
 
 

 
        Institutionen för ekonomi 
 
 
 
 
 
 Titel: Förändringsarbete inom socialförvaltningen 
 
 
         
    
 Författare: Berit Persson    
    
 
   
 Examensarbete nr:   
 
  
 
 Kurspoäng:  10 poäng 
 Kursnivå:  Kandidatkurs (C-nivå) 
 
 
 
 
 
Examensarbete 
i ämnet företagsekonomi 



 

2 

Sammanfattning 
 
Den här C-uppsatsen handlar om förändringsarbete. Förändringar är något som alla 
verksamheter förr eller senare ställs inför och i många fall leder det till problem och 
konflikter. Jag har valt att närmare studera förändringsarbete inom socialförvaltningen i 
Bollnäs kommun. Den förändring jag har valt att specialgranska handlar om att 
hemtjänstpersonalen på avdelning Väster har fått ta över städningen hos de äldre från 
utomstående företag. Syftet är att se hur ett enstaka förändringsarbete genomförs inom 
Bollnäs kommun. Jag har delat ut en enkät bland hemtjänstpersonalen med utmärkt 
svarsfrekvens. Jag har även intervjuat och samtalat med en del av hemtjänstpersonalen. 
Då jag personligen, och i andra hand är bekant med flera av dem som arbetar på Väster, 
betyder det att jag har god access till medarbetarna och har därmed fått en bra kontakt 
med dem. Det finns även nackdelar med god access, det kan vara så att en del svarar på 
mina frågor som de tror att jag vill att de svarar istället för som de själva tycker. 
 
Jag har även intervjuat avdelningschefer, verksamhetschefer, ekonomichefen, 
personalchefen och socialchefen. Alla har varit tillmötesgående och villigt svarat på 
mina frågor. Socialnämndens ordförande har också blivit intervjuad inför mitt arbete. 
Jag har även varit i kontakt med fackförbundet kommunal. 
 
Det råder delade meningar om beslutet och om förändringsarbetets genomförande. 
Ledningen anser att beslutet var bra, att kommunikationerna fungerat och att inget 
anmärkningsvärt missnöje har uppstått. Avdelningscheferna och hemtjänstpersonalen är 
inte av samma åsikt, de anser sig helt överkörda, de har inte fått ta del av någonting 
rörande förändringen och de anser att beslutet inte är av godo för någon part. 
Fackförbundet anser att beslutet innebär ännu tyngre fysiskt arbete för deras 
medlemmar, vilka redan har många tunga arbetsmoment. Socialnämndens ordförande 
anser att det fanns två dåliga alternativ och att de valde de minst dåliga. Det var 
antingen mindre händer i vården eller mer arbetsuppgifter på hemtjänstpersonalen. 
Mindre händer i vården sågs egentligen aldrig som ett valbart alternativ. 
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Summary 
 
This report is about changes in an organization. Changes is something that every 
organization sooner or later is bound to do. In many cases the changes leads to 
problems and conflicts. I have chosen to study one change process in the home help 
service of the municipality of Bollnäs. The change process I have chosen to study is 
about changes in the day-to-day work for the employees at the home help service. 
Before the change the municipality bought cleaning services from ISS, a cleaning 
company. After the change the home help service employees are supposed to do the 
cleaning. The aim with this report is to see how one single change process is carried out 
in the municipality of Bollnäs. 
I have spread a questionnaire to the employees at the home help service. I personally 
know some of the employees and that means that I have good access to them. The 
advantage with that is that they all talk to me and answers my questions; they see me as 
one of them. The disadvantage with good access is that some of the employees may 
answer my questions with answer they believe I would hear, instead of what they really 
think. I have also interviewed and talk to them and to their directors. And finally I have 
talked to the national trade union, Kommunal. 
 
The home help service employees and their directors do not agree with each other 
concerning how this change process was carried out. And they do not agree with each 
other about the way it was handled. The top directors in the organization believe that 
this decision is good and that the communications during the process worked well. 
They do not think that any dissatisfaction has come up. The department directors and 
the employees at the home help service did not like this decision at all. They believes 
that they have not been informed and not a part of the discussions before the decision. 
The national trade union thinks that the new way of working means more heavy 
moments for their members. The local politicians think that the decision is the best way 
to go. They had two bad options to choose between, less hands in the care or more work 
moments for the employees. The first option was not really an option.
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1. Inledning 
 
 
 
I detta kapitel skriver jag en inledning och redogör för mitt val av ämne. Jag 

beskriver även syftet med arbetet och presenterar en problemformulering.  

 
Förändringar, detta laddade ord som skapar både missnöje, konflikter, glädje och 
effektivitet. Det är mycket som kan hända när en organisation står inför en förändring 
av något slag. Om planeringen och arbetet genomförs på ett kompetent, informativt och 
kommunikativt vis blir resultatet oftast glädje, effektivitet och uppnått syfte. I de fall 
förändringsarbetet bedrivs endast på högre nivå och med minimal information och 
kommunikation resulterar det oftast i missnöje och konflikter även om syftet även i 
detta fall uppnås.1 

1.1 Ämnesval 

 
Jag har valt att skriva om förändringsarbeten och omorganisationer. Det är något som är 
nödvändigt för att ett företag eller en organisation skall utvecklas och bli effektivare. 
Dock leder det nästan alltid till diskussioner bland medarbetarna. Ofta uppstår det 
missnöje bland medarbetarna och det bildas en klyfta mellan chefer och ”vanligt” folk.  
 
Jag kontaktade de tre stora företag som finns på min ort (Arbrå), Fortum, Sandvik och 
Bruks. Inget av dessa företag var intresserade av att samarbeta med mig. Vad detta 
beror på vet jag inte då de inte gav klara besked utan enbart hänvisade till tidsbrist och 
att inga förändringar var planerade inom den närmaste framtiden. 
 
Jag fick då tips från en bekant om att äldreomsorgen precis hade genomfört en 
förändring som gett upphov till en hel del diskussioner. Jag valde då att skriva om 
förändringsarbete inom äldreomsorgen i Bollnäs kommun.  
 
Kommunen behövde spara pengar och framförallt socialtjänsten kostade för mycket. 
Samtidigt löpte flera olika avtal med utomstående företag, som utfört diverse olika 
arbeten åt socialtjänsten ut. Det bestämdes då att kommunen inte skulle förlänga dessa 
avtal utan istället låta hemtjänstpersonalen utföra dessa arbetsuppgifter. Jag kommer att 
fokusera på hur förändringsarbetet genomfördes från ledningens håll och på hur de 
anställda upplever förändringen. 

                                                
1 McShane och Von Glinow, Organizational behavior, 2005, tredje upplagan 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur ett enstaka förändringsarbete inom 
socialförvaltningen i Bollnäs kommun planeras och genomförs. Hur olika modeller och 
teorier förankras i verkligheten.  Vilka som är delaktiga, hur förslag till lösningar 
förankras hos personalen. Hur besluten fattas samt hur kommunikationen fungerar 
mellan de olika leden.  

1.3 Problemformulering 

 
Jag vill med det här arbetet få svar på några, för mig, viktiga frågor. 
 
1. Hur planerades förändringsarbetet ? 
2. Hur stort inflytande hade medarbetarna på beslutet? 
3. Hur fungerade kommunikationen mellan ledning och medarbetare? 
4. Använde kommunen sig av några speciella och dokumenterade modeller? 
5. Under arbetets gång i dialog med handledaren:  
Hur kommer det sig att ledningen inte tittar mer på empowerment frågor och den 
positiva nyttan av involvering? 

1.4 Avgränsning 

 
Socialtjänsten i Bollnäs kommun är uppdelad i olika verksamhetsområden, 
handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Äldreomsorgen är 
indelad i sex geografiska zoner inom varje zon finns i varierande omfattning: hemtjänst, 
servicelägenheter, särskilda boendeformer dagverksamhet, rehabiliteringsverksamhet, 
trygghetslarm, varudistribution och väntjänst. För att mitt arbete inte skall bli allt för 
stort att bemästra så har jag valt att avgränsa det till att endast beröra den geografiska 
zon som kallas hemtjänsten väster. 
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2. Metod 
 
 
 
I det här kapitlet diskuterar jag mitt metodval. Jag beskriver också 

problemet med informationskällors tillförlitlighet. 

