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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefers upplevelse av den del av 
förändringsprocessen vid Boden kommuns omorganisation som avser 
medarbetarperspektivet. En kvalitativ metod har tillämpats för att besvara syftet. 
Intervjuer har genomförts med åtta förvaltningschefer och sju avdelningschefer. 
Intervjufrågorna bygger på tre teorier: Blumberg-Pringle’s modellen (1990) för 
arbetsprestation, Claes Janssens (1996) teori om förändringens fyra rum samt Locke 
& Lathams (1990) målsättningsteori. Resultaten visar på brister i information och 
utbildning samt i genomförandet av omorganisationen, vilket torde ligga till grund 
för andra problem som har uppstått senare i förändringsprocessen. Det fanns en 
medvetenhet om målen med omorganisationen, men majoriteten av informanterna 
upplevde inte målen som uppnådda. Generellt finns en stor kapacitet i 
organisationen, men viljan och möjligheterna var inte lika stora, troligen mest 
beroende av personalbrist. Informanterna har enskilt bedömts av författarna med 
avseende på var i förändringsprocessen de befinner sig. Det framkom att de flesta 
befann sig antingen i början eller i slutet av denna. Varför vissa har tagit sig igenom 
processen lättare och snabbare än andra antas vara relaterat till vilka eventuella 
problem som informanten hade stött på. 
 
Nyckelord: Omorganisation, Human Resources, förändringsprocess 
 



 
 

Abstract 
 
The aim of this thesis is to examine the process associated with the reorganization 
of the municipality of Boden and how the individuals at managerial positions 
perceive this reorganization. In order to achieve the purpose a qualitative method 
has been used. Interviews were conducted with eight administrative managers and 
seven departmental managers. The interview questions were developed from three 
theories; The Blumberg-Pringle’s (1990) Model of Work Performance, Claes 
Janssen’s (1996) Four Room Theory of a Changing Process and Locke & Latham’s 
(1990) Goal Setting Theory. The results show a lack of information and education 
with respect to the reorganization, and the informants experienced the 
implementation of the reorganization as insufficient, this may have been a reason 
why other problems occurred later on in the process. There was awareness among 
the informants about the goals of the reorganization, but the majority of the 
informants did not consider the goals as fulfilled. Generally, there seems to be a 
potential within the organization, however, there is a lack of motivation and 
possibilities, probably due to the shortage of staff. Each informant has been judged 
individually by the authors with respect to where in the process they are. It 
became clear that most of them where either at its beginning or at its end. Why 
some have gone through the different stages faster and more easily than others may 
be related to what kind of problems each informant had come across. 
 
Keywords: Reorganization, Human Resources, changing process 
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1. INLEDNING 
 
I den föränderliga värld vi lever i idag är det enda som består själva förändringen. 
De senaste hundra årens utveckling har skapat ett samhälle med snabb 
kommunikation, ständigt ny teknik och efterfrågan (Bolman & Deal, 1995). Därför 
ställs det höga krav på en organisation i fråga om flexibilitet för att kunna anpassa 
den efter omvärldens förändringar och krav. Anpassar sig inte organisationen efter 
omvärlden blir den fort ineffektiv och förlorar sin konkurrenskraft då den inte kan 
möta den nya efterfrågan. Således är effektiviteten den största drivkraften för en 
organisationsförändring. Men att planera, implementera och hantera en 
organisationsförändring är en stor utmaning för organisationen och inte alltid helt 
problemfri (Carnall, 1995). 
 
Att ändra arbetsgången, i form av ändrade arbetsuppgifter och ansvar, vid en 
omorganisation kan vara ett riskabelt men effektivt sätt. Detta leder ofta till att 
medarbetarna känner motstånd och förvirring vilket i sin tur skapar minskad 
effektivitet i inledningsfasen av förändringen. Om förändringen blir lyckad kan 
framgång uppnås på lång sikt. Framgången är dock ett resultat av hur väl det nya 
sättet anpassar organisationen till dess miljö och uppgift samt det tillvägagångssätt 
som använts vid omorganisationen (Bolman & Deal, 1995). 
 
En organisation består av människor vilket gör att den mänskliga faktorn har stor 
betydelse för om en omorganisation blir framgångsrik eller ej. Det är i 
organisationens intresse att ha tillfredsställda medarbetare för att vara så effektiv och 
framgångsrik som möjligt. Därför bör medarbetarna vid en omorganisation 
involveras i beslutsfattandet av förändringarna, ges kontinuerlig information och 
feedback samtidigt som omedelbara förbättringar inom organisationen inte bör 
förväntas (Carnall, 1995). 
 
 
1.1 Omorganisationen i Bodens kommun 
 
1.1.1 Bakgrund till omorganisationen i Bodens kommun 
Politikerna inom Bodens kommun hade framfört sina åsikter till personalchefen att 
det fanns ”vattentäta skott” mellan förvaltningarna. Det vill säga bristfälligt 
samarbete dem emellan och att regler tillämpades olika. Personalkontoret 
upplevdes som anonymt med liten anknytning till verksamheterna på 
förvaltningarna och jämfördes därför med att fungera som en satellit. 
Personalkontoret upplevde innan omorganisationen att arbetsfördelningen på 
kontoret var otydlig och att även roll- och ansvarsfördelningen var oklar (Nygren, 
2004). 
 
På personalkontoret upplevde de anställda avsaknad av logisk ordning i sina 
arbetsuppgifter samt att vissa uppgifter delades mellan flera handläggare och 
verksamhetsområden. Innan omorganisationen hade personalkontoret hand om 
personaladministrationen och lönehanteringen. På varje förvaltning fanns en eller 
flera personalredogörare och deras uppgift var bland annat att rapportera in 
löneuppgifter från förvaltningarna till personalkontoret. Dessutom fanns fyra 
personalkonsulenter på barn- och utbildningsförvaltningen och en  
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personalkonsulent på socialförvaltningarna. Personalkonsulenterna arbetade med 
personalfrågor på förvaltningarna. Även på personalkontoret fanns personal som 
arbetade med personalfrågor (Nygren, 2004). 
 
1.1.2 Omorganisationen och dess fyra perspektiv 
Det fanns både på styrande och verkställande nivå en vilja att förändra den rådande 
situationen. En omfattande omorganisation påbörjades i Bodens kommun under år 
2003. Omorganisationen innefattade fyra olika perspektiv, vilka var 
medarbetarperspektivet, ekonomiperspektivet, medborgarperspektivet samt 
utvecklingsperspektivet. Kommunstyrelsen gav i oktober 2003 personalchefen i 
uppdrag att se över personalkontorets uppgifter och organisation. Personalchefen 
skulle driva det så kallade medarbetarperspektivet. Eftersom fokus i denna uppsats 
kommer att ligga på medarbetarperspektivet kommer detta hädanefter att 
benämnas som omorganisationen (Personlig kommunikation, Nygren, 2006). 
 
1.1.3 Mål med omorganisationen 
I medarbetarperspektivet låg fokus på hur personalkontoret skulle kunna arbeta 
mer offensivt med det personaladministrativa arbetet samt hälso- och 
rehabiliteringsarbetet bland de anställda i kommunen (Nygren, 2004). I och med 
detta uppdrag skrev personalchefen en rapport om de förändringar som det fanns 
ett behov av. Personalchefen har använt sig, och inspirerats, av Human Resources 
perspektivet (se 1.2.5) i samband med omorganisationen. Personalchefen gjorde en 
analys av personalkontorets situation, där hon kom fram till att följande skulle vara 
målen för förändringen (Personlig kommunikation, Nygren, 2006): 
 

• Personalkontoret ska bli mindre anonymt och mer integrerat i kommunen. 
• Personalkontorets främsta uppgifter ska vara konsultativt, strategiskt och 

serviceinriktat. 
• Personalkontorets ansvars-, roll- och arbetsfördelning ska tydliggöras.  
• Handläggningen ska förenklas i olika ärenden, så att arbetet följer en logisk 

gång (Nygren, 2004). 
 
Personalchefen upptäckte även att personalkontoret hade behov av att förändra sin 
roll och funktion gentemot förvaltningarna. Målen för förändringarna inom 
samtliga förvaltningar är: 
 

• Bättre kommunikation och samarbete mellan förvaltningarna för att minska 
de så kallade ”vattentäta skotten”. 

• Kommunen ska bli mer sammanhållen, där medarbetarna känner att de 
jobbar hos samma arbetsgivare samt att regler och policy tillämpas lika på 
alla förvaltningar. 

• Tydliggöra roller bland samtliga chefer, så att alla vet vilka arbetsuppgifter 
som ligger under deras ansvarsområden. 

• Kontinuerlig inventering av chefernas utbildningsbehov, där cheferna själva 
kan påverka innehållet. 

 
Målgruppen för omorganisationen är samtliga mellanchefer, vilket innefattar 
förvaltningschefer, avdelningschefer samt enhetschefer, och det är de som i första 
hand påverkas av förändringarna. De ska i sin tur informera sina underställda och 
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föra vidare förändringarna. Den långsiktiga visionen med omorganisationen är bra 
service för kommunmedborgarna, att Bodens kommun ska ha en god 
personalpolitik samt vara en attraktiv arbetsgivare. Målen för omorganisationen är 
inte tidsatta (Personlig kommunikation, Nygren, 2006). 
 
1.1.4 Konkreta förändringar som har inletts i kommunen 
En av de konkreta förändringar som inleddes i samband med omorganisationen var 
att en personalkonsulent från barn- och utbildningsförvaltningen och 
personalkonsulenten på socialförvaltningen centraliserades till personalkontoret den 
1 januari 2005 för att agera i personalkontorets nya specialiserade och 
konsulterande roll. Resterande tre personalkonsultenttjänster på barn- och 
utbildningsförvaltningen avskaffades. Till följd av detta har kommunen infört ett 
centraliserat arbetssätt när det gäller strategiskt och konsultativt arbete och ett 
decentraliserat arbetssätt när det gäller operativt personalarbete. Chefsansvaret har 
tydliggjorts så att många personalfrågor nu ombesörjes av respektive chef på 
förvaltningarna. Anledningen till denna förändring är att den närmaste chefen utför 
det som ligger i det nya chefsansvaret och ärendena handläggs då av denne. 
Personalkontorets roll blir att verka konsultativt och stödjande gentemot cheferna. 
Fördelarna med detta antas bli en bättre, mer verklighetsförankrad och effektiv 
handläggning (Personlig kommunikation, Nygren, 2006).  
 
Kommunikationen är förändrad såtillvida att arbetstagarna nu i första hand ska 
vända sig till närmaste chef i personalfrågor och chefen i sin tur kan vända sig till 
personalkontoret för konsultation vid behov. Tidigare vände sig arbetstagarna 
direkt till personalkontoret vid personalfrågor av mer komplex karaktär. 
Arbetstagare har dock i nuläget fortfarande möjlighet att göra så vid speciella 
ärenden. Förändringen har skett för att tydliggöra chefsansvaret, tydliggöra 
rolluppfattningar samt att närmaste chef har större inblick i arbetstagarens situation 
och är därför mer lämpad att lösa personalproblemen och vara tillgänglig som första 
kontakt. Personalkontorets uppgifter efter omorganisationen blir därför stödjande, 
konsultativa och strategiska (Personlig kommunikation, Nygren, 2006). 
 
