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Abstrakt 
Denna studie undersökte hur centralisering av personaladministrationen påverkat tidsåtgång, 
arbetsuppgifter, roller och självbild hos chefer på Vägverket. Studien genomfördes med 
utgångspunkt i teorier om organisationsförändring, roller och självbild. 
Undersökningsdeltagare var sju stycken chefer på Vägverket Väst samt Vägverket Sydöst. Av 
dessa chefer var tre stycken sektionschefer och fyra stycken var chefer på högre nivå, 
exempelvis enhetschefer. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att 
chefernas uppfattning om yrkesrollen och deras självbild inte stämde överens med de 
arbetsuppgifter som organisationsförändringen medfört. Forskning har visat att information i 
samband med förändringar är mycket viktigt och den har enligt cheferna varit otillräcklig. 
Med hjälp av tidigare teorier om organisationsförändring, självbild och roller har vi kunnat 
skapa oss förståelse för förändringsprocessen i Vägverket. 
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     I denna uppsats undersöktes en organisationsförändrings konsekvenser för tidsåtgång och 
arbetsuppgifter för chefer på Vägverkets enheter i Region Väst samt Sydöst. Uppsatsen 
undersökte även hur denna förändring påverkade självbild och roller hos cheferna. 
 
     Vägverket genomförde 2005 en organisationsförändring, som innebar inrättande av 
personalcenter (Bilaga 1), vilket består bland annat av gemensam personalservice med 
självservice via intranätet och Personal Direkt som nya arbetssätt (K. von Homeyer, personlig 
kontakt, 17 november, 2008). Tidigare hade personalexperter funnits utplacerade på de olika 
enheterna runt om i landet, men organisationsförändringen innebar att man koncentrerade 
expertisen till ett personalcenter. Personalresursernas lokalisering beslutades till Borlänge, 
Stockholm och Göteborg. Beslutet innebar också vad Vägverket kallar en ny rollbeskrivning 
för personalcheferna/personalstrategerna samt ett förtydligande av chefsrollen inom 
Vägverket. Syftet med detta var att skapa en gemensam plattform utifrån vilken Vägverket 
vidare kan utveckla och förbättra sina processer, då rutiner tidigare utvecklades och 
etablerades på varje enhet/region (K. von Homeyer, personlig kontakt, 17 november, 2008). 
Organisationsförändringen innebar ett mer standardiserat arbetssätt där alla enheter följer 
samma regler och riktlinjer. Det nya arbetssättet innebar att man strukturerade upp intranätet 
och införde så kallad självservice, vilket innebar att chefer och medarbetare i första hand ska 
använda sig av information från intranätet då de stöter på problem i arbetet. Personal Direkt 
fungerade som en helpdesk, som var bemannad vardagar 07.30-16.30  dit chefer och 
medarbetare kunde vända sig för att få guidning så att de sedan på egen hand kunde använda 
sig av självservice på intranätet (Vägverket support, 2005). Chefers och personalspecialisters 
självservice bestod i sidor på intranätet, där alla processer och dokument fanns som beskriver 
regler och rutiner för arbetet (A.E. Nilsson, personlig kontakt, 18 november, 2008). En 
medarbetarhandbok infördes för medarbetare för att de skulle få tydlig information om de nya 
arbetssätten och arbetsrollerna. Information på Vägverkets intranät, Infarten, om denna 
medarbetarhandbok skedde vid två olika tillfällen och information via Vägverkstidningen 
gavs också vid två olika tillfällen. Det erbjöds utbildning för personalen i hur personalcentret 
skulle användas och information angående organisationsförändringen har även givits i form 
av processnätverksmöten (von Homeyer, 2008). Personal Direkt fick dock endast 5-10 samtal 
per dag, vilket ledde till att man lade ner den verksamheten för en tid. Personalcenters 
funktion med personalspecialister som cheferna kunde ringa till för att få stöd i 
arbetsgivarfrågor kvarstod dock. (A.E. Nilsson, personlig kontakt, 20 november, 2008).  
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Att förstå förändringsarbete 

Former av organisationsförändring 
     Samhällens historiska och nutida ”vinnare” kan enligt Paton & McCalman (2003) 
karaktäriseras av deras förmåga att effektivt hantera förändringar.  
Under de senaste 15 åren har det skett en enorm utveckling av teorier, koncept och modeller 
som försöker förklara eller motivera organisationsförändringar (Svenningsson & Sörgärde, 
2007).  
 
