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Metod/Method: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med kommunchefen, 
personalchefen, fyra medarbetare och en facklig representant i Sala kommun. Materialet från 
intervjuerna analyserades sedan bland annat med hjälp av två av Morgans 
organisationsmetaforer, Kotters 8 steg, agil projektledning och Derbys tidigare forskning 
inom området./ Semi-structured interviews have been conducted with the local head of 
government, the human resource manager, four employees and a union member in Sala 
kommun. The material from the interviews was then analyzed with help from Morgans 
organizational metaphors, Kotters 8 step, agile project management and Derbys earlier 
research on the area. 

 
Slutsatser/Results: En organisationsförändring enligt agil projektledning innebar att de 
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1. Inledning 
Ökad globalisering och den därmed sammanhängande utvecklingen av den ekonomiska 
marknaden har gjort att världen har förändrats, och för att hänga med i utvecklingen måste 
förändringar ske även inom organisationer och företag. I detta inledande kapitel kommer 
först bakgrunden till problemet att beskrivas och sedan följer den problemformulering som 
uppsatsen bygger på. Kapitlet avslutas med en disposition över hur resterande delar i 
uppsatsen är uppbyggda. 

 
1.1 Bakgrund 
En stor ökning av förändringsarbete inom företag har skett de senaste åren på grund av de 
makroekonomiska förhållanden som råder. Världen blir alltmer globaliserad och tekniken 
utvecklas allt snabbare, vilket tyder på att förändringsarbete kommer bli ännu vanligare i 
framtiden (Radovic-Markovic, 2012, s.7). Det är därför viktigt att lära sig vad som är grunden 
till lyckade förändringar och sedan sprida det vidare (Kotter, 1996, s. 38-39). 

 
Enligt Lewin (1953) går en organisationsförändring igenom tre olika faser: upptining, 
förändring och nedfrysning. Detta innebär att det först måste skapas en vilja att förändra, 
sedan genomförs själva förändringen och till sist förankras förändringen i organisationen. 
Enligt Beer och Nohria (2000) misslyckas emellertid 70% av alla organisationsförändringar 
och Lewis och Seibold (1998) menar att tekniska orsaker står för mindre än 10% av de 
misslyckade organisationsförändringarna. Det som istället är den största orsaken till att 
organisationsförändringar misslyckas är individerna som är inblandade i förändringen (Barton 
& Ambrosini, 2012). 

 
Schon (1972) har bedrivit forskning om en form av motstånd som uppstår vid förändringar 
som han benämner dynamisk konservatism. Schon menar att anledningen till att människan 
ofta är negativ till förändring är att människan strävar efter stabilitet i olika aspekter, till 
exempel i fråga om de arbetsuppgifter personen i fråga har inom organisationen samt 
identifierar sig med rådande förhållanden. När det sedan kommer något som försöker ändra på 
stabiliteten har människan en inbyggd försvarsmekanism som sätter sig emot förändringen. 
Att människan tror på stabilitet beror på rädsla för det okända. Det förklarar varför många 
reagerar negativt på förändringar. När något hotar identiteten för en människa, kommer 
känslor av ängslan och oro fram. En organisationsförändring tvingar vanligen personalen att 
överge den stabila grund de känner till, vilket leder till att det uppstår antireaktioner som 
enligt Schon (1972) främst antar tre olika former. En reaktion är återgång, personalen vill gå 
tillbaka till hur det var innan förändringen genomfördes. En annan reaktion är revolt, där allt 
från det gamla arbetssättet förkastas helt. Den tredje motreaktionen är andlig flykt där medel 
som narkotika eller våld för att fly verkligheten tas till. Det som är gemensamt för alla 
antireaktioner är att de inblandade inte kan se något positivt i en förändring utan enbart att 
stabiliteten ändras (Schon, 1972 s. 5-27). 

 
Det har genomförts forskning som tyder på att detta motstånd och oron bland personalen kan 
motverkas genom att få dem att känna sig delaktiga samt få dem att förstå anledningen till 
varför förändringen behöver göras (Johansson & Heide, 2008). På senare tid har det från 
systemutvecklingsbranschen vuxit fram något som heter agil projektledning som nyligen 
börjat appliceras även inom andra områden såsom organisationsförändringar (Blomberg, 
2012). Det traditionella sättet att genomföra en organisationsförändring är att det finns ett 
utsatt mål för förändringen samt en plan för hur målet ska uppnås. I den agila 
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projektledningen är det istället enbart målet som är bestämt i förväg och personalen får vara 
med och utarbeta vägen dit (Kaur, Choudhary & Mehta, 2012). 

 
Sala kommun är en organisation med cirka 2000 anställda som under perioden januari 2011 
till och med juni 2012 genomförde en organisationsförändring med hjälp av agil 
projektledning. Alla beslut rörande förändringen är tagna och den nya organisationen började 
gälla från och med 1 juli 2012, men förändring av arbetssätt kommer att genomföras fram till 
årsskiftet 2012/2013. Förändringsprocessen startade genom att politikerna i kommunen satte 
upp målet för förändringen vilket var att organisationen skulle bli effektiv, enkel och 
medborgarvänlig. Kommunchefen fick sedan i uppdrag att genomföra förändringsarbetet. 
 

1.2 Problemformulering 
Ett av de största hoten mot en lyckad organisationsförändring är motståndet från personalen. 
Det är således viktigt att försöka hitta ett sätt att minska detta motstånd, att vända motstånd 
till medverkan. En del av motståndet kan dock vara berättigat, eftersom personalen som 
jobbar med de processer som ska förändras kan se konsekvenser av förändringen som de 
högre upp i hierarkin inte kan se. Det som utmärker Sala kommuns organisationsförändring 
var att styrgruppen upplevde väldigt lite motstånd under hela förändringsprocessen, både från 
personalen och från facket. Att facket och styrgruppen är överens i sådana frågor är ovanligt 
förekommande enligt styrgruppens tidigare erfarenheter av organisationsförändringar. Det 
som skiljer detta projekt från tidigare var användningen av en agil metod för projektledning. 
Det är därför intressant att undersöka följande frågor: 

 Vilken betydelse hade den agila projektmetoden för att organisationsförändringen 
kunde genomföras med så pass lite motstånd från personalen? 

 Vad upplevdes vara positivt respektive negativt med detta sätt att arbeta? 
 
1.3 Disposition 
I första kapitlet ges en redogörelse för problembakgrunden och de valda 
problemformuleringarna för uppsatsen. Det andra kapitlet går igenom de teorier som används 
som utgångspunkt för studien. I tredje kapitlet förklaras vilken metod som använts för att 
komma fram till det presenterade resultatet. Fjärde kapitlet presenterar empirin från gjorda 
intervjuer och i femte kapitlet analyseras empirin mot bakgrund av valda teorier. I sjätte 
kapitlet dras slutsatser från undersökningen och ges förslag till vidare forskning. Även 
studiens kunskapsbidrag presenteras i det avslutande kapitlet och en diskussion förs om 
huruvida sanningskriterierna vid en kvalitativ undersökning är uppfyllda.  
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2. Teori 
I det här avsnittet förklaras först två olika sätt att betrakta en organisation. Vidare förklaras 
hur arbetsformen projekt växt fram följt av vilka problem som oftast blir konsekvenser av att 
en traditionell form av projektledning används vid organisationsförändringar. Vidare 
presenteras Kotters 8 steg som han menar är nyckeln till en lyckad organisationsförändring 
och därefter agil projektledning. Till slut tas tidigare forskning inom ämnet motstånd mot 
organisationsförändringar upp. 

 

2.1 Översikt av teoriernas användning 
För att få en förståelse över vilka kopplingar jag gör mellan teorierna samt hur de kommer 
användas under studien följer en översikt här:  

2.2: De olika metaforerna ska skildra skillnaden mellan hur styrgruppen ser på personalen i 
traditionell respektive agil projektledning, där maskinmetaforen kopplas till den traditionella 
projektledningen och organismmetaforen till den agila.  

2.3: Avsnittet om traditionell projektledning är dels till för att ge bakgrunden till 
projektformen, men också för att visa på kopplingen till maskinmetaforen och till Kotters 
(1996) punkter över vanligt förekommande felsteg. Det finns ett tydligt samband mellan 
maskinmetaforen och de aspekter som gör att styrgrupper misslyckas med att genomföra en 
organisationsförändring.  

2.4: Kotter (1996) är en ansedd forskare inom området för organisationsförändringar och detta 
avsnitt tar upp de vanligaste misstagen som han anser görs av styrgrupper samt vad 
styrgrupper kan göra för att undvika detta. Därefter redovisas hur de steg Kotter (1996) säger 
att man ska sträva efter går att koppla till aspekter i den agila metoden. 

2.5: Avsnittet om framväxten av agil projektledning syftar till att ge en insikt i vad agil 
projektledning kommer ifrån. 

2.6: Det agila projektets olika faser och vilka aspekter som värderas inom agil projektledning 
kopplas till organismmetaforen och de steg som Kotter (1996) tycker att styrgrupper ska 
sträva mot. 

2.7.1: Teorier om motstånd har presenterats för att belysa att det finns olika typer av 
motstånd, varav en positiv. Detta för att tydligare belysa vilken typ av motstånd som 
organisationsförändringar ofta ger upphov till. Här presenteras även teorier om hur motstånd 
kan motverkas vid förändring. 

2.7.2 Derbys (2006) forskning om vilka lärdomar organisationsförändringar kan ta från agil 
projektledning är till för att se vilka andra aspekter av organisationsförändringar som det 
forskats om samt vilket tillvägagångssätt som hon använde i sin studie för att jag i nästa steg 
ska kunna jämföra det mot mitt eget arbete. 

 

2.2 Olika sätt att se på organisationer 
För att kunna förstå sig på en organisationsförändring är det grundläggande att förstå en 
organisation och hur den fungerar. Det finns olika sätt att betrakta organisationer och Morgan 
(1999) beskriver i sin bok flera olika metaforer för att illustrera detta. Två av Morgans (1999) 
metaforer som ansetts lämpliga kommer att används för denna studie. De metaforer som valts 
är maskinmetaforen och organismmetaforen eftersom jag anser att maskinmetaforen kan 
liknas vid ett traditionellt sätt att arbeta och organismmetaforen vid ett agilt sätt. Varför de 
parallellerna dras kommer att blir förståeligt allt eftersom teorikapitlet fortlöper. 
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Maskinmetaforen är det “gamla” sättet att se på organisationer och brukar även benämnas för 
byråkratiska organisationer. Dess utformning kan liknas vid en maskin eftersom 
organisationen förväntas att fungera lika effektivt och rutinartat som en sådan. Beslutsledet i 
en maskinorganisation går till så att chefen fattar alla beslut och de anställda följer de 
instruktioner som de blivit tilldelade. Det är inte meningen att de anställda ska komma med 
tankar och idéer själva, utan de ska utföra sina uppgifter som en maskin. Detta sätt att se på 
organisationen kan möjligen fungera bra i en stabil miljö där det är samma sak som ska 
produceras om och om igen (Morgan, 1999, s. 19-35). 

 
Med tiden har dock förhållandena i världen förändrats vilket medförde att organismmetaforen 
växte fram och organisationen kom att betraktas som en organism. Detta betyder att olika 
organisationsarter fungerar olika bra i olika förhållanden, precis som det är för olika djur. 
Med organismmetaforen menar Morgan (1999) att människor har olika behov och till vilken 
grad dessa behov är uppfyllda är avgörande för hur människor presterar på arbetet. En av de 
mest uppmärksammade punkterna inom organismmetaforen är att få personalen att känna sig 
värdefull genom att ge dem mer ansvar och frihet i sina arbetsuppgifter, till skillnad mot 
tidigare när metarbetarna hade klara och tydliga direktiv. Istället för att endast betrakta de 
anställda som arbetskraft betraktas de även som resurser som kan bidra till företagets 
utveckling. Detta synsätt medför att organisationen blir mer flexibel och uppnår ett bättre 
resultat på lång sikt. Det medför också att beslut som fattas med personalens inverkan blir mer 
innovativa samt håller en högre kvalitet (Morgan, 1999, s. 42-77). 

 
2.3 Framväxten av projekt 
I början när projekt som arbetsform växte fram betraktades projektgruppen som en maskin. 
Anledningen till att arbetsformen projekt växte fram var det post-industriella samhället med 
nya kvalitativa villkor och förhållanden som gjorde att företag och organisationer behövde 
hitta nya sätt att jobba på för att inte förlora effektivitet. Det som skiljer det nya samhället från 
hur samhället betraktades tidigare är enligt Chrisensen & Kreiner (1991) att det ses som löst 
kopplade system, till skillnad från förut då man såg på systemen som mer eller mindre 
oberoende av varandra. Genom organisatoriska experiment för att förstå sig på och fungera i 
ett post-industriellt samhälle växte projektledning fram. Arbetsformen projekt hade även 
funnits tidigare, men hade då en annan innebörd genom att projektgruppen betraktades som 
tillfällig och upplöstes så fort den uträttat sitt uppdrag för organisationen. Den främsta 
skillnaden är dock enligt Christensen och Kreiner (1991) att världen var stabilare förr och att 
den nu är ofullkomlig och genom det är undantagen istället regel (Christesen & Kreiner, 1991, 
s. 11-23).   

 
Det är alltså osäkerheten som uppstått i och med att marknaden idag förändras så snabbt och 
oförutsägbart som gett upphov till framväxten av projektledning (Christensen & Kreiner, 
1991). McLuhan och Powers (1989) förklarar osäkerheten med att vi bor i en “global by”. 
Metaforen med byn är till för att illustrera att alla påverkas av alla och att aktörerna inte 
längre är oberoende av varandra. Det medför att alla utgör varandras omgivning och att 
handlingar får kedjereaktioner, vilket gör det omöjligt att förutspå vilka konsekvenser som 
kommer av organisationers handlingar både för sig själva och för andra (Christesen och 
Kreiner, 1991, s. 23-28). 

 
Det som traditionellt karaktäriserar ett projekt är att problemet som ska lösas är unikt, 
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komplext samt tidsbegränsat. Det ska också gå att lösa problemet, det finns ett fördefinierat 
mål som ska uppnås. När det målet sedan är uppnått är projektet avslutat (Atkinson, 1999). De 
traditionella typer av projektet som utformades efter maskinmetaforen, innebar att 
projektledaren var den som bestämde vad de övriga i projektgruppen skulle göra, de övriga 
utförde tillsagda uppgifter. Att utföra en organisationsförändring med ett maskinsynsätt var 
inte optimalt eftersom det synsättet endast fungerade effektivt när det inte uppstod 
förändringar i arbetsuppgifterna (Morgan, 1999, s.36-37). Detta gjorde att tillämpning av 
traditionell projektledning vid organisationsförändringar ledde till många misstag. 
 

2.4 Misstag att undvika och vad som bör uppnås 
En övervägande del av de försök till organisationsförändringar som görs misslyckas och 
Kotter (1996) har under tio års tid följt hundra olika företag av olika storlek och med 
verksamhet i skilda branscher. Under denna forskning kunde Kotter konstatera att endast 
några procent av de organisationsförändringar som utfördes faktiskt lyckades. Enligt Kotter är 
det 8 olika misstag som vanligen begås av företag och organisationer under förändringsarbetet 
och de flesta av dessa misstag går att härleda till ett mekaniskt synsätt på organisationen. 
Betraktas organisationen istället som en organism är det möjligt att uppnå de 8 steg som 
Kotter (1996) tycker man ska sträva efter för att kunna genomföra en lyckad 
organisationsförändring. 
 