 

2.1 Metodval 

 
Då jag personligen är bekant med och även umgås med en del av de årsarbetare som 
finns på hemtjänsten väster, har jag access till dem och deras arbete. Det har inneburit 
att jag har haft lätt att få kontakt med alla som arbetar där och det i sin tur har lett till 
mycket god respons från dem på mitt arbete. Att ha god access innebär inte bara 
fördelar, det finns vissa nackdelar med det också. Risken finns att de intervjuade ser 
mig som en av sina egna. Det innebär att de pratar med mig på ett helt annat vis än med 
en utomstående. En del svarar på mina frågor som de förväntar sig att jag vill att de 
svarar. Jag får inte bara höra rena fakta utan även skvaller, rykten, gissningar, lögner 
och rent förtal. För att lösa den konflikten har jag inte tagit med något som sagts till 
mig som inte har kunnat verifieras av flera olika personer på olika nivåer i den 
kommunala hierarkin. 
 
Det finns två olika kategorier av insamlad data, sekundärdata och primärdata. 
Sekundärdata är sådan information som redan finns insamlad i ett annat syfte. Det kan 
vara böcker, artiklar, databaser och liknande. Primärdata är sådan information som 
samlas in just för det aktuella arbetet, såsom intervjuer, enkäter och observationer.2 Jag 
har använt mig av både sekundärdata och primärdata i det här arbetet. Teoridelen 
baseras på sekundärdata medan primärdata är det som ligger till grund för empiridelen. 
 
Jag har valt att göra intervjuer, dela ut en enkät och att samtala med de personer som är 
inblandade i det beslut som ligger till grund för min uppsats. Jag har även läst en hel del 
litteratur inom ämnet organisation för att bilda mig en uppfattning om olika teorier och 
modeller som kan användas vid förändringsarbetet. Jag har även tagit del av olika 
rapporter och andra dokument som organisationen har tillhandahållit. I viss mån har jag 
även använt mig av Internet för att söka information. 
 
Jag har använt mig av både muntliga och skriftliga källor för det här arbetet. När det 
gäller de muntliga källorna kan jag med hjälp av egen kännedom och det faktum att 
socialnämndens ordförande bekräftar, säga att de sammantaget ger en hygglig bild av 
situationen. De skriftliga källorna är lättare att kontrollera men arbetet kommer ändå att 
präglas av min syn och tolkning. De källor jag har använt mig av i det här arbetet 
känner jag stort förtroende för.  
 
De få Internetkällor som jag anger i det här arbetet kommer från lokal- tidningen 
Ljusnans hemsida. Innehållet i artiklarna stämmer rent faktamässigt enligt 
socialnämndens ordförande och områdeschefen på Väster. 

                                                
2 Björklund, Maria och Pulsson, Ulf, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 2003 
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3. Teori 

 

 

I det här kapitlet skriver jag om förändringar och omorganisationer. Jag 

beskriver olika modeller och teorier för hur ett förändringsarbete kan gå till 

för att få bästa möjliga resultat. De modeller jag tar upp är 

”Medarbetarnas medverkan”( Employee Involvement) och ”Konfliktkällor 

inom organisationer” (Sources of Conflict in Organization, expertmodellen, 

förankringsmodellen och processmodellen. 

 

3.1 Omorganisation och förändring 

 
Förändringar, förnyelser och omorganisationer är viktiga och nödvändiga för att en 
organisation skall kunna upprätthålla sin långsiktiga effektivitet. En förutsättning är att 
förändringen eller förnyelsen medför en förbättring för organisationens alla 
intressenter.3   
 
De flesta människor reagerar på förändringar och det är ett sunt beteende.4 Om personer 
inte reagerar tyder det ofta på att de är totalt likgiltiga för vad som händer med 
organisationen de jobbar i och även för om de själva förlorar jobbet. En sådan 
likgiltighet bottnar ofta i att personerna i fråga inte trivs med sitt jobb, sina 
arbetskamrater, sina chefer eller arbetsmiljön i stort.5 
 
De flesta förändringar möts av motstånd.6 Många människor gillar inte förändringar. 
”Man vet vad man har men inte vad man får.”7 Detta gäller dock inte alla, vi ska 
komma ihåg att alla människor är unika och därmed reagerar olika på olika saker. En 
del människor älskar förändringar, även de som inte leder till någon förbättring, 
eftersom det ger dem nya utmaningar och hjälper till att stärka dem i deras yrkesroll. 
Andra människor gillar förändringar om dessa är till det bättre, åtminstone för dem 
själva. Å andra sidan finns det även de som inte klarar av någon form av förändringar 
hur banal och obetydlig den än är.8  
 
Förändringsmotståndet varierar också beroende på vad förändringen gäller, hur 
genomgripande den är och hur förändringsprocessen hanteras.9  

                                                
3 Chaffey, Dave, E-Business and E-Commerce Management, 2004, andra upplagan 
4 Wilson, Fiona, Organisation, arbete och ledning – en kritiskt introduktion, 2003 
5 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000, åttonde upplagan. 

6 Hellriegel, Dan, Jackson, Susan E, Slocum, John W. Jr, Management, A Competency-Based Approach, 
2005, tionde upplagan 
7 Schon, Donald A, Blindgångare mot framtiden, 1972 
8 McShane och Von Glinow, Organizational behavior, 2005, tredje upplagan. 

9 Hedberg, B & Sjöstrand, S-E, Från företagsskisser till industripolitik, 1979 
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Motståndet mot förändringar tenderar att vara särskilt starkt vid: 
 

• Genomgripande och radikala förändringar 
• Oväntade och plötsliga förändringar 

 
Om det finns en stark organisationskultur och människorna har stark tilltro till det som 
skall förändras, till exempel: affärsidé, strategi, arbetsrutiner, tenderar också motståndet 
att vara starkt. Det gäller även hos personer som har negativa erfarenheter från tidigare 
förändringar. 
 
Det finns även vissa organisatoriska skillnader vad gäller motstånd mot förändringar. 
Inom organisationer där det ständigt förnyas och förändras blir personalen van vid detta 
och själva förändringarna blir rutin. Det kan handla om IT branschen där utvecklingen 
går med ett rasande tempo och där det gäller för organisationerna att hänga med om de 
vill finnas kvar. I andra organisationer är förnyelse och förändring något som i princip 
aldrig inträffar, då är det inte konstigt om personalen visar starkt motstånd när det 
verkligen sker en förändring. Till exempel inom gamla klassiska hantverksyrken såsom, 
smed, skomakare eller hovslagare. 
 
Det är viktigt att bara genomföra förändringar när det verkligen behövs och då göra det 
fullt ut. Det finns flera exempel på förändringar som inte skulle ha genomförts eller 
genomförts på ett annat sätt, det handlar om: 
 
• Felaktiga förändringar det vill säga fel förändringar genomförs på grund av 

bristande kunskap och oskicklighet. 
• Otillräckligt förklarade och motiverade förändringar det vill säga att förändringarna 

genomförs utan tillräcklig insikt i och förståelse för förändringarnas bakgrund, syfte 
och avsedda konsekvenser. 

• För tidiga förändringar som ofta beror på dålig timing. Visserligen borde 
förändringarna genomföras men inte just vid detta tillfälle. 

• För frekventa förändringar, om förändringar genomförs alltför ofta finns det risk för 
att organisationen drabbas av förändringströtthet, vilket kan leda till ökad 
ineffektivitet.10 

 
 

                                                
10 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000, åttonde upplagan 
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3.2 Modeller för förändring 

 
Jag har tidigare under min utbildning läst flera kurser inom organisation och ledarskap, 
jag finner ämnet mycket intressant. Under mina tidigare studier har jag kommit i 
kontakt med flera olika modeller som jag har upplevt som välformulerade och 
lättanvända vid förändringar, omstruktureringar och omorganisationer. Det finns många 
olika modeller för förändringar, jag kommer här att beskriva några som jag redan 
kommit i kontakt med och har förkunskap och erfarenhet av. 
 
 Vilken modell som skall användas vid förändringsarbetet beror på typ av ledare, 
sammanhanget och vilken grad av förändring det handlar om. Det är viktigare att 
modellen stämmer överens med ledaren, den organisation som skall förändras och 
förändringen i sig än att modellen är mycket omskriven och välrenommerad.11 Ibland 
blir det så mycket motstånd mot förändringen inom organisationen så att det uppstår 
rena konflikter såväl mellan ledningen och medarbetarna som mellan olika 
medarbetare. Det finns en modell som tar upp olika källor till konflikter som det kan 
vara bra att känna till för att omöjligt undvika att detta tillstånd uppstår vid 
förändringsarbete.12 

 

3.2.1 Medarbetarnas medverkan (Employee Involvement) 

 
Medarbetarnas medverkan handlar om, precis som namnet säger, medarbetarnas 
involvering, det vill säga hur mycket medarbetarna delar information, kunskap och 
makt genom organisationen. Det finns olika former av involvering dessa ställs upp som 
motsatser till varandra enligt följande:  
 
Formell – informell 
 
Lagstadgad - frivillig 
 
Direkt deltagande - indirekt deltagande 
 
Formell är då det finns struktur, det vill säga när det finns förväntningar att arbetaren 
ska delta, som gynnar deltagandet. Informell är då det uppstår tillfälligt deltagande utan 
att någon förväntar sig det.  
 
