsson 
framhåller är att det är viktigt att ha en god relation till media för att undvika negativ 
publicitet. Vi ser tendenser i vår empiristudie som tyder på att kommunikation används med 
delvis olika syfte beroende på typ av förändringsarbete. Hällgren anser att förändringsagenten 
skall kunna kommunicera i olika situationer vilket kräver kompetens i arbete med människor 
i olika kontexter. Vid positiva förändringar ser vi att kommunikation till större del är ett 
verktyg för att motivera, engagera och förmedla mål medan det i negativa förändringar 
handlar om att skapa trygghet och stabilitet för de som berörs av förändringarna. 
 
5.1.1 Kommunikation vid negativa förändringar 
 
Ekonoja påtalar att det är speciellt viktigt i nedskärningar att förmedla information till dem 
som berörs, då det ofta är de som det slår hårdast mot och han tycker att kommunikationen 
ej bör förskönas utan att man skall hålla sig till sanningen. Han menar också att 
kommunikationen måste hanteras på ett sådant sätt att moralen i organisationen bibehålls. 
Richard Jonsson anser att det vid negativa förändringar är viktigt att förmedla informationen 
gemensamt för att undvika en otrygg situation. Respondenterna får stöd av Ahltorp (1998) 
som finner att det är vikigt att kunna förmedla obehagliga beslut och att dessa beslut ska ske 
så fort som möjligt för att påskynda beslutsprocessen. Ahltorp (1998) menar jämväl att dessa 
snabba beslut gör att den drabbade individen mår bättre. Förändringsagenten måste även 
kunna ta emot personlig oro från personalen utan att för den delen ”trilla över kanten” som 
Hällgren redogör för. Det är vidare enligt honom viktigt med psykologiska färdigheter för 
att kunna ta hand om personer som far illa i förändringsarbete. Teorierna vi har studerat 
belyser dock inte detta nämnvärt. Det Sara-Marie Jonsson också uttrycker är mycket viktigt 
är att man vid nedskärningar tar sig tid att lyssna på dem som drabbas och visar en förståelse. 
Det hänger tätt samman med att förändringsagenten måste visa respekt och ödmjukhet som 
är viktigt vid negativa förändringar samt att agenten måste skaffa sig förtroende och ha en 
psykologisk sida. 
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5.1.2 Kommunikation vid positiva förändringar 

 
I positiva förändringar används kommunikation till stor del för att motivera och engagera 
personalen. Agenten bör enligt (Karlöf & Söderberg, 1991) kunna kommunicera 
organisationens vision och bryta ner denna till mål för att medarbetarna ska känna sig 
delaktiga, vilket bekräftas av våra respondenter där de säger att kommunikation används för 
att sälja in sitt budskap. Sara-Marie Jonsson menar därför att förändringsagenten ska peka ut 
en riktning för organisationen samt ge en beskrivande bild av hur det kommer att se ut när 
förändringen är genomförd. Det åstadkoms genom att skapa en målbild av framtida läge och 
förmedla dessa tydliga mål till dem som ingår i förändringen för att hela målbilden ska bli 
gemensam enligt Buchanan och Boddy (1992), vilket våra respondenter också framhäver.   
 
5.2 Motivation och engagemang 
 
Motivation och engagemang handlar om att sälja in förändringen hos dem som berörs, men 
även att sprida en atmosfär som ger motivation till individer att göra förändringar enligt 
Moran och Brightman (2001). Motivation och engagemang är en av de viktigare 
kompetenserna en förändringsagent bör ha, vilket kanske beror på att förändringar ofta berör 
människor i hög grad. I vår teori beskrivs mycket om att man ska skapa ett bra klimat i 
organisationen som leder till motivation för att förändringsarbetet ska lyckas. Medarbetarna 
ska vara engagerade och delaktiga och på så sätt sträva mot de uppsatta målen. Richard 
Jonsson påpekar att det är viktigt att medarbetarna måste vara med och utforma målen 
eftersom det är mer intressant att genomföra något man varit med om att utforma. Richard 
Jonsson påtalar också att förändringsagenten måste få med alla vilket underlättas av att sätta 
målen gemensamt vilket också styrks av Sara-Marie Jonsson som anser att det är viktigt att 
medarbetarna känner att deras åsikter spelar roll. Ekonoja och Richard Jonsson menar också 
att motivationen ökas genom att en öppenhet i organisationen, vilket kan innebära att siffror 
och fakta visas över hur det går för organisationen.  
 