En annan förändring som skett är det nya personaladministrativa systemet, IFS, som 
Bodens kommun infört. Systemet bygger på ett decentraliserat arbetssätt. 
Attestering, ledighetsansökan och semester samt annat personaladministrativt arbete 
handhas numera av närmaste chef. Systemet bygger på att den enskilde 
medarbetaren själv bland annat rapporterar in sina avvikelser i arbetstiden, 
semesteransökningar samt reseräkningar. Chefen attesterar sedan ansökningarna 
direkt i systemet. Tidigare gjordes detta på blanketter. Även här verkar 
personalkontoret konsultativt gentemot chefen, samt att de gör rättelser av löner. 
Anledningen till denna förändring är att närmaste chef är mer medveten om 
arbetstagarens situation och därmed mer lämpad att handha dessa ärenden 
(Personlig kommunikation, Nygren, 2006). 
 
Ytterligare en förändring som skett till följd av det decentraliserade arbetssättet är 
sättet att handha rehabiliteringsärenden. Även här är detta chefens uppgift, det vill 
säga att handlägga ärendet och konsultera personalkontoret vid behov. Det som 
personalkontoret kan bidra med i denna fråga är, förutom stöd och hjälp, att 
genom sin överblick över hela kommunen kunna omplacera arbetstagare mellan 
olika förvaltningar (Personlig kommunikation, Nygren, 2006). 
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1.1.5 Human Resources 
Bodens kommuns omorganisation har genomsyrats av Human Resources, i vilken 
föreslås ett tillvägagångssätt för organisationen som tar tillvara de mänskliga 
resurserna. För att en individ ska känna sig tillfredsställd med sitt arbete samt känna 
att hans/hennes prestation är meningsfull i en organisation krävs överensstämmelse 
mellan individen och organisationen, vilket är utgångspunkten i Human Resources 
perspektivet (Bolman & Deal, 1997). Genom att ha en god överensstämmelse så 
frigörs individens kompetens och energi, vilket främjar både individen och 
organisationen. Om överensstämmelsen är dålig leder detta till att den resurs som 
individen utgör för företaget inte utnyttjas på rätt sätt, detta gör individen 
frustrerad vilket i sin tur gör att denne skapar distans och motstånd i arbetet. 
Resultatet av detta blir missnöje hos båda parter som varken gynnar 
organisationens ekonomi eller produktion (Söderström & Lindström, 1994). 
 
Konkreta tillvägagångssätt för att frigöra resurser enligt Human Resources är att 
implementera dess synsätt långsiktigt i hela organisationen. Detta åstadkoms genom 
att utveckla ett belöningssystem, ge möjlighet till medarbetarinflytande och 
självständighet, utbildning av anställda, belöning vid god prestation och genom att 
skapa trygga arbetsvillkor. Vidare bör möjlighet ges till en karriär inom 
organisationen, skapandet av tillfredsställande arbetsuppgifter, någon form av 
vinstdelningssystem, utformning av en jämlik struktur och till främjandet av 
samarbete (Bolman & Deal, 1997). För att främja välbefinnandet fokuseras mycket 
på individens villkor i organisationen, det vill säga på individuell lönesättning och 
individanpassade lösningar gällande arbetstid och andra önskemål (Söderström & 
Lindström, 1994). 
 
Det fördelar som organisationen kan vinna genom att använda sig av Human 
Resources är att de anställdas kunskaper och färdigheter får stor ekonomisk 
betydelse. Om dessa faktorer är goda innebär detta således ekonomisk vinning. 
Personalkostnaderna är oftast de största kostnaderna i tjänsteföretag, därför är det 
viktigt att anställa rätt personer och investera i sin personal genom bland annat 
utbildning och kompetensutveckling efter behov (Söderström & Lindström, 1994). 
 
1.1.6 Tillvägagångssätt  
För att informera mellancheferna i Bodens kommun om förändringarna har 
personalchefen hållit två informationsmöten, det första mötet var en halv dag och 
andra mötet en hel dag. Första mötet gav en översiktlig information om 
omorganisationen medan andra mötet avhandlade mer specifikt förändringarna och 
vad Human Resources innebär. Utöver detta har personalchefen hållit korta 
informationsmöten för rektorer på barn- och utbildningsförvaltningen på begäran 
av dem själva. Hon har även informerat enhetscheferna på socialförvaltningen. 
Kommunledningsförvaltningen har på en personaldag blivit mer informerad om 
Human Resources och omorganisationen. Utöver detta har även användar- och 
attestutbildningar hållits i det nya personaladministrativa systemet IFS (Personlig 
kommunikation, Nygren, 2006). 
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1.2 Problemområde 
 
Boden kommun påbörjade en omorganisation på grund av att det fanns ett 
missnöje med det gamla arbetssättet. Det fanns också en önskan om att modernisera 
organisationens arbetssätt och administration (Nygren, 2004). 
Organisationsförändringar är, som tidigare nämnts, inte alltid helt problemfria. 
Detta för att individen är beroende av organisationen, och vice versa, och därför är 
det av stor betydelse, för att erhålla framgång, att överensstämmelsen mellan dessa 
är god (Bolman & Deal, 1997). Det är av största vikt att undersöka processen 
genom vilken omorganisationen har genomförts, för att lokalisera eventuella brister 
samt för att kunna förbättra överensstämmelsen. Vidare är det även viktigt att få 
kunskap om vad i processen som har lyckats, eftersom det visar på vilka styrkor 
som finns i det fortsatta förändringsarbetet. Samtliga kommunmedborgare i Boden 
påverkas av hur väl arbetet inom kommunens organisation fungerar och därför är 
det viktigt att undersöka de styrkor och svagheter i processen och organisationen, 
vilka gynnar det fortsatta förändringsarbetet. Efter undersökningen kan kommunen 
uppmärksammas på eventuella brister samt förbättra dessa, vilket i slutändan gynnar 
samtliga kommunmedborgare.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka förändringsprocessen i Boden kommuns omorganisation 
utifrån mellanchefernas upplevelse av denna. 
 
 
1.4 Frågeställningar 
 

• Hur väl har organisationsförändringarna förmedlats till mellancheferna? 
• Känner mellancheferna till målen med omorganisationen? 
• Hur väl har målen med omorganisationen uppfyllts hittills? 
• Hur ser mellanchefernas upplevelse av omorganisationen ut? 
• Har mellancheferna haft möjlighet, kapacitet och vilja att genomföra de 

förändringar som omorganisationen innebär? 
• Finns det skillnader i dessa frågor mellan de mindre och de större 

förvaltningarna? 
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1.6 Teoretisk referensram 
 
De teorier som har använts är Blumberg-Pringle’s Model (1990) of Work 
Performance (refererad av Jewell & Siegall, 1990), Claes Janssens teori (1996) om 
förändringens fyra rum samt Locke & Latham’s målsättningsteori (1990).  
 
1.6.1 Blumberg-Pringle’s modell (1990) för arbetsprestation 
Blumberg och Pringle (1990) har tagit fram en modell som visar på de faktorer 
som arbetsprestationen är beroende av (Figur 1.1) (refererad av Jewell & Siegall, 
1990). Modellen täcker in både de individuella och de miljömässiga faktorerna, 
vilka påverkar prestationen. Modellen består av tre komponenter: kapacitet, vilja och 
möjlighet: 
 

 
 
Figur 1.1: Blumberg-Pringle’s modell för arbetsprestation (Jewell & Siegall, 1990). 
 
Kapacitet 
Till kapacitet räknas faktorerna förmåga, ålder, hälsa, kunskap, färdigheter, 
intelligens, motorik, utbildningsnivå, uthållighet, stabilitet och energinivå. 
 
Vilja   
Till vilja räknas faktorerna motivation, arbetstillfredsställelse, status, oro, 
påverkansmöjlighet, attityd, personlig uppfattning om sitt arbete, egocentrisk nivå, 
självbild, personlighet, normer, värderingar, rollförväntingar samt känsla av upplevd 
rättvisa.  
 
Möjlighet 
Till möjlighet räknas faktorerna verktyg, utrustning, material, resurser, hjälpmedel, 
arbetsförhållanden, medarbetare, ledarstil, policy, regler, organisationens 
tillvägagångssätt, information, tid och lön.  

 
Prestation 

 
Vilja 

 
Kapacitet 

 
Möjlighet 
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Blumberg och Pringle (1990) föreslår en formel för att predicera arbetsprestationen: 
 

Prestation = Kapacitet x Vilja x Möjlighet 
 
Desto fler faktorer en individ besitter inom varje komponent desto starkare blir 
komponenterna vilket resulterar i en bättre prestation. Saknar en individ samtliga 
faktorer inom en komponent blir resultatet av formeln noll och därmed uteblir 
prestationen. Exempelvis om en individ besitter flera faktorer inom kapacitet och 
möjlighet blir ändå prestationen noll om individen helt saknar faktorer inom 
komponenten vilja. Om en individ besitter flera av de olika faktorerna inom en 
komponent påverkas även de andra komponenterna och de blir starkare.  
 
1.6.2 Förändringens fyra rum   
Janssen (1996) har utvecklat en förändringsteori som beskriver vad som händer 
med individen vid en omorganisation (Figur 1.2). Teorin utgörs av fyra 
psykologiska tillstånd som individen genomgår vid en organisationsförändring. 
Innan någon förändring skett befinner sig individen i ett tillstånd av tillfredsställelse, 
som Janssen (1996) benämner som nöjdhet, där individen är tillfreds med sin 
situation och inte har någon önskan om förändring. Individen känner sig som en i 
mängden och har liten självinsikt.  
 
När förändring har skett upplever individen ett tillstånd som Janssen (1996) kallar 
för censur. Där har individen en motvilja till omställningen och försvarar det gamla 
sättet. Individen har inga klara känslor och en ansträngd självbehärskning på grund 
av upplevelsen att uppgiften kan kännas tveksam, i detta läge kan irritation uppstå.  
 
Efter tillståndet censur kommer individen in i nästa psykologiska tillstånd som 
kallas förvirring. Här upplever individen att något känns fel men är osäker om felet 
ligger hos honom eller henne eller hos andra, vilket leder till självupptagenhet. 
Individen håller tillbaka sina känslor, känner sig missanpassad och har dålig kontakt 
med övriga medarbetare. Tillståndet av förvirring avslutas när individen släpper 
taget om det gamla, detta leder till ett nolläge vilket gör individen öppen för nya 
möjligheter och kommer därmed in i nästa psykologiska tillstånd som är inspiration 
och förnyelse. 
 