     Förändringar inom organisationer kan vara föranledda av interna eller externa drivkrafter 
(Child, 2005). Externa faktorer kan exempelvis vara politiska direktiv, teknologiska 
innovationer, försök att höja utbildningsstandard, demografiska förändringar med mera. 
Interna drivkrafter kan handla om att organisationen vill vara först med en förändring för att 
på så sätt skapa nya fördelar för sig själv, eller för att försvara och stärka sin ställning (Child, 
2005). Vägverkets organisationsförändring anser vi vara föranledd av interna drivkrafter, då 
den syftar till att effektivisera arbetssätten och stärka organisationen (Vägverket, 2007). 

 
     Marshak (2002) definierar fyra typer av förändring: 

1. Fixa och vidmakthålla 
2. Bygga på och utveckla 
3. Omlokalisera 
4. Nyskapa 

Sveningsson och Sörgärde (2007) utvecklar dessa begrepp närmre. Att fixa och vidmakthålla 
innebär små förändringar inom den befintliga ramen med strategier, system och strukturer. 
Bygga på och utveckla handlar om att inte bara reparera utan att bygga vidare och lägga till, 
exempelvis genom att nyrekrytera. Omlokalisera innebär en betydande förändring, 
exempelvis att utkontraktera en funktion eller skapa ny organisationsstruktur. Nyskapa 
handlar om förnyelse av hela organisationer och är en radikal förändring för organisationen 
(Sveningsson & Sörgärde, 2007). Den aktuella organisationsförändringen hos Vägverket som 
vi har studerat innehåller bitar av de tre första punkterna. Vägverket genomförde vissa 
förändringar inom den befintliga ramen, vissa påbyggnader till systemen, som till exempel 
separata ingångar på intranätet för medarbetare och chefer och nyrekrytering till 
personalcentret, samt omlokaliserande av resurser inom organisationen och skapandet av ny 
organisationsstruktur i och med de nya arbetssätten (Vägverket, 2007). Vi anser inte att 
Vägverkets organisationsförändring handlar om nyskapande då man förändrat i systemen men 
inte ändrat inriktning, produkt eller tjänst. 
 
     En organisationsförändring kan vara planerad eller plötslig. En planerad förändring är ofta 
styrd från toppen av en organisation, medan en plötslig förändring mer handlar om en 
anpassning till förändrade omständigheter och initieras från botten av en organisation av 
anställda som arbetar närmre själva produktionen (Child, 2005). Vägverkets organisations- 
förändring var en planerad förändring, då den utarbetats under en längre tid. Vägverket tog 
hjälp och inspirerades av andra organisationers arbetssätt och genomförde förundersökningar 
innan förändringen implementerades i hela organisationen (Vägverket, 2007). 
 
     Lewin (1951) identifierar tre faser för planerad förändring; upptining, förändring och 
frysning. Child (2005) har utvecklat tankar kring dessa faser. Upptining syftar på processen 
genom vilken människor erkänner och accepterar behovet av förändring. Det är här viktigt att 
de anställda förstår att den gamla organisationen inte längre är tillräckligt effektiv och att 
förändringen behövs för att åter öka effektiviteten. Child (2005) drar slutsatsen att det därför i 
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upptiningsfasen är mycket viktigt att de anställda får ordentligt med information kring 
förändringen. Förändringsfasen är förflyttningen från den gamla situationen till den nya och 
återfrysningsfasen syftar till att göra de nya arbetssätten till rutiner för de anställda. Det är här 
viktigt att se till att organisationskulturen och systemen stödjer de nya arbetssätten. Detta kan 
innebära att man behöver ändra system för exempelvis belöning och beslutstagande (Child, 
2005). 
 
     Kotter (1996) har identifierat åtta fel som ofta görs i samband med en 
organisationsförändring: 

1 Att inte skapa en känsla av nödvändighet. Det största felet som görs vid försök till en 
organisationsförändring är att man går fram för fort utan att etablerat en tillräckligt 
stark känsla av nödvändighet hos medarbetare och chefer. 