Lagstadgad är när myndigheten kräver deltagande; reglerad i lagen. Deltagande som 
inte krävs i någon lag kallas frivillig.  
 
Direkt deltagande står för när medarbetarna är personligt involverad i besluten. Indirekt 
är naturligtvis motsatsen, där arbetarna representeras av någon eller några i det 
beslutande organet  
 

                                                
11 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000, åttonde upplagan 
12 McShane och Von Glinow, Organizational behavior, 2005, tredje upplagan. 
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Det finns olika nivåer av deltagande. Nivåerna representerar styrkan i besluten och hur 
många steg det krävs innan den anställde kan använda sig av makten. Den lägsta nivån 
av deltagande är då de anställda ger information om en speciell sak, inte nödvändigtvis 
lösningar, till beslutsfattaren. De anställda behöver heller inte veta vad problemet är.  
 
Mellan nivå är då de anställda får information om vad problemet är och om de har 
några lösningar eller förslag för att åtgärda problemet. Däremot har de anställda 
fortfarande ingen makt över det slutgiltiga beslutet. Ett sätt att arbeta på mellan nivån är 
kvalitets cirklar (Quality circles). Det går ut på att små grupper av anställda ska träffas 
några gånger per vecka och identifiera kvalitet, produktivitet, ge förslag på lösningar 
till cheferna och övervaka genomförandet samt konsekvenserna av lösningarna  
 
Ett annat sätt att arbeta på mellan nivå är belöningssystem (gainsharing) Det är ett 
system som går ut på att de anställda får någon form av belöning om de hittar bra 
lösningar som skär ner på kostnader och ökar de anställdas arbetseffektivitet. 
Ytterligare en modell är en modell som på engelska kallas Open-book management, på 
svenska kan vi kalla den för genomlyslig ledning. Den går ut på att de anställda får ta 
del av företagets hela finansiella information. Företaget uppmuntrar de anställda till att 
hela tiden hitta lösningar som förbättrar de finansiella resultaten. 
 
Den högsta nivå av deltagande är då de anställda har total makt över beslutsprocessen. 
De upptäcker och definierar problemet, hittar lösningar, väljer den bästa lösningen 
övervakar resultatet av beslutet. Det är på det viset som så kallade ”självstyrande 
arbetslag” (Self-directed work teams) fungerar. 
 
Fördelarna med ”medarbetarnas medverkan” är att det kan förbättra företagets beslut. 
Medarbetarna har oftast värdefull information och i komplexa frågor behövs all 
tillgänglig information som går att få. Dessutom är medarbetarna närmare produkten 
och kunderna och kan därför lättare avgöra var företaget kan spara pengar, förbättra 
produktiviteten eller kvaliteten. Förbättringen av besluten kan delas in i tre delar. 
Problemet identifieras bättre, flera lösningsförslag och nya idéer samt sannolikheten att 
den bästa lösningen blir vald ökar.  
 
Delaktigheten i besluten förbättrar arbetarnas arbetskapacitet och vilja att arbeta. Den 
skapar ”alla har ansvar känsla” som minskar motståndet att ta till sig nya idéer. 
Arbetarna förbättrar också beslutförmågan och får på så vis erfarenhet att eventuellt få 
högre befattningar. Dessutom känner de sig inte längre maktlösa och blir därför inte 
lika frustrerade.  
 
Nackdelarna med ”medarbetarnas medverkan” är att i stora organisationer, med många 
anställda är det svårt att låta alla vara med. En annan nackdel är att alla medarbetare 
kanske inte vill vara delaktig, de är nöjda när andra bestämmer, de har inga åsikter som 
de vill framföra. Den här modellen mer eller mindre tvingar fram deltagande från 
medarbetarna.13 
 

                                                

13 McShane och Von Glinow, Organizational behavior, 2005, tredje upplagan. 
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3.2.2 Expertmodellen
14

 

 
Vid användandet av den här modellen så gör organisationen precis som namnet antyder, 
de tar in experthjälp. Modellen går ut på att experter utifrån analyserar organisationen 
för att komma fram till vilka förändringar som är de bästa att göra, beroende på vilket 
resultat organisationen är ute efter. Ibland handlar det om rena kostnadsbesparingar 
medans det i andra fall handlar om ökad effektivitet och bättre utnyttjande av resurser. 
De som berörs av förändringarna får inget inflytande alls förens beslutet är fattat och då 
är deras inflytande givetvis litet.  
 
Fördelen med expertmodellen är att organisationen ses med objektiva ögon från någon 
utomstående. Detta leder många gånger till att olika saker upptäcks som organisationen 
själva blivit blinda för. 
 
Nackdelarna med expertmodellen är att ofta föreslås det förändringar som inte är 
möjliga att genomföra eller som inte är lämpliga eller nödvändiga. Det beror då på att 
de som tagit fram förslagen till förändring har en bristande kompetens angående 
organisationens verksamhet.15 

 

3.2.3 Förankringsmodellen 

 
Den här modellen går också ut på att inhämta hjälp utifrån men till skillnad från 
expertmodellen så får de berörda mer inflytande på ett tidigare stadium. Oftast går det 
till så att organisationen får en eller flera principlösningar som de får ta ställning till. 
Det eller de förslag som anses bäst förankras hos de berörda innan något beslut fattas. 
 
Nackdelarna med förankringsmodellen är att det vanligtvis tar lång tid att förankra 
beslut hos medarbetarna. Om organisationen är i akut behov av förändring så är den här 
modellen för långsam. 
 
Fördelarna med förankringsmodellen är att de beslut som verkligen tas är ordentligt 
förankrade hos medarbetarna och motståndet kommer således att bli obetydligt.16 
 

3.2.4 Processmodellen 

 
Processmodellen innebär att alla berörda får vara med och har inflytande redan vid 
problemformuleringsfasen. Alla berörda parter är med under hela processen. Förslag 
och lösningar välkomnas av ledningen och tas i beaktande innan de anammas eller 
förkastas.  
 

                                                
14 Chein, I., Cook, S. & Harding, J. (1948). The Field of Action 
Research. American Psychologist, 3, February 
15 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000, åttonde upplagan 
16 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000, åttonde upplagan  
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Fördelarna med processmodellen är att alla berörda har chansen att komma med förslag 
och lösningar. Alla är delaktiga och involverade. Det uppstår inga konflikter på grund 
av brister i information och kommunikation. 
 
Nackdelarna med processmodellen är att den inte är lämplig i krissituationer, när 
snabba beslut måste tas är det inte möjligt att låta alla delta i processen. Vid allt för 
enkla problem kan det också vara onödigt att låta alla berörda medverka, då det blir 
tungrott och oekonomiskt. Även vid sådana beslut där många av de inblandade 
aktörerna saknar eller har otillräcklig kompetens är den här modellen olämplig.17 

 

3.2.5 Konfliktkällor inom organisationer. (Sources of Conflict in Organizations) 

 
Enligt den här modellen, finns det sex olika källor som kan leda till att konflikter 
uppstår. Den visar på att sådana saker som knappa resurser, tvetydlighet och 
kommunikationsproblem kan leda till motstånd och konflikter vid omorganisationer 
och förändringar. Det är viktigt att förstå hur konflikter uppstår, för att kunna förhindra 
dem.  
 
De sex olika källorna är:  
 
Oförenliga mål (Incompatible Goals) 
 
En vanlig orsak till att konflikter uppstår är, när målsättningen inom företaget inte är 
lika på alla avdelningar. De olika mål som finns, är inte alltid förenliga med varandra, 
vilket gör att det de kan hindra personalen att utföra ett bra arbete. 
 
Skillnader (Differentiation) 
 
Kulturella skillnader kan göra det svårt att förstå och acceptera andra personers 
värderingar och behov. Stora generationsklyftor inom en organisation är vanligt och har 
funnits länge, men idag är det allt vanligare att yngre och äldre arbetar tillsammans. De 
har oftast inte samma syn på arbetet och samma behov, vilket gör att konflikter emellan 
dem kan uppstå. 
 
Uppgiftsberoende (Task Interdependence) 
 
Konflikter tenderar att öka om flera grupper måste arbeta tillsammans för att nå 
resultat. Ju mer arbete de olika grupperna måste göra tillsammans, desto större chans att 
konflikt uppstår, pga. grupperna förändrar och splittrar redan utsatta mål.  
 