Misstag 1: Att tillåta alltför stor självbelåtenhet 

Ett av de allra vanligaste misstagen som begås vid organisationsförändringar är att 
styrgruppen i sin iver att genomföra förändringen glömmer bort att övertyga kollegor och 
andra som berörs av förändringen om de fördelar den ska leda till. Det är lätt att det 
beslutande organet har uppfattningen att de kan tvinga på sina anställda förändringar, vilket 
kan ge upphov till att personalen intar en försvarsställning. Uppkommer motstånd från 
personalen kan det åtminstone på kort sikt påverka resultatet negativt eftersom motstånd ofta 
leder till att arbetsmoralen sjunker (Kotter, 1996, s.12-13). 

 
Att sträva efter 1: Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 

Oavsett vilken typ av förändring som ska genomföras krävs det att de inblandade individerna 
samarbetar samt är beredda att arbeta hårdare än vanligt för att lyckas. För att personalen ska 
vara beredd att göra den ansträngningen krävs ett höjt angelägenhetsmedvetande så att 
personalen förstår vad deras möda ska leda till (Kotter, 1996, s. 43-58) 

 .   
Misstag 2: Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition 

Om personen eller gruppen som leder förändringen inte är tillräckligt starkt sammansatt 
kommer den förr eller senare att förlora sitt mandat. Om inte chefen, merparten av cheferna 
eller andra personer med mycket inflytande förespråkar förändringen utan istället motverkar 
förändringen kommer den part som har mest inflytande att vinna. Chansen att en förändring 
som inte har starkt stöd från högsta chefen skulle få ett lyckat genomförande är väldigt liten. 
Det som händer om den vägledande koalitionen är för svag är att förändringsprocessen 
självdör (Kotter, 1996, s. 13-15). 

 
Att sträva efter 2: Att skapa den vägledande koalitionen 
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För att skapa en stark vägledande koalition är det väsentligt att chefer från flera olika nivåer 
inom företaget är involverade. Personalen får större förtroende för styrgruppen, 
ledningsgruppen samt förslaget till organisationsförändring om de ser att många olika parter 
förespråkar det (Kotter, 1996, s. 59-74). 

 
Misstag 3: Att inte utvärdera visionens kraft 

Utelämnandet av vision är också ett misstag, utan en tydlig vision kan projektet lätt delas upp 
och gå i olika riktningar eller ingenstans alls. Många av de beslut som tas inom en 
organisation fattas ofta i tysthet mellan de som ingår i styrgruppen och när de anställda sedan 
ställs inför de utarbetade alternativen är det lätt att det uppstår en debatt som inte resulterar i 
något av värdet. En otydlig vision kan göra att energi och tid som hade kunnat användas för 
att producera något istället går åt till att diskutera saker rörande förändringen (Kotter, 1996, s. 
15-16). 
 
Att sträva efter 3: Att utveckla en vision och strategi 

Styrgruppen ska för övriga som är involverade skapa en framtidsbild, en vision om vad 
organisationsförändringen ska leda till på lång sikt. Kotter (1996) menar att personalen 
behöver se förändringen ur ett större perspektiv och inte fokusera på hur det påverkar dem i 
nuet samt att det är lättare att fatta gemensamma beslut med ett gemensamt mål (Kotter, 1996, 
s. 75-92). 

 
Misstag 4: Att inte nå fram med visionen 

Ineffektiv kommunikation är ett vanligt problem vid organisationsförändringar och det är tre 
mönster som är mest framträdande. Det första är att styrgruppen inte utnyttjar den interna 
kommunikationen till fullo. Styrgruppen har arbetat fram en bra vision, men lyckas inte få 
fram den på rätt sätt. Det räcker inte med att styrgruppen håller något möte eller skickar ut ett 
enstaka mail till personalen med visionen. En annan vanlig miss i kommunikationen är att 
möten hålls, men endast av högsta chefen. På kort sikt kan det fungera att det är högsta chefen 
som förespråkar förändringen, men på längre sikt krävs även medhåll från mellanchefer för att 
visionen ska vara slagkraftig. Det tredje misstaget som styrgruppen kan begå är att 
informationen om visionen når ut till alla inblandade, men några nyckelpersoner inom 
företaget uttrycker sitt missnöje med förändringen. Trots en tydlig vision kan 
nyckelpersonernas missnöje göra personalen tveksam till förändringen (Kotter, 1996, s. 17-
18). 
 
Att sträva efter 4: Att förmedla förändringsvisionen 

För att nå fram med visionen till alla som berörs av förändringen är det viktigt att budskapet 
är klart och tydligt och att visionen framförs flera gånger genom olika kanaler. Det är också 
viktigt att styrgruppen själv företräder visionen och lyssnar på sina anställda (Kotter, 1996, s. 
93-108). 
 
Misstag 5: Att låta hinder blockera den nya visionen 

Den nya visionen kan tas emot av personalen, men det kan finnas hinder som står i vägen för 
eget initiativ och ansvarstagande. Dessa hinder kan uppstå utifrån hur organisationens struktur 
ser ut. Är personalen alltför strikt uppdelad kan det leda till en minskad produktivitet och 
kundservice. Att organisationen har väl avgränsade avdelningar kan också göra att en 
förändring på en avdelning medför något sämre för en annan och om de anställda ställs inför 
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att välja mellan visionen och sitt eget intresse är det troligt att de väljer det egna. Ett sådant 
hinder kan vara tillräckligt för att stjälpa hela projektet (Kotter, 1996, s. 18-19). 

 
Att sträva efter 5: Att delegera för handlande på bred bas 

Under arbetet stöter man på en del motgångar och det är viktigt att ge personalen 
befogenheter att lösa dem själva (Kotter, 1996, s.109-122). 

 
Misstag 6: Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar 

En förändring är komplex och tar lång tid att genomföra samt kräver mycket ansträngning 
från personalens sida. För att hålla personalens motivation uppe krävs det att det finns 
kortsiktiga mål som är påtagliga. Felet många styrgrupper gör är att de fokuserar för mycket 
på det långsiktiga och slutliga målet och glömmer bort att uppmärksamma vad som händer på 
kort sikt. Personalen behöver se att deras ansträngningar leder någonstans annars kan 
medarbetarna ge upp eller motsätta sig förändringen om de inte tycker det händer något 
(Kotter, 1996, s. 19-20). 

 
Att sträva efter 6: Att skapa kortsiktiga framgångar 

Det är därför viktigt att visa framgångar i ett tidigt skede i form av små vinster för att 
motverka att personalen blir negativt inställda. För att göra det är det viktigt att styrgruppen 
erhåller bra kommunikationen med personalen om hur förändringsförloppet går. De kan inte 
anta att medarbetarna själva förstår vilka framgångar som görs (Kotter, 1996, s. 123-136). 
 
Misstag 7: Att ta ut segern i förskott 

Att det är viktigt att fira kortsiktiga framsteg är en sak, men att ge signaler om att det mesta av 
arbetet är gjort kan få stora konsekvenser. Nya rutiner är sköra och det tar mellan två och tio 
år tills en organisationsförändring är etablerad i företaget. Att avsluta förändringsprocessen 
för tidigt leder till att förändringen sakta men säkert går tillbaka till hur det var innan 
förändringen och efter några år är alla spår av förändringsarbetet borta (Kotter, 1996, s. 20-
21). 
 
Att sträva efter 7: Att befästa det som uppstått och skapa fler förändringar 

Det är viktigt att inte framställa små vinster som uppnås som att organisationsförändringen är 
genomförd. Styrgruppen behöver fortsätta att följa upp, utvärdera samt förändra inom 
organisationen även i framtiden. Det är också väsentligt att styrgruppen fortsätter att prata om 
förändringen med personalen även efter att organisationsförändringen är genomförd (Kotter, 
1996, s. 137-150). 

 
Misstag 8: Att underlåta att förankra förändringarna i organisationen 

När det gäller förankringen av förändringen är det främst två saker som företaget ska tänka 
på. För det första att tydliggöra hur attityder och beteenden har bidragit till ett bättre resultat 
och inte lämna det till personalen själva, för det finns en risk att de drar felaktiga slutsatser. 
Det är också viktigt att försäkra sig om att nästa generation av chefer fortsätter att jobba efter 
de nya normerna, annars kan förändringen försvinna efter några år (Kotter, 1996, s. 22-23). 

Att sträva efter 8: Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen 
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Resultatet av organisationsförändringen behöver införas som en norm i organisationen genom 
att ändra hela organisationskulturen för hur saker och ting ska gå till (Kotter, 1996, s. 151-
165). 
 
Genom att växla från att se på organisationen som en maskin och istället ställa den enskilda 
organismen i centrum och låta den känna sig delaktig uppnås enligt Kotter (1996) alla de steg 
som han menar är nyckeln till en lyckad organisationsförändring. Detta uppnåddes inte med 
den traditionella projektledningen, men inom den agila projektledningen sätts människan i 
centrum. 
 

2.5 Framväxten av agil projektledning 
Ordet agil betyder smidig och rörlig och har sina rötter i krissituationer där projekt har haft 
svårt att hinna klart till deadline. De nyckelfaktorer inom agil projektledning som bidrar till 
att projekt kan bli klara i tid trots att det kan se mörkt ut är att projektledare noggrant kollar 
upp hur de ligger till i projektet samt att de har möjligheter att göra snabba förändringar om 
det behövs, det vill säga arbetar utifrån en plan som är smidig och rörlig. Gustavsson har 
rapporterat om att när det visade sig att agil projektledning kunde rädda ett projekt ur en 
krissituation insåg man hur fördelaktigt det skulle vara att använda agil projektledning redan 
från början av projekt (Gustavsson, 2007, s. 18-19). 

 
Den agila projektformen uppstod inom systemutvecklingsbranschen som en motreaktion mot 
de traditionella principerna och framför allt mot all tid som lades ner på uppföljning och 
dokumentation. Systemutvecklarna ansåg att det skulle vara effektivare att använda tiden som 
lades på dokumentation på att utveckla själva it-systemen istället, eftersom att alla 
kravspecifikationer och förutsättningar som fanns från början av ett projekt ändå ändrades 
under arbetets gång. Systemutvecklarna ansåg att det var bortkastad tid att lägga ner mycket 
tid på dokumentation innan arbetet var klart (Gustavsson, 2007, s. 20). 

 
För att ha ett antal gemensamma principer och riktlinjer för de agila metoderna tog enligt 
Gustavsson (2007) några högt ansedda personer inom it-branchen fram “Det agila Manifestet” 
som beskriver vad som värdesätts inom agil projektledning. Framförallt är det individerna och 
deras samspel i projekt som är av intresse, det kommer före andra faktorer som metoder, 
processer och verktyg. En annan av huvudpunkterna i “Det agila Manifestet” är att 
kundsamarbete går framför kontraktshandlingar. Även de andra punkterna om riktlinjer och 
struktur är självklart viktiga och inget som kan slopas (Gustavsson, 2007 s. 20-23). 
 

2.6 Det agila projektets olika faser 
Den traditionella projektledningen och den agila projektledningen innehåller samma faser och 
de är utformade på följande sätt: 

 Förstudie: projektets ramar definieras 
 Planering: det bestäms hur projektet ska genomföras i teorin 
 Genomförande: projektet genomförs i praktiken 
 Överlämning: projektresultatet överlämnas 
 Avslut: eventuella resurser återlämnas och avslutande dokument skrivs på 

 
Det som däremot skiljer projektformerna åt är var tonvikten läggs inom de olika faserna. 
Inom det traditionella sättet att driva projekt läggs den största tyngden på förstudie, planering, 
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genomförande och avslut. Innan projektet sätts igång görs noggranna kravspecifikationer och 
dokumentationer. Det här är en metod som fungerar bra på stora projekt, men för lite mindre 
är det inte alltid optimalt. Ett problem som ofta uppstår inom traditionell projektledning är att 
när mycket tid ägnas åt förstudien tar det lång tid innan projektet är klart och det som kunden 
efterfrågar idag kanske inte alls är vad den behöver när projektet är klart (Singh, 2012, 
Gustavsson; 2011, s. 13-20). 

 
Det som främst utmärker det agila arbetssättet är att det svarar mer effektivt på förändring än 
det traditionella genom att det bara är effektmålet som är satt och vägen dit får ändra sig under 
projektets gång efter vad som anses lämpligt av de inblandade. En annan viktig del inom det 
agila arbetssättet är att de inblandade organiseras i team som ska ha kontroll över arbetet. Agil 
projektledning har även en betydligt effektivare kommunikation mellan alla intressenter, både 
genom att nå ut till alla inblandade i högre grad genom användning av olika 
informationskanaler samt i form av kontinuerlig kommunikation (Gustavsson, 2007, s. 43-44, 
75-77; Korkala, Pikkarainen & Conboy, 2009). Dessa teammedlemmar bör sedan få en 
projektvision i form av ett enkelt påstående, vilket har en kraftfull effekt på varje enskild 
medlems beteende (Augustine, Payne, Sencindiver & Woodcook, 2005).  

 
Andra saker som karaktäriserar en agil process är att det planeras för en kort tid åt gången 
genom utsatta delmål. Detta är enligt Kotter (1996) viktigt att uppmärksamma för att motivera 
personalen och visa dem att den tid de lägger ner på arbetet ger resultat. Involverandet av 
personalen, som det lagts tonvikt på i tidigare genomgångna teorier, är också en stor del i den 
agila projektledningen och enligt främst Kotters (1996) och Morgans (1999) teorier är 
delaktighet väldigt positivt för resultatet av en organisationsförändring. Delaktigheten är 
förmodligen en av de viktigaste anledningarna till att det agila arbetssättet blivit 
uppmärksammat och fått positiv respons på senare tid (Gustavsson, 2011, s.15-16). 
 
För att tydliggöra skillnaden mellan traditionell projektledning och agil projektledning görs en 
enkel exemplifiering av tillvägagångssättet i form av tårtbakning. Vid traditionell 
projektledning säger styrgruppen att det ska vara en prinsesstårta samt vilka ingredienser 
personalen ska använda sig av för att baka den. Vid agil projektledningen får projektgruppen 
istället bara instruktionen att de ska baka en tårta, därefter får personalen själva ta fram 
lösningen. Kortfattat är hela lösningen framtagen i ett tidigt skede vid traditionell 
projektledning, vid agil projektledning är enbart problemet definierat. Agil projektledning är 
alltså fördelaktigt när det inte i förväg går att förutspå hur omvärlden kommer att se ut när 
projektet är klart och enligt Radovic-Markovic (2012) förändras förhållandena i världen 
ständigt (Gustavsson, 2011, s. 13-16). 

 
2.7 Tidigare forskning på området 

2.7.1 Olika former av motstånd 
Det har tidigare gjorts mycket forskning på området om motstånd mot förändringar där 
forskare försökt kartlägga olika aspekter av fenomenet, exempelvis Schon (1972) med sitt 
uttryck dynamisk konservatism. En annan aspekt på fenomenet är de vanliga former av 
motstånd som brukar uppstå i form av: låg effektivitet, klagomål och aggression mot 
ledningen (Coch & French, 1948). Men naturligtvis kan det även förekomma acceptans till 
förändringen, antingen frivilligt eller genom tvång. Att uppnå acceptans är nödvändigt om 
personalen ska förändra sig så som efterfrågas (Kavanagh & Ashkanasy, 2006). Judson (1972, 
refererad i Bakka, Fivelsdal & Lindqvist, 2006, s. 286-287) har utformat en skala över vilka 
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olika uttryck motstånd kan anta hos de som är inblandade i en förändringsprocess samt delat 
upp dem i fyra olika kategorier. Termen motstånd, som hittills i denna text genomgående 
använts i negativ bemärkelse, kan även anta en positiv form. De fyra olika former som Judson  
kategoriserat är: 

 Accept: tar sig uttryck i att personalen stödjer arbetet, samarbetar entusiastiskt eller att 
personalen först samarbetar för att de känner press från ledningen och under arbetets 
gång inser att förändringen är bra och övergår i accept. 