I inspirations- och förnyelsestillståndet upplever sig individen vara i utveckling och 
har en bra och intensiv kontakt med nuet. I detta stadium infinner sig känslor av 
gemenskap och bra självförtroende. Individen får en djupare insikt och förståelse 
för förändringen. I stadiet av inspiration och förnyelse upptäcker individen nya 
möjligheter som leder till ett stadium av en upplevd ny tillfredsställelse, en ny 
nöjdhet som Janssen (1996) benämner det, vilket kan vara mer tillfredsställande än 
tidigare.  
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Figur 1.2: Claes Janssens (1996) teori om förändringens fyra rum. 
 
1.6.3 Målsättningsteorin 
Locke och Latham (1990) föreslog målsättning som en viktig grund för individens 
arbetsmotivation. Målsättning resulterar i en ökad arbetsprestation på grund av fyra 
olika faktorer (Figur 1.3). 

 
Figur 1.3: Locke och Lathams (1990) målsättningsteori. 
 
Målen som sätts ska vara tidsbestämda, utmanande och specifika. Vidare blir 
arbetsprestationen bättre av höga och svåra mål än inga eller lätta mål, men målet 
får inte upplevas som ouppnåeligt. En annan betydande faktor för motivationen är 
individens acceptans av målen. Accepteras inte målen kan motstånd uppstå från 
individens sida, vilket äventyrar hela processen. Locke och Latham (1990) menar 
även att återkoppling på hur väl individen uppnår målen är viktigt, då det ger en 
känsla av tillfredsställelse i arbetet. Men återkopplingen ökar inte prestationen om 
inte organisationen kontinuerligt sätter nya mål (Dipboye, Smith, & Howell, 1994). 
 
Målsättning för en anställd resulterar i fokuserad uppmärksamhet på hans eller 
hennes uppgifter, vilket gör att individen finner ett syfte med sitt arbete och 
därmed presterar bättre som följd av ökad ansträngning. Enkelt uttryckt så sporras 
individen och anstränger sig mer när han eller hon har ett mål att arbeta mot 
(Locke & Latham, 1990). Vidare hjälper befintliga mål individen att möta 
motgångar samt att öka uthålligheten, eftersom individen kontinuerligt blir påmind 
om ändamålet och hur viktigt det är att nå dit. Slutligen, om målet accepteras av 
individen, så uppmuntrar det honom eller henne att nå målet genom att frigöra 
kreativitet och finna nya vägar (Steers & Black, 1994). 
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Locke och Latham (1990) anser även att individens deltagande vid organisationens 
målsättning är av stor betydelse för hans eller hennes acceptans av målen. Individen 
blir genom medverkan mer motiverad att samverka för att nå de uppställda målen 
(Dipboye, Smith & Howell, 1994). 
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2. METOD 
 

2.1 Informanter 
 
Intervjuer genomfördes med 15 informanter. Mellancheferna i Bodens kommun, 
som är målgruppen för omorganisationen, utgörs av cirka 150 chefer. Kriteriet för 
att falla i denna grupp är att de har medarbetarsamtal och lönesamtal med 
arbetstagare. Det har eftersträvats informanter till undersökningen med likartat 
ansvar och ställning, för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika 
förvaltningarna genom hela studien. Samtliga förvaltningar har en förvaltningschef 
och dessa har valts ut som informanter till studien på grund av deras likartade 
ställning. Vidare har sju av åtta förvaltningar mellanchefer som är direkt 
underställda förvaltningschefen, dessa varierar i antal mellan de olika 
förvaltningarna. Urvalet gjordes genom att dra lott om vilken informant som skulle 
representera sin förvaltning. Detta förfaringssätt tillämpandes på samtliga 
förvaltningar förutom miljö- och byggförvaltningen som är en liten förvaltning där 
de inte finns någon chef som är direkt underställd förvaltningschefen.  
 
 
2.2 Organisationen 
 
I Bodens kommun finns åtta förvaltningar; socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen, miljö- 
och byggförvaltningen samt näringslivsförvaltningen (Sundberg, 2006). 
Förvaltningarna har varierande arbetsuppgifter och är olika stora beroende på 
antalet arbetstagare och har följaktligen varierande antal mellanchefer med olika 
ansvar och befattningar. Enligt årsredovisningen för 2005 skiljer sig förvaltningarna 
avsevärt åt i storlek, varav de tre största med flest antal anställda är 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. 
Det tre förvaltningarna med minst antal anställda är räddnings- och 
beredskapsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen samt 
näringslivsförvaltningen. 
 
 
2.3 Material 
 
Intervjufrågor utformades utifrån tidigare presenterade teorier samt utifrån de mål 
som var uppställda för omorganisationen. Frågeformuläret som författarna använde 
vid intervjuerna bestod av 25 frågor med tillhörande följdfrågor (Bilaga 2). 
Intervjuerna var halvstrukturerade och utrymme gavs för spontana följdfrågor.  
 
 
2.4 Procedur 
 
Bodens kommun kontaktades i januari 2006. Det fanns ett intresse hos Bodens 
kommun att närmare undersöka den omorganisation som genomförts av 
personalchefen på initiativ av kommunstyrelsen. Personalchefen konsulterades om 
syfte och om vad som var genomförbart i studien. Tillsammans med 
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personalchefen har ett syfte arbetats fram som båda parter fann intressant och 
meningsfullt att undersöka. Under arbetets gång har författarna kontinuerligt träffat 
personalchefen för att få information om omorganisationen och för att få 
synpunkter på studiens fortskridande samt uppdatera denne om arbetets gång. 
Personalchefen har haft möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar i den 
information som använts.  
 
En pilotintervju genomfördes med en enhetschef inom Bodens kommun för att 
kunna revidera och förbättra intervjufrågorna. I pilotintervjun testades frågornas 
relevans och några frågor justerades. Under intervjun framkom hur komplext 
ämnet är och att ett kvalitativt angreppssätt bäst skulle besvara frågeställningarna. 
Fördelarna med detta är att det ger en djupare förståelse för individens uppfattning 
av förändringsarbetet samtidigt som det ger utrymme för följdfrågor och 
förtydliganden som är nödvändiga att kunna ge vid eventuella oklarheter från 
individens sida (Miles & Huberman, 1994).  
 
Den första kontakten med de utvalda informanterna togs via e-post där det gavs 
relevant information om studien och dess syfte samt direktiv om de etiska 
riktlinjerna för studien (Bilaga 1). Till de som inte svarat efter en vecka skickades 
ett påminnelsebrev via e-post. De informanter som inte svarat på något av 
utskicken kontaktades per telefon för att undersöka om det fanns intresse från deras 
sida att delta i studien. Samtliga av de utvalda informanterna valde att medverka i 
undersökningen. De fick själva välja tid och plats för intervjun.  
 
Fjorton av femton intervjuer genomfördes i maj och juni år 2006, en intervju 
genomfördes i september på grund av önskemål från informanten. Intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplatser under deras arbetstid. Innan 
intervjuerna påbörjades tillfrågades informanterna om de godkände att intervjuerna 
spelades in. Samtliga informanter gav sitt samtycke. Detta tillvägagångssätt valdes 
för att i efterhand kunna skriva ner varje intervju.  
 
 
2.5 Avgränsning 
 
Undersökningen syftar inte till att jämföra det tidigare arbetssättet med det nya i 
fråga om vilket som fungerar bäst. Ekonomiska och politiska intressen kommer 
inte att behandlas. Vidare kommer inte heller rehabiliteringsperspektivet att belysas. 
 
 
2.6 Databehandling  
 
Intervjuerna spelades in och skrevs ner. Informationen kodades och analyserades. 
Kroppsspråk, tonläge och sinnesstämning observerades och registrerades så snart 
intervjuerna genomförts. När samtliga intervjuer var genomförda och utskrivna 
påbörjades kodningsprocessen. Varje författare kodade enskilt samtliga intervjuer. 
På detta sätt har författarna inte påverkats av varandra under kodningsprocessen, 
och varje intervju har kodats sammanlagt två gånger. 
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3. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
3.1 Beskrivning av informanterna 
 
Femton informanter har intervjuats, varav fem var kvinnor och tio var män. Av 
dessa femton informanter var åtta förvaltningschefer och sju mellanchefer. Den 
ojämna fördelningen mellan förvaltningschefer och mellanchefer berodde på att det 
på miljö- och byggförvaltningen inte finns någon mellanchef. Av de åtta 
förvaltningscheferna var två kvinnor och sex män. Mellancheferna utgjordes av tre 
kvinnor och fyra män. 
 
3.2 Information och utbildning i omorganisationen  
 
Tretton av femton informanter hade fått information och utbildning om 
omorganisationen och dess konkreta förändringar. Sju av dessa ansåg sig ha fått 
tillräckligt med information och utbildning. En informant svarade:  
 

”Alltså hur mycket som helst tycker jag. Vi har ju hört det här två år innan 
införandet. Vi har ju varit med och tagit del av upphandlingsfasen i det här, så vi 
har ju vetat vart vi varit på väg. Så det finns inget att haka upp sig på där. Jag 
tycker det ser bra ut.” 

 
Sex av 13 ansåg sig ha fått för lite information och utbildning. En av dessa 
informanter svarade: 

 
”Så det (utbildning) kan jag inte tycka att jag har fått. Utan det har jag tagit till 
mig via support från mina arbetskamrater (…) Det gavs inte utbildning och 
utveckling som jag tyckte att vi behövde.” 

 
En informant hade inte fått någon information eller utbildning av den anledningen 
att informanten inte var verksam i Bodens kommun när information och 
utbildning gavs. En informant hade blivit erbjuden information och utbildning, 
men valde själv att inte deltaga i detta eftersom informanten inte ansåg sig ha tid 
till, eller behov av, detta: 
 

”Jag kanske har blivit erbjuden men jag har inte haft tid. Om man uttrycker det 
såhär, jag är väl mer en generalist. Så sådana här små händelser är inte så stort.”  

 
I Blumberg-Pringle’s (refererat i Jewell & Siegall, 1990) modell för arbetsprestation 
är bland annat kapacitet av betydelse för arbetsprestationen. I denna fråga om 
information och utbildning är faktorerna information, förmåga, kunskap och 
utbildningsnivå centrala. Eftersom tretton av femton informanter hade fått 
information och utbildning så finns en förutsättning för kapacitet, men i varierande 
grad på grund av att många ansåg sig ha fått för lite av detta. Dock medför inte 
alltid utbildning och information kunnande, vilket gör det svårt att veta om 
kapaciteten egentligen fanns.  
 
Det fanns ingen nämnvärd skillnad relaterad till förvaltningarnas storlek i fråga om 
information och utbildning, eftersom nästan alla hade genomgått utbildning och 
fått information.  
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3.3 Genomförande av omorganisationen 
 
Informanterna besvarade under intervjun frågor om hur de ansåg att 
implementeringen av omorganisationen och de konkreta förändringarna 
genomförts. Här har de fritt uttryckt sina åsikter, det vill säga vad de kan ha 
upplevt som positivt eller negativt. De åsikter som framkom var mestadels negativa, 
men några positiva åsikter nämndes också.  
 
Det framkom kritik mot införandet av det nya personaladministrativa systemet, 
avsaknaden av en bra problemanalys, bristen på datorvana samt svårigheten att 
förmedla information ut i de yttersta leden på varje förvaltning.  
 