Knappa resurser (Scarce Resources) 
 
Knappa resurser kan skapa konflikter på ett företag. De olika avdelningar som finns 
inom företaget konkurrerar med varandra om de resurser som finns. Det gör att 
konflikter kan uppstå då en avdelning får mer resurser än en annan avdelning. 
 

                                                
17 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000, åttonde upplagan 
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Otydliga instruktioner (Ambigous Roles) 
 
Otydliga instruktioner, eller brist på instruktioner inom en organisation orsakar 
missförstånd och därmed kan konflikter uppstå. Detta är särskilt vanligt då två företag 
slås ihop till ett större. Personalen kan hindra varandra från att nå sina mål, på grund av 
osäkerheten kring vad som gäller inom företaget.   
 
Kommunikations problem (Communication Problems) 
 
Konflikter kan ofta uppstå när det är bristande motivation och möjligheter till 
kommunikation bland medarbetare. Bristande kommunikation kan leda till 
missuppfattningar som så småningom kan leda till konflikter på arbetsplatsen. När 
kommunikation bland avdelningar saknas, kan man börja tänka stereotypt, för att 
förklara en grupps tidigare beteende i en viss situation och framtida beteende kommer 
att ske i en annan situation.  
Om den ena gruppen kommunicerar på ett väldigt arrogant sätt i vissa situationer, kan 
det uppstå en konflikt till slut. Inneffektiv kommunikation kan leda till ännu sämre 
kommunikation i framtiden, på grund av att motivation saknas till att ha en fungerande 
kommunikation.18 

 

                                                
18  McShane och Von Glinow, Organizational behavior, 2005, tredje upplagan. 
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4. Empiri 

 

 
I det här kapitlet ger jag en kort redogörelse för vad socialtjänsten i en 

kommun har för uppgifter, jag beskriver hur hemtjänsten väster i Bollnäs är 

organiserad, hur det dagliga arbetet fungerade före omorganisationen. Jag 

tar upp hur omorganisationen gick till, hur ledningens kommunikation med 

medarbetarna fungerade och hur det dagliga arbetet fungerar efter 

omorganisationen. Jag redovisar även resultatet från intervjuer och 

enkäter. 

 

 

4.1 Kommunens socialtjänst 

 
Det är stadgat i socialtjänstlagen att varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt 
område. Det är också kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.19 
Det är således socialnämnden som ska se till att socialtjänstlagen efterföljs. 
Socialnämnden i en kommun har många uppgifter, de ska till exempel:   
 
• göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen 
• medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen 
• informera om socialtjänsten i kommunen 
• genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden 
• svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp 

och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det20 
 
 
 
Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social 
tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. 
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, 
socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.21 

 

                                                
19 Socialtjänstlag (2001:453) 2:1-2, 2:4 

20  Socialtjänstlag (2001:453) 3:1 

21 Socialtjänstlag (2001:453) 3:6 
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4.2 Organisationsschema för socialnämnden Bollnäs kommun 

 

Socialnämnden och dess förvaltning22 

 
 
 
*Stabsfunktioner: Ekonomi- personal- administrations- och IT-avdelning 

                                                
22 Organisationsschema framtagit och distribuerat till mig av ekonomichefen, 
socialtjänsten. (2005-03-07) 

Socialnämnd 

Socialchef 

Äldreomsorg 

AU Arbetsutskott 

Stabsfunktioner* 

Resursenhet 
 

Verksamhetsområden 
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Äldreomsorgen23 

 

 

 

4.3 Hemtjänsten väster 

 
På hemtjänsten väster i Bollnäs så arbetar det cirka 18 årsarbetare och verksamheten 
har för närvarande 61 kunder. Kunderna är människor som har många varierande 
behov, en del behöver mycket hjälp med, matning, toalett, hygien, och av- och 
påklädnad. Andra behöver betydligt mindre hjälp, till exempel nedre hygien, de klarar 
toalettbesök själva och de äter själva. De kan behöva lite påminnelser och lite 
”puffning”. Ytterligare en grupp är i behov av trygghet och stöd men klarar i allmänhet 
allt i det vardagliga livet. (ADL activity of daily living). Vad en kund kan få hjälp med 
eller inte beslutas av biståndshandläggarna, det som inte går att få hjälp med idag kan 
mycket väl gå att få hjälp med nästa år.  Kommunerna bestämmer själva vad som skall 
ingå i deras service. När kunderna har så många olika behov ställer det olika krav på 
personalen. De måste vara flexibla och smidiga. Arbetet kräver att de är sociala, glada 
och trevliga, för vem vill träffa en otrevlig människa till frukosten. 
 
Det dagliga arbetet består av att dela ut matlådor, hjälpa kunder upp ur – och ner i 
sängen, duschning, av- och påklädnad och matning. Det är ett fysiskt krävande arbete 
som innebär en hel del tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Arbetet med att 
förbättra arbetsmiljön pågår ständigt och det finns många hjälpmedel att tillgå.  

                                                
23 Organisationsschema framtagit och distribuerat till mig av ekonomichefen, socialtjänsten. (2005-03-
07) 
 

Verksamhetschef 

Områdeschefer  

Rehab 4 st Biståndshandläggare 5 st 

Anhörigkonsulent Demenssjuksköterska 

Chef för sjuksköterskor 
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Efter förändringen som trädde i kraft den 1/1 2006 så ingår det även i 
hemtjänstpersonalens arbete att städa hos kunderna. Vilket innebär att de fått ytterligare 
arbetsuppgifter att utföra på lika många medarbetare och på samma tid som förut.24   

4.4 Organisationsförändring 

 
Bollnäs kommun har under flera år haft ekonomiska problem. Varje år blev det 
budgetunderskott och kommunstyrelsen var tvungna att göra något åt det. Det har 
dragits in och sparats på flera olika förvaltningar inom kommunen. Inom socialtjänsten 
behövdes det också sparas pengar och det tittades på flera olika alternativ under en 
längre tid. Ett problem inom socialtjänsten och då främst äldreomsorgen var att det 
vissa perioder under dagen var alldeles för många anställda i tjänst samtidigt. Att det 
kunde bli så beror på det heltidsbeslut som kom 2002, vilket innebar att alla inom 
kommunen skulle få heltidstjänster. Flera utredningar gjordes och det resultat som 
dessa ledde till var att det fanns en hel del outnyttjad tid. Det vill säga personalen hade 
en kvart här och en kvart där då de inte gjorde någonting alls.25 
 
Kommunen anlitade en konsult, Tomas Junkka, som har erfarenhet av att utreda och 
bedöma personalåtgången inom hemtjänsten. Han har ett eget poängsystem som han 
går efter när han räknar ut hur mycket personal det går åt. En kund med stort 
hjälpbehov alla dagar i veckan ges 12 poäng och sedan går det efter en fallande skala, 
8, 4, 2, och 1 poäng. Han tittade på alla kunder som hemtjänsten väster hade vid det 
tillfället och gjorde sedan sin uträkning för att komma fram till hur mycket personal 
som behövdes. Hans slutsats blev då att det var för många anställda på väster i 
förhållande till de arbetsuppgifter de hade, därför ansåg han att det fanns gott om 
utrymme för att lägga över städningen på hemtjänstpersonalen.26 
 
Det faktum att personalen hade outnyttjad tid och det faktum som Tomas Junkka kom 
fram till, att det var för mycket personal, ledde till att det beslutades att istället för att 
köpa in städtjänster och värdinnetjänster från utomstående företag så skulle 
hemtjänstpersonalen själva utföra dessa tjänster till kunderna.  
 
Det var i mitten på -90 talet som kommunen skrev avtal med Samhall27, Grängsbo28 och 
ISS29 gällande städning och värdinnetjänster inom äldreomsorgen. Anledningen till att 
dessa avtal slöts var att öka möjligheten till sysselsättning för dem som har ett 
arbetshandikapp. Avtalet som kommunen hade med Samhall gällande städtjänster åt 
hemtjänsten väster löpte egentligen ut 1/1 2005, men samarbetet fortsatte ändå under 
2005 utan avtal. Ledningen lade då i maj 2005 fram förslaget om att inte förnya avtalet 
utan att låta hemtjänstpersonalen utföra dessa arbetsuppgifter under den outnyttjade 
tiden som uppmärksammats.  
 