 Likgiltighet: En form av passiv uppgivenhet eller att personalen har tappat intresse 
för att arbeta, alternativt att medarbetarna endast utför de uppgifter som de blir 
tillsagda att göra. 

 Passivt motstånd: motstånd där personalen visar sin missnöjdhet genom att bete sig 
omoget och stänga av från att ta in ny information 

 Aktivt sabotage: personalen gör aktivt motstånd genom att protestera, utföra 
minimalt arbete, dra ner tempot, göra medvetna fel eller annat medvetet sabotage. 

 
Många av de olika reaktioner av motstånd som kan uppstå vid förändring går att förutse och 
det är genom att utveckla sin kunskap om motståndets mekanismer som styrgruppen kan lära 
sig metoder för att minska motståndet. Coch och French (1948) utförde ett experiment för att 
bland annat ta reda på vad som kan göras för att motverka motstånd. De kom fram till att 
gruppmotstånd mot förändring kunde minskas eller till och med tas bort helt, genom att 
använda gruppmöten där ledningen kommunicerar anledningen till att förändringen ska göras 
och uppmuntrar gruppen att delta i planeringen av förändringen (Coch & French, 1948). 
Carnall (1990, refererad i Bakka, Fivelsdal & Lindqvist, 2006 s. 289) är inne på samma spår 
som Coch och French (1998) om att involverandet av personalen är en central del i att 
motverka motstånd och har efter det utformat en modell som kallas för hanteringsmodellen. 
Hanteringsmodellen tar upp viktiga aspekter som att styrgruppen ska stärka den självtillit som 
personalen har genom att ge dem relevant information om vad som är syftet med 
förändringen. Vidare är det viktigt att personalen får uppmuntran till att utveckla ny 
kompetens samt att testa sig fram på det nya territorium som den nu befinner sig i. Även att 
ge personalen kunskap så de känner att de behärskar och klarar av detta nya sätt att arbeta 
samt att styrgruppen lyssnar på personalens synpunkter om det nya arbetssättet. Något som 
verkligen kan omvandla den energi personalen lägger på motstånd till stöd är att involvera 
dem, det leder till högre motivation, bättre beslut samt större engagemang. Det kan dock 
finnas problem med att involvera medarbetarna och det är att motståndarna till 
organisationsförändringen får sina röster hörda samt att det är mer tidskrävande för alla parter. 

2.7.2 Derbys lärdomar från organisationsförändringar 
Derby har tidigare forskat kring förändringar med agil projektledning. Hon utgick ifrån 
ståndpunkten att det människor behöver i alla typer av förändringar är information, tid och 
stöd och att avsaknaden av det gör att förändringar misslyckas. Hon menade att chefer på alla 
olika nivåer kunde vara den bidragande faktorn till att förändringar lyckades. Syftet med 
hennes artikel var att sammanfatta praktiska sätt som chefer kunde stödja planerade 
förändringar på utifrån hennes egna erfarenheter av att observera, delta i och leda förändring. 
Resultatet blev ”A manager’s guide to supporting organizational change: 10 lessons 
learned” (Derby, 2006). De 10 främst lärdomarna som redovisas där är; 
 
Kommunisera en tilltalande anledning till förändringen 
Det människor vill veta är det varför som finns bakom förändringen, det vill säga anledningen 
till att saker ska göras annorlunda. Att enbart säga att en förändring ska göras är inte en 
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anledning som tilltalar människor. Om inte personalen förstår varför förändringen ska göras 
tänker de mest att det är något påhitt från ledningen. Även om målet med en förändring är bra 
tillför förändringar obekvämligheter och avbrott för de inblandade. Derby tar även upp ett bra 
och ett dåligt exempel på hur cheferna kan förmedla detta varför till sina medarbetare. En 
dålig anledning är att chefen säger att förändringen ska genomföras som en 
födelsedagspresent till honom medan en bra anledning innehåller en problembakgrund, en 
vision och ett tillvägagångssätt. 
 
Kommunicera formalitet och informalitet 
När det kommer till förändring är formell kommunikation som möten och meddelanden inte 
tillräckligt. Personalen behöver också veta hur deras vardag kommer påverkas av 
förändringen. Den informationen bör ges av mellancheferna i form av både gruppmöten och 
enskilda samtal. För att människor ska kunna ta till sig information behöver de oftast höra nya 
idéer flera gånger. Förändring är något som tar tid att ta till sig och det sker inte över en dag. 
Genom att personalen både hör och pratar om hur företagets mål ska stödjas av förändringen 
får de en mental övning i hur de ska kunna jobba efter det nya arbetssättet. 
 
Personifiera meddelandet: Vad betyder det här för mig? 
Människor vill veta hur förändringen direkt påverkar just deras jobbsituation. Innan 
personalen vet vad som kommer att hända med deras arbetsuppgifter samt om de ens kommer 
att finnas kvar kan de dra sig tillbaka i oro. Med det följer att deras energi varken används till 
förändringen eller något annat av värde för företaget. 
 
Erkänna det okända 
Att ledningen bara kommunicerar när den vet någonting fungerar inte i en 
förändringssituation. Människorna fyller då i tomrummen själva med sina värsta farhågor. Det 
är istället bättre om cheferna svarar att de inte vet eller att de ska ta reda på det, allt är bättre 
än tystnad. 
 
Leta upp rykten och fyll i tomrummen 
Under en förändring finns inte all information från början och det är lätt att rykten sprids och 
uppfattas som fakta. Det chefer kan göra för att undvika att rykten sprids är att fråga 
personalen vad det senaste skvallret är och genom det få en chans att rätta till felaktig 
information. Rykten kan dock även vara bra genom att det ger ledningen en indikation om vad 
medarbetarna oroar sig för samt vilken information de har svårt att hitta.  
 
Lev som du lär 
Chefer måste också agera efter de förändringar som de begär av personalen. Derby tar upp ett 
exempel om att chefen säger att företaget måste göra nedskärningar av utgifter så som 
friskvårdsbidrag på grund av budgeten. De flesta mellancheferna förstod anledningen till det 
till dess att chefen skulle börja omdekorera sitt eget kontor. Sedan finns det även 
sammanhang när chefer gör saker som inte verkar stämma överens med vad som lärs ut, men 
egentligen gör det och då är det viktigt att de förklarar för sina medarbetare. Ett annat av 
Derbys exempel på det var att man kan tro att ett företagsplan är en onödig utgift, men att det 
efter finansiella uträkningar visar att det sparar pengar. 
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Uppmärksamma och bygg på det människor värderar 
Vid förändring kämpar människor för att behålla det de värderar mest, de ändras inte baserat 
på logik utan efter vad de värderar. Det är dock inte alltid lätt för människor att sätta fingret 
på vad de värderar mest i sitt arbetsätt. Derby upptäckte att ett sätt att få fram den 
informationen var att fråga medarbetarna vilka styrkor de upplevde med det gamla arbetssättet 
och hur de styrkorna passar in med det nya arbetssättet. 
 
Återinrama motstånd 
En viktig informationsskälla kan vara att undersöka vilken respons förändringen ger från de 
inblandade. Vilken relation anställda och chefer har till varandra påverkar de anställdas vilja 
att ta till sig information och gå igenom organisationsförändringen. En annan sak som 
påverkar personalens respons är tidigare erfarenheter av förändring. Har de varit med om ett 
misslyckat förändringsförsök är chansen stor att de är negativt inställda och det är då bra om 
ledningen frågar dem vad som var dåligt förra gången och genom det drar nytta av 
personalens tidigare erfarenheter.  
 
Människor motsätter sig inte förändring, de motsätter sig tvång 
Människor väljer att genomgå stora förändringar hela tiden, till exempel att gifta sig och 
skaffa barn. Derby menar därför att det inte är själva förändringen som människan hatar utan 
tvång om att förändra. Blir människan tvingad gör den motstånd oavsett storleken och 
betydelsen av förändringen. Derby exemplifierar detta med den arbetsgrupp som gick med på 
att testa att jobba efter en agil metod utan problem, men när chefen sedan sa att de inte fick 
använda en medtagen kaffekanna utan att den skulle ersättas med en kaffemaskin sa de ifrån. 
Att tvinga någon annan att ändra på sig är enligt Derby omöjligt, men det man kan göra är att 
lägga fram anledningarna, uppmärksamma känslor, ge stöd och ge människorna en chans att 
välja förändringen.  
 
Empatisera 
En förändring medför förlust av olika slag som till exempel förlust av rutiner och relationer 
och dessa förluster inger känslor hos personalen. Att ledningen låstas som att de känslorna 
inte finns får inte personalens känslor att försvinna. Det kan istället vara bra att prata med 
dem och lyssna på vad de har att säga.   
 
   
2. 8 Sammanfattning 
Under arbetet med teorierna framkom sammanfattningsvis fyra teman: 

 Motståndets uttryck: baserar sig på Judsons (1972, refererad i Bakka, Fivelsdal & 
Lindqvist, 2006, s. 286-287) fyra olika former av uttryck, där ett av motstånden anses 
som positivt och de andra som negativa. 

 Kotters 8 steg: handlar om hur väl styrgruppen lyckats undvika Kotters (1996) olika 
misstag samt om och i så fall hur de uppnått Kotters (1996) mål för en lyckad 
organisationsförändring. Misstagen som begås går att koppla till Morgans (1999) 
maskinmetafor och Christensen och Kreiners (1991) teori om traditionell 
projektledning. De steg som Kotter (1996) tycker man ska sträva efter går att koppla 
till Morgans (1999) organismmetafor och agil projektledning. 

 Delaktighet: Det Morgans (1999) organismmetafor, Kotters (1996) steg, teorierna om 
hur motstånd minskas samt agil projektledning framförallt har gemensamt är 
delaktighet. 
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 Agil projektledning: Infattar de aspekter som Morgan (1999), Kotter (1996) samt 
teorierna om minskat motstånd belyser som viktiga för en lyckad organisation. Det 
innefattar även hur agil projektledning går till vilket bland annat beskrivs av 
Gustavsson (2007, 2011) och Singh (2012).  
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs först hur förförståelse har påverkat uppsatsen och sedan redogörs för 
val av metoder och tillvägagångssätt för att läsaren ska förstå hur själva undersökningen har 
gått till. Även aspekter som etik och metodkritik diskuteras. 

 

3.1 Förförståelse 
Ämnesvalet att skriva om agil projektledning kommer från det faktum att det kombinerar de 
två intresseområdena management och systemvetenskap. Den förförståelse som innehades 
innan uppsatsarbetet är relativt liten. Agil projektledning har berörts under 
systemvetenskapliga kurser som genomgåtts medan organisationsförändring var ett nytt ämne. 
Sala kommun och dess organisationsförändring fanns lite insikt i eftersom kommunchefen är 
min far, men jag har försökt att inte låta det påverka min tolkning utav materialet. Denna 
personliga kontakt gav å andra sidan möjlighet till informella samtal vilket gett mig djupare 
kunskap om det undersökta fenomenet. Eftersom inga kontroversiella ståndpunkter 
rapporterades anser jag att den privata relationen inte påverkat uppsatsen nämnvärt i negativ 
bemärkelse. 

 
3.2 Val av undersökningsmetod 
Det finns i huvudsak två olika metoder att välja mellan för att ta fram det material som 
behövdes för att svara på de valda frågeställningarna. Den ena är kvantitativ metod som är 
fördelaktig om mätbara resultat önskas, vilket dock inte är relevant i denna studie eftersom 
det istället är en företeelses kvalitéer som ska beskrivas. Det som undersöks är hur den agila 
metoden bidragit till att motståndet varit litet samt för- och nackdelarna med att tillämpa en 
agil projektledning vid organisationsförändringar, dock utan att mäta hur mycket mindre 
motståndet blivit. Utifrån de aspekterna anser jag den kvalitativa metoden mer lämplig för 
denna studie (Eneroth, 1984, s. 36-38, 76-78). Den kunskapsmodell som användes är en 
deduktiv ansats eftersom studien utgår från teorier av välrenommerade forskare inom bland 
annat organisationsförändringar och agil projektledning för att skapa de frågeställningar som 
ligger till grund för datainsamlingen. Även genom att den insamlade datan har bearbetats efter 
de teman som ges av teorierna gör att jag har använt mig av en deduktiv ansats. Detta för att 
kunna hitta svar på de utvalda frågorna. Nackdelen med att använda detta arbetssätt är att det 
är svårt att finna nya begrepp, mönster eller att göra nya upptäckter. (Bryman & Bell, 2005. 
s.23-26). Eftersom jag vill förstå och tolka bland annat vilken påverkan den agila metoden har 
på företeelsen motstånd och inte finna någon absolut sanning har studien gjorts efter ett 
hermeneutiskt synsätt. Genom att tolka materialet och ta hänsyn till sådant som röstläge, 
gester och liknande blir resultatet som framkommer av undersökningen mer korrekt (Bryman 
& Bell, 2005, s.29-30). 

 
Undersökningen har som tidigare nämnts utförts på Sala kommun. Att välja en unik händelse 
som har en definierad tidpunkt och plats är att göra en fallstudie (Yin, 2007). Givet den 
befintliga tidsramen har valet av ett enda fall tillåtit ett större djup och mer detaljerad 
information än vad som skulle ha framkommit vid val av fler fall. En fallstudie är den 
vanligaste undersökningsformen att använda sig av inom kvalitativ forskning, nackdelen är 
dock att det enligt bland annat Patel och Davidsson (2003) inte går att generalisera slutsatser 
som baseras på ett enda fall. 
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3.3 Perspektiv 
Uppsatsen har avgränsats genom att det på förhand valts perspektiv som anses lämpliga givet 
problemet. De perspektiv som valts är styrgruppens, personalens och fackets och deras 
uppfattning om hur det har varit att involvera personalen vid organisationsförändringen. 
Genom att utgå från dessa perspektiv genomgående i uppsatsen behövs inte material som 
förklarar problemet från något annat perspektiv, vilket ger ett mer fördjupat svar på 
frågeställningarna (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 17-18). Styrgruppens, personalens 
och fackets perspektiv är valt eftersom det är vad som håller personalens motstånd nere som 
ska härledas. För att göra det anser jag att det är viktigt att studera personalens motstånd ur 
olika synvinklar. Det hade även gått att tillämpa perspektiv från exempelvis invånarna i 
kommunen. 

 
3.4 Tillvägagångssätt 
Enligt Eneroth (1984) och Yin (2007) ska urvalet vid kvalitativ forskning inte ske 
slumpmässigt utan urvalspersonerna ska handplockas för att ge bredast möjliga utgångspunkt. 
Därför valdes ett strategiskt urval där de som intervjuades som representanter för styrgruppen 
var kommunchefen och personalchefen. Även vid valet av facklig representant gjordes ett 
strategiskt urval. Personen som valdes är med i den centrala samverkansgruppen, vilket är den 
högsta fackliga gruppen i kommunen och därmed ansåg jag att den personen borde ha en bra 
överblick över personalens upplevelser och synpunkter. När det gällde urvalet av 
representanterna för personalen ombads personalchefen att välja ut fyra personer som hon 
utifrån det givna problemet ansåg lämpliga. Anledningen till att jag bad henne att välja 
urvalspersoner var för att jag ville intervjua de som varit tillräckligt insatta i arbetet för att 
kunna svara på mina frågor. Hon kunde också ta de personer som hon visste hade möjlighet 
att ställa upp på intervjun och jag bedömde även att det var större chans att intervjupersonerna 
skulle vilja ställa upp på intervjun när de kände att personalchefen tyckte att det var okej. 
Nackdelarna med att personalchefen valde urvalspersonerna är att resultat kan bli vinklat om 
hon har kunnat förutspå vad urvalspersonerna ska svara och utefter det valt personer som hon 
tror skulle ge de svar hon önskat. Jag tycker dock att jag motverkat denna eventuella 
snedvridning genom att även intervjua en av de högst uppsatta fackliga representanterna. Jag 
kan på så vis jämföra om den personens övergripande uppfattning av personalens upplevelse 
av processen stämmer överens med uppfattningarna hos de personalrepresentanter som 
personalchefen valde ut.  
 