De flesta av de negativa åsikter som framkom handlade om hur införandet av det 
nya personaladministrativa systemet gått till. Bland annat framkom att flertalet 
informanter ansåg att det nya personaladministrativa systemet infördes vid fel 
tidpunkt, att många upplevde oordning vid införandet och att det var för lång tid 
mellan utbildning och införande: 
 

”Sen infördes det i skarp drift till sommarsemestern, vilket jag anser är förkastligt. 
Halva Bodens kommun har ju semester, även löneassistenter. I min värld var det 
uppbyggt för att bli kaos.” 

 
”Den dåliga sidan har ju varit portalen. Det har ju varit förskräckligt. 
Implementeringen var för kort, det vet ju alla. (…) Det var för kort tid, det sa vi 
hela tiden; det här går inte. Det var för många frågetecken.” 

 
”Och det innebar ju att medarbetarna utbildades i månad ett och systemet var på 
plats månad sju. Och då hade man tappat kunskapen i det här och då har det varit 
problem med det här.” 
 

Utöver införandet framkom det även kritik mot bristen på förberedelse och 
problemanalys innan det nya personaladministrativa systemet infördes. 
 

”Beroende på att kunskapen ute i organisationen saknades, vi kanske inte… om 
man nu ska vara efterklok… När man inför ett sånt här HR-system så ska man 
nog vara väldigt noga från början med att titta på de rutiner som finns och de 
arbetsrutiner man har. Och se hur dom ska lösas, vilka brister finns det, vilka 
utbildningsbehov finns för att det här ska flyta bra. Där tycker jag nu i efterhand att 
vi var för… vi lade ner för lite tid på just den delen.” 
 

Även förmedling av informationen om organisationsförändringarna från 
förvaltningschef till respektive mellanchef kritiserades: 
 

”Man kan aldrig nog få ut sitt budskap. Det är en sak att det diskuteras i en 
förvaltningschefsgrupp, alla dom här övergripande målen, och det här 
medborgarperspektivet och allt det här vad det nu kan vara. Men nästa snäpp då? 
Hur mycket man än säger att det är förvaltningschefernas, dom sitter här högst upp 
och det är deras uppgift att föra ut det. Men jag tror inte man lyckats så bra i det.” 
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Den kritik som framkom var mestadels negativ men även viss positiv kritik 
framfördes. Denna rörde främst införandet av det nya personaladministrativa 
systemet och förvaltningschefsträffarna: 
 

”Och det är just det här jag pratat om; den här dialogen vi har mellan 
förvaltningscheferna idag, vi har varit med på banan hela tiden. Vi har fått ett 
införandeschema på det här, vi har fått vara med på utbildningsscheman och varit 
med på utbildningar i att lära sig själva systemet. Det tycker jag har varit bra”. 

 
Under intervjuerna framkom mest negativ kritik mot genomförandet. De positiva 
delarna som nämndes var få. Detta kan bero på att det inte specifikt frågades efter 
positiva eller negativa åsikter, utan informanterna fick själva uttrycka sig om 
genomförandet av omorganisationen. Den i överlag mest negativa kritiken kan 
bero på att informanten inte hade sett några positiva sidor i genomförandet. Å 
andra sidan, kan det bero på att informanterna hade närmare till att uttrycka sig 
negativt än positivt, eftersom informanten förutsätter att det ska fungera och 
således endast uppmärksammar det som inte fungerar.  
 
Negativ kritik framfördes mot den bristfälliga problemanalysen som genomfördes 
innan förändringarna sattes i verket. Detta kan ha bidragit till att genomförandet 
upplevdes som negativt. Förvaltningschefsträffarna upplevdes som positiva, vilket 
kan bero på att förvaltningscheferna hade blivit insatta i förändringarna och hade 
haft möjlighet att påverka dessa. Eftersom kommunen är en komplex organisation 
har kanske inte alla chefer haft samma möjlighet att delta i planeringen av 
förändringarna, vilket torde vara en viktig aspekt i genomförandet. 
Mellanchefernas engagemang hade kunnat ökas om de varit delaktiga i och fått 
insikt i förändringarna samt i sina nya roller och sitt ansvar. Men eftersom det brast 
i kommunikationen mellan förvaltningscheferna och deras underställda chefer kan 
detta vara anledningen till varför genomförandet mestadels upplevdes som negativt.  
 
I Blumberg-Pringle’s modell för arbetsprestation (refererat i Jewell & Siegall, 1990) 
är medarbetarnas möjlighet av betydelse för arbetsprestationen. Organisationens 
tillvägagångssätt är av betydelse för genomförandet, men eftersom planeringen och 
kommunikationen var bristfällig så minskades medarbetarnas möjlighet till en bra 
prestation. Vidare är även kapacitet betydande för arbetsprestationen vad gäller 
medarbetarnas förmåga och kunskap. Här riktades negativ kritik mot den långa 
tiden mellan utbildning och införande. Resultatet av detta blir att faktorerna 
kunskap och förmåga försvagades, och detta antas ha bidragit till den upplevda 
oordningen. Förmåga och kunskap är även viktigt vad gäller datoranvändandet. 
Det nya personaladministrativa systemet är databaserat och förutsätter att 
användaren har en viss datavana, vilket en del informanter inte ansåg sig ha 
tillräckligt av för att kunna hantera systemet. Detta blir ett hinder, inte bara i 
genomförandet utan även i hela förändringsprocessen, vilket försämrar 
arbetsprestationen.  
 
Ingen skillnad i mängden eller typen av kritik mot genomförandet kunde härledas 
till förvaltningarnas storlek. 
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3.4 Informanternas medvetenhet om målen med 
omorganisationen 
 
Nio informanter var medvetna om målen med omorganisationen, även om i något 
varierande grad, men de flesta hade dock det mer övergripande klart för sig: 
 

”Målet är en decentraliserad löneadministration. Det är ju målsättningen med det, 
att det ska hanteras så nära som möjligt. Men tänker du på HR i ett vidare 
perspektiv i kring omorganisationen på personalkontoret där man har centraliserat 
personalresurser från förvaltningarna så att man ska ta tag i helheten, då blir det ett 
vidare perspektiv.”  

 
Sex kände inte till några mål med omorganisationen överhuvudtaget: 
 

”Jag vet inga mål med det.” 
 

Locke och Latham (1990) anser att målsättning är en viktig grund för 
arbetsmotivationen och i senare hand även för arbetsprestationen. Eftersom 
kunskapen om målen saknades hos sex av informanterna kan det enligt teorin leda 
till försämrad motivation. Det positiva var dock att majoriteten av informanterna 
hade viss kännedom om målen. Det framkom att några av informanterna inte 
accepterade något eller några mål, vilket kan leda till motstånd och försämrad 
arbetsprestation. Det är svårt att veta varför vissa inte hade kännedom om målen. 
Det kan dels bero på den bristfälliga kommunikationen från förvaltningschef till 
mellanchef, men även på det faktum att vissa förvaltningschefer inte kände till 
målen själva. Det kan även bero på ett inneboende motstånd till förändringar, 
vilket kan ha bidragit till att informanterna som inte kände till målen inte hade 
tagit till sig informationen om detta. Slutligen skulle det även kunna bero på att de 
av någon okänd anledning inte hade fått, kunnat eller velat ta del av informationen 
om målen. 
 
Bland de informanter som inte kände till några mål var majoriteten från mindre 
förvaltningar. Anledningen till varför just de inte var medvetna om målen i lika 
hög grad som de från större förvaltningar antas vara att de kanske inte berörs av 
förändringarna i samma grad som de större förvaltningarna, och därmed inte kände 
samma behov av att ta till sig denna information. Konsekvenserna av att inte vara 
insatt i detta blir inte lika omfattande på en liten förvaltning som på en stor. Detta 
och en eventuellt bristande motivation till målen antas ha lett till varför så många 
från mindre förvaltningar inte kände till målen.  
 
 
3.5 Målen och hur väl de har uppfyllts enligt informanterna 
 
Här redovisas sex av de mål som nämndes i 1.1.3. Två mål har uteslutits. 
Personalkontorets handläggning ska förenklas i olika ärenden, uteslöts då det under 
intervjuerna framkom att det var svårt för informanterna att yttra sig om detta. Det 
andra målet att tydliggöra roller bland cheferna så att alla vet vilka arbetsuppgifter 
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som ligger under deras ansvarsområden uteslöts eftersom det var svårt att bedöma 
om informanten själv hade rätt kunskap om detta samtidigt som författarna inte 
heller hade denna kunskap.  
 
3.5.1 Mål 1: Personalkontoret ska bli mindre anonymt och mer 
integrerat i kommunen 
Elva informanter hade ingen uppfattning om huruvida målet hade blivit uppfyllt 
eller inte. 
 
Tre informanter ansåg att målet inte hade uppfyllts. En av dessa tyckte att 
personalkontoret inte hade den centrala roll som de eftersträvat att ha och trodde 
att detta kunde bero på att de var för få för att uppfylla den rollen. En informant 
tyckte att målet hade uppfyllts eftersom hon upplevde en förändring i denna fråga: 
 

”Men förr så var det väl så att personalkontoret var ganska så osynligt. Det var en 
svävande satellit som höll på med löner och lite annat (…) Ja för mig är de lite 
synligare. Men samtidigt är de ju osynligare för de är väldigt svåråtkomliga, på ett 
vis… det är ju olika kanaler så att det är ju bara enhetscheferna som kan ta 
kontakt.” 

 
Att så pass många inte hade någon uppfattning om hur väl detta mål hade uppfyllts 
kan bero på att de ännu inte hade märkt av någon förändring i denna fråga. Det 
stora antalet informanter som inte hade någon uppfattning i denna fråga gör det ej 
relevant att göra en jämförelse mellan förvaltningarna. 
 
3.5.2 Mål 2: Personalkontorets främsta uppgifter ska vara konsultativt, 
strategiskt och serviceinriktat 
Sju informanter ansåg att detta mål hade uppfyllts.  
 

”Jag tycker att det fungerar bra, det är inga problem. Vill man ha hjälp så får man 
ju hjälp, så är det. Vi är ju en egen förvaltning så mycket är ju delegerat hit, men vi 
får ju stöd och hjälp och sånt här. Både löneförhandlingar och andra typer av 
förhandlingar.” 

 
”Nu jobbar man mer framåtsyftande tycker jag. Alltså man har skaffat nätverk 
gentemot förvaltningarna, eller mellan förvaltningarna också i personalfrågor. Och… 
ja, dom jobbar mer konsultativt nu än tidigare.” 
 

Fyra informanter ansåg inte att personalkontoret var tillräckligt konsultativt, 
strategiskt och serviceinriktat och såg därför inte målet som uppfyllt.  
 

”Det kan nog bli bättre. Jag upplever servicen som, till vissa delar som bra. Men till 
vissa delar som svårdefinierbar. Det är svårt att få det man egentligen frågar efter.” 
 