                                                
24 Intervju med områdeschefen och anställda på hemtjänsten väster. (2005-03-09) 
25 Intervju med ekonomichefen, socialtjänsten och områdeschefen hemtjänsten väster. (2005-03-10) 
26 Tomas Junkkas konsultrapport, via ekonomichefen, socialtjänsten. 
27 Läs mer om Samhall på www.samhall.se  
28 Läs mer om Grängsbo på www.grangsboservice.se  
29 ISS – Integrated facility service. Läs mer om ISS på deras hemsida: http://www.se.issworld.com  
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Ledningsgruppen bestämde sig för det förslaget i maj 2005, i juni 2005 hölls MBL 
förhandlingar och beslutet spikades 7/7 2005. Alla områdeschefer informerades via 
mail och beordrades att informera sin personal innan den 31/8 2005. 30 

4.5 Personalens syn på omorganisationen 

 
Vid samtal med hemtjänstpersonalen på väster så framkommer det att de allra flesta 
inte gillar den här förändringen. Det som de allra flesta säger är: ”jag har utbildat mig 
inom vården, inte som städerska, hade jag velat städa hade jag valt ett annat yrke”. Att 
arbetet skulle ha blivit mer varierat anser de inte heller. De har ett schema nu som 
innebär att de städar fyra hela dagar under en tioveckors period. Detta leder till att när 
de har städ på schemat så är det enbart städning de ägnar sig under en hel dag, det blir 
ingen variation genom att kunna blanda omvårdnad med städning under en och samma 
dag. 
 
Jag frågade personalen om de trodde att de skulle ha sett annorlunda på det här beslutet 
om de själva fått vara med och diskutera det hela medans det ännu var på 
förslagsstadiet. En del trodde inte att det skulle ha spelat någon roll, de vill helt enkelt 
inte städa, vare sig på jobbet eller hemma. Många svarade att de trodde att de skulle ha 
sett annorlunda på saken om de fått vara med och tycka till. Att känna delaktighet i vad 
som händer och sker på arbetsplatsen var något som alla tyckte var viktigt. 

 

Jag har i mitt arbete valt att lämna ut en liten enkel enkät till personalen, tack vare att 
jag har så god access till dem och till deras verksamhet så har sjutton stycken av arton 
årsarbetare valt att svara på enkäten. Vilket jag ser som mycket god svarsfrekvens och 
bättre än väntat. Jag inledde enkäten med att presentera mig och förklara vad syftet med 
enkäten var. Nedan kommer jag att presentera enkätsvaren i form av diagram. 
 
 

                                                
30 Intervju med ekonomichefen på socialtjänsten och områdeschefen hemtjänsten väster. (2005-03-09, 
2005-03-10) 
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4.5.1 Redovisning av enkäten med diagram 

 

 
1. Vad tycker du om att hemtjänstpersonalen har fått tagit över städningen från 
utomstående företag? 
 

 
2. Hur tycker du att ditt arbete har påverkats fysiskt av att du har fått städ på schemat? 
Har det blivit: 

 
 



 

21 

3. Hur tycker du att du har påverkats psykiskt av att du fått städ på schemat? Har det 
blivit: 

 
4. Tycker du att arbetet blivit: 
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5. Hur blev du informerad om förändringen?  
 

 
 
6. När blev du informerad om förändringen? (vilken månad) 
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4.5.2 Sammanfattning av enkätsvaren 

 
Hemtjänsten väster har 18 årsarbetare, 17 stycken av dem har varit mig behjälplig 
genom att besvara enkäten. Eftersom det är nästan alla så anser jag att enkäten är 
tillförlitlig och representerar målgruppen på ett bra och trovärdigt sätt. Jag kommer 
först att redogöra för varje fråga för sig och sedan göra en sammanfattning av hela 
enkäten. 
 
Fråga 1 – Av 17 stycken tycker 11 stycken att beslutet är uruselt och 6 stycken att det är 
dåligt. Inte en enda av de anställda tycker att förslaget är bra eller ens lite bra.  
 
Fråga 2 – Här säger 4 stycken att arbetet blivit mycket tyngre, 11 stycken anser att det 
blivit lite tyngre medans 2 stycken tycker att det är liten skillnad mot förut. Den här 
frågan visar på att så många som 15 stycken anser att ett redan ansträngande jobb blivit 
ännu tyngre efter att beslutet verkställts. 
 
Fråga 3 – När det gäller stressen så anser 2 stycken att det blivit mycket stressigare, 3 
stycken att det blivit lite stressigare medans 8 stycken anser att det är liten skillnad mot 
vad det redan var och 3 stycken tycker inte att det blivit någon skillnad alls. En person 
anser att det blivit mindre stressigt. Det som är anmärkningsvärt här är att det är en 
person som tycker att det blivit mindre stressigt. Det är viktigt att komma ihåg att alla 
personer är olika och reagerar individuellt på saker och ting. Ett arbetsmoment som 
upplevs stressigt för en person kan vara helt tvärtemot för en annan. Majoriteten anser 
dock att arbetet inte blivit mer stressande nu än det var förut. 
 
Fråga 4 – Den här frågan fokuserar på enformighet och den förhoppning som förelåg 
hos ledningen om att detta beslut skulle leda till mer varierade arbetsuppgifter. Endast 
en person anser att arbetet blivit mycket enformigt, 3 stycken tycker att det blivit lite 
enformigt, 9 stycken märker ingen eller liten skillnad och 4 stycken anser att det blivit 
mer varierat. Det är positivt att åtminstone några ser sina arbetsuppgifter som mer 
varierande nu mot förr och att så många som 9 stycken inte tycker sig märka någon 
speciell skillnad.  
 
Fråga 5 – På frågan om hur de anställda blev informerade svarar de med varierande 
svar. Svaren visar att 2 stycken fick informationen via personalmöte, 4 stycken via 
enskilt eller annat mindre gruppmöte med områdeschefen, 7 stycken fick veta genom 
arbetskamrater och 4 stycken säger sig ha fått informationen via rykten som sedan 
bekräftats av områdeschefen vid direkt förfrågan. 
 
Fråga 6 – Det här är en intressant fråga, svaren spänner över en lång tidsperiod från maj 
2005 till december 2005. Detta faktum kan anses som underligt. Till viss del kan det 
förklaras med att det var mitt i semesterperioden men det förklarar inte hur en del fick 
informationen redan i maj (när beslutet inte var taget). Flera stycken säger även att de 
inte fick veta något förens i december. Att dessa personer inte nåddes av några rykten 
alls under så lång tid är också märkligt. Denna långa tidsperiod och det faktum att en 
del säger sig ha fått information om beslutet innan det ens har fattats, får mig att ställa 
mig frågande till trovärdigheten i dessa svar. En förklaring kan vara så enkel som att en 
del personer minns fel, en del kanske blandar ihop rykten med faktisk information. En 
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annan förklaring kan vara att några personer har varit sjukskrivna när beslutet fattades 
eller att de inte anställdes förens senare under hösten.31 

4.5.3 Tolkning av enkätsvaren 

Den tolkning jag gör av enkätsvaren säger mig att ingen av de anställda tycker att det 
var ett bra beslut. En stor majoritet av personalen anser att arbetsmomenten blivit 
tyngre sedan beslutet verkställdes. Däremot anser endast ett fåtal att arbetet blivit 
stressigare, vilket är ett bra resultat för stress kan många gånger leda till olika 
sjukdomsfall. Den tanke om mer varierat arbete och att se detta tillägg av moment som 
något positivt som fanns hos ledningen har inte följt med beslutets färd till 
hemtjänstpersonalen. Någonstans på vägen kom den bort. 

4.6 Verksamhetsledningens syn på omorganisationen 

 
Det råder delade meningar om huruvida den här förändringen var till det bättre eller det 
sämre. De högre cheferna inom verksamheten tycker att förändringen är bra och att det 
fungerar friktionsfritt med medarbetarna. De anser att de har fattat ett bra beslut som 
skall ge medarbetarna ett mer variationsrikt arbete, mer omväxlande och på så vis ett 
roligare arbete. Beslutet har också gjort att personalen inte går omkring sysslolös men 
betald på arbetet. De är medvetna om att det i början förekommit lite ”gnäll” hos 
personalen men att det har lagt sig nu. 
 
Områdescheferna anser inte att beslutet var bra, de anser att det vilar på för dålig grund 
och att det saknas relevant konsekvensbeskrivning. I den konsultrapport som gjordes 
kom det fram att personalen hade perioder varje dag då de inte hade några 
arbetsuppgifter att utföra. På grund av detta ansågs det rimligt att de fick ta över 
städningen. Att dessa perioder oftast bestod av endast 15 minuter åt gången och att den 
tiden i sig inte räcker till att städa togs det inte hänsyn till. För att infoga dessa 
återkommande perioder om 15 minuter till ett schema som skulle räcka till för att städa 
krävde omfattande schemaläggningsarbete. 
 