Inför utförandet av intervjuerna skapades en intervjuguide eftersom jag ansåg att semi-
strukturerade intervjuer var ett passande tillvägagångssätt. De viktigaste aspekterna var 
klargjorda innan intervjun samtidigt som följdfrågor kunde ställas, samt att noggrannare 
förklaringar kunde ges om nödvändigt (Bryman & Bell, 2005, s. 363-364). Som ett exempel 
på det förklarade jag vad de olika termerna av motstånd innebär enligt Judsons (1972, 
refererad i Bakka, Fivelsdal & Lindqvist, 2006, s. 286-287) teorier samt var noga med att 
påpeka att den första formen av motstånd uppfattades som positiv även om ordet motstånd 
associeras med något negativt. Eftersom styrgruppen, facket och personalen ser på 
förändringen från olika håll konstruerades tre intervjuguider, se bilaga 1, bilaga 2 & bilaga 3. 
Frågorna som ställdes är utformade efter de råd som Bryman och Bell (2005) pekar ut 
eftersom bästa möjliga data bör utvinnas från intervjuerna. Till exempel är ett av råden att 
språket som används ska vara lätt för intervjupersonerna att förstå. Hade intervjuguiden 
innehållit långa frågor fyllda med facktermer hade det funnits en risk att respondenterna 
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svarat felaktigt eller inte lämnat något svar alls om de inte förstått frågan. 
 
3.4.1 Etiska riktlinjer 
Inför intervjuförfarandet är det främst de fyra etiska riktlinjerna informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll som ska finnas i åtanke och dessa har 
beaktas. Innan intervjun delades frågorna ut till intervjupersonerna för att ge dem tid att 
förbereda sig och tillfälle att kontrollera om det fanns några oklarheter i vad som skulle 
utvinnas genom intervjuguiden. Genom att informera intervjupersonerna om syftet och 
upplägget följdes den etiska riktlinjen om informerat samtycke. Intervjupersonerna erbjöds 
även att få se sammanställningen och analysen av sina intervjuer, vilket alla var intresserade 
av att göra. Nackdelen med att avslöja syftet och frågorna i förväg är att svaren kan bli 
förkonstruerade och på så sätt påverka trovärdigheten i uppsatsen, men eftersom även 
riktlinjen gällande konfidentialitet följdes sågs ingen anledning till att personalen inte skulle 
våga säga vad de tycker eftersom det är omöjligt för utomstående att peka ut fyra personer 
bland cirka 2000. Visserligen visste personalchefen om det, men hon hade gett dem sitt 
medgivande att delta i intervjuerna och personalen borde då känna att det är okej att delta. 
Skulle personalens svar skilja sig avskevärt från facket går det dock att diskutera om 
personalen svarat sanningsenligt.  Personalchefen och kommunchefen är däremot lätta att 
identifiera, men inte vem av dem som säger vad. Jag gav dem dock valmöjligheten att välja 
om kommunen skulle vara anonym eller inte, vilket personalchefen fick välja eftersom 
kommunchefen tycker att frågor rörande personalen ingår i hennes uppgifter. Genom att 
namnet på kommunen inte anonymiserades godkände de att de eventuellt var identifierbara. 
Vad gäller facket är det en på sju att identifiera urvalspersonen, varför det bara skulle gå att 
spekulera kring vem som blev intervjuad. Utifrån de olika aspekterna ansåg jag att mer 
uttänka och mer kvalitativa svar kunde insamlas om respondenterna fick läsa frågorna i 
förväg. Vad det gäller den tredje etiska riktlinjen, konsekvenser, kan det vara känsligt för 
deltagarna att framföra sina synpunkter inför ledningen, vilket har mildras genom 
anonymiteten. Den sista riktlinjen är vilken roll författaren spelar när det gäller vetenskaplig 
kvalitet på studien och forskningens oberoende. Jag anser att studien har uppnått vetenskaplig 
kvalitet genom att det är noggrant beskrivet hur hela studien gått till. Forskningens oberoende 
går att diskutera eftersom kommunchefen är min far, men då medvetenhet har funnits om det 
genom hela studien anses ändå att distans hållits till detta. Genom det borde anledningarna till 
att författaren själv påverkat uppsatsen negativt ha motverkats (Kvale, 2009, s.87-92). 

 
3.5 Insamlande och bearbetning av material 
Vid utförandet av intervjuerna intervjuades alla respondenter enskilt. En bandspelare 
användes för att spela in hela konversationen samtidigt som anteckningar togs. Efteråt 
transkriberades allt inspelat material för att säkerställa att det uppfattats och tolkats på rätt 
sätt. Citat som är relevanta för att belysa resultatet är enligt Langemar (2008) bra att välja ut 
och så gjordes därför vid resultatredovisningen. 

 
Datan som insamlats under intervjuerna har analyseras tematiskt på basis av de teman som 
beskrevs i teorikapitlet. Fördelar med en tematisk analys är att den är flexibel och användbar, 
vilket möjliggör en detaljrik och komplex analys. Med en tematisk analys får även materialet 
en bra struktur och blir lättöverskådligt (Braun & Clarke, 2006).  De teman som använts är 
motståndets uttryck, Kotters 8 steg, delaktighet och agil projektledning. Dessa teman kommer 
användas både i empirikapitlet och i analyskapitlet. 
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3.6 Val av teorier 
Det gjorts en jämförelse mellan teorier för agil projektledning med teorier för att lyckas med 
organisationsförändringar. De tryckta källorna som använts i uppsatsen är lånade från 
Uppsalas Universitetsbibliotek, Almedalsbiblioteket samt Umeå Universitetsbibliotek där 
böckerna hittats genom respektive biblioteks databaser. Artikelsökningar har gjorts i Business 
source premier samt Google scholar. Sökord som använts för att hitta material till uppsatsen 
har främst varit agil, organisationsförändring och motstånd. Trots omfattande sökningar i 
databaser har i princip inget material påträffats för sökorden organisationsförändring 
tillsammans med agil projektledning. Vid mer detaljerade sökningar när även orden kommun 
och motstånd tagits med har det inte blivit något utfall av relevans alls. Sökningarna 
genomfördes på både svenska och engelska.  

Det material som jag fick fram genom mina sökningar studerade jag sedan noga för att se 
vilka paralleller som kunde dras mellan agil projektledning och andra organisationsteorier för 
att lyckas genomföra en lyckad organisationsförändring. Jag har också försökt hitta paralleller 
mellan agil projektledning och teorier om vad som håller motståndet nere vid förändring.  

 
3.7 Metodkritik 
Gällande den kvalitativa metod som användes finns det en del aspekter som ska beaktas vid 
datainsamlingen för att undvika att det uppstår problem. Detta gäller dock inte validitet och 
reliabilitet i samma utsträckning som vid en kvantitativ undersökning. Det som istället är 
viktigt att tänka på är att utnyttja den kvalitativa metodens mångtydighet till sin fullo samt att 
utnyttja relationen mellan användaren i förhållande till respondenterna, det vill säga att man 
kan komma djupare i svaren genom tillexempel följdfrågor. Ett annat problem som kan uppstå 
är författarens förståelse samt inlevelse i förhållande till datan. Även vid urvalet av 
undersökningsobjekt kan det vara svårt att hitta olika situationer och personer som speglar fler 
åsikter än bara de utvalda. Enligt Eneroth (1984) är det viktigaste att vara medveten om vilka 
problem som finns för att kunna minimera dem och eftersom dessa problem har funnits i 
åtanke under undersökning bör problemen ha kunnat begränsas. Att teoridelen gjordes först 
medförde en förståelse i ämnet och tillät att metoden utnyttjades på ett bra sätt (Eneroth, 
1984, s.59-64). De frågor som ställdes till respondenterna kunde ha varit fler samt formulerats 
annorlunda för att komma djupare in på problemet. Utifrån valda teorier och 
problemformuleringen bör frågorna trots detta ha genererat ett tillräckligt bra material för att 
möjliggöra att frågeställningarna besvaras. 

 
De källor som har använts är främst litteratur skriven av etablerade författare inom respektive 
ämnesområde. Det valet gjordes grundat på att vetenskaplig litteratur skriven av väl ansedda 
författare kändes pålitlig och tillförde uppsatsen mest trovärdighet. Den information som 
hittats har även kontrollerats och jämförts med andra källor för att undersöka om materialet 
var korrekt. Även om författarna är respekterade inom sina specifika områden kan de ha låtit 
personliga åsikter påverka sitt material och det är därför viktigt att få olika synvinklar på 
teorier. När det gäller internetkällor har de endast använts som kompletterande material till 
tryckta källor eftersom källor på internet ska betraktas mer kritiskt då informationen kan vara 
vinklad till hemsideägarens fördel. 
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4. Empiri 
Här ges först en sammanfattning av organisationsförändringen i Sala kommun och sedan 
pressenteras resultatet från intervjuerna. 
 
4.1 Organisationsförändringen i Sala kommun 
Sala kommun är en organisation med cirka 2000 anställda. I januari 2011 började kommunen 
genomföra en organisationsförändring med hjälp av agil projektledning och de tre första 
faserna, förstudie, planering och genomförande, blev klara i juni 2012. Kommunen är nu inne 
i överlämnandefasen och både den och avslut ska vara klara till januari 2013. 
Förändringsarbetet startade genom att kommunchefen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 
lämna förslag till en ny organisation med målet att kommunen skulle bli effektiv, enkel och 
medborgarvänlig. Kommunchefen tillsatte en styrgrupp bestående av honom, ekonomichefen 
och personalchefen. Styrgruppen genomförde sedan en övergripande trendspaning bland 
Sveriges 290 kommuner för att få idéer om hur Sala kommun skulle genomföra sin 
organisationsförändring. Styrgruppen fann positiva exempel från ett trettiotal andra 
kommuner där merparten förändrat sin organisation genom starkare politisk styrning, det vill 
säga genom att koncentrera strategiska frågor till kommunstyrelsen samt öka dialogen med 
medborgarna. Organisatoriskt innebar den trend som styrgruppen identifierade att 
kommunerna minskade antalet nämnder och förvaltningar. (Jan-Olof Friman, 3 augusti, 2012) 
 
Under den översiktliga trendspaningen hittade styrgruppen inga modeller eller beskrivningar 
på hur andra kommuner gått tillväga med organisationsförändringen. Utifrån styrgruppens 
tidigare erfarenheter av projekt och organisationsförändringar bestämde styrgruppen att de 
skulle jobba utifrån agil projektledning. Detta motiverades enligt kommunchefen av att 
styrgruppen ville framkalla medarbetarnas initiativkraft och förmåga att bidra med 
konstruktiva lösningar på kända och okända problem (Jan-Olof Friman, 3 augusti, 2012). 
 
Under förändringsarbetet fanns det tre nivåer av beslutsfattande: styrgruppen, tre olika 
ledningsgrupper och tolv arbetsgrupper. Styrgruppen hade en referensgrupp 
i form av den centrala fackliga samverkansgruppen och använde kommunens 
förvaltningschefsgrupp för dialog och granskning. I respektive ledningsgrupp ingick 
arbetsgivarrepresentanter och personal utsedda av de fackliga organisationerna. Personerna i 
ledningsgrupperna fick sedan tillsätta arbetsgrupper bestående av den personal som jobbade i 
respektive förvaltning, vilka fick anmäla intresse att delta. (Jan-Olof Friman, 3 augusti, 2012) 
 
Arbetsprocessen gick sedan ut på att förslag till förändringen skulle tas fram löpande genom 
agila processer för att delbeslut skulle kunna fattas och de förslag som framkom rapporterades 
sedan till kommunstyrelsen som var det beslutande organet. Under hela förändringsarbetet 
informerade kommunchefen samtlig personal via nyhetsbrev medan det hölls ett antal möten 
för direkt berörd personal där ledningsgruppen samt arbetsgrupperna redovisade sitt arbete. 
Det sammanlagda antalet medarbetare som ingick i ledningsgruppen och arbetsgrupperna var 
nästan 100 stycken (Jan-Olof Friman, 3 augusti, 2012). 

 
4.2 Intervjupersonerna 
För att följa de etiska riktlinjer om konfidentialitet är resultaten anonymiserade genom att 
undersökningspersonerna i styrgruppen benämns Ledare A och Ledare B. De personer som 
representerar personalens svar tituleras Personal A, B, C och D. Den fackliga representanten 
kallas för Facket A och dessutom hålls empirikapitlet könsneutralt. I detta kapitel redovisas 
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styrgruppens, personalens och fackets svar var för sig och i analyskapitlet kommer svaren att 
analyseras mot varandra samt mot de teorier som tagits upp. De teman som framkommit i 
teoridelen: motståndets uttryck, Kotters 8 steg, delaktighet och Agil projektledning, kommer 
att användas genomgående i empiri- och analyskapitlet. 

 

4.3 Styrgruppen 

4.3.1 Motståndets uttryck 
Båda representanterna för styrgruppen gav var sin utförlig beskrivning över de former av 
motstånd som noterades under förändringsarbetets gång. Ledare A förklarade att det från 
början var många i personalen som frågade hur förändringen skulle bli, de flesta i personalen 
förstod inte att de hade stora möjligheter att påverka förändringsarbetet. Med tiden, när 
personalen insåg detta, mycket tack vare de arbetsgrupper som de ingick i, övergick 
personalen till att acceptera situationen. Ledare B hade en betydligt utförligare kommentar 
angående motståndet “alla ovangivna reaktioner har i någon utsträckning funnits med i vårt 
arbete”. Den första reaktionen som styrgruppen hade stött på bland personalen var 
misstänksamhet och skepticism blandat med nyfikenhet och förändringsvilja. 
Arbetsgrupperna hade velat se facit från början och tyckte att det kändes ovant att vara med 
och föra en dialog som påverkade utvecklingen innan beslut. Ledare B sade även att de flesta i 
personalen trodde att beslutet för organisationsförändringen redan var taget och personalen 
ville veta vad beslutet var. En vanlig fråga som uppkom från metarbetarna vid starten av 
projektet var ”och hur har ni tänkt att det ska bli med …?” Det kunde styrgruppen inte svara 
på eftersom meningen med arbetssättet var att de tillsammans skulle forma utvecklingen efter 
hand. 
 

4.3.2 Kotters 8 steg 
I detta avsnitt redovisas en jämförelse mellan tillämpningen av agil metod i Sala kommun och 
Kotters 8 steg. Det ställdes en fråga kopplad till varje steg och för att få en bra översikt över 
intervjusvaren har varje misstag samt vad som ska strävas efter skrivits ut innan dem.  

 

1. Att tillåta alltför stor självbelåtenhet/Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 
Båda Ledare A och B var överens om att styrgruppen tydligt framfört ledorden för 
förändringen: “effektiv, enkel och medborgarvänlig”.  