Alla var dock inte helt tillfreds med personalkontorets nya roll. Under intervjuerna 
märktes en frustration över personalkontorets förändrade roll bland vissa av 
informanterna. 
 
Fyra informanter hade ingen uppfattning om huruvida målet blivit uppfyllt eller 
inte. 
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Vad gällde de sju som ansåg målet vara uppfyllt kan det bero på att de hade fått 
tillfredsställande service i förhållande till sina behov. Men vad gällde de som ansåg 
att målet var uppfyllt, men som ändå kände en frustration över de förändringar som 
skett kan detta bero på att de inte hade förstått personalkontorets och sin egen nya 
roll på grund av bristande information eller engagemang. De kan då känna sig 
frustrerade över att inte få samma sorts hjälp som tidigare och därför känna ett 
missnöje över förändringen. Det kan även grundas i att informanten, enligt teorin 
om förändringens fyra rum (Janssen, 1996), kände en motvilja till själva 
förändringen och försvarade det gamla arbetssättet. Det kan också bero på att 
arbetssättet kändes tveksamt och att irritation hade uppstått, vilket ledde till 
frustration.  
 
Två olika anledningar kan finnas till varför fyra informanter inte hade upplevt att 
målet hade uppfyllts. En anledning kan vara att informanten inte själv besatt den 
kunskap som krävdes för de nya arbetsuppgifterna på grund av bristande 
information eller utbildning. Av den anledningen kanske de krävde mer hjälp än 
vad personalkontoret var menade att ge i sin nya roll, och när denna hjälp inte 
kunde fås har detta förmodligen lett till ett missnöje hos informanten. Den andra 
anledningen kan vara att på de större förvaltningarna har de både fler och mer 
komplicerade ärenden och detta kräver mer service, vilket personalkontoret kan ha 
haft svårt att tillgodose. Detta antagande grundas på det faktum att de flesta som 
uttryckte sig negativt representerade någon av de stora förvaltningarna. Således 
fanns en skillnad relaterad till förvaltningarnas storlek i fråga om hur 
personalkontorets service uppfattades. 
 
3.5.3 Mål 3: Personalkontorets ansvars-, roll- och arbetsfördelning ska 
tydliggöras 
En informant ansåg att målet var uppfyllt i förhållande till det skede i vilket 
förändringen befann sig i. Informanten ansåg att personalkontorets roll hade 
förändrats, men förväntningarna var att de skulle hitta sina roller fullt ut.  
 
Fyra informanter ansåg inte att målet hade uppfyllts. En av dessa uttryckte: 
 

”Ja… alltså vem är det som har hand om vad och på vilket sätt ska man få den hjälp 
man behöver (…) Jag vet inte riktigt om man på personalenheten vet vad dom ska 
leverera eller inte leverera. Man kan ana att det kan vara lite personbetingat också, jag 
vet inte hur pass djupt det har satt sig i organisationen.” 
 

Samma informant uttryckte senare en förståelse för varför rollerna fortfarande 
upplevdes otydliga, eftersom informanten var införstådd med att det är en 
tidskrävande process samt att det inte är möjligt att förändra personalkontorets roll 
över en natt.  
 
Tio informanter hade ingen uppfattning om målet hade uppfyllts eller inte.  
 
Att så många inte hade någon uppfattning i frågan, kan bero på att dessa inte hade 
så mycket kontakt med personalkontoret, eller tillräckligt med insikt i 
personalkontorets verksamhet för att kunna yttra sig. Det stora antalet informanter 
som inte hade någon uppfattning i frågan gör det ej relevant att undersöka 
eventuella skillnader mellan förvaltningarna relaterade till deras storlek. 
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3.5.4 Mål 4: Bättre kommunikation och samarbete mellan 
förvaltningarna för att minska de så kallade ”vattentäta skotten”. 
Nio informanter tyckte att samarbetet hade förbättras, men i varierande styrka. 
Vissa ansåg att det fortfarande fanns en bra bit kvar på vägen till dess detta mål helt 
hade uppfyllts. Samarbetet upplevdes vara lättare eller svårare beroende på vilken 
förvaltning de samverkade med, eftersom det är så varierande verksamheter i 
kommunen: 
 

”Men jag tycker att det fungerar rätt bra. Det är ingen lätt situation för vi jobbar ju 
under lite olika förutsättningar. (…) men jag tycker att vi börjar nu hitta varandra 
bättre och bättre, både vad gäller verksamhetsfrågor och ekonomiska frågor. Så om du 
frågar hur samarbetet fungerar så fungerar det rätt bra.” 

 
Fem informanter ansåg inte att samarbetet hade förbättrats. Bland annat nämndes 
revirtänkandet av många, som ett hinder till varför samarbetet inte fungerade så bra. 
På frågan om hur informanten ansåg att samarbetet mellan förvaltningarna 
fungerade svarade en informant: 
 

”Det är däremot inte så bra. Det är så mycket revirtänkande och alla är rädd om 
sina pengar. Det är där det sitter.” 

 
En informant hade ingen åsikt i frågan. 
 
Överlag var de som ansåg att samarbetet hade förbättrats från större förvaltningar, 
vilket antas bero på att de hade mer samarbete med andra förvaltningar och därför 
hade märkt av en förbättring vad gällde samarbetet. Majoriteten tyckte att det hade 
skett en förbättring av samarbetet i kommunen. Detta märktes av mer på de stora 
förvaltningarna, eftersom dessa förmodligen hade ett mer omfattande samarbete.  
 
Bland dem som inte hade märkt av en förbättring i samarbetet var de flesta från 
mindre förvaltningar. Dessa förvaltningar antas inte samarbeta i samma omfattning 
som de större och hade därför kanske inte märkt av en förändring på samma sätt. 
 
3.5.5 Mål 5: Kommunen ska bli mer sammanhållen, där medarbetarna 
känner att de jobbar hos samma arbetsgivare samt att regler och policy 
tillämpas lika på alla förvaltningar. 
Fem informanter ansåg att kommunen hade blivit mer sammanhållen, då de tyckte 
att kommunens regler och policy tillämpades mer lika på samtliga förvaltningar: 
 

”Vi försöker ju. Det har ju med centraliseringen av personalfrågorna blivit bättre, det 
känns som att det är mer lika policys nu än vad det har varit. Vad gäller friskvård 
till exempel, så var det ju mer olika mellan förvaltningarna tidigare, friskvårdsbidrag 
och förutsättningar. Dom är ju mer lika idag än vad det har varit tidigare.” 

 
Fyra informanter ansåg inte att detta mål var uppfyllt, eftersom de inte upplevde 
någon förändring i hur väl kommunen var sammanhållen: 
 

”Det har vi inte. Det är olika, man tolkar olika. Om man då väljer att tolka olika 
eller om man inte vet att det är någonting annat, det vet jag ju inte. Men olika är 
det.”  
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Sex informanter hade ingen uppfattning i frågan. 
 
Det kan spekuleras i varför sex av informanterna inte hade någon uppfattning om 
kommunen hade blivit mer sammanhållen eller inte. Förvaltningarna antas ha 
kontakt med varandra i varierande grad, vissa antas ha tät och regelbunden kontakt 
med många förvaltningar medan andra antas jobba relativt självständigt. Desto 
mindre kontakt som sker med andra förvaltningar, desto mindre insikt har de i 
andra förvaltningars tillämpning av regler och policy. Då kan det vara svårt att ha 
en uppfattning om huruvida det skett någon förändring eller inte.  
 
Det fanns ingen skillnad mellan förvaltningarna relaterad till förvaltningarnas 
storlek i fråga om hur väl de ansåg att kommunen hade blivit mer sammanhållen 
eller inte.  
 
3.5.6 Mål 6: Kontinuerlig inventering av chefernas utbildningsbehov, där 
cheferna själva kan påverka innehållet. 
Tretton informanter tyckte sig ha upplevt en kontinuerlig inventering av sina 
utbildningsbehov samt en upplevd påverkansmöjlighet av innehållet i 
utbildningarna: 
 

”Nja, det tycker jag nog. Vi har rekryterat mycket nya chefer under två års tid här, 
och det har inte varit några som helst problem för personalkontoret att tillhandahålla 
utbildningar. Det har gått bra, det har varit bra leverans på utbildningssidan när det 
gäller den delen.” 

 
”Ja, vi har ju via chefsgruppen, vi har ju förvaltningschefsträffar. Så visst är det… 
men det är ju bara det att vi måste själva, i vissa fall, liksom stöta på och säga 
att ”nu är det det här vi behöver”. Så det tycker jag nog, nog har vi möjlighet att 
påverka” 

 
”Ja det tycker jag. Om jag skulle känna att nu är det akut behov så skulle jag 
kunna fixa det.”  

 
Ingen informant uttryckte missnöje över inventeringen av chefernas 
utbildningsbehov. 
 
Två informanter hade ingen uppfattning om huruvida inventeringen var 
kontinuerlig eller inte, eller om de hade möjlighet att påverka dess innehåll.  
 
Vad gällde detta mål framgick det tydligt att det var uppfyllt, då merparten 
uttryckte sig få den inventering och ha den påverkansmöjlighet som 
personalkontoret hade satt som mål, och ingen informant uttryckte något direkt 
missnöje över detta.  
 
Vad gällde de två informanter, i vars intervjuer det inte framkom något 
ställningstagande i denna fråga, tolkas det som att de inte hade erfarit en 
kontinuerlig inventering.  
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Det fanns ingen skillnad mellan förvaltningarna relaterad till förvaltningarnas 
storlek i fråga om de hade upplevt kontinuerlig inventering och 
påverkansmöjlighet av utbildningsbehovet, eftersom de flesta upplevde sig ha 
erfarit detta.   
 
 
3.6 Områden där informanterna har uttryckt en vilja till 
förändring 
 
Under intervjuerna framkom information om vad informanterna upplevde som 
brister i det nya arbetssättet och således ville förändra. Inga direkta frågor ställdes 
vad gällde detta, utan denna information framkom fortlöpande under intervjuerna. 
Anledningen till varför en direkt fråga inte ställdes var att det efter den första 
provintervjun var tydligt att sådan information och ett eventuellt missnöje ändå 
framkom, och då på ett mer naturligt sätt. Det framförda missnöjet har i efterhand 
grupperats efter tre huvudkategorier; förändringar inom det personaladministrativa 
systemet, personalkontoret samt de egna personalresurserna. 
 
3.6.1 Personaladministrativa systemet  
Fem informanter nämnde det personaladministrativa systemets brister vid 
inkörningen, men många ansåg att dessa brister hade förbättrats avsevärt med tiden 
och att det nu inte fanns några större problem. Fem informanter uttryckte ett 
missnöje vad gällde det personaladministrativa systemets funktion idag. Det 
framkom dels ett missnöje över att systemet inte fungerade som de ansåg att det 
skulle göra och dels ett missnöje över systemets uppbyggnad och funktion: 

 
”Vi hoppas ju att det här systemet ska börja fungera så att det går. Man säger att 
det går, men det går ju inte. Från vår sida försöker vi säga att det fungerar bra, bara 
för att få en arbetsglädje att jobba med det här systemet.” 