Vid till exempel en expansion är det önskvärt att få en entusiastisk organisation vilket kan fås 
genom att agenten har en peppande roll som motiverar medarbetarna, som Richard Jonsson 
beskriver det. Det är även viktigt att försöka få medarbetarna till att prova det nya och främja 
att nya idéer genereras. För att kunna motivera medarbetarna enligt tidigare resonemang 
krävs det en stark idé som man tror på och står upp för vilket förhoppningsvis kan leda till 
att idén motiverar sig själv som Hällgren beskriver det. Det är enligt honom också viktigt att 
bjuda in till idén för att skapa engagemang och motivation. Hällgren nämner också att det är 
svårt att motivera anställda om de som berörs av förändringen är tvungna att gå från 
organisationen. 
 
5.3 Förändringsarbete 
 
Det avslutande området handlar om att ha goda förmågor inom förändringsarbetet, vilket 
innebär så kallat tekniskt förändringsarbete. Agenten ska ha grepp om nuläget och hur man 
ska ta sig till ett önskat läge. En agent måste involvera medarbetarna och leda dem genom 
hela förändringen som alla våra respondenter framhåller. Det sker enligt dem genom att 
ombesörja att en god kommunikation finns. Att hantera gruppbildningar och teambuilding 
och hur sådana används på ett bra sätt beskrivs i teorin som viktigt. Denna aspekt har ingen 
av våra respondenter uttryckt vilket dock inte förringar dess betydelse enligt vår mening. 
Avslutningsvis måste agenten ha en analytisk förmåga och kunna genomföra förändringen 
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vilket belyses av Sara-Marie Jonsson. Hon menar att man ska kunna analysera och ta fram 
det bästa av vad som sagts och kunna göra det bästa av det och även kunna sammanfatta 
gruppens åsikter.  
 
Hällgren framhåller också att förändringsagenten måste ta striden och genomföra 
förändringen. Agenten måste därför våga försvara idén och stå upp för den och på så sätt 
genomföra förändringen på ett bra sätt. Balogun och Hope Hailey (2004) styrker detta 
resonemang.  
 
I analysen ovan anser vi att forskningsfrågan besvaras, där vi ser skillnader i den kompetens 
som krävs i olika förändringssituationer. Däremot är inte skillnaden så stora som vi först 
trodde. Vi ser att alla de nämna kompetenserna används vid olika typer av förändringar, men 
att de används på olika sätt.  
 



Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

 
27 

6. Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

 
Vår utgångspunkt i denna uppsats var att studera om det krävs olika kompetens hos en 
förändringsagent vid olika typer av förändringsarbeten. Vår föraning var att detta kunde skilja 
sig beroende på kontexten då många forskare anser att man är kompetent bara i ett visst 
sammanhang som till exempel Berglund och Blomqvist (1999) beskriver. De anser också att 
kompetens handlar om både kunskaper och färdigheter men även en individs personliga 
egenskaper och sociala aspekter. Det som också Anttila (1999) framhåller är att kompetens är 
en färskvara som måste användas och utvecklas för att bibehållas. Det vi ser i våra intervjuer 
är att det krävs en lång erfarenhet för att bli en god förändringsagent, något som 
respondenterna önskade att de hade haft mer av vid tidigare förändringsarbeten. Det hänger 
nog samman med att en förändringsagents kompetens handlar mycket om psykologiska 
aspekter och sociala samspel då människan är viktigt att tänka på vid förändringar. 
Människan och människors samspel är en komplicerad process som kräver mycket kunskap. 
Då vi lever i en föränderlig värld tror vi att kompetenserna hos agenterna ständigt ändras och 
att en agent ständigt måste använda och utveckla kompetensen då det är en färskvara.  
 