2 Att inte lyckas skapa en tillräckligt stark sammanslutning av nyckelpersoner. Om man 
inte har en stark sammanslutning av ledningen samt andra viktiga personer i 
organisationen som är engagerade och villiga att arbeta tillsammans för att driva 
genom förändringen så kommer man förr eller senare få bakslag.  Utan en tillräckligt 
stark koalition kommer snart traditionen vinna över förändringen. 

3 Att inte skapa en stark vision. Förutom en stark koalition är en förnuftig vision det 
viktigaste för framgångsrika förändringar. Visioner hjälper att styra, justera och 
inspirera handling hos stora antal människor. Utan en riktig vision kan försöken till 
förändring lätt upplösas i förvirrande, oförenliga och tidsödande projekt som inte leder 
någonstans. 

4 Att underkommunicera visionen. Utan trovärdig och riklig kommunikation kommer 
anställda inte att göra uppoffringar för att hjälpa till med implementeringen av en 
förändring. Det behövs mer än några möten eller utskick av informationsblad, det 
räcker inte med att VD håller tal om hur viktig förändringen är, hans eller hennes 
underchefer måste också kommunicera. Det räcker inte heller med att bara prata utan 
personer på höga poster måste bete sig i enlighet med visionen. 

5 Att inte ta bort hinder som är i vägen för den nya visionen. Förändringar kan ofta 
misslyckas på grund av att anställda känner att hinder ligger i deras väg. Ibland kan 
dessa hinder vara av organisatorisk art, som för snäva arbetsroller, oförenliga 
belöningssystem eller ledare som ställer krav som inte är förenliga med den nya 
visionen. 

6 Att inte skapa kortsiktiga vinster. Om man inte ställer upp kortsiktiga mål att nå och 
fira så kommer de långsiktiga målen med organisationsförändringen att tappa i styrka. 
De flesta människor är inte villiga att gå den långa vägen om de inte kan se bevis inom 
sex till 18 månader om att ansträngningarna leder till förväntade resultat. 

7 Att ta ut seger i förskott. Att ta ut seger i förskott, i samband med en stor förändring, 
efter en första mindre framgång kan vara förödande på vägen till det slutgiltiga målet. 
Det kan ta tre till tio år för förändringar att sjunka in i kulturen på riktigt och att utropa 
framgång för tidigt kan leda till att man aldrig når fram till slutet. 

8 Att inte förankra förändringarna i företagskulturen. Det är ett misstag att inte låta 
visionens värderingar synas i det dagliga arbetet. Dessa måste vara synliga i varje del 
av organisationen (Kotter, 1996). 

 
Konsekvenserna av att göra något av dessa fel kan bland annat resultera i att nya strategier 
inte implementeras ordentligt, förändringen tar för mycket tid och bli för kostsam och man får 
inte de resultat man önskat. Om man däremot beaktar dessa fallgropar och undviker dem har 
man god chans att lyckas genomföra en framgångsrik organisationsförändring (Kotter, 1996).  
Organisationsförändringar blir ofta mötta av ett visst motstånd. Motstånd mot förändring är 
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ett fenomen som påträffas hos alla grupper som upplever att deras intressen är hotade (Child, 
2005). 
 
     Dawson (2003) menar att ett av huvudskälen till att människor har ett motstånd mot 
förändring är att den kan avbryta kontinuiteten i arbetet och skapa ett osäkert och otydligt 
klimat. Enligt Dawson är motståndet ett resultat av ett eller flera av följande skäl: 

• Essentiell förändring av arbete (förändrade krav på kompetens)  
• Minskad ekonomisk säkerhet eller förlust av arbete (hot mot anställning) 
• Psykologiskt hot (verkligt eller uppfattat) 
• Sönderdelning av sociala förhållanden (nya arbetsförhållanden) 
• Minskad status (omdefinierade auktoritetsförhållanden) 

 
     Enligt Sveningsson och Sörgärde (2007) kan man reducera motstånd genom att involvera 
personal i planeringsarbetet, vara öppen för deltagande, försöka reducera osäkerhet genom 
utförlig information och uppmuntra till experimenterande. Dickson, Hanges och Resick 
(2006) menar att gemensamma värderingar i en organisation leder till att individerna får 
liknande sätt att se på arbetet, vilket i sin tur leder till att organisationsklimatet stärks, och 
större enighet bland de anställda uppstår.  
  