 
”Det är ju en massa utdata vi behöver, så jag är väl den första som säger att jag vill 
ha ett it-baserat system. Däremot kan jag inte säga att jag är nöjd med just det här 
IFS-systemet vi har, det kan jag inte göra. Jag har inte sett de positiva delarna av 
det. (…) Men däremot så är det ju det att systemet i sig upplever jag väl inte så 
användarvänligt som man skulle kunna önska.” 

 
Fem informanter nämnde ej det personaladministrativa systemets eventuella brister. 
Detta antas bero på att de är nöjda med systemet eller på att deras åsikt inte 
framkom eftersom ingen direkt fråga ställdes. De som inte nämnde eventuella 
brister antas vara nöjda med systemet, eftersom de annars borde ha nämnt 
nuvarande brister när de tog upp dåvarande brister.  
 
Vad gällde de fem informanter som fortfarande var missnöjda med systemet kan en 
anledning till missnöjet vara, att det, enligt dem själva, inte fungerade som det ska, 
vara den utbildningsbrist som framkom tidigare. Kan individen inte systemet så 
kanske denne tenderar att projicera över sina egna brister på systemet, och anta att 
felet ligger i detta, eller så är systemet inte tillräckligt anpassat till kommunens 
behov. 
 
Ingen skillnad relaterad till förvaltningarnas storlek kunde urskiljas. 
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3.6.2 Personalkontoret 
Sju informanter uttryckte ett missnöje över personalkontorets bristande funktion 
gentemot förvaltningarna i fråga om stöd, service och tydliga svar. En informant 
yttrade följande angående avsaknaden av tydliga svar: 
 

”Det jag har fört fram tidigare när det gäller det här med personalkontoret, det har 
väl varit det att jag har velat att det ska vara striktare i sitt sätt att jobba och tolka 
avtal och liknande. Utan jag vill ha ett tydligt svar eftersom de är ansvariga för 
personalfrågorna.”  
 

En informant uttalade sig om personalkontorets stöd- och servicefunktion, som 
denne ansåg var bristfällig: 
 

”Många gånger skulle jag vilja ha mer, förväntningarna från mig är mer stödjande i 
vissa lägen. Och där kan jag tycka att ibland kan man sägs nej, det är 
förvaltningarnas ansvar.” 
 

Åtta informanter uttalade sig inte om några brister hos personalkontoret, och 
kan därför antas vara tillfreds med personalkontorets nya roll.  
 
Vad gällde de sju informanter som uttryckte ett missnöje antas detta kunna bero på 
tre olika faktorer; bristfällig information om, eller acceptans av, de nya rollerna 
samt bristfällig utbildning i de nya arbetsuppgifterna. Bristfällig information om sina 
egna samt personalkontorets nya roll kan leda till att individen lever kvar i de 
gamla rollerna och förutsätter att personalkontoret ska ha samma roll som förr. I 
och med de ändrade uppgifterna och den upplevda ökade arbetsbelastningen 
försvåras acceptansen av de nya rollerna. Speciellt en ökad arbetsbelastning kan 
ytterligare försvåra acceptansen, vilket innebär ett motstånd och en ökad vilja att gå 
tillbaka till det gamla arbetssättet. Enligt teorin om förändringens fyra rum (Janssen, 
1996) karaktäriserar detta stadiet för censur. Det är dock svårt att veta om missnöjet 
grundades på en utebliven förväntad förändring eller om det berodde på en 
försämring i förhållande till det tidigare arbetssättet. 
 
En bristfällig utbildning i hur individen ska sköta sina nya arbetsuppgifter gör att 
individen kräver mer omfattande stöd och service av personalkontoret, vilket 
kanske inte kan erhållas då personalkontoret inte verkar på samma sätt som innan 
omorganisationen. Ett missnöje kan då uppstå över den upplevda bristen på stöd 
och service, medan bristen i själva verket kanske ligger i deras egen utbildning eller 
kunskap.  
 
Ingen skillnad relaterad till förvaltningarnas storlek kunde urskiljas 
 
3.6.3 Personalresurserna 
Fem informanter yttrade en önskan om mer personalresurser för att kunna 
bemästra det nya arbetssättet. Detta framkom mest tydligt på de stora 
förvaltningarna: 

 
”Men det fungerar inte att leda en sådan stor förvaltning som *** utan egna 
personalresurser.” 
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Majoriteten uttryckte inte någon personalresursbrist, vilket tolkas som att de 
hade tillräckligt med personalresurser. Dessa informanter utgjordes till största 
delen av informanter från mindre förvaltningar. Denna tillfredsställelse kan bero 
på att de hade haft färre personalärenden att hantera, och att eventuella 
resursbrister därför inte hade blivit lika påtagliga. Ingen personaltjänst hade 
heller centraliserats från de mindre förvaltningarna. 
 
En anledning till varför det främst var de större förvaltningarna som efterfrågade 
mer personalresurser torde vara att det är från de förvaltningarna som 
personalkonsulenterna hade centraliserats till personalkontoret. Det kan upplevas 
som en drastisk förändring, och det, samt att de hanterar både fler och mer 
komplexa personalärenden medför större arbetsbelastning och fler krav på cheferna. 
Detta kan vara tidskrävande vilket kan gå ut över andra arbetsuppgifter och därför 
väcks en önskan om mer personalresurser. I början av en förändring som denna 
kan det dock vara tidskrävande bara att lära sig det nya personaladministrativa 
systemet och de nya arbetsuppgifterna, vilket kan medföra att det hade blivit extra 
hög belastning på cheferna. När individen har lärt sig att hantera förändringarna 
fullt ut kan belastningen lätta och arbetets gång kan fortlöpa på ett bättre sätt. 
 
 
3.7 Var i förändringsprocessen informanterna befann sig 
 
Utifrån informanternas uttalanden, kroppsspråk, tonläge och beteende har 
författarna gjort en bedömning om var i förändringsprocessen informanterna 
befann sig enligt teorin om förändringens fyra rum (Janssen, 1996). Informanterna 
grupperades efter vilket tillstånd i förändringsprocessen de befann sig i. Ibland 
befann sig en informant mittemellan två tillstånd, varför de har placerats just så. En 
informant kunde dock inte bedömas då informanten inte var verksam i kommunen 
vid omorganisationens begynnelse.   
 
Censur 
Tre informanter befann sig i tillståndet av censur. Dessa hade en motvilja till 
förändringarna, motsatte sig det nya arbetssättet och tyckte att det var bättre förr. 
De ansåg sig inte kunna arbetsuppgifterna och krävde därför mer service av 
personalkontoret. En tydlig irritation upplevdes hos en av informanterna. 
 
Censur – förvirring 
Tre av informanterna befann sig mittemellan tillstånden censur och förvirring. 
Detta visade sig genom att de hade ett motstånd till förändringarna, men att de 
trots detta såg vissa positiva följder av förändringarna. En tydlig irritation hos dessa 
informanter noterades och en ansträngd självbehärskning.  
 
Förvirring 
En informant befann sig i tillståndet av förvirring. Denne ogillade förändringarna, 
men accepterade det ändå fullt ut. Informanten såg vissa positiva aspekter men ändå 
många problem. Arbetsmotivationen var låg gällande det personaladministrativa 
arbetet. 
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Förvirring - Inspiration/ förnyelse 
En informant bedömdes befinna sig mellan tillstånden förvirring och 
inspiration/förnyelse. Denne hade full förståelse för varför förändringarna 
genomfördes ur organisationens intressen, men såg även de problem som chefer 
och medarbetare upplevde i den operativa vardagen. Överlag var dock 
informanten positiv till förändringarna och hade en bra självinsikt.  
 
Inspiration/ förnyelse 
En informant befann sig i inspiration/förnyelsetillståndet och detta visade sig 
genom att informanten ansåg att de problem som hade uppstått nu var lösta och att 
arbetsgången gick bra. Informanten upplevdes överlag positivt inställd till 
förändringarna. 
 
Inspiration/ förnyelse - Ny nöjdhet 
Två informanter bedömdes befinna sig mellan tillstånden inspiration/förnyelse och 
en ny tillfredsställelse, som Janssen (1996) benämner som ny nöjdhet. 
Informanterna hade tidigare erfarit problem och upplevt irritation, men vid 
intervjutillfället hade dock irritationen lagt sig och problemen upplevdes som lösta. 
Informanterna var klart positiva och föredrog det nya arbetssättet framför det gamla.  
 
Ny nöjdhet 
Tre informanter bedömdes ha uppnått tillståndet en ny tillfredsställelse, som Janssen 
(1996) benämner som ny nöjdhet. Ingen av dessa ansåg att förändringarna hade 
gett upphov till några problem, utan endast positiva följder. Det framkom dock att 
ingen av dessa informanter hade berörts av förändringarna i lika hög grad som de 
övriga, på grund av förvaltningens storlek. 
 
De flesta av informanterna befann sig antingen i början eller i slutet av tillstånden i 
Janssens teori (1996). Var informanterna befann sig påverkades av hur de mentalt 
hade mottagit förändringarna samt vilka inre och yttre förutsättningar de hade haft 
för att kunna hantera förändringarna. Vidare framkom att informanter från de 
mindre förvaltningarna tenderade att ha nått längre i den mentala 
förändringsprocessen och i vissa fall till och med uppnått tillståndet ny nöjdhet, 
medan informanterna från de större förvaltningarna tenderade att inte ha nått lika 
långt. Två intressanta faktorer antas ha spelat in på denna förvaltningsmässiga 
skillnad. En av dessa är att flertalet informanter från de större förvaltningarna 
upplevde missnöje med den service som personalkontoret gav. Om denna inte 
erhålls i förhållande till individens behov kan individen få svårigheter att ta sig 
vidare genom den mentala processen. Behoven antas vara relaterade till 
förvaltningarnas storlek; de större förvaltningarna kräver mer service av 
personalkontoret och de mindre förvaltningarna mindre service. Den andra faktorn 
är att informanter från de mindre förvaltningarna inte kände till målen i samma 
utsträckning som de från de större förvaltningarna. Dock var de mer nöjda, och 
hade kommit längre i den mentala förändringsprocessen. Detta kan kopplas ihop 
eftersom en omedvetenhet om målen kan vara ett resultat av att informanterna i de 
mindre förvaltningarna inte var lika påverkade och inblandade som de i de större. 
Denna nöjdhet kan dock även betyda att de fortfarande var kvar i det ursprungliga 
tillståndet av nöjdhet om de inte hade upplevt sig beröras av förändringarna. Det är 
svårt att avgöra i vilket tillstånd som de befann sig i.  
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Slutligen kan informanternas personlighet naturligtvis också påverka hur de tar 
emot en förändring. Övriga faktorer som även kan spela in är händelser i 
informanternas privatliv. 
 