De kompetenser som vi har sett är de viktigaste, som vi redan visat, är kommunikation, 
motivation och engagemang samt allmänt förändringsarbete. Det vi också ser är att 
kommunikation används på olika sätt. Vid positiva förändringar används kommunikation för 
att motivera och sporra medarbetarna medan det i negativa förändringar handlar om att ge 
ett stöd till dessa. Genomgående i intervjuerna har det kommit fram att den gemensamma 
nämnaren är att få med medarbetarna i förändringen. Det sker genom en klar och gemensam 
målbild samt ett inspirerande klimat i organisationen. Vi ser även individerna som berörs av 
förändringen blir mer engagerade i förändringsarbeten om de får göra sin röst hörd. Det 
anser vi också är viktigt för att minska förändringsmotståndet, vilket våra respondenter dock 
inte uttryckligen nämnt. Om man får med medarbetarna i förändringen anser vi att det finns 
större chans att lyckas med det man har för avsikt att göra.  
 
Kompetenserna hos en agent är i stort sett likadana i olika situationer men de används olika 
beroende på kontexten. Den andra kärnkompetensen, motivation och engagemang, är vikigt 
för att driva förändringsarbetet framåt och att medarbetarna får en känsla av delaktighet. 
Slutligen är goda förmågor inom förändringsarbete viktigt. Dessa är till exempel att agenten 
ska se nuläget, önskvärda läge och vägen dit. Sammantaget är det en analytisk och tekniskt 
förmåga där agenten har förståelse för individernas olikheter samt får förändringen 
genomförd.  
 
Förutom det ovan nämnda är agentens personliga egenskaper viktiga. Agenten måste vara 
lugn som person, orädd och bör ha en lång och bred erfarenhet. Allt detta kanske inte en 
agent själv kan inneha. Därför tror vi att det kan vara till stor fördel om man ibland leder en 
förändring i form av ett förändringsteam. Då kan man, enligt vår tolkning, skapa en jämvikt i 
teamet där alla medlemmar har olika roller. En agent kanske är resultatorienterad medan en 
annan är den som ska skapa förtroende och är mer inriktad på individerna i organisationens 
förändringsarbete. Det ser vi som en bra lösning i många fall. 
 
Det som var intressant i vår empiriska studie var att respondenterna hade liknande 
synpunkter på den kompetens en agent bör besitta. Däremot skiljde det i tidsaspekten då en 
av respondenterna ansåg att förändringsarbetet bör ske så snabbt som möjligt medan de andra 



Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

 
28 

ansåg att det kunde ta längre tid och ske fortlöpande i organisationen. Denna skillnad kan 
bero på att respondenten arbetar på Landstinget som under senare tiden genomfört negativa 
förändringar som krävt kraftfullare och snabbare förändringar än i positiva förändringar som 
övriga respondenter mestadels har genomfört. Ekonoja, Hällgren och Richard Jonsson anser 
att snabba förändringar kan vara att föredra vid negativa förändringar. Vår åsikt är att positiva 
förändringar bör ske fortlöpande för att hänga med i omvärldens förändringar. Risken är 
dock att idén hinner bli förlegad och att omvärldssituationen ändras för mycket vilket också 
en respondent påtalade.  Negativa förändringar kanske måste ske genom mer radikala 
metoder för att man inte ska behöva göra förändringarna i flera omgångar. Om den negativa 
förändringen sker inkrementellt finns det risk att organisationen hamnar i ett osäkert läge 
samt skapar en oro bland medarbetarna.   
 