Denna studie undersökte hur en organisationsförändring i form av en centralisering påverkar 
bland annat självbild och roller hos cheferna på Vägverket. Vi kommer nu att redogöra för 
teorier kring självet, självbild och roller.  
 
Självet 
     När vi talar om självet kan vi, enligt Kunda (1999), ha många olika föreställningar i 
åtanke. Självet i en person kan samtidigt vara någons barn, mamma, partner, kollega och chef. 
Kunda (1999) sammanfattar självet som den agent som formar intryck och tar beslut, som 
minns det som har varit och simulerar framtiden, som använder stereotyper och undertrycker 
fördomar, driven av motivation och subjekt för känslor. 
 
Självbild (själv-koncept) och självscheman 
     Vi tar här upp självbild och schemabegreppet så som det beskrivs av Markus (citerad i 
Kunda, 1999) och som följer gängse användning inom kognitiv psykologi. Självet ses inom 
denna tradition som en kunskapsstruktur (Kunda, 1999). Ett självschema är en samling 
minnen, tankar och generaliserade föreställningar om ens eget beteende inom ett givet 
område. Om man anser att vänlighet är ett kännetecken som karaktäriserar en själv så har man 
troligtvis ett schema för detta. Vänlighetsschemat kan innehålla minnen av speciella händelser 
då man anser sig ha agerat vänligt, eller mer generella föreställningar om de beteenden som 
man anser ger uttryck för ens vänlighet (Kunda, 1999). Kunda (1999) menar att vår självbild 
till viss del är stabil, men att vissa schematiska aspekter av självbilden kan variera med 
omständigheterna. Självschemat för hur extrovert eller introvert man är kan till exempel 
variera beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi kan även variera i hur mycket vi 
anser att ett kännetecken som extroversion överhuvudtaget har en plats i vår beskrivning av 
oss själva. När vi tänker kring vem vi är, fokuserar vi ofta på de aspekterna som skiljer oss 
från andra människor i vår omgivning. En ensam kvinna på en mansdominerad arbetsplats 
tänker kanske först och främst på sig själv som kvinna, men när hon är ute och reser i ett 
annat land tänker hon kanske först och främst på sig själv som svensk (Kunda, 1999). Chefens 
självschema handlar således enligt denna teori om de aspekter som han eller hon förknippar 
med sig själv som chef. 
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     Childs (2005) teorier om en organisationsförändrings faser kan relateras till teorierna om 
självbild och självscheman (Kunda, 1999). Sett ur detta perspektiv innebär dessa faser att de 
nya arbetssätten som följer med organisationsförändringen måste bli en del av de anställdas 
självscheman för att förändringen ska lyckas. Chefen måste alltså se sina nya arbetsuppgifter, 
till exempel att själv boka tågbiljetter, som något som ingår i de beteenden som han eller hon 
förknippar med sig själv som chef. 
 
     Om vi går tillbaka till Dawsons (2003) skäl till motstånd mot förändring och uttrycker 
detta i termer av självscheman så kan det vara så att cheferna inte ser hur de nya arbetssätten 
skulle kunna införlivas i deras existerande självscheman och självbild. Detta kan bero på att 
man gör det första av Kotters (1996) åtta fel, det vill säga att man går för fort fram utan att ha 
etablerat en tillräckligt stark känsla av nödvändighet hos medarbetare och chefer. Genom att 
följa Sveningson och Sörgärdes (2007) råd kring hur man minskar motstånd till förändring 
genom rikligt med information så skulle man kanske kunna hjälpa cheferna att se och förstå 
hur de nya arbetssätten faktiskt kan bli en del av deras självscheman och deras roll i 
organisationen. Detta kan även motverka att man gör det fjärde av Kotters (1996) åtta fel, det 
vill säga underkommunicerar visionen.  
 