En konsekvens som områdescheferna anser förbisågs helt, är det faktum att när ett 
städföretag kommer hem och städar hos kunderna så har de sin egen utrustning med sig. 
Den utrustningen är framtagen för att underlätta arbetet, den är praktiskt, inte så tung att 
lyfta och så gott det går ergonomiskt utformad. När nu hemtjänstpersonalen ska städa är 
de helt och hållet hänvisade till att använda den utrustning som finns i respektive hem. I 
många fall är den utrustningen mycket gammalmodig, tung, klumpig och halvtrasig. 
Huruvida detta faktum skulle kunna leda till mer belastningsskador i rörelseorganen har 
det inte tittats närmare på.   
 
Ytterligare en anledning till områdeschefernas missnöje är den dåliga tajmingen för 
beslutet. Att genomdriva ett beslut som kräver ett så omfattande arbete med information 
och schemaläggning mitt i semesterperioderna kan inte ses som bra tajming. De flesta 
ordinarie medarbetarna var på semester, många av områdescheferna hade eller skulle ha 
semester precis när beslutet fattades. 32 
 

                                                
31 Enkätsvar från personalen på hemtjänsten väster. 
32 Intervju med socialchefen, personalchefen och ekonomichefen på socialtjänsten samt områdeschefen 
på hemtjänsten väster. (2005-03-09, 2005-03-10) 
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När det gäller frågan om vikten av empowerment33, säger verksamhetsledningen att det 
här är ett beprövat och invant sätt att arbeta på. Det fungerar inte att låta alla anställda 
vara involverade i de många olika beslut som fattas. 

4.7 Fackförbundets syn på omorganisationen 

 
Fackförbundet Kommunal anser inte att den här förändringen i organisationen är av 
godo. De jobbade hårt för att städningen skulle tas bort från hemtjänstpersonalen under 
början av 90-talet. Deras arbete bar frukt och i mitten på 90-talet lades städningen ut på 
ett utomstående företag, ISS34. Detta var en stor framgång för kommunal som ansåg att 
deras medlemmar redan hade ett både fysiskt och psykiskt tungt arbete och att det 
därför var bra att de inte längre behövde utföra det betungande städmomentet. När så 
det nya beslutet fattades så känner sig även facket överkörda av verksamhetsledningen. 
Visserligen förekommer MBL förhandlingar alltid vid beslutsfattande av det här slaget. 
Men facket känner det som om beslutet redan var bestämt och att det mera var en 
formsak att de skulle medverka.  
 
Det finns två huvudskäl till att fackmedlemmarna är missnöjda med det här beslutet. 
Dels så anser de att deras medlemmar redan har ett tungt jobb och att det inte behöver 
läggas till mer tunga arbetsuppgifter. Och dels så trivdes pensionärerna alldeles utmärkt 
med den städpersonal som kom från ISS. Då var det alltid samma personer, de kom på 
regelbundna tider och de hade möjlighet att lägga tid och möda på sin arbetsuppgift. Nu 
när städningen skall passas in mellan omvårdnaden så blir det ibland lite si och så med 
det hela. Omvårdnaden går alltid i första hand och om det är kort om folk eller något 
drar ut på tiden så är det städningen som prioriteras bort.35 

4.8 Kommunalpolitikernas syn på omorganisationen 

 
Kommunalpolitikerna anser att beslutet om förändring var bra, det var ett positivt 
beslut. De är dock medvetna om att den positiva attityden som fanns hos dem och 
verksamhetscheferna inte nått hela vägen ner till områdeschefer och hemtjänstpersonal. 
Socialnämndens centerpartistiske ordförande säger om beslutet att de hade två saker att 
välja på. Antingen så var de tvungna att minska personalen eller så var det nödvändigt 
att tillföra fler arbetsuppgifter. Grunden till problemet ligger i det heltidsbeslut som 
togs 2002. Beslutet anger att alla kommunanställda som vill ska ges möjlighet att arbeta 
heltid. Politikerna anser att beslutet generellt är ett mycket bra beslut. Det är givet att 
alla kommunalanställda som vill ska kunna jobba heltid. Men just när det gäller 
omsorgsdelen så blir det lite opraktiskt. Det är inte optimalt med heltidstjänster inom en 
verksamhet som periodvis är väldigt personalkrävande medan det under andra perioder 
inte krävs nästan någon personal alls. Heltidsbeslutet och det faktum att vissa delar av 
personalen är sysslolös på betald arbetstid har blivit ett stort dilemma för både 
verksamhetsledningen och kommunpolitikerna.  
 
Avskeda personal och därmed få mindre händer i omsorgen var inget alternativ som 
ansågs tillämpligt istället valdes det att tillföra fler arbetsuppgifter så att alla 
heltidstjänster skulle bli utnyttjade till fullo och den outnyttjade tid som fanns 

                                                
33 De anställdas självbestämmande, meningsfullhet, kompetens och involvering. McShane och Von 
Glinow, Organizationalbehavior, 2005, tredje upplagan. 
34 ISS – Integrated facility service. Läs mer om ISS på deras hemsida: http://www.se.issworld.com 

35 Intervju med fackförbundet kommunals ombudsman. (2005-04-06) 
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tillgänglig skulle kunna fyllas ut. Den tanke som socialchefen, ekonomichefen och 
socialnämndens ordförande bland andra hade, var att det skulle gå att kombinera 
omsorg och städ så att arbetet blev mer varierat. Det skulle gynna både 
hemtjänstpersonalen och dess kunder. Meningen var att den som kom med mat på 
morgonen till exempel skulle stanna kvar någon timme och städa, och då även kunna 
prata med och vara social med kunden. Detta skulle ge bättre kvalitet till kunden som 
skulle känna sig trygg med att det alltid var samma person som både utförde 
omsorgsarbetet och städningen. Verkligheten ser dock annorlunda ut, istället så städar 
en del ur personalen en heldag, vilket gör dem trötta och utmattade som i sin tur medför 
att de inte orkar vara social och prata med kunderna. 
 
Socialnämndens ordförande anser att anledningen till att resultatet inte blev som det var 
tänkt beror på bristande kommunikation, åt båda hållen. Organiseringen och 
schemaläggningen angående förändringen delegerades ut till områdescheferna, det blev 
deras ansvar att göra något bra och positivt av det hela. Naturligtvis tycker 
socialnämnden inte att det här är bra, att det uppstått missnöje angående den här 
förändringen. De ska göra vad de kan för att utvärdera beslutet och se om det var rätt 
väg att gå eller om det går att göra på något annat vis. Socialnämnden i Bollnäs 
kommun strävar efter att ha en kvalitetsmedveten socialtjänst med ekonomin i balans. 
Detta gör naturligtvis att det alltid blir en balansgång mellan att ha så bra omsorg som 
möjligt utan att överskrida budgeten för socialtjänstens äldreomsorg.36 

4.9 Kommunikation  

 
Personalen anser att kommunikationen har varit i stort sett obefintlig. De har inte blivit 
informerade eller tillfrågade när det gäller den här förändringen. 
 
Verksamhetsledningen, bortsett från områdescheferna, ansåg att förändringen gått 
smärtfritt och att det inte hade uppstått något varaktigt missnöje eller några konflikter. 
De ansåg att arbetsgången hade varit som den brukade och att det inte finns utrymme 
eller möjlighet för alla medarbetare att ha åsikter i de olika beslut som fattas. All 
kommunikation har varit tillfredsställande enligt dem. 
 
Fackförbundet anser sig helt överkörda och anser inte att kommunikationen har 
fungerat tillfredsställande. Kommunpolitikerna anser att kommunikationen mellan 
verksamhetsledningen och de själva har fungerat på ett tillfredsställande sätt.  
 
Den externa kommunikationen har även den varit utan problem.  
 
Efter förnyade samtal med verksamhetsledningen och kommunpolitikerna, där jag 
berättade om de enkätsvar jag fått, visar de förvåning över resultatet. De säger att de 
inte hört något om att medarbetarna fortfarande är missnöjda och känner sig 
förbigångna. De tillstår dock att det föreligger vissa kommunikationsproblem och även 
andra organisatoriska problem inom socialtjänsten och äldreomsorgen.  

                                                
36 Intervju med socialnämndens ordförande. (2005-04-07) 
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5. Analys 

 

 
I det här kapitlet presenterar jag en analys av det jag fått fram. Var 

förändringen rätta vägen att gå? Hade det funnits andra alternativ? Har 

förändringen lett till att de mål som var avsedda att uppnås, verkligen 

uppnåtts. Svar på frågorna i problemformuleringen redovisas också i det 

här kapitlet. 