 

2. Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition/Att skapa den 
vägledande koalitionen 
Vad gällde sammansättningen av styrgruppen sade Ledare B att deras organisation styrs av 
lagar, avtal samt politiska beslut. Som högsta tjänsteman var det kommunchefen som fick i 
uppdrag från politikerna att förmedla och verkställa i förvaltningsorganisationen. Det var även 
kommunchefen som sedan fick redovisa tillbaka till politikerna, vilket gjorde att Ledare B 
tyckte det var naturligt att kommunchefen blev projektledare för styrgruppen, 
ledningsgrupperna och arbetsgrupperna för att kunna hålla ett helhetsperspektiv. I 
ledningsgrupper ingick även förtroendevalda fackliga representanter, vilka var viktiga 
nyckelpersoner, eller medarbetare som styrgruppen utsåg. Ledare A ansåg att 
ledningsgruppen representerade personalgrupper med stor samlad kompetens, “Kompetens 
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som är vår viktigaste framgångsfaktor eftersom vi är en tjänstebaserad organisation”. Både 
Ledare A och B ansåg att en blandad kompetens är en förutsättning för att lyckas med en 
organisationsförändring samt för att få ett mer täckande perspektiv över den. Styrgruppen 
tyckte också att det var viktigt att ständigt utveckla förmågan att hålla en konstruktiv dialog 
baserad på tillit och respekt mellan den vägledande koalitionen och medarbetarna. Ledare B 
sade: “Vi är inte motparter i det här sammanhanget, vi är samarbetspartners med samma 
intresse av ett lyckat resultat”. 

 
3. Att inte utvärdera visionens kraft/Att utveckla en vision och strategi 
En långsiktig vision för organisationsförändringen framfördes av styrgruppen både muntligt, 
skriftligt och i dialog. Styrgruppen hade möten löpande där de förmedlade till personalen hur 
långt i processen förändringsarbetet hade kommit och de framförde hela tiden ledorden 
“effektiv, enkel och medborgarvänlig”. Ledare B tillade även: “Sedan har det även skrivits 
löpande i vår personaltidning om förändringsarbetet”. 
 

4. Att inte nå fram med visionen/Att förmedla förändringsvisionen 
Att styrgruppen lyssnade på personalens idéer instämde de båda intervjuade representanterna 
helt in på och Ledare A gav följande exempel. Personalen fick trendspana på om Sala 
kommun skulle införa tjänstegarantier i likhet med många andra kommuner. En tjänstegaranti 
betyder att anmälaren av ett ärende får en generell sluttid på hur lång tid en sådan typ av 
ärende brukar ta. Under trendspaningen upptäckte personalen att förslaget om en generell 
tjänstegaranti inte fungerade lika bra som de först trott och personalen kom istället med ett 
bättre förslag. Den nya lösningen blev att varje fall får en egen personlig garanti för hur lång 
tid deras ärende kommer ta att handlägga, istället för att få en generell handläggningstid 
eftersom att alla ärenden av samma karaktär inte alls behöver ha samma omfattning. 
 

5. Att låta hinder blockera den nya visionen/Att delegera för handlande på bred bas 
Både Ledare A och B tog upp samma exempel på hur personalen fick ta personligt ansvar, 
vilket var genom de olika arbetsgrupperna. Styrgruppsrepresentanterna ansåg att 
arbetsgrupperna gav personalen stort mandat och stora möjligheter att påverka 
organisationsförändringen utifrån de uppdrag medarbetarna hade i de olika arbetsgrupperna. 
Styrgruppen tydliggjorde hur personalen fick ta personligt ansvar genom att vidare förklara att 
arbetsgrupperna arbetade med arbetsprocesser för att föreslå nya sätt att jobba i kvalificerade 
sådana. Det gick till så att de medarbetare som ingick i arbetsgrupperna levererade förslag till 
förändringar och förslag till lösningar på problem. En del problem var styrgruppen medvetna 
om redan från början och andra uppmärksammade personalen under arbetets gång. 
 
6. Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar/Att skapa kortsiktiga 
framgångar 
Styrgruppen var noga med att informera både muntligt och skriftligt om de kortsiktiga 
delmålen under hela processen, muntligt till den personal som var direkt berörd och skriftligt 
till resterande så att alla medarbetare fick ta del av fattade beslut. Ledare B berättade även att 
kommunchefen samlade berörd personal i biografen några gånger för att ge en lägesrapport. 
Lägesrapporten innehöll information både från styrgruppen och från ledningsgrupperna samt 
att det fanns möjlighet för medarbetarna att ställa frågor. 
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7. Att ta ut segern i förskott/Att befästa det som uppstått och skapa fler förändringar 
När det kom till slutförandet av organisationsförändringen sade båda i styrgruppen att den är 
klar i januari 2013. Ledare B tillade att: “för fortsatt framgång behöver Sala kommun, liksom 
alla organisationer, ständigt ses över och anpassas till aktuella förutsättningar för att på 
bästa sätt möta medborgarnas och omvärldens krav och förväntningar på ett kostnadseffektivt 
sätt”.  
 

8. Att underlåta att förankra förändringarna i organisationen/Att förankra de nya 
inställningarna i företagskulturen 
Intervjun gick sedan vidare in på hur organisationsförändringen var integrerad i 
organisationen. Ledare A och B sade att det som hänt än så länge var att nya funktioner hade 
startat upp genom att nya chefer tillsatts samt att arbetsuppgifter utfördes på ett nytt sätt. 
“Man jobbar inte på som vanligt nu när det gäller det som medborgarna kommer i kontakt 
med” uttryckte sig Ledare A. 

 
4.3.3 Delaktighet 
Ledare A och B gav varsitt exempel på hur personalen fick vara delaktig vid förändringen. 
Ledare B berättade att personalen fick samla intryck från goda och mindre goda exempel på 
organisationsförändringar i sina respektive nätverk samt andra kanaler. Dessa exempel 
samlades sedan i ett Powerpointbildspel som redovisades på arbetsgruppens möten och för 
annan berörd personal. Utöver bildspelen sade Ledare B att det också fanns en 
förslagsbrevlåda via mail som registrator, kommunchef och personalchef bevakade. I 
förslagsbrevlådan kunde alla medarbetare lämna sina förslag och synpunkter. Via den kanalen 
fick de in kring 20 förslag. Det var dock inte den primära kanalen utan de flesta förslagen 
gavs muntligt och ledare A uppskattade att de fick in drygt 100 förslag genom 
arbetsgrupperna. Ledare A exemplifierade att personalen fick vara delaktig genom att de 
förtroendevalda personalrepresentanterna var med i en referensgrupp när det gällde 
övergripande frågor samt att referensgrupperna var ansvariga för att välja ut annan personal 
som skulle delta i de olika arbetsgrupperna. Ledare A gav även många olika exempel på 
förslag från personalen som genomförts, exempelvis: 

 att några bygglovshandläggare turas om att vara byggrådgivare till allmänheten och 
med tidsbokning via bland annat hemsidan 

 att tjänsten som energirådgivare flyttades från byggenheten till medborgarkontoret  

 att tjänsten som alkoholhandläggare flyttades från vård och omsorg till 
samhällsbyggnadskontoret 

 att tjänsten som konsumentrådgivare flyttades från vård och omsorg till 
medborgarkontoret 

 att komplicerade ärenden från medborgare och företagare ska processkartläggas för en 
säkrare och effektivare handläggning 

 att kommunen ska erbjuda tjänstegarantier utifrån varje enskilt ärende i stället för 
generella garantier. 

 att upphandlarfunktionerna ska tillhöra centrala ekonomikontoret och att 
upphandlingsansvaret tydliggörs 

 att sårbarheten för sekreterarfunktionerna åtgärdas 
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 att representanter för personalen har studerat hur LEAN kan införas i hela den 
kommunala organisationen 

 att de anställda vill ha tydligare verksamhetsmål och färre mål 

 att de anställda vill få bättre uppföljning av mål och resultat 

 att det ska säkerställas att det tillförs kompetens och resurser vid större förändringar 
 

Ledare A och B angav sedan varsin fördel med att involvera personalen i förändringsarbetet. 
Ledare B tyckte att resultatet av arbetet med att omvandla teori till praktik blev bättre när 
kompetens från den personal som arbetade med aktuella frågor togs tillvara samt att det var 
lättare att få acceptans för förändringar vid stor och bred delaktighet. Ledare A ansåg att 
fördelen med att involvera personalen var att de kunde sina arbetsuppgifter betydligt bättre än 
vad styrgruppen kunde dem. Genom det var det också personalen som kunde komma med de 
bästa lösningarna när saker och ting behövde förändras och förbättras så länge styrgrupp och 
personal var överens om problembilden. Vilka nackdelar styrgruppsrepresentanterna såg med 
att personalen var delaktiga under förändringen var mer tvetydligt. Aspekter som mer 
tidskrävande, större risk för konflikter, revirtänkande och felaktiga spekulationer kom från 
Ledare B. Dock menade både Ledare A och B att det ändå inte var nackdelar eftersom 
delaktigheten är nödvändig. 

 
4.3.4 Agil projektledning 
Att effekten av förändringen inte hade synts snabbare med en traditionell projektledning än 
vid denna agila var båda i styrgruppen eniga om. Anledningen var att personalen dels såg 
resultatet av delbeslut i ett tidigare skede samt att delaktigheten ökade personalens motivation 
att fortsätta att delta och samverka för det gemensamma målet. När intervjun istället leddes in 
på långsiktiga fördelar svarade Ledare B: “Jag tror att detta kommer att ha en stor påverkan 
på vår organisationskultur”. Styrgruppens önskan och förhoppning var att alla medarbetare 
skulle inse sitt värde för organisationen, att de kunde känna sig behövda, betydelsefulla och 
yrkesstolta. Styrgruppsrepresentanterna ansåg att personalens kompetens växte vartefter den 
användes. Ledare B hade också en övertygelse om att Sala kommuns medarbetare kommer 
vara attraktiva på arbetsmarknaden och att organisationen kommer att vara en ännu 
merattraktiv arbetsgivare vartefter kommunen lyckas förmedla och implementera det nya 
synsättet. Dessutom menade Ledare A och B att detta agila arbetsätt skapade förutsättningar 
både för acceptans från personalens sida att förändra direkt och för att personalen ska komma 
med förslag till förändring löpande i framtiden. Långsikta nackdelar kunde däremot ingen av 
styrgruppsrepresentanterna se, men Ledare B nämnde utmaningar i form av ett modigt och 
tydligt ledarskap samt konsekvent tillämpning av lagar och regler. 

 
Till sist ombads Ledare A och B beskriva de huvudsakliga för- respektive nackdelarna 
med att genomföra en organisationsförändring genom agil projektledning. Ledare A 
menade att den största fördelen med det agila arbetssättet var att det skapas en delaktighet 
som gjorde att organisationen fick bästa möjliga förutsättningar att förbättra det som behövde 
förbättras samt att alla inblandade var överens om det. Ledare B ville belysa fördelen med att 
förslag, planering, dialog och verkställande gick snabbare än med traditionell projektledning. 
Samt att kompetens och erfarenheter hos personalen togs tillvara samtidigt som det fick 
medarbetarna att växa, utvecklas och bli rustade för fortsatt ständigt utvecklingsarbete. Ledare 
A tyckte största nackdelen med agil projektledning var att det krävde mycket energi av 
ledningen och alla andra som bidrog till att genomföra förändringen. “Det kan vara behändigt 
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att en enda person fattar beslut, men jag tror inte att det blir bra” uttryckte sig Ledare A. 
Ledare B inledde sitt svar med: “ja, du har sett att jag inte gärna använder ordet ”nackdel”, 
jag föredrar att kalla det utmaning”. Sedan fortsätter Ledare B med att en del av de 
inblandade i förändringsarbetet kanske kunde se det som en nackdel att det krävdes mycket 
tid för dialog och samverkan, men Ledare B tror dock inte att tiden totalt blir längre med agilt 
arbetssätt än med något annat. Ledare B avslutade med att tillägga att de olika reaktionerna 
som angavs i fråga två under rubriken motståndets uttryck (se bilaga 1), var mänskliga och 
alltid fanns oavsett vilket arbetssätt som väljs och att det istället handlade om att hantera det 
på bästa sätt. Att det Ibland kan bli nödvändigt för styrgruppen att fatta obehagliga beslut som 
varning, omplacering eller uppsägning av personal om det finns medarbetare som inte kan 
acceptera politiska beslut eller delta konstruktivt i utvecklingsarbetet. Dock påpekar Ledare B 
att detta inte är något specifikt vid en organisationsförändring med ett agilt arbetssätt. 
 

4.4 Personalen 
Personalens intervjuformulär (se bilaga 2) innehöll i princip samma frågor som styrgruppens 
(se bilaga 1). Det som skilde intervjuformulären åt var att personalens frågor var ställda från 
deras egen synvinkel. Till exempel var styrgruppens första fråga kortfattat “har ni upplevt 
motstånd från personalen” medan personalen istället fick besvara “har ni gjort motstånd”. 
Båda fick även förklaringarna över vad jag enligt teorierna menar med motstånd.  
 

4.4.1 Motståndets uttryck 
Personal C och D svarade att de inte upplevt något motstånd medan Personal A och B sade att 
de upplevt motstånd i form av accept. Personal B hade känt en sorts övertygelse om att något 
behövde göras och hade därför under inledningsfasen samt under processens gång engagerat 
diskuterat alternativ för att komma vidare. Personal A sade även: “Jag har känt någon 
drivkraft från ledning att prestera, inte under press, men ändå känt av det”. 

 

4.4.2 Kotters 8 steg 
1. Att tillåta alltför stor självbelåtenhet/Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 
Personalrepresentanterna var eniga om att de var införstådda i att organisationsförändringen 
behövde göras. Personal C uttryckte sig: “Vi har på ett mycket tidigt stadium blivit 
informerade om att tjänstemannaorganisationen behöver förändras för att möta upp 
förändringarna i den politiska organisationen”.  
 

2. Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition/Att skapa den 
vägledande koalitionen 
När det gällde sammansättningen av styrgruppen och ledningsgrupperna var 
personalrepresentanterna likaså överens om att det var en bra vägledande koalition. Personal 
A hade även en motivering till detta: “Den var bra för att de hade en bredd över just den 
delen av organisationen som de arbetade med, skola och arbetsmarknad, de täckte upp 
organisation, skoldelen och alla de andra arbetsområdena som skulle diskuteras.”   
 

3. Att inte utvärdera visionens kraft/Att utveckla en vision och strategi Visionen för 
förändringsarbetet tyckte Personal A, B, C och D var klar och tydlig under hela projektet och 
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alla nämnde ledorden “effektiv, enkel och medborgarvänlig”. Personal A tyckte att utöver 
visionen hade även strategin för förändringen varit tydlig genom bestämmelsen att 
förändringen skulle ske genom en agil projektledning. Dock tyckte Personal C att strategin 
skulle ha disponerat längre tid mellan beslut och verkställande, för som det var nu hängde inte 
administrativa frågor med på ett optimalt sätt. 

 

4. Att inte nå fram med visionen/Att förmedla förändringsvisionen 
Vid beslutsfattandet kände alla i personalen att styrgruppen lyssnade på deras 
idéer. “Det har ju varit en av styrkorna i förändringsarbetet att alla parter tillsammans 
har varit med i arbetet med att forma förslag till förändring via arbetsgrupper” förklarade 
Personal C. Personal A angav som exempel att det hade diskuterats hur arbetsmarknad och 
vuxenutbildning skulle delas upp och där hade styrgruppen lyssnat på idéer och förslag som 
kommit från arbetsgruppen där Peronsal A ingick och även genomfört dessa förslag.  