 
3.8 Informanternas kapacitet, möjlighet och vilja 
 
Studien har haft för avsikt att bland annat undersöka urvalsgruppens kapacitet, 
möjlighet och vilja att genomföra de förändringar som omorganisationen innebar 
utifrån Blumberg-Pringle’s modell för arbetsprestation (refererat i Jewell & Siegall, 
1990). Inga direkta frågor ställdes till informanterna om dessa områden, utan 
bedömningar har gjorts utifrån svaren på samtliga ställda frågor. Informanternas 
tillgångar och brister kategoriserades inom ramarna för teorin, det vill säga inom 
områdena kapacitet, möjlighet och vilja. Teorin omfattar många faktorer inom varje 
område, varav endast en del har undersökts; exempelvis utbildning, 
påverkansmöjlighet, motivation och resurser. Vissa av faktorerna kunde ej 
undersökas på grund av begränsad tid och begränsade resurser som exempelvis 
energinivå, intelligens, stabilitet, normer och värderingar. 
 
Två angreppssätt har tillämpats för att analysera resultaten utifrån denna teori, ett 
individuellt perspektiv samt ett mer organisationsövergripande perspektiv. Varje 
informant har bedömts individuellt av författarna för att klarlägga informantens 
eventuella tillgångar och brister inom varje komponent, samt för att undersöka 
eventuella totala brister inom en komponent som gör att individens 
arbetsprestation blir låg. Här visade det sig att det fanns stora brister inom en eller 
två av komponenterna för totalt elva informanter, vilket enligt teorin resulterar i en 
försämrad arbetsprestation. Det var inom komponenterna möjlighet och vilja som 
det i överlag brast. Fyra informanter hade tillgångar i form av faktorer inom alla 
områden, vilket ska utfalla i en god arbetsprestation. Några skillnader relaterad till 
förvaltningens storlek i fråga om den förutsagda arbetsprestationen kunde inte 
urskiljas.  
 
Hela urvalsgruppen har även undersökts i ett vidare perspektiv, där samtliga 
informanters tillgångar och brister har sammanslagits. Detta för att få fram vilka 
faktorer som utmärker sig inom varje komponent för hela organisationen, både vad 
gäller tillgångar och brister. Varvid följande framkom: 
 
Kapacitet 
De faktorer som ansågs vara tillgångar hos informanterna inom komponenten 
kapacitet var främst utbildning och erfarenhet. Sju informanter besatt faktorn god 
utbildning i förändringen och nio informanter hade goda färdigheter, här syftas det 
främst på en lång arbetslivserfarenhet i kommunen. Sex informanter bedömdes inte 
besitta faktorn god utbildning om förändringarna och tre informanter saknade god 
kunskap om organisationen i allmänhet. 
 
Vilja 
Som tillgångar inom vilja fanns hög påverkansmöjlighet, motivation och 
arbetstillfredsställelse. Tio informanter tyckte sig besitta en hög påverkansmöjlighet 
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i allmänhet. Åtta informanter hade hög arbetsmotivation och sex informanter hade 
en hög arbetstillfredsställelse. Sju informanter hade en negativ attityd till 
förändringarna och fem informanter hade en låg motivation till förändringarna. 
 
Möjlighet 
Endast en faktor utgjorde en tillgång inom komponenten möjlighet, denna var bra 
hjälpmedel och här syftas det främst på stöd och service från personalkontoret. Sju 
informanter ansåg sig ha tillgång till detta. Sju informanter hade bristande resurser, 
fem informanter ansåg ej att organisationens regler och policy var enhetliga och 
fyra informanter ansåg att organisationens tillvägagångssätt var bristfälligt.  
 
Några skillnader relaterade till förvaltningarnas storlek kunde inte urskiljas inom 
någon av komponenterna kapacitet, vilja eller möjlighet.  
 
Vikten i denna diskussion läggs vid det som är utvecklingsbart och går att förbättra 
eftersom detta känns angeläget. Generellt verkade kapaciteten finnas i organisationen, 
men vad gällde viljan och möjligheten brast det. Detta antas bero på att 
organisationen vid införandet av förändringarna har fokuserat på faktorerna som 
finns i komponenten kapacitet. Organisationen har troligen inte lagt ner lika mycket 
resurser på att underlätta förändringsarbetet i komponenterna möjlighet och vilja, 
vilket hade kunnat förbättras om informanterna hade fått vara mer delaktiga i 
planeringen samt vid uppföljning och återkoppling. Den upplevda bristande 
möjligheten hos informanterna, exempelvis bristande resurser i form av tid, stöd eller 
personal kan i sin tur ha lett till att även viljan brast. 
 
De olika komponenterna påverkar varandra i större eller mindre omfattning. En 
faktorbrist inom en komponent antas sänka andra komponenter, vilket skapar en 
ond cirkel. Exempelvis kan dålig utbildning och kunskap skapa en osäkerhet som i 
sin tur leder till en negativ attityd och försämrad motivation. Brister det i viljan och 
kunskapen kan möjligheten i form av tidsresurser upplevas som knapphändig, 
eftersom de nya uppgifterna kan kännas betungande och tidskrävande när 
kunskapen inte finns.  
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4. DISKUSSION 
 

4.1 Slutkommentarer 
 
Först efter att ha undersökt omorganisationen i Bodens kommun kan författarna 
förstå hur komplext ämnet är. Det har tydliggjorts många aspekter som till exempel 
att en organisation består av individer samt att varje individ är unik. Alla uppfattar 
saker och ting olika, alla har olika förutsättningar, förväntningar och erfarenheter. 
Det är därför svårt att anpassa förändringsarbetet och arbetsuppgifterna efter varje 
enskild individs behov, samtidigt som det ska passa organisationen som helhet. 
Således är det inte en fråga om huruvida detta kommer att stöta på hinder eller inte, 
utan snarare när och var hindren uppstår. Det elementära är hur individen och 
organisationen hanterar de hinder som uppstår längs vägen. Hur varje individ tar 
till sig förändringarna kan ibland vara helt oberoende av organisationens 
tillvägagångssätt. Många gånger kan individen ha ett motstånd till förändringar. 
Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att det är för att denne tror att 
förändringarna medför en försämring, utan snarare på grund av en vilja att bevara 
det gamla arbetssättet som upplevs som en trygghet. Det är i stort sett omöjligt för 
organisationen att anpassa sig efter varje enskild individs behov samtidigt som de 
ska ta hänsyn till sin verksamhet och dess förutsättningar. Vad organisationen kan 
göra för att underlätta för individerna är att kontinuerligt uppdatera och informera 
individerna om situationen samt att ge feedback på deras prestationer. 
Organisationen bör även, ifall möjlighet finns, tillhandahålla nödvändiga resurser 
för att understödja individen i arbetet. Individen känner sig då inte lika maktlös 
inför förändringarna, och ett resultat av detta blir ökad vilja och motivation. Detta 
kommer ej att lösa problemen omedelbart, men underlättar för individen i 
förändringsprocessen. 
 
Vad gäller Boden kommuns omorganisation visar erhållna resultat att det kan ha 
uppstått hinder i förändringsprocessen. Detta kan vid en första anblick uppfattas 
som en motgång ifall inte kunskapen finns om olika stadier som en 
förändringsprocess faktiskt genomgår. Motgångar är således en naturlig del i 
processen men kan vara av varierande styrka samt bero på olika faktorer. Vad som 
kan ses som det största hindret i Boden kommuns omorganisation är den upplevda 
bristfälliga informationen samt några tidigare nämnda aspekter av genomförandet, 
såsom avsaknaden av en problemanalys, bristen på datorvana samt svårigheten att 
förmedla information ut till de yttersta leden. Eftersom båda dessa faktorer ligger i 
begynnelsen av en förändring kommer de att påverka hela processen, varför detta 
antas vara orsaken till att andra problem har uppstått längs vägen. Även om 
förändringarna är genomförda så betyder inte det att förändringsprocessen är färdig. 
Vissa individer känner sig tillfreds med förändringarna medan andra fortfarande 
känner ett motstånd. Dock finns en potential i Bodens kommun som organisation 
samt en stor kompetens bland de anställda varför förändringsprocessen antas gå 
framåt och att motståndet med tiden därför kommer att minska.  
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4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är tillförlitligheten hos en mätning. Tillförlitligheten är god om 
mätningen ej har påverkats av slumpmässiga ansatser som exempelvis störningar 
och avvikelser av olika slag. För att eliminera dessa ska helst intervjufrågorna vara 
lika och ställas till samtliga informanter i samma ordning, samt att intervjun ska ske 
under likartade förhållanden. Kan en mätning upprepas med samma resultat är 
tillförlitligheten god, vilket är att eftersträva (Wallén, 1996). 
 
Det kan dock finnas faktorer som kan ha påverkat resultaten. Detta kan till 
exempel vara informantens sinnesstämning, tid på dagen, personlig situation samt 
lokal i vilken intervjun genomfördes. Informanterna fick själva välja tid och plats, 
men intervjuerna genomfördes dock alltid på informantens arbetsplats och under 
arbetstid, vilket bidrar till ökad reliabilitet. Vid individuella intervjuer med många 
informanter är det önskvärt att samtliga intervjuer sker under ett kort tidsintervall 
för att minimera risken för att oväntade händelser och förändringar sker under 
tiden. Just vid undersökning av en förändringsprocess är detta högst relevant 
eftersom det är en fortgående process. Fjorton av de femton intervjuer som 
genomfördes ägde rum under maj och juni år 2006. En av intervjuerna 
genomfördes emellertid, på informantens initiativ och önskemål, under september 
år 2006. Denna något senare genomförda intervju kan eventuellt ha minskat 
reliabiliteten. 
 
Intervjuarens skicklighet kan påverka reliabiliteten, eftersom intervjuaren verkar 
som mätinstrument i en kvalitativ metod. Intervjuaren bör, för att främja en hög 
reliabilitet, vara så objektiv som möjligt och inte ställa ledande frågor. Vidare spelar 
även intervjuarens sinnesstämning, kroppsspråk, tonläge och engagemang in. Dessa 
faktorer bör vara likartade vid varje intervjutillfälle för att utfallet ska få hög 
reliabilitet (Wallén, 1996). Båda författarna har varit närvarande och aktiva vid 
samtliga intervjuer. Eftersom metoden som tillämpades var halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer förelåg en risk att ledande frågor kunde ställas i samband med 
de spontana följdfrågorna, vilket inträffade vid ett tillfälle. Detta har dock inte 
påverkat resultatet eftersom svaret inte blev det förväntade. 
 
Samma och lika ställda frågor är bra för en hög reliabilitet. Det har i högsta möjliga 
mån ställts samma frågor till samtliga informanter, men informanterna har själva 
kunnat utveckla och fördjupa sig i frågorna. Vissa frågor har dock informanterna 
svarat på självmant i samband med en annan fråga, varför frågan inte har ställts till 
dem senare. Detta kan både göra resultatet mer och mindre reliabelt. Det positiva 
är att när informanten på eget initiativ berör en fråga är informanten mer 
engagerad i ämnet och avger troligen ett mer utförligt och ärligt svar. Det negativa 
är att det föreligger en risk att informanten tappar fokus på just det ämnet, och att 
detta inte uppmärksammas. Frågan kan då ha betraktats som besvarad fastän så inte 
var fallet.  
 