 

5.1 Verksamhetsledningens och personalens syn på beslutet 

 
Efter att ha pratat med chefer och medarbetare inom hemtjänsten väster så framkommer 
det att verksamhetsledningen anser att beslutet är bra, att det inte vid det tillfället fanns 
något annat alternativ och att de tycker att det hela gått smärtfritt. Områdeschefen och 
medarbetarna, de som faktiskt utför jobbet, däremot anser inte att beslutet var bra och 
de tycker inte att det gått smärtfritt. Här är det helt klart att det föreligger olika syn på 
beslutet och att detta redan har lett till eller kommer att leda till konflikter. 
Hemtjänstpersonalen anser att de blivit överkörda och inte fått en chans att komma med 
egna förslag till förändring. De har helt enkelt inte fått vara delaktiga i beslutet på något 
vis. 

5. 2 Fackförbundets och kommunalpolitikernas syn på beslutet 

 
Fackförbundet tycker inte att beslutet var bra, de hade hellre sett att andra alternativ 
togs under övervägande för att komma till rätta med den outnyttjade tiden. De tycker att 
deras medlemmar som redan hade ett tungt jobb nu blivit pålagda ännu mer tunga 
arbetsuppgifter. De anser också att det blivit en kvalitetsförsämring för kunden. Förr 
när det var städbolaget som utförde städningen så var det alltid samma person som 
kom, kunderna kände sig trygga med den vetskapen och de levde upp och blev mer 
sociala när de fick träffa fler människor ”utifrån”. Att arbetet skulle ha blivit mer 
varierat är inte heller något som fackförbundet anser, istället har det blivit tråkigare och 
jobbigare i och med att de städar heldagar. 
 
Kommunpolitikerna hade precis som socialchefen och ekonomichefen en positiv tanke 
med förändringen. Att den tanken sedan inte överlevde färden ner till områdescheferna 
är märkligt och synnerligen tråkigt. Det hade gått att göra något bra av detta om all 
kommunikation fungerat och om alla jobbade mot samma mål. 

5.3 Modeller 

 
När en förändring skall genomföras tänker ledningen inte först på vilken modell eller 
teori de skall arbeta efter. I det här fallet tolkar jag det så att kommunen har arbetat 
efter en outtalad modell, expertmodellen. Vilket innebär att de kallat in en utomstående 
konsult för att titta över deras problem. Expertmodellen är den modell vid 
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omorganisation och förändring som ger de inblandade minst insyn och chans till 
medverkan. De har inget inflytande på beslutet förrän det redan är fattat och då är det i 
princip för sent att komma med invändningar. Den här modellen är bra att använda sig 
av då det måste fattas snabba beslut och när ledningen känner att de blivit 
”hemmablinda”. I det här fallet fanns inte behovet av ett snabbt beslut och ledningen 
visste egentligen anledningen till sitt problem, alltså det att personalen hade outnyttjad 
tid till förfogande. Det finns många modeller att använda sig av vid förändring och i det 
här fallet var kanske inte expertmodellen den modell som borde ha använts. Istället 
hade förankringsmodellen kunnat användas. Den går ut på att förankra ett beslut hos 
alla inblandade innan något beslut fattas. Det ger även de involverade en chans att 
komma med egna förslag. Framförallt så går modellen ut på att alla får en chans att 
vänja sig vid tanken på en förändring. De hinner ställa in sig och bli förberedda på vad 
som kommer. Ledningen borde också ha tittat på ”Konfliktkällor inom organisationer” 
(Sources of Conflict in Organizations) för att kunna förutse vilka konflikter som skulle 
kunna uppstå och genom medvetenhet kunnat jobba på att förebygga dessa.  
 

5. 4 Kommunikation 

 
Verksamhetsledningen som fattade beslutet hade en positiv tanke om att arbetet skulle 
kunna bli mer varierat för hemtjänstpersonalen i och med att de kunde varva ren 
omvårdnad med städning. Den tanken nådde inte ner till områdeschefen och 
hemtjänstpersonalen, den fastnade någonstans på vägen.  Vilket i sin tur har lett till att 
personalen jobbar precis som vanligt med det undantaget att de fyra hela dagar under en 
tioveckors period städar. Det betyder i verkligheten att de städar ungefär sju lägenheter 
varje dag som de har städdag. Kommunikationen har inte fungerat som den borde. Det 
hade kunnat finnas kvaliteter och dold kompetens hos medarbetarna. I och med att 
kommunikationen inte fungerade, gick verksamhetsledningen miste om detta. Den 
externa kommunikationen, det vill säga den mellan utomstående konsulter och de 
företag som tjänster köptes in ifrån, har fungerat utmärkt. Däremot den interna 
kommunikationen, den mellan socialchefen och områdescheferna har inte alls fungerat. 
Att endast via ett mail få en så omfattande information som det här beslutet ändå var, 
och en order om när alla under områdeschefen skall vara informerad, är inte ett bra 
exempel på god kommunikation inom verksamheten.  

5. 5 Fysisk och psykisk belastning 

 
När städtjänsterna köptes in av ISS så hade städpersonalen egen utrustning med sig, 
som i möjligaste mån är anpassad för att skapa en bra arbetsmiljö. Det betyder att deras 
maskiner inte är tunga, att de är effektiva och att de är utformade för att göra arbetet så 
lätt som möjligt och så långt det går undvika belastningsskador. När 
hemtjänstpersonalen nu har tagit över städningen får de hålla tillgodo med den 
utrustning som finns i de olika hemmen. Den kan vara av mycket varierande slag och 
ålder.  
Hemtjänstpersonalen tycker att arbetet blivit tyngre däremot anser de inte att det blivit 
stressigare, om det beror på att det redan var så stressigt att lite till inte märks eller om 
det faktiskt kan ses som mindre stressigt att få städa en dag emellanåt är svårt att säga. 
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5. 6 Tidpunkt för beslutet 

 
Beslutet spikades slutgiltigt den 7/7 2005, vilket var mitt i semesterperioden. 
Områdescheferna var på semester eller skulle precis till att gå på semester. Många av de 
ordinarie årsarbetarna var också på semester. Att i det läget genomföra ett 
informationsmöte var inte möjligt. Eftersom avtalet med ISS faktiskt gått ut redan 1/1 
2005 så fanns det mycket tid till att komma med förslag och att diskutera. Det fanns 
ingen anledning till att fatta beslutet mitt i semesterperioden och kräva att 
områdescheferna skulle informera alla om det just under den perioden. 
 
 

5.7 Slutsatser 

 
De slutsatser jag drar av det material jag fått ihop under tiden jag arbetat med detta är 
att beslutet i sig inte behöver anses som felaktigt. Att kommunikationen har varit under 
all kritik och att ledningen borde ha använt sig av andra modeller i sitt 
förändringsarbete. Beslutet har med tanke på hur det genomfördes aldrig fått en ärlig 
chans. 
 
Om den här förändringen hade förankrats hos områdescheferna och hos 
hemtjänstpersonalen hade mycket missnöje kunnat undvikas. Områdescheferna hade 
fått tid till att göra en ordentlig schemagenomgång och därigenom konstruera ett 
schema som verkligen ger den variation som eftersträvas från verksamhetsledningen. 
Ifall den här förändringen verkligen leder till de kostnadsbesparingar och det 
variationsrika arbete som verksamhetsledningen eftersträvade får den ändå anses som 
behövlig. De metoder som använts i förändringsarbetet borde dock ha varit annorlunda. 
Genom att istället för att använda sig av en modell präglad av expertmodellen, 
anammat och använt förankringsmodellen så hade medarbetarna getts möjlighet att få 
insyn i och chans att påverka det förestående beslutet. Det fanns ju faktiskt tid till det. 
Naturligtvis är det inte praktiskt genomförbart att alla medarbetare kan få komma till 
tals på samma gång. Det är alldeles för många som jobbar inom äldreomsorgen och 
hemtjänsten. Men genom att ha regelbundna personalmöten med områdeschefen och 
där få information och möjlighet till att lägga fram sina egna förslag är ett sätt att få 
kommunikationen att fungera åt båda hållen. Personalen känner sig överkörda och 
anser inte att de haft någon chans att påverka huruvida de skall städa eller inte. Om 
ledningen inte haft så bråttom, utan gett sig tid till att lyssna till hemtjänstpersonalen 
hade kanske andra, lika bra eller till och med bättre förslag kommit upp till ytan. 
 