 

5. Att låta hinder blockera den nya visionen/Att delegera för handlande på bred bas 
På frågan om hur personalen kände att de fick ta personligt ansvar hade 
personalrepresentanterna olika exempel på hur de fick göra det. Personal D svarade: “Genom 
att vara med från början!” Personal A, B och C svarade: “Jag har varit gruppledare och 
deltagare i några arbetsgrupper.” Personal A utvecklade även sitt svar med exemplet att den 
arbetsgrupp som Personal A ingick i var ute och gjorde trendspaningar. Vidare förklarade 
Personal A att gruppen fick helt fria händer att välja material och sedan ansvara för att 
materialet varit relevant. Personal A tillade även att för ledaren för en arbetsgrupp gällde det 
att se till att alla frågor på bordet blev lösta. 

 

6. Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar/Att skapa kortsiktiga 
framgångar 
Alla personalrepresentanter tyckte att delmålen som nåtts under organisationsförändringen 
hade uppmärksammats av styrgruppen. Dels genom att styrgruppen hållit i möten och dels 
genom informationsbrev som skickats ut där det framgått hur långt projektet kommit i 
förändringsprocessen samt vad nästa steg var.  

 

7. Att ta ut segern i förskott/Att befästa det som uppstått och skapa fler förändringar 
Vid frågan om när personalen ansåg att organisationsförändringen var färdig menade alla 
personalrepresentanter att en organisationsförändring aldrig blir färdig utan att det är en 
ständigt pågående process. Personal B uttryckte att: “Hur strukturen ska se ut ska vara färdigt 
till årsskiftet och alla ska då sitta på de platser och verksamheter som de ska tillhöra. Sedan 
är nästa steg att implementera förändringen bland alla medarbetare vilket är ett ständigt 
pågående arbete. Först ska alla veta vart man tillhör och vilka platser man har och sedan 
fortgår arbetet genom att man växer in i den rollen”.  
 

8. Att underlåta att förankra förändringarna i organisationen/Att förankra de nya 
inställningarna i företagskulturen 
Hur det nya arbetssättet har implementerats i organisationen tyckte personalen att det var för 
tidigt att svara på. 
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4.4.3 Delaktighet 
När jag bad personalen att exemplifiera hur de fått vara delaktiga under 
organisationsförändringen, svarade alla att det var genom arbetsgrupperna. Personal A 
förklarade hur personalen fick vara delaktig genom att berätta om hur det gick till när 
arbetsgrupperna skulle tillsättas. Styrgruppen hade informationsmöten med sina medarbetare 
och talade om vilka arbetsgrupper som skulle bildas och därefter fick personalen anmäla sitt 
intresse att vara med i dem. Genom arbetsgrupperna tyckte Personal A att alla medarbetare 
hade möjlighet att vara delaktiga, det fanns personal som valde att vara delaktiga och personal 
som avstod. Personal A tillade dock att det var några enstaka medarbetare som anmälde sig 
till arbetsgrupper men inte kom med, vilket Personal A tyckte kunde uppfattas som lite styrt. 
 
Vid frågan om vilka fördelar som fanns med att involvera personalen i en 
organisationsförändring gavs utförliga svar från personalen. Personalrepresentanterna tyckte 
att det var oerhört värdefullt att styrgrupp, personal och fackliga företrädare tillsammans 
arbetade fram förslag på hur organisationen på bästa sätt skulle genomföra en 
organisationsförändring. Personal A, B, C och D tyckte att delaktigheten medförde ett positivt 
förändringsarbete där medarbetarna fick känna delaktighet och det blev ett större engagemang 
från personalens sida när de märkte att deras synpunkter togs tillvara av styrgruppen. “Är man 
inte delaktig blir man ingen ambassadör för att kunna genomföra förändringen heller” som 
Personal B uttryckte det. Däremot var det ingen i personalen som såg någon nackdel med att 
personalen skulle vara delaktig i ett förändringsarbete. Dock nämner Personal A att de som 
ansökte om att vara med i arbetsgrupper men inte fick ingå i någon kan ha känt negativa 
känslor inför organisationsförändringen. 

 
4.4.4 Agil Projektledning 
Personal C och D svarade blankt nej på frågan om de ansåg att resultatet av 
organisationsförändringen skulle ha synts snabbare om Sala kommun använt sig av en 
traditionell projektledning istället för en agil. Personal B svarade att det kunde se ut som att 
resultat hade uppnåtts snabbare vid traditionell projektledning vid första anblicken, men 
eftersom personalen fick vara med och bygga grunden för förändringen gick det fortare för 
personalen att anpassa sig till förändringen under projektets gång och att det blev en mer 
naturlig process för acceptans. Personal A hade en liknande tankegång som Personal B vad 
gällde effekten av resultatet från förändringen. Personal A ansåg att det gick långsammare vid 
uppstarten av projektet, men att den tiden tjänades in vid genomförandet genom att personalen 
successivt fick växa in i förändringen och på så sätt uppstod mindre motstånd vid 
genomförandet och i slutändan gick projektet snabbare. 

 
De långsiktiga fördelarna som personalen såg gällde främst delaktigheten: att personalen hade 
möjlighet att framföra till styrgruppen hur de tyckte att saker skulle fungera i kommunen och 
att de även fick ta ansvar för sina idéer. Personal B ansåg att: “Har jag fått varit med har jag 
haft min chans att kunna påverka och då blir det roligare när man känner igen sig, sedan 
känslan av att det här var jag faktiskt med och påverkade som en individ”. Vad gällde 
långsiktiga nackdelar av en organisationsförändring med en agil projektledning hade Personal 
B, C och D svårt att se några. Personal A nämnde däremot att när det handlade om 
organisationsförändringar var det alltid saker som slog tillbaka. “Man får bakslag i 
organisationsförändringar, det kan dyka upp saker som att ja, ja ni höll på att trendspana 
där, till vilken nytta?”  Personal A var dock noga med att påpeka att bakslag alltid uppstod 
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och såg inget speciellt bakslag som skulle kunna komma av den agila projektledningen. 
 
Slutligen, för ett översiktligt utlåtande, ombads alla personalrepresentanter att sammanfatta 
vilka som var de största för- respektive nackdelarna med att ha gjort en 
organisationsförändring med agil projektledning. Alla var eniga om att delaktigheten var den 
fördel som utmärkte sig mest. “Det är delaktigheten och att man är ute och kollar vad andra 
gör, att man försöker lära av andras misstag och framgångar, att man inte försöker uppfinna 
hjulet på egen hand igen” uttryckte sig Personal A. De största nackdelarna med agil 
projektledning hade personalen däremot lite olika exempel på. Personal C menade att vissa 
personligheter uppfattade det som obehagligt att de inte hade klara riktlinjer för 
förändringsarbetet. Personal C tyckte även att det hade varit bra om vissa delar av projektet 
hade haft en längre tidsperiod från beslut till verkställande. De delar Personal C syftade på var 
administrativa delar som inte kunde påbörjas förrän det var klart hur organisationen skulle se 
ut. Personal D tyckte att trögheten i processen kunde vara en stor nackdel eftersom Personal D 
ansåg det otydligt vad resultatet blev. Personal A tyckte att det agila arbetssättet kunde 
uppfattas som en slags illusion genom att målet redan var satt. Personal A spekulerade också 
över vad som hade hänt om personal och styrgrupp inte varit överens om målet för 
förändringen samt inte tyckt att förändringen var bra och motsatt sig förändringen redan i ett 
tidigt skede. Personal A trodde att det hade blivit en mer komplicerad process än vid en 
traditionell organisationsförändring.  Vidare fortsatte Personal A med att om personal och 
styrgrupp inte hade varit överens hade det kunnat bli en besvärlig process, eftersom det agila 
arbetssättet bygger på att alla är på väg mot samma mål och att alla är positivt inställda på att 
nå målet, vilket de var i Sala kommun. Personal B kunde inte se några långsikta nackdelar 
med en agil projektledning för organisationsförändring. 

 
4.5 Facket  
Facket fick i princip svara på samma frågor som styrgruppen och personalen, fast från 
synvinkeln som övergripande facklig representant. 

   

4.5.1 Motstånd  
Den fackliga representanten tyckte inte att det var så mycket motstånd, utan att accept och lite 
avvaktande var de mest utmärkande uttrycken bland personalen. ”Det har inte varit något 
aktivt motstånd på något vis, mer åt det positiva hållet än det negativa” uttyckte sig Facket A. 

 

4.5.2 Kotters 8 steg 
1. Att tillåta alltför stor självbelåtenhet/Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 
Facket A tyckte att orsaken till att förändringen behövde göras hade framförts klart och tydligt 
och att personalen var införstådd i de tre ledorden ”enkel, effektiv och medborgarvänlig”.  
 
2. Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition/Att skapa den 
vägledande koalitionen 
Sammansättningen av styrgruppen och ledningsgrupperna ansåg Facket A var bra eftersom 
den bestod av blandad kompetens.  
 
3. Att inte utvärdera visionens kraft/Att utveckla en vision och strategi 
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Vad de gällde en vision på lång sikt svarade Facket A ”De tre ledorden som en vision har 
varit väldigt tydligt” Facket A sade även att både personalen och facket hade fått väldigt bra 
information om strategin hela tiden. Även när det inte hade funnits någon information hade 
styrgruppen förmedlat att det inte fanns någon ny information att delge, vilket hade varit 
uppskattat av personalen.  
 
4. Att inte nå fram med visionen/Att förmedla förändringsvisionen 
Vid beslutsfattande togs det hänsyn till personalens idéer genom arbetsgrupperna som fanns. 
Facket A berättade om att personalen hade tagit kontakt med andra kommuner och intervjuat 
dem om för- och nackdelar med olika saker.  
 
5. Att låta hinder blockera den nya visionen/Att delegera för handlande på bred bas 
När Facket A skulle ge ett exempel på hur personalen fått tagit personligt ansvar blev svaret 
”Arbetsgrupperna som vi har suttit i, där känner man sig delaktig och får ta ett ansvar för 
organisationen”.  
 
6. Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar/Att skapa kortsiktiga 
framgångar  
De kortsiktiga delmålen tyckte Facket A uppmärksammades genom att kommunchefen var 
tydlig med att peka på vad som hade gjorts och vad nästa steg var.  
 
7. Att ta ut segern i förskott/Att befästa det som uppstått och skapa fler förändringar 
På frågan om när organisationsförändringen ansågs vara färdig svarade Facket A ”Det tar nog 
flera år. Först har vi fått alla de här legobitarna att vi har flyttat ihop rent fysiskt. Om vi ska 
ha ett nytt sätt att arbeta på för att uppnå ledorden tror jag att det tar flera år innan allt är på 
plats och då är det eventuellt dags för förändring igen. Sedan behövs det göras justeringar 
allt eftersom”.  
 
8. Att underlåta att förankra förändringarna i organisationen/Att förankra de nya 
inställningarna i företagskulturen 
Det var förtidigt att säga hur förändringen var integrerad i organisationen.  
 

4.5.3 Delaktighet 
Facket A tyckte att bästa exemplet på hur personalen fått vara delaktig vid förändringen var 
genom arbetsgrupperna. För att exemplifiera det berättade Facket A att de som var berörda 
hade träffats och fått information genom informationsträffar där arbetsgrupperna fått redogöra 
vad de kommit fram till. Facket A berättade också att det var frivilligt att delta i 
arbetsgrupperna och att en del av personalen ville delta medan andra var nöjda med att bara 
hänga med. Den största fördelen med att personalen fick vara delaktig var enligt Facket A 
känslan av att få vara delaktig i förändringen och att allt inte bara bestämdes ovanför huvudet 
på en. ”Delaktigheten ger en lugnare personal och skapar lättare acceptans för 
organisationsförändring. Den ständiga informationen gör också att alla varit med på tåget 
vare sig man ville eller ej.”  Ur fackets synvinkel fanns inga nackdelar alls med att personalen 
skulle vara delaktig vid en organisationsförändring.  
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4.5.4 Agil projektledning 
Effekten av organisationsförändringen tror Facket A hade synts snabbare om man använt en 
traditionell projektledning; ”Då kan man bestämma och bara genomföra, men får ingen glad 
personal”. Facket A menar att det på längre sikt är en fördel att personalen är delaktig genom 
att organisationen kan sätta sig snabbare när alla är med och förstår vad de håller på med.  En 
annan lånsiktig fördel ur fackets synvinkel var att det blir bättre sammarbete. Facket A sade 
att det hade suttit personer från olika enheter och förvaltningar i arbetsgrupperna vilket hade 
medfört massor med erfarenheter och sammarbete överlag när de jobbade över gränserna. 
Sedan hade de även haft väldigt roligt när de jobbat i arbetsgrupperna vilket påverkade 
personalen positivt. Någon direkt nackdel med agil projektledning kunde facket inte se. På 
frågan om agil projektledning var ett bra sätt att genomföra en organisationsförändring på ur 
fackets synvinkel sade Facket A ”Det är ett bra sätt tycker jag. Människor mår ofta bättre av 
att få veta. Även om de kanske inte håller med och tycker att det är bra är det viktigaste att 
man får veta. Samt att det finns möjlighet att vara med i arbetsgrupper och får chansen att 
påverka utformningen.” 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin utifrån redovisade teorier. Dessutom kommer styrgruppens, 
personalens och fackets svar, som tidigare redovisats uppdelade i empirin, att jämföras med 
varandra. För att få en bra struktur och enhetlighet används samma teman som tidigare i 
studien. 
 

5.1 Motståndets uttryck 
Att organisationsförändringen endast mötte ett litet motstånd tack vare den agila metoden, 
framkom i intervjuerna genom att acceptans förekommit i störst utstreckning under 
förändringen. Enligt Judson (1972, refererad i Bakka, Fivelsdal & Lindqvist, 2006, s. 286-
287) är denna typ av motstånd positivt och något som man vill uppnå under 
förändringsarbetet. Dock sade Ledare B att motstånd av alla olika former har förekommit och 
den fackliga representanten sade sig ha märkt likgiltighet hos personalen, frågan är varför 
bara de två tyckte det? Kan det ha varit att personalrepresentanterna trots konfidentialiteten 
inte vågade säga exakt som det var? En annan möjlighet är att den negativa formen av 
motstånd endast kom från dem som valde att inte delta eller de som inte fick delta i en 
arbetsgrupp. Det senare känns som en rimlig tolkning utifrån det material som framkom under 
intervjuerna. 

 
5.2 Kotters 8 steg 
Utifrån Kotters (1996) förteckning över vanliga misstag samt hans förslag till steg för att 
lyckas ställdes en fråga kopplad till varje steg för att kunna analysera hur väl Sala kommuns 
organisationsförändring uppfyllde dem genom en agil projektledning. Det är en intressant 
jämförelse att göra eftersom det enligt Kotter (1996) är nyckeln till en lyckad 
organisationsförändring.  
 
1. Att tillåta alltför stor självbelåtenhet/Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 
Det första som är ett vanligt misstag från styrgruppens sida är att tvinga på de anställda en 
förändring, vilket leder till att personalen motsätter sig förändringen. Hade styrgruppen 
använt sig av en traditionell projektledning enligt Christensen och Kreiner (1991) och genom 
det sett på organisationen genom Morgans (1999) maskinsynsätt hade personalen blivit 
påtvingad förändringen. Enligt Derby (2006) är det inte själva förändringen i sig som ger 
upphov till motstånd utan det är just tvånget som människor motsätter sig. Genom de 
arbetsgrupper som bildas i den agila metoden (Singh, 2012) involverades personalen i 
förändringsarbetet i ett tidigt skede och fick vara med och fatta beslut. Förändringen blev då 
inte påtvingad utan personalen förstod anledningen bakom förändringen vilket enligt Derby 
(2006) är viktigt för människor, med andra ord skapades ett högt angelägenhetsmedvetande.  
 
2. Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition/Att skapa den 
vägledande koalitionen 
Vidare stämde utformningen av de ledningsgrupper som styrgruppen skapade väl överens 
med Kotters (1996) teorier om den vägledande koalitionen. Att det inte var någon chef 
uppifrån som bestämde allt utan att delar av den berörda personalen fick ingå i 
ledningsgrupperna ansågs positivt av både styrgruppen, personalen och facket. Organisering 
av personal i team på det sättet kommer från den agila projektledningen (Gustavsson, 2007) 
Det stämmer även överrens med Derbys (2006) teorier om att vilken relation personalen har 
till de som bestämmer påverkar hur de tolkar informationen. Genom att det är kollegor som 
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man litar på som har samma intressen som man själv som är med i styrgruppen blir 
skepticismen till om ett förslag verkligen gynnar en själv mindre. Dock var alla av de 
tillfrågade antingen med i styrgruppen, en ledningsgrupp eller en arbetsgrupp. Det skulle ha 
varit intressant att ställa frågan till de i personalen som inte ingick i någon av dessa grupper. 
Det känns elementärt att de som ingår i den vägledande koalitionen anser den som bra. Men 
även om den fackliga representanten ingick i en arbetsgrupp representerar den en 
övergripande del av personalen. Skulle det ha funnits klagomål kring den vägledande 
kollationen borde de ha nått facket, vilket det inte hade gjort. 
 
3. Att inte utvärdera visionens kraft/Att utveckla en vision och strategi  
Genom att en enkel projektvision i form av ”enkel, effektiv och medborgarvänlig” 
kommunicerades genomgående, vilket enligt Augustine, Payne, Sencindiver & Woodcook 
(2005) är en central del i den agila projektledningen. var både styrgruppen, personalen och 
facket väl medvetna om visionen. Genom det kunde Kotters (1996) misstag om ett 
utelämnande av visionen undvikas, vilket medförde att personalen inte behövde ägna tid åt att 
diskutera onödiga saker rörande visionen. Jag tror att det är positivt att ha en kort och enkel 
vision för då är risken för otydligheter mindre. Hade visionen istället varit längre hade det 
varit risk för det som Derby (2006) skriver om att det uppstår rykten, vilket kan ge upphov till 
motstånd om ryktenas innehåll uppfattas negativt av personalen. 
 
4. Att inte nå fram med visionen/Att förmedla förändringsvisionen 
Enligt Kotter (1996) räcker det dock inte med att bara ha en vision utan den måste nå ut till 
alla medarbetare också för att undvika att det uppstår missnöje. Detta undveks genom att 
kontinuerlig kommunikation är en central del i agil projektledning (Gustavsson, 2007). För att 
saker och ting ska sjunka in i medvetandet behövs upprepning. Schon (1972) menar att 
människan reagerar dåligt när stabiliteten försvinner. Utifrån det görs resonemanget att 
upprepning av budskapet borde leda till att det gamla budskapet ersätts och den nya visionen 
kan istället bli det som individen förknippar med stabilitet. Upprepandet av vision gör att den 
efter ett tag inte är lika främmande längre. Varken personalen, styrgruppen eller facket märkte 
av något motstånd mot visionen från personalens sida. Jag tror att det kan kopplas till det som 
Derby (2006) säger att om personalen både får höra och prata om förändringen, vilket de får 
göra genom arbetsgrupperna, får de en mental övning i hur de ska kunna jobba efter det nya 
arbetssättet. En annan viktig del från det agila arbetssättet anser jag är kommunikationen via 
olika kanaler (Korkala, Pikkarainen & Conboy, 2009). Olika människor tilltalas av olika 
information, vissa kanske tycker mötena som hölls var bra, medan andra tog till sig visionen 
genom personaltidningen. En annan anledning till att motståndet kunde hållas nere på den här 
punkten var att de följde Derbys (2006) råd från den agila projektledningen om att 
kommunicera även när det inte finns någon information. Ovishet är något som jag vet att jag 
själv blir orolig av och precis som Derby (2006) rapporterar om leder oro till att man 
förväntar sig det värsta. Om man istället vet att avsaknaden av information beror på att det 
inte finns någon information att meddela slipper man att gå och oroa sig för vad som ska 
hända. 
   
5. Att låta hinder blockera den nya visionen/Att delegera för handlande på bred bas 
Vad gäller eget initiativ och ansvarstagande från personalens sida kom arbetsgrupperna, vilka 
betonas i agil projektledning (Gustavsson, 2007) ofta på tal som exempel under intervjuerna. 
Arbetsgrupperna gjorde det väldigt lätt både för personal som deltog i grupperna och personal 
som inte deltog att framföra sina åsikter till styrgruppen och genom det gjorde styrgruppen det 
möjligt för handlande på bred bas (Kotter, 1996). Varje gång arbetsgrupperna kom på tal 
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hördes det en glädje i intervjupersonernas röster och det märktes att de kände sig stolta att 
ingå i dem. Arbetsgrupperna gjorde att de som ingick kände sig behövda och värdefulla samt 
lite viktiga. Det märktes att även styrgruppen var nöjd med detta engagemang eftersom all 
energi och positivitet som uppstod i arbetsgrupperna bidrog till ett bra resultat för 
organisationsförändringen och organisationen som helhet. Detta är en av de aspekter som tas 
upp i Coch & French (1948) teorier om hur motstånd minskas, nämligen att om styrgruppen 
involverar medarbetarna läggs deras energi på engagemang istället för på att göra motstånd. 
 
6. Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar/Att skapa kortsiktiga 
framgångar  
Enligt Gustavsson (2011) är delmålen en av de viktigaste komponenterna inom agil 
projektledning. Styrgruppen har varit noggrann med att uppmärksamma kortsiktiga 
framgångar vilket märktes av personalens svar. Hade inte styrgruppen uppmärksammat 
delmål hade det funnits en risk att personalen inte förstått vad deras ansträngningar lett till, 
vilket kunde ha bidraget till att personalen gjorde motstånd eller slutade att jobba för fortsatt 
förändring. Jag anser att delmålen uppfattades positivt av olika anledningar från styrgruppens 
och personalens sida. Att det för styrgruppen var bra att se vart förändringsarbetet ledde samt 
för att kontrollera att processen rörde sig framåt. Medan delmålen för personalens del istället 
blev en mätning på deras ansträngningar, vilket enligt Kotter (1996) är precis vad personalen 
behöver för att motiveras att fortsätta med förändringsarbetet. 
 
7. Att ta ut segern i förskott/Att befästa det som uppstått och skapa fler förändringar 
Ett annat vanligt misstag vid organisationsförändringar är enligt Kotter (1996) att de 
inblandade tar ut segern i förskott och tror att målet är uppnått betydligt tidigare än vad det 
egentligen är. Detta steg går inte att direkt koppla till någon av de väsentliga delarna inom 
agil projektledning, men jag tror att det kommer naturligt efter att de andra stegen är 
uppfyllda med hjälp av agil projektledning. Genom de arbetsgrupper, den kontinuerliga 
informationen och initiativtagandet som kommer från den agila projektledningen bör det 
endast vara en liten risk för att personalen skulle motsätta sig förändringen i det här steget. 
Eftersom de haft informationen genom hela processen borde försök till motsättning skett 
betydligt tidigare och genom att personalen ingått i arbetsgrupper har de lagt ner mycket tid 
och arbete på förändringen och är genom det väl införstådda i att förändringsarbetet behöver 
fortgå för en lång tid framåt. De är troligen också måna om att förändringen inte får gå 
tillbaka eftersom de då skulle ha lagt ner allt arbete i onödan. Det är även positivt att facket, 
som har en övergripande roll genom sin medverkan i en arbetsgrupp, är medvetet om att 
förändringsarbete är en process som inte tar slut vid implementeringen. Därigenom kan facket 
sprida den informationen till den personal som inte ingick i arbetsgrupper.  
 
8. Att underlåta att förankra förändringarna i organisationen/Att förankra de nya 
inställningarna i företagskulturen 
Det sista av Kotters (1996) steg handlar om att förankra de nya förändringarna i 
organisationen. Enligt styrgruppen, personalrepresentanterna och den fackliga representanten 
var det för tidigt att uttala sig om förankringen. Men även här tror jag att uppfyllnandet som 
gjordes av de övriga stegen genom agil projektledning kommer ha en stor positiv inverkan. 
Förändringen är något som styrgruppen, personalen och facket har jobbat för tillsammans och 
genom det vet de vilka attityder som påverkat resultat positivt. Kotter (1996) tycker att det är 
viktigt att inte lämna den reflektionen åt personalen själva, för de kan då göra fel antaganden. 
Styrgruppen tyckte även att medverkandet i denna studie var ett bra sätt att bli påmind och 
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reflektera över organisationsförändringen, hur den gått till samt vilka åsikter och tankar de 
hade om den. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att organisationsförändringen i sala kommun lyckades 
undvika alla Kotters (1996) misstag samtidigt som den uppfyllde alla Kotters (1996) steg för 
att lyckas med hjälp av de aspekter som kommer från den agila projektledningen. De 6 första 
stegen uppnåddes direkt med hjälp av de agila metoderna, medan de 2 sista stegen förmodas 
uppnås indirekt. De centrala delarna i agil projektledning är att låta människor sammabeta i 
team, ha korta delmål och kontinuerliga träffar med uppdateringar om vad som händer och att 
hela tiden anpassa sig efter förändringar. Utifrån analysen ovan ser vi att det är aspekter som 
personalen och facket upplever som positivt för personalens del, samt att styrgruppen 
upplever det som positivt för egen del. De två sista av Kotters (1996) steg går inte att direkt 
koppla till agil projektledning, men jag bedömer att de uppnås naturligt efter att de 6 första 
stegen uppnåtts med hjälp av agil projektledning.  
 
Den största fundering som kvarstår är hur personal som inte varit inblandad i 
förändringsarbetet hade svarat på intervjufrågorna. Det föll dock utanför ramen för denna 
studie. Uppfyllnaden av Kotters (1996) steg kommer att klargöras tydligare i nästa avsnitt där 
även slutsatser kommer att dras. 
 
5.3 Delaktighet 
Att sätta individerna och deras samspel i fokus, framför verktyg och processer, är vad 
Gustavsson (2007) menar att man värdesätter i det agila manifestet. Den prioriteringen går att 
associera med Gareth Morgans (1999) maskinmetafor och organismmetafor som jag tidigare 
kopplade till ett traditionellt sätt att förändra respektive ett agilt sätt att förändra (Christensen 
och Kreiner, 1991; Gustavsson, 2011). I organismmetaforen menar Morgan (1999) att 
personalen presterar bättre på jobbet om de får ta eget ansvar och känna sig värdefulla. Bättre 
prestationer av personalen leder till ett bättre resultat för organisationen. I empirin framgick 
att både personalen, styrgruppen och facket håller med Morgan (1999) på de punkterna, att 
det i princip bara finns positiva aspekter med att personalen involveras i förändringsarbetet. 
Ledare A sade under intervjuerna att det kommit in drygt hundra förslag från personalen 
angående förändringen, vilket är ett bra sätt att uppnå Derbys (2006) råd om att 
uppmärksamma och bygga på det som människor värderar. Genom att personalen fick lämna 
förslag innehåller de förslagen med största sannorlikhet de aspekter som personalen tycker är 
viktiga med utgångpunkt i hur läget såg ut innan förändringen. Att personalen fick lämna 
förslag och dessutom se att många av deras förslag gick igenom minskar där igenom risken 
för motstånd. Styrgruppen lyckades även personifiera meddelandet genom att den agila 
metoden värdesätter samspelet mellan människor (Derby, 2006). När personalen var 
involverad i förändringsarbetet fick de en bra insikt i hur förändringen påverkade just dem. 
Styrgruppen kunde därigenom undvika att personalen drog sig tillbaka i oro över vad som 
skulle hända. Om vi jämför med Coch och French (1948) teorier så upptäckte de redan 1948 
att personalens delaktighet är det som främst motverkar motstånd vid förändringar. Jag tycker 
att det är konstigt hur det agila arbetssättet och personalens medverkan vid 
organisationsförändringar inte är mer etablerat än vad det är när forskare kom fram till att 
delaktigheten hade en positiv påverkan på motstånd för så länge sedan.  
 
Det enda negativa med att den agila projektledningen lät personalen vara delaktig genom 
arbetsgrupperna var att det inte fanns utrymme för alla medarbetare att ingå i arbetsgrupperna. 
Det är helt förståeligt att alla 2000 medarbetare i organisationen inte kan vara aktiva i ett 
förändringsarbete, men de som blev bortvalda kan ha skapat negativa känslor inför 
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organisationsförändringen baserat enbart på det faktum att de inte blev valda. Det hade varit 
intressant att höra vilka synpunkter och åsikter som finns kring organisationsförändringen hos 
de som inte fick ingå i en arbetsgrupp trots att de ville. Det hade även varit intressant att veta 
om den bortvalda personalen framfört någon form av motstånd efter att de blev nekade att 
ingå i en arbetsgrupp. En annan tankegång är hur organisationsförändringen hade påverkats 
om det varit fler medarbetare som blivit nekade att ingå i arbetsgrupper än som fick ingå i 
arbetsgrupper. Det känns som att tanken om delaktighet får ett bakslag om fler skulle bli 
nekade. Genom att bli bortvald blir delaktigheten mindre än om man inte blir tillfrågad alls 
och tanken med det involverande som agil projektledning förespråkar kan förbytas i en 
negativ effekt. 
 
5.4 Agil projektledning 
Det agila arbetssättet lägger inte tyngdpunkten på samma aspekter som det traditionella. Ett 
av de karaktäristiska dragen för agil projektledning är att resultat ska synas tidigt i processen 
(Gustavsson, 2011). Facket tror att organisationsförändringen hade gått fortare på kort sikt 
med en traditionell projektledning eftersom förändringen då bara bestäms och genomförs, 
men att det arbetssättet inte leder till någon glad personal. Både personalen och styrgruppen 
tycker att resultat av organisationsförändringen uppkom fortare vid denna agila projektledning 
än vad den uppskattades göra vid en traditionell. Intervjupersonerna motiverade detta med att 
processen fick ta lite längre tid under förstudien och planeringen, men att det sedan (därför) 
gick fortare vid genomförandet. Detta framstår som logiskt eftersom när det kommer till 
genomförandet är alla i organisationen redan införstådda i varför förändringen behöver göras 
och har förhoppningsvis funnit acceptans till detta. De i personalen som ingått i arbetsgrupper 
och genom det fått en positiv inställning till förändringsarbetet samt en stor insikt kan 
använda det till att övertyga sina kollegor. Kotter (1996) nämnde att det är lättare att bli 
anhängare av en organisationsförändring om någon i likvärdig anställningssituation 
förespråkar den än om det bara är högsta chefen som talar positivt om förändringen, vilket 
även Derby (2006) håller med om. Att det är lättare att acceptera något som en person i 
likvärdig situation förespråkar går att härleda till Schon (1972) och rädslan för att förlora 
stabiliteten. Att en chef anser att en förändring blir bra för denne säger inget om vad som 
händer med övriga medarbetares stabilitet. Godkänner istället någon i samma arbetssituation 
förändringen är det troligare att förändringen inte utgör något hot för andra med liknande 
arbetsuppgifter heller, vilket bör medföra ett minskat motstånd. 

 
Styrgruppen ansåg att de långsiktiga fördelarna med agil projektledning var att 
organisationskulturen skulle ändras och det går att koppla till Morgans (1999) metaforer, att 
Sala kommun kommer att röra sig mer och mer från ett mekaniskt synsätt till att se på 
organisationen som en organism. Styrgruppen vill att deras personal ska känna sig yrkesstolta 
och enligt organismmetaforen kommer det att leda till en effektivare organisation (Morgan, 
1999). Personalen höll med om att de vill bli betraktade som organismer och inte som 
maskiner, vilket även facket såg som en stor fördel. 