     En studie av Eilam och Shamir (2005) visar att anställdas reaktioner för en förändring 
beror på i vilken utsträckning de upplever att förändringen är ett hot mot deras självbild. 
Liknande resultat visar Rousseau (1998) som menar att för att acceptera en förändring måste 
de anställda känna att deras ”core identity” inte är hotat. Sheldon & Elliot (1999) kommer 
fram till att individers välmående, motivation och prestation beror på om deras 
arbetsuppgifter stämmer överens med deras självkoncept. I enlighet med denna forskning 
skulle det betyda att det inte räcker med att roller och arbetsuppgifter konkretiserats på 
Vägverket, det krävs också att de nya rollerna och arbetsuppgifterna stämmer överens med de 
anställdas självbild eller självkoncept och identitet. 
 
Self-Discrepancy Theory 
     Self Discrepancy Theory utgår från att det finns skillnader i vår självuppfattning. Enligt 
Higgins (1987) har självet tre olika aspekter. Den första är actual self som är en persons 
representation av de attribut som någon, personen själv eller någon betydelsefull annan, anser 
att personen verkligen innehar. Actual self utgör enligt Higgins (1987) det vi kallar 
självkonceptet eller självbilden. I det här fallet vill vi koppla actual self till de attribut som 
cheferna på Vägverket anser att de innehar eller som de faktiskt uppvisar. De två andra 
delarna kallas självguider och dessa fungerar som en slags måttstock som man kan mäta sitt 
actual self med. Den första självguiden är ideal self som syftar på en självbild som är 
uppbyggd av hopp och drömmar, en persons representation av de attribut som personen själv 
eller någon betydelsefull annan önskar att personen har. Den andra självguiden är ought self 
som syftar på en självuppfattning som är uppbyggd av de attribut som personen själv eller 
någon betydelsefull annan anser att personen borde ha (Higgins, 1987). Detta skulle då i 
Vägverket innebära de attribut som chefen själv eller någon betydelsefull annan anser att en 
chef bör ha.  
 
     Higgins (1987) diskuterar Self Discrepancy Theory och menar att när det finns en skillnad 
eller diskrepans mellan actual self och ideal self eller ought self, det vill säga när en individs 
actual self inte matchar individens självguide så uppstår känslor av modlöshet eller oro. Enligt 
Higgins (1987) strävar man efter att nå ett tillstånd då ens actual self stämmer överens med 
ens självguider. 
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     Innan organisationsförändringen genomfördes fanns mindre klara direktiv för 
enhetscheferna att följa angående hur de skulle lägga upp personalarbetet på enheten. De fick 
mer fria händer att själva utforma styrdokument och arbetssätt. Detta kan ha upplevts som 
positivt av cheferna, men det skulle även kunna upplevts som förvirrande, då enhetscheferna 
inte visste vilka krav och förväntningar de hade på sig. Om de inte visste vilka krav som 
ställdes på dem så kan det ha fått som konsekvens att de trott att de haft andra eller högre krav 
på sig än det arbete de egentligen utförde. Det skulle i så fall ha lett till en skillnad mellan 
actual self och ought self, eller så kan det ha varit så att de bildade sig en uppfattning om vilka 
krav och förväntningar som ställdes på dem som låg nära det arbete de faktiskt utförde.  Efter 
förändringen råder i alla fall inga tvivel om vilka riktlinjer som ska följas. Det blev då 
intressant att undersöka om cheferna på Vägverket upplever att deras actual self och ought 
self har kommit varandra närmare, om det är oförändrat eller om skillnaden i värsta fall har 
ökat. 
 
     Strauman (1996), Kunda & Markus (1986) samt Markus & Wurf (1987) diskuterar alla 
självet och självbilder. Den största skillnaden i deras teorier kring självbegreppet avser dess 
stabilitet. En treårig longitudinell studie av Strauman (1996) har undersökt om självet och 
våra självbilder är stabila eller föränderliga över tid. Strauman kommer fram till att ought self 
och ideal self formas inom oss under en tidig ålder av föräldrar och andra vårdnadshavare och 
därefter är stabila. Markus & Wurf (1987) samt Kunda och Markus (1986) menar dock att om 
något som är av stor vikt i ens livsvärld förändras så kan självguiderna också komma att 
förändras. Olika självbilder visar sig sannolikt i olika miljöer och i olika situationer (Markus 
& Wurf, 1987). Kunda och Markus (1986) tar upp olika begrepp kring självet, däribland 
självguiderna som delar av working self-concept, vilket de menar är formbart och beroende av 
den sociala kontexten.  
 