En annan slutsats som är möjlig är att verksamhetsledningen inte var intresserade av att 
få veta medarbetarnas åsikter. Verksamhetsledningen hade redan bestämt vilket beslut 
som skulle fattas. Valet av tidpunkt talar också för den slutsatsen. Genom att informera 
om beslutet mitt i semesterperioden minimerades risken för protester och konflikter. 
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5.8 Svar på problemformuleringsfrågorna 

 
1. Hur planerades förändringsarbetet ? 
 
Förändringsarbetet planerades uteslutande i ledningsgruppen, varken områdeschefer 
eller hemtjänstpersonal var involverad i diskussionerna. De fick inte komma med några 
förslag och de hade ingen insyn eller något inflytande på beslutet. 
 
2. Använde kommunen sig av några speciella och dokumenterade modeller? 
 
Eftersom kommunen köpte in konsulttjänster från utomstående går det att tolka det så 
att de använde sig av en form av expertmodell. Alltså de tog in en expert utifrån som 
kunde se över deras verksamhet med pigga, vakna och nya ögon. 
 
3. Hur stort inflytande hade medarbetarna på beslutet? 
 
Som framkommit av de samtal jag haft med hemtjänstpersonalen så har de inte fått vara 
delaktiga överhuvudtaget. De visste inte om att det förelåg ett problem med att köpa in 
tjänster från utomstående företag och de fick inte veta att ett arbete pågick med att 
överföra dessa inköpta arbetsuppgifter till deras befintliga. De hade inte något 
inflytande alls över beslutet. 
 
4. Hur fungerade kommunikationen mellan ledning och medarbetare? 
 
De högre cheferna, arbetsutskottet och fackförbundet hade god kommunikation med 
varandra. Kommunikationen neråt, det vill säga med områdeschefer och 
hemtjänstpersonal, var obefintlig. De lägre cheferna och hemtjänstpersonalen fick inte 
alls vara med och kommunicera om den förestående förändringen, de fick bara beskedet 
när beslutet redan var fattat. Den externa kommunikationen fungerade också utmärkt. 
Det vill säga den mellan konsulten och arbetsutskottet. 
 
5. Under arbetets gång i dialog med handledaren:  
Hur kommer det sig att ledningen inte tittar mer på empowerment frågor och den 
positiva nyttan av involvering? 
 
Genom att tolka de lite avvaktande och undfallande svaren jag får fram på den här 
frågan, säger mig att ledningen inte bryr sig om det alls. Antingen vet de inte vad det 
betyder och förstår inte nyttan av det. Eller så kör de bara på i gamla invanda spår och 
vill inte själva förändra sitt arbetssätt.  
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6. Diskussion 

 

 
I det här kapitlet diskuterar jag om huruvida det var rätt beslut som 

fattades. Jag reflekterar och diskuterar också hur arbetet med förändringen 

gick till och om det genomfördes på ett bra sätt. 

 
Verksamhetsledningen såg ett problem, de ansåg sig inte kapabla att lösa detta problem 
så de kallade in en expert. När denne expert sagt sitt så funderades det inte över några 
andra alternativ, ledningen köpte expertens förslag med hull och hår, utan att informera 
eller söka information och förslag från områdeschefer och hemtjänstpersonal. Ville 
verksamhetsledningen egentligen ha förslag på andra åtgärder? Hade de redan bestämt 
sig för hur de skulle göra och anlitade en expert som syndabock?  
En bra ledare måste bland annat ha förmåga till empati, kunna bygga relationer, vara en 
god lyssnare och klara av att inspirera sina medarbetare. Genom att fatta ett beslut som 
inte ens områdescheferna får någon insyn i, tyder inte på gott ledarskap.  
 
Att låta medarbetarna känna sig delaktiga i de beslut som rör deras arbetsuppgifter är en 
viktig del i att leda en verksamhet. Mycket forskning tyder på att delaktighet ofta leder 
till bättre arbetsprestationer. Samtidigt som utanförskap nästan alltid leder till missnöje 
och därifrån vidare till sämre arbetsprestationer.  
 
Under tiden som jag jobbat med denna uppsats så har socialchefen fått sparken och 
verksamhetschefen har sagt upp sig. Det har överhuvudtaget varit stor 
personalomsättning på mellanchefer inom socialförvaltningen de senaste åren. Här 
följer några exempel: 
 
Verksamhetschefen drabbades av en arbetsrelaterad sjukskrivning och sökte sedan och 
fick ett annat jobb.37  
 
Socialchefen fick sparken med omedelbar verkan efter det att mellancheferna vid 
socialförvaltningen uttalade sitt missnöje. 
 
”En lång rad chefer vid socialförvaltningen i Bollnäs uttalar sitt missnöje med 
socialchefens sätt att leda verksamheten. Det sker i en skrivelse som i går tillställdes 
kommunstyrelsen. 33 mellanchefer i organisationen har skrivit under. Bland 
undertecknarna av skrivelsen finns både områdeschefer och biståndshandläggare.”38 
Mellancheferna säger att de upplevt stora brister när det gäller samverkan, delaktighet 
och dialog i kommunikationen med ledningen.39 
 
Socialförvaltningen har haft stora besparingskrav på sig och naturligtvis så har det lett 
till att socialchefen hamnat i hetluften. Men det är inte de tuffa sparåtgärderna som fått 

                                                
37http://www.ljusnan.se/article.jsp?version=28358&title=%C4ldreomsorgschefen+i+Bolln%E4s+s%E4g
er+upp+sig 
38 http://www.ljusnan.se/article.jsp?version=32069&title=Socialchefen+s%E5gas 
39http://www.ljusnan.se/article.jsp?version=32359&title=Socialchefen+i+Bolln%E4s+sparkas+fr%E5n+
sin+tj%E4nst 
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mellancheferna att agera, utan det handlar om hur själva ledarskapet utövats, säger 
kommunalrådet Evy Degerman (c)40 
 
Det faktum att det har varit stor personalomsättning på mellanchefer inom 
socialförvaltningen, torde vara ett tecken på att något är fel. Istället för att bara 
acceptera chefernas uppsägningar utan vidare åtgärder, så borde kommunledningen ta 
tag i det hela och leta efter källan till problemet.  
 
Vid mitt samtal med socialnämndens ordförande framkom att fram till dags dato, har 
det inte lagts någon vikt vid ledaregenskaper vid tillsättande av chefer inom 
socialförvaltningen. Efter att den förre socialchefen fått sparken så har emellertid 
verksamhetsledningen och kommunpolitikerna dock tänkt om och har nu lagt ut 
rekrytering av ny socialchef till Proffice.41  
 
Tidigare var det socialchefen som helt godtyckligt tillsatte verksamhetschefer och 
områdeschefer. Nu har dock arbetsutskottet tagit över rekryteringen av chefer till poster 
under socialchefen. De vill se kompetenta personer på chefsposter och ställer numer 
detaljerade krav och villkor på de chefer som tillsätts. 
 
Jag finner det mycket märkligt och förvånande att förändringsarbete hos en 
demokratiskt vald arbetsgivare inte bedrivs och genomförs på ett annorlunda vis. Att de 
styrande i kommunen inte ser den positiva nyttan av att involvera personalen. Jag 
ställer mig genast frågan om det här är vanligt, går det till så här vid alla 
beslutsfattningar i kommunen. En annan fråga som uppstår är om det här är ett vanligt 
arbetssätt även i andra kommuner. Kommunerna är dock en av landets största 
arbetsgivare. Jag skulle gärna se att de går i spetsen för en ny tid där medarbetarnas 
kompetens och involvering väger tungt vid beslutsfattande.  
 
Jag har i kursen Management I C/D vid högskolan i Gävle arbetat med liknande frågor 
angående förändringsarbeten och ledarskap. Min lärare på den kursen Agneta 
Sundström säger så här: ”Jag har genom egna studier kunnat fastställa att dylika 
förändringsarbeten sker avsiktligt - de anställda ska inte vara inblandade, beslut fattas 
av allt färre människor för att minska motstånd och att information som presenteras 
uppfattas som chockartad.” 
 
En sak att fundera på är att organisationer av olika slag kanske borde bli mer öppna mot 
omvärlden. Det vill säga släppa in personer från andra verksamheter som kanske inte 
har all specialkunskap men som däremot har goda kunskaper inom ledarskap och 
organisation. Genom att blanda kompetens på det viset skapas nya 
organisationskulturer och organisationsformer som kanske kommer att visa sig vara 
riktiga succéer. 
 

                                                
40 
http://www.ljusnan.se/article.jsp?version=32359&title=Socialchefen+i+Bolln%E4s+sparkas+fr%E5n+si
n+tj%E4nst 
41 Läs mer om bemanningsföretaget Proffice på deras hemsida: www.proffice.se 
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