För de anställda i företaget kan det dock upplevas stressande att ständigt förändras. 
Tryggheten i arbetet försvinner. Däremot kan trygghet leda till tröghet som Richard Jonsson 
menar. Genom kommunikation och en klar målbild torde man kunna förebygga att 
osäkerhet och negativa aspekter uppkommer. 
 
Skillnaderna som vi i inledningsskedet av uppsatsen antog fanns, var inte så stora som vi hade 
föraningar om. Kompetenserna stämmer väl överens med den allmänna teori vi har studerat. 
Det skiljer i huvudsak på det sätt kommunikation används som vi redan har beskrivit. Det vi 
fortfarande tror, är att öppenheten är något som präglar positiva förändringar, medan det 
finns en viss dold information som inte alla får ta del av vid negativa förändringar. 
Fortsättningsvis anser vi att vid nedskärningar och avvecklingar är det av yttersta vikt att ha 
en god relation med de uppsagda och visa ödmjukhet då dessa personer (som kanske känner 
sig kränkta) kan börja jobba hos kunder och bli aktuella vid eventuella nyanställningar.    
 
Avslutningsvis menar vi att det krävs ungefär liknande kompetens i olika 
förändringssituationer men att kompetensen används olika. Våra respondenter i de studerade 
fallföretagen hade erfarenhet av olika typer av förändringar, det vill säga kompetens i att lösa 
problem. Förändringsagenten förmodar vi kommer att ha en liknande roll även i framtiden 
fastän omvärlden ständigt förändras. Förändringsagentens roll kommer fortsättningsvis att 
vara att hjälpa en människa att förändra längs en väg som den andra människan vill. Däremot 
kanske andra verktyg kan komma att användas.  
 
Vi har efter denna studie funnit några intressanta fortsatta forskningsfrågor. En fråga är när 
det är lämpligt att använda sig av interna respektive externa agenter. En annat intressant 
ämne är vilka förändringsverktyg som används i dag och vilka som kan bli aktuella i framtida 
förändringar.  
 
Vi anser att vi har uppnått syftet med uppsatsen då vi visat på vilka kompetenser en 
förändringsagent bör inneha och att dessa kan skilja sig beroende på kontexten. Det var 
däremot inte den stora skillnad som vi hade föraning om.  
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Bilaga: Intervjuguide 

 
1. Har förändringstakten ökat i dagens samhälle ?  
2. Vilka kompetenser tycker du en förändringsagent bör inneha för att lyckas med 

ett förändringsarbete. 
3. Finns det någon kompetens du tycker är viktigare än någon annan? Om så, varför 

anser du att den är viktigare. 
4. Vad kännetecknar en bra/mindre bra förändringsagent? 
5. Är det någon skillnad i behov av kompetenser hos förändringsagenten vid olika 

typer av förändringsarbeten? 
6. Vad anser du att förändringsagenten har för roll vid förändringsarbetet. 
7. Ser du någon skillnad på en extern och en intern förändringsagent? 
8. Har ni i efterhand sett att ni har saknat någon kompetens vid ett tidigare 

förändringsarbete? 
9. Vad gör att förändringsarbeten lyckas? 
10. Varför misslyckas förändringsarbeten? 
11. Vad är en förändringsagent för er? Jämfört med våran egen definition. 
12. Om du fick rangordna fem kärnkompetenser en förändringsagent bör inneha hur 

skulle det då se ut? 
13. Ser du någon förändrad roll för förändringsagent i framtiden. 
14. Behöver man olika kompetenser beroende på olika kontexter? 
15. Varför en agent/varför många agenter fördelar/nackdelar? 
16. Hur skall kommunikationen ske när man ska förmedla något positivt/negativt? 
17. Skall de berörda få ta del av all information som en förändringsagent besitter? 
18. Hur delaktiga anser du att det som berörs av förändringsarbetet bör vara? 
19. Förändras du som förändringsagent av dom anställda? 
20. Varför ska/kan ett förändringsarbete ta lång tid? 
21. Hur motiverar man anställda vid en förändring (positiva och negativa)? 