Författarna har, för att ingiva största möjliga förtroende, informerat informanterna 
om att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt samt att ingen information 
kommer att kunna spåras till en enskild informant. Detta har förhoppningsvis ingett 
ett förtroende som lett till att informanternas svar är så ärliga som möjligt. Det 
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föreligger dock alltid en risk att vissa informanter svarar så som de tror att de är 
förväntade att svara. Dessa förväntningar kan exempelvis utgöras av vad de tror att 
intervjuarna vill höra, eller vad de tror att deras chef skulle vilja att de svarade.  
 
Intervjufrågorna antas ej ha berört känsliga ämnen som kan ha påverkat svaren och 
reliabiliteten negativt. Men det är å andra sidan svårt att veta vad informanterna 
eventuellt kan ha uppfattat som känsligt. Båda författarna var med vid samtliga 
intervjuer. Alla intervjuer spelades in och skrevs därefter ner av båda författarna. 
Detta förfaringssätt främjar en god reliabilitet.  
 
Vad gäller interbedömarreliabiliteten så har båda författarna för att stärka denna 
enskilt kodat samtliga intervjuer samt antecknat övrig information från intervjun, så 
som informantens kroppsspråk, tonläge och sinnesstämning. Författarnas 
bedömningar var likartade, varför interbedömarreliabiliteten anses vara god.  
 
Överlag anses reliabiliteten vara god, men tvivel finns på hur väl studien skulle gå 
att replikera eftersom syftet med undersökningen var att undersöka en fortgående 
process som kommer att vara i ett annat stadium vid en annan tidpunkt. 
 
 
4.3 Validitet 
 
Begreppet validitet betyder giltighet och att undersökningen mäter vad den avser 
att mäta. För en god validitet krävs både att systematiska fel saknas, eller är små, 
och att de slumpmässiga felen är små. En hög validitet kräver således att också 
reliabiliteten är hög (Andersen, 1994). 
 
En hög intern validitet förutsätter att relevanta frågor ställs, som kan besvara syftet 
och frågeställningarna (Andersen, 1994). För att främja detta har frågor ställts med 
utgångspunkt i teorier som anses vara relevanta för studien. Frågor ställda utifrån en 
vedertagen teori anses höja den interna validiteten, och i denna studie finns denna 
styrka i två av teorierna. Den tredje, inte fullt så kända teorin, behöver dock inte 
nödvändigtvis medföra en reducerad intern validitet. Teorin togs med trots detta, 
eftersom den ansågs vara högst relevant för studien. För att testa frågornas giltighet 
genomfördes en testintervju med en informant som uppfyllde kraven för 
urvalsgruppen. Efter testintervjun justerades frågorna för att underlätta 
informanternas förståelse av frågorna. Detta förfaringssätt antas ha höjt den interna 
validiteten. 
 
Vid samtliga kontakter med informanterna innan intervjutillfället presenterades 
studien och dess syfte kortfattat för att informanterna inte skulle skapa förutfattade 
meningar vad gällde studien och därmed eventuellt tacka nej till medverkan. En 
annan fördel med tillvägagångssättet var att informanterna inte skulle hinna planera 
sina svar, i så fall hade spontaniteten gått förlorad.  
  
Den externa validiteten bygger på att kunna generalisera resultaten, så att de kan 
förmodas gälla för fler än informanterna i studien (Andersen, 1994). Eftersom 
undersökningen är baserad på en fallstudie medför detta svårigheter med att kunna 
generalisera resultaten till förändringsprocesser i andra organisationer. Däremot 
antas att resultaten av studien kan tillämpas på samtliga chefer i Bodens kommun 
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som har berörts av förändringarna i omorganisationen. Detta eftersom samtliga 
förvaltningar är representerade i studien, både med förvaltningschef och direkt 
underställd avdelningschef.  
 
 
4.4 Etik 
 
Det är av största vikt för undersökningen att korrekta etiska riktlinjer tillämpas för 
att inge förtroende samt för att skydda informanternas anonymitet (Knussen & 
McQueen, 2006). Informanterna informerades om valfriheten att deltaga i studien, 
att de får avbryta när de vill samt den konfidentiella behandlingen av 
informationen från datainsamlingen. De har även tagit del av information om 
studiens syfte samt vad studien ska användas till. Vidare har informanterna upplysts 
om att ingen information som framkommer kommer att kunna spåras till en 
enskild informant.  
 
 
4.5 Kritik mot det egna arbetet 
 
Eftersom en kvalitativ metod har använts föreligger alltid en risk att gjorda 
bedömningar kan vara subjektiva, eftersom det är författarna själva som utgör 
mätinstrumentet och tolkar informationen. En objektivitet i högsta möjliga mån 
har dock eftersträvats, vilket har främjats av att det är två författare som genomfört 
studien och bearbetat data. Eventuellt hade enkäter utgjort ett bra underlag till de 
kvalitativa intervjuerna, eftersom en inblick i informantens situation hade 
underlättat. 
 
I de fall där en fråga uteslutits eftersom den redan bedömdes vara besvarad, hade 
det varit lämpligt att ställa den trots detta. Genom att ändå ställa frågan hade ett 
mer utförligt svar kunnat fås med precis den vinkling som eftersträvades.  
 
När arbetet med uppsatsen inleddes fanns ett intresse att undersöka hela 
medarbetarperspektivet. Redan då gjordes en avgränsning, men i efterhand har 
författarna insett att syftet och frågeställningarna borde ha avgränsats mer, eftersom 
det blev för många områden som skulle behandlas. Det hade varit önskvärt att 
istället fördjupa sig mer i vissa specifika delar.  
 
Angående målsättningsteorin är författarna medvetna om att omorganisationens 
mål inte är sådana mål som avses i teorin, eftersom målen inte är lika konkreta och 
mätbara som de som föreslås i teorin. Teorin valdes dock ändå att tas med i det 
teoretiska ramverket eftersom det finns mål med omorganisationen och en 
målsättningsteori var därför önskvärd. 
 
 
4.6 Förslag på vidare forskning 
 
Det kan vara av intresse att vidare undersöka chefer som är underställda 
avdelningschefer, det vill säga enhetschefer. Främst för att se om informationen om 
organisationsförändringarna och syftet med det har först vidare till dem, men även 
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för att undersöka deras attityder till, och upplevelse av, omorganisationen. Det 
hade även varit intressant att jämföra förvaltningschefer och avdelningschefer med 
enhetschefer i fråga om attityder och medvetenhet i samma syfte som ovan. Som 
ett vidare led i undersökningen av denna förändringsprocess hade det varit 
intressant att undersöka uppfattningen hos arbetstagare på lägre nivå inom 
organisationen, och hur förändringarna har förmedlats till dem.  
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Bilaga 1 
 
E-post till informanterna 
Hej! 
 
Vi heter Anneli Brännström och Marita Karlsson och studerar tredje året på 
utbildningsprogrammet för psykologi vid Luleå tekniska universitet.  
 
Vi har under våren påbörjat en C/D uppsats (examensarbete) om Boden kommuns 
påbörjade förändringsarbete, detta i samråd och på uppdrag av personalchef Eva 
Nygren.  
Vi kommer att genomföra 15 stycken intervjuer som underlag till vår studie.  
 
Vi har lottat om vilka som ska delta i studien och Du är en av dem. Deltagandet är 
naturligtvis frivilligt och Du får vara anonym. All data som samlas in kommer att 
behandlas konfidentiellt, och ingen kommer i uppsatsen att kunna spåra insamlad 
data till en viss person. 
 
Ditt deltagande är av största vikt och därför hoppas vi att vi kan boka in en tid för 
intervju så snart som möjligt. Intervjun kommer att ta cirka en timme. Vi kommer 
att genomföra intervjuerna under maj månad. Se efter när Du har tid och meddela 
oss om tid och plats för intervjun så snart som möjligt.  
 
Tack på förhand! 
 
Kontakta någon av oss på följande sätt: 
 
Anneli Brännström 
(e-post) 
(telefonnummer) 
    
Marita Karlsson 
(e-post) 
(telefonnummer) 



 

 
 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du arbetat på den befattning du har nu? 
 
2. Har du haft någon annan befattning inom Bodens kommun? 

- Hur lång tjänst? 
- När? 

 
3. Har du märkt av några förändringar i arbetssättet de senaste åren? 

- Vilka förändringar? 
 
4. Känner du till omorganisationen inom Bodens kommun? 
 
5. Känner du till några mål med det nya arbetssättet?   

- Hur upplever du målen?  
- Om de känner till målen .Har du fått någon feedback i hur väl du har 

uppnått målen?  
- Om de inte känner till målen. Har du fått någon feedback i det nya 

arbetsättet? 
- Har du haft möjlighet att påverka förändringarna i det nya arbetssättet?  

 
6. Hur upplevde du det gamla arbetssättet?  
 
7. Hur upplever du det nya arbetssättet? 
 
8. Vad har du för förväntningar på det nya arbetssättet?  

- Har dessa förväntningar infriats? 
 
9. Har du fått någon utbildning för det nya arbetssättet?  
 
10. Har du någon påverkansmöjlighet vad gäller behovet av utbildning för er som 
chefer?  
          - Görs det en kontinuerlig inventering av utbildningsbehovet? 
 
11. Har du fått någon information om organisationsförändringen? Vilken 
information? 

- Hur mycket information? 
 
12. Hur väl tycker du att det nya arbetssättet har implementerats i organisationen?  
 
13. Har omorganisationen förändrat din roll som chef?  

- På vilket sätt? 
- Känner du dig trygg i din nya roll?  

 
14. Kan du uppskatta din arbetsmotivation i dagsläget på en skala på 1-5, där 1 är 
mycket låg och 5 är mycket hög?  



 

 
 

 
15. Kan du uppskatta din arbetstillfredsställelse i dagsläget på en skala på 1-5, där 1 
är mycket låg och 5 är mycket hög?  
 
16. Till förvaltningscheferna: Vilken ledarstil förespråkar du?  
Till mellancheferna: Vilken ledarstil har din chef 
 
17. Hur upplever du samarbetet mellan förvaltningarna? (Samma tillvägagångssätt, 
samma arbetsgivare, samma regler) 
 
18. Hur upplever du personalkontoret nu om du jämför med hur det var för 
exempelvis två år sedan? (Service, konsultativt, strategiskt)   
 
19. Hur upplever du den service du får från personalkontoret? (Service, 
konsultativt, strategiskt)  
 
20. Upplever du att du har stöd från ledningen i förändringsarbetet? 
 
21. Har arbetsbelastningen förändrats i och med de nya arbetsuppgifterna? 
 
22. Hur väl känner du att du kan uppfylla de krav som organisationen ställer på dig?  
 
23. Upplever du någon skillnad i handläggningen? 
 
24. Hur gör ni för att täcka korttidsfrånvaro?  

- Är det någon skillnad nu jämfört med tidigare? 
 
25. Har kommunikationen mellan medarbetare/chef/personalkontor förändrats?  

- Vad anser du om detta? 
 