  
Långsiktiga nackdelar med agil projektledning sade sig ingen i styrgruppen kunna se, bortsett 
från utmaningarna i form av tydligt ledarskap och konsekvent tillämpning av lagar och regler. 
Frågan är dock om styrgruppen skulle påpeka något negativt även om det fanns? Skulle 
styrgruppen våga komma med negativa utlåtanden om en förändring som de själva ansvarat 
för? Risken med att styrgruppen skulle uttala sig negativt om organisationsförändringen går 
att hänvisa till ett av Kotters (1996) steg för misslyckande, att personalen då skulle kunna bli 
misstänksamma till förändringen. Ett annat vanligt förekommande fenomen är att vara 
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hemmablind, att inte kunna se felen i det man själv skapat. Trots att styrgruppen inte kan se 
några långsiktiga nackdelar kan de ändå finnas. Tre av personalrepresentanterna sade sig inte 
kunna se några långsiktiga nackdelar och Personal A sade att det alltid fanns bakslag vid 
organisationsförändringar, men inget särskilt som gick att koppla till agil projektledning. 
Invändas kan att även personalrepresentanterna var involverade i förändringsarbetet och 
således partiska till det hela. Dock sa även den fackliga representanten sig inte kunna se några 
långsiktiga nackdelar och facket ska ju representera personalens åsikter. 

 
Både styrgruppen, personalen och facket tyckte att personalens delaktighet var den största 
fördelen med en agil projektledning och fördelarna med delaktighet återfinns i Kotters (1996) 
steg, Morgans (1999) organismmetafor, Carnalls (1990, refererad i Bakka, Fivelsdal & 
Lindqvist, 2006 s. 289) handlingsmodell, Coch & French (1948) teorier om vad som 
motverkar motstånd samt överensstämmer med Derbys (2006) erfarenheter av vad som 
fungerar och inte vid organisationsförändringar. 

 
En av nackdelarna med den agila projektledning upplevdes av Personal C vara att det inte 
läggs lika mycket fokus på dokumentation som det görs inom den traditionella 
projektledningen (se även Gustavsson, 2011). Den nackdelen som Personal A resonerade om 
är intressant. Skulle ett motstånd från personalen i ett tidigt skedde göra större skada än en 
motsättning av personalen i ett senare skede? Är en organisationsförändring skörare i 
startfasen eller i slutfasen? Det är frågor väl värda att studera i vidare forskning inom 
organisationsförändring. 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer problemformuleringarna att besvaras, bedömning av sanningskriterier 
göras, rekommendationer liksom förslag till vidare forskning ges och slutligen förs en 
diskussion om vilket kunskapsbidrag uppsatsen tillför. 

 
6.1 Slutsatser 
De forskningsfrågor som låg till grund för detta arbete var: 

 Vilken betydelse hade den agila projektmetoden för att organisationsförändringen 
kunde genomföras med så pass lite motstånd från personalen? 

 Vad upplevdes vara positivt respektive negativt med detta sätt att arbeta? 
Efter att ha genomfört intervjuerna och analyserat dem mot bakgrund av teorin framkom 
följande svar. 

 
De bakomliggande faktorerna till att styrgruppen upplevde så lite motstånd under 
organisationsförändringen var främst att den agila projektledningen involverade personalen i 
förändringsarbetet. Den agila projektledningen gjorde att organisationen betraktades som en 
organism istället för en maskin, vilket medförde att de misstag som Kotter (1996) beskriver 
kunde undvikas och de steg Kotter (1996) rekommenderar uppfylldes. Även Coch & French 
(1948) teorier om hur motstånd minskas uppfylldes av detta agila arbetssätt. Derby som har 
forskat om den agila metoden i samband med organisationsförändringar har kommit fram till 
liknande slutsatser om vad det är som är avgörande för om en organisationsförändring ska 
lyckas eller inte och hur man undviker motstånd. Det är intressant att göra jämförelsen mot 
hennes forskning eftersom den grundar sig på hennes egna erfarenheter av att delta i 
förändringsprojekt, medan min grundar sig på intervjupersoners upplevelser. Den främsta 
skillnad som jag hittar mellan min och Derbys (2006) forskning är att hon främst menar att 
man ska informera och kommunicera med personalen, inte använda den som en resurs. Från 
min empiri och analys visade det sig dock att personalen, styrgruppen och facket tyckte att 
personalens bidrag till förändring också var en viktig faktor för minskat motstånd. En slutsats 
som går att dra är att involverande av personalen vid förändringsarbete leder till litet 
motstånd, snabba effekter och ett lyckat genomförande av en organisationsförändring i en 
kommun. 

 
Det som var mest utmärkande positivt respektive negativt med en agil projektledning för 
organisationsförändring var ett de positiva aspekterna övervägde de negativa. Både 
styrgruppen, personalen och facket kunde ge positiva exempel, medan de hade svårare att 
komma på negativa exempel. Den mest utmärkande fördelen var densamma för både 
styrgruppen, personalen och facket, nämligen att personalen involverades i förändringsarbetet. 
De få nackdelar som kom upp rörde dels dokumentation, vilket enligt det agila arbetssättet 
inte är speciellt viktigt (Gustavsson, 2007). Det var även mer tidskrävande för ledningens del, 
men det bedömdes vara motiverat mot bakgrund av det resultat som framkom av det agila 
arbetssättet. 
 
Denna studie indikerar att en agil projektledning lämpar sig väldigt bra att arbeta efter vid 
organisationsförändringar. I analysdelen framgick att de rekommendationer som presenterats 
av etablerade organisationsforskare går att uppnå med en agil projektledning. En annan faktor 
som framgick av fallstudieanalysen är att effekten av resultatet ansågs bättre än traditionell 
projektledning både på kort och på lång sikt. Dock är inte hela organisationsförändringen 
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genomförd än, men Sala kommun har tagit sig igenom 7 av Kotters (1996) 8 steg på ett lyckat 
sätt och styrgruppen, de intervjuade medarbetarna och facket tycks ha rätt inställning till det 
8:e steget. 

 
6.2 Sanningskriterier 
Genom att resultatet av materialet som framkom under den empiriska delen i studien 
rapporterades tillbaka till de personer som intervjuades och godkändes av dem är 
tillförlitligheten i studien hög. Den uppfattning av verkligheten som presenterats stämmer 
överens med den verklighet som de upplevt. Vidare har studien gett en rättvis bild av den 
grupp människor som studerats genom att intervjuer har skett med både de som ingick i 
styrgruppen, personalrepresentanter och en facklig representant på centralnivå som har en 
övergripande översikt. På så sätt har studien representerat tre sidors uppfattningar och åsikter 
om en organisationsförändring genomförd med en agil projektledning. Dock hade studien 
varit ännu mer heltäckande och därmed mer sanningsenlig för förändringen som helhet om 
personal som varken ingick i styrgruppen, ledningsgrupperna eller någon av arbetsgrupperna 
intervjuats. Dock tycker jag att den fackliga representanten som tillhör de ledande fackliga 
företrädarna borde känt till om starkt motstånd eller missnöje mot den agila metoden 
uppkommit. (Bryman & Bell, 2005, s.306-309). 

 
Beskrivningen av Sala kommun i den empiriska delen är sekundärdata och det gjordes därför 
en sekundäranalys på materialet. Fördelen med att göra en sekundäranalys är bland annat att 
det sparar tid och pengar samtidigt som det genererar data av hög kvalitet. Svårigheterna med 
en sekundäranalys är att det är svårare att få ett sammanhang av data som någon annan samlat 
in samt att datamängden kan vara komplex. Eftersom jag hade lite insikt i Sala kommun sedan 
tidigare anser jag det som en fördel genom att det gick fortare för mig att sätta mig in i och 
förstå materialet (Bryman & Bell, 2005, s. 230-238). 

 
6.3 Rekommendationer 
Det rekommenderas att Sala kommun fortsätter att arbeta efter detta agila arbetssätt eftersom 
det tillfredsställer alla berörda parter samtidigt som det genererar ett bra resultat. Genom att 
låta personal som påverkas av förändringen och är insatta på området bidra med idéer till 
förändringen gynnas alla inom organisationen. Det är också viktigt att styrgruppen inte 
glömmer bort det åttonde av Kotters (1996) steg om förankring som de inte påbörjat ännu, 
annars kan allt det förändringsarbete som gjorts gå förlorat. 

 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur organisationsförändringar med agilt 
arbetssätt fungerar inom fler företag, både större och mindre för att se om det är någon 
skillnad på resultatet. En annan möjlighet är att kontrollera hur det agila arbetssättet uppfyller 
andra teorier om organisationsförändring. De aspekter som stått i fokus i denna studie är 
motstånd och delaktighet, men det finnas även andra aspekter att analysera. Som påpekats 
tidigare i denna studie vore det även värdefullt att studera uppfattningen hos personal som inte 
deltagit aktivt i förändringsarbetet. 

 
Ett annat alternativ är slutligen att genomföra en kvantitativ undersökning på 
organisationsförändring med agil projektledning genom att med mätinstrument mäta 
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effektiviteten jämfört med ett traditionellt arbetssätt, men då krävs en betydligt större tidsram 
samt mer resurser. 

 
6.5 Kunskapsbidrag 
Det kunskapsbidrag som denna studie ger är att den visar att en organisationsförändring med 
ett agilt arbetssätt stämmer överrens med välrenommerade forskares teorier om hur en lyckad 
organisationsförändring går till. Dessutom visar studien hur en organisationsförändring med 
agilt arbetssätt genomfördes i en kommun. Det har även rapporterats hur detta sätt att arbeta 
uppfattas av styrgrupp, personal och fack vilket har kunnat påvisa att en agil projektledning 
tycks lämpa sig bra för organisationsförändringar och medföra ett mycket litet motstånd från 
personalens sida. Tidigare studier av denna karaktär tycks saknas inom området.  
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Bilaga 1 
Intervjuunderlag - kommunchef, personalchef 
 
Motståndets uttryck 
1. Har ni under förändringens gång upplevt motstånd från personalen genom någon av fyra 
följande former? 
* Accept 
* Likgiltighet 
* Passivt motstånd 
* Aktivt motstånd 
 
Kotters 8 steg 
2. Ge exempel på hur personalen var införstådda i varför förändringen behövde göras? 
3. Motivera ert val av styrgrupp/ledningsgrupp? 
4. Har ni framfört en tydlig vision och strategi för förändring på lång sikt genom hela 
processen? Ge exempel 
5. Har ni lyssnat på personalens idéer vid beslutsfattande? Ge exempel 
6.Kan ni ge exempel på hur personalen har fått tagit personligt ansvar? 
7. Ge exempel på hur ni har uppmärksammat kortsiktiga delmål som uppnåtts? 
8. När anser ni att organisationsförändringen är färdig? 
9. Ge exempel på hur organisationsförändringen nu mera är integrerad i organisationen?   
 
Delaktighet 
10. Kan ni ge exempel på vilket sätt personalen har fått varit delaktiga vid förändringen? 
11. Kan ni ge exempel på fördelar med att personalen har varit delaktig? 
12. Kan ni ge exempel på nackdelar med att personalen har varit delaktiga? 
 
Agil projektledning 
13. Anser ni att effekten av organisationsförändringen hade synts snabbare om man använt en 
traditionell projektledning? Ge exempel på varför/varför inte 
14. Ge exempel på vad ni anser att en organisationsförändring på detta sätt kan medföra för 
fördelar på lång sikt? 
15. Ge exempel på vad ni anser att en organisationsförändring på detta sätt kan medföra för 
nackdelar på lång sikt? 
16. Överlag vad anser ni är den största för- respektive nackdelen med en agil 
organisationsförändring? 
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Bilaga 2 
Intervjuunderlag - Personal 
 
Motståndets uttryck 
1. Har ni under förändringens gång gjort motstånd genom någon av fyra följande former? 
* Accept 
* Likgiltighet 
* Passivt motstånd 
* Aktivt motstånd 
 
Kotters 8 steg 
2. Ge exempel på hur ni var införstådda i varför förändringen behövde göras? 
3. Var hoppsättningen av styrgruppen/ledningsgrupp bra? Ge exempel 
4. Har det funnits en tydlig vision och strategi för förändring på lång sikt genom hela 
processen? Ge exempel 
5. Känner ni att ledningen lyssnat på era idéer vid beslutsfattande? Ge exempel 
6. Kan ni ge exempel på hur ni har fått tagit personligt ansvar? 
7. Ge exempel på hur ledningen har uppmärksammat att ni uppnått kortsiktiga delmål? 
8. När anser ni att organisationsförändringen är färdig? 
9. Ge exempel på hur organisationsförändringen nu mera är integrerad i organisationen?   
 
Delaktighet 
10. Kan ni ge exempel på vilket sätt ni har fått varit delaktiga vid förändringen? 
11. Kan ni ge exempel på fördelar med att ni får vara delatktiga vid 
organisationsförändringen? 
12. Kan ni ge exempel på nackdelar med att ni har varit delaktiga vid 
organisationsförändringen? 
 
Agil projektledning 
13. Anser ni att effekten av organisationsförändringen hade synts snabbare om man använt en 
traditionell projektledning? Ge exempel på varför/varför inte 
14. Ge exempel på vad ni anser att en organisationsförändring på detta sätt kan medföra för 
fördelar på lång sikt? 
15. Ge exempel på vad ni anser att en organisationsförändring på detta sätt kan medföra för 
nackdelar på lång sikt? 
16. Överlag vad anser ni är den största för- respektive nackdelen med en agil 
organisationsförändring? 
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Bilaga 3   
Intervjuunderlag - Facket 
 
Motståndets uttryck 
1. Har ni under förändringens gång upplevt motstånd från personalen genom någon av fyra 
följande former? 
* Accept 
* Likgiltighet 
* Passivt motstånd 
* Aktivt motstånd  
 
Kotters 8 steg 
2. Ge exempel på hur personalen var införstådda i varför förändringen behövde göras? 
3. Vad tycker ni om valet av styrgrupp/ledningsgrupp ur fackets synvinkel? 
4. Har personalen fått en tydlig vision och strategi för förändring på lång sikt genom hela 
processen? Ge exempel 
5. Tycker ni att det tagits hänsyn till personalens idéer vid beslutsfattande? Ge exempel 
6. Kan ni ge exempel på hur personalen har fått tagit personligt ansvar? 
7. Ge exempel på hur ledningen har uppmärksammat att personalen uppnått kortsiktiga 
delmål? 
8. När anser ni att organisationsförändringen är färdig? 
9. Ge exempel på hur organisationsförändringen nu mera är integrerad i organisationen?   
 
Delaktighet 
10. Kan ni ge exempel på vilket sätt personalen har fått varit delaktiga vid förändringen? 
11. Kan ni ge exempel på fördelar med att personalen har varit delaktig? 
12. Kan ni ge exempel på nackdelar med att personalen har varit delaktiga? 
. 
Agil projektledning 
13. Anser ni att effekten av organisationsförändringen hade synts snabbare om man använt en 
traditionell projektledning? Ge exempel på varför/varför inte 
14. Ge exempel på vad ni anser att en organisationsförändring på detta sätt kan medföra för 
fördelar på lång sikt? 
15. Ge exempel på vad ni anser att en organisationsförändring på detta sätt kan medföra för 
nackdelar på lång sikt? 
16. Överlag vad anser ni är den största för- respektive nackdelen med en agil 
organisationsförändring? 
17. Ur fackets synvinkel är detta ett bra sett att genomföra organisationsförändringar på, 
motivera varför/varför inte? 
 
 