     En organisationsförändring kan, enligt Jimmieson, Terry och Callan (2004) ses som en 
kritisk händelse i livet för de anställda som konfronteras med en mängd arbetsplatsstressorer 
framkallade av förändringen. Om vi utgår från detta samt Kunda och Markus (1986) syn på 
självets stabilitet och föränderlighet så skulle föränderliga krav från organisationens sida 
innebära en kraftig omställning för de anställda på Vägverket. Detta skulle kunna påverka 
deras självguider så att de förändras, kanske framförallt ought self, eftersom det har en 
koppling till upplevda krav och förväntningar. Ought self skulle kunna ändras om de nya 
kraven införlivas i personernas självuppfattning om vad de borde uppnå. En risk med detta är 
att det skapar en ökad skillnad mellan individernas actual self och ought self vilket medför 
negativa känslotillstånd (Higgins, 1987).  
 
     Ur ledningssynpunkt är en viktig utmaning att genomföra organisationsförändringar på ett 
sätt som minskar känslor av osäkerhet och hot bland de anställda för att de ska bli 
framgångsrika (Jimmieson m.fl., 2004). Enligt Jimmieson m.fl. (2004) kan, i denna situation 
av stress och omställning, information i samband med förändringen bidra till ett högre 
personligt välbefinnande och arbetstillfredställelse.  
 
     Wood, Christensen, Hebl & Rothgerber (1997) utförde en studie som utgick från att 
könstypiska normer kan införlivas både i en persons ideal self och ought self. Studien antog 
att kvinnor som antagit könstypiska roller som viktiga kriterier för dem själva borde uppleva 
positiva känslor om sig själva genom att ingå i relationer som involverar intimitet och 
känslosamhet. För män som antagit könstypiska roller som viktiga kriterier för sig själva 
borde relationer som involverar makt och dominans leda till att de känner positiva känslor om 
sig själva. Resultatet visade överlag att män, men inte kvinnor, upplevde en minskad 
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diskrepans mellan actual self och ideal self samt ought self genom att engagera sig i 
dominanspräglade relationer. Kvinnor, men inte män, upplevde samma minskning i 
diskrepans genom att engagera sig i kommunikativa relationer. Studien visade att människor 
som anser att könsroller är relevanta för dem själva, skapade ett positivt självkoncept genom 
att bete sig i enlighet med könsrollerna. Vi anser att detta resultat kan relateras inte bara till 
könsroller utan även roller i allmänhet. Om vi applicerar detta resultat på situationen på 
Vägverket och chefsrollen, så borde det betyda att cheferna upplever en minskad diskrepans 
mellan actual self och ought self samt actual self och ideal self genom att bete sig i linje med 
de förväntningar som de själva och deras medarbetare har på chefsrollen, förutsatt att de anser 
att dessa beteenden är relevanta för dem själva.   
 
Roller 
     Granér (1991) beskriver sociala roller som olika roller som individen ständigt tar på sig 
och som är beroende av vilken situation han eller hon befinner sig. På arbetet ikläder man sig 
således en yrkesroll. Rollen definieras av Granér (1991) som ”det beteendemässiga uttrycket 
för det mönster av förväntningar och egna behov som är förbundet med en viss ställning i ett 
socialt system” (Granér, 1991, sid 95) och Granér menar att chefen eller arbetsledarens roll är 
en av de viktigaste på en arbetsplats. Som chef står man ofta i en mellanställning mellan 
arbetsgruppen och överordnade organ och får ofta handskas med motstridiga förväntningar 
från dessa båda håll.  
 
     Förväntningarna på en yrkesroll kan vara formella eller informella. Formella är de 
förväntningar som beskrivs i exempelvis befattningsbeskrivningar. De informella rollerna 
beror på traditioner, normer och behov. Motstridiga förväntningar på en person med olika 
roller kan skapa en konflikt hos personen. Rollkonflikter är något som blir speciellt tydliga i 
tider av förändring (Lenner-Axelsson & Thylefors, 2005). Om vi kopplar detta till ought self 
så skulle motstridiga förväntningar innebära att man upplever motstridiga ought self, vilket ju 
blir svårt att leva upp till. Det femte av Kotters (1996) åtta fel tar upp hur exempelvis för 
snäva arbetsroller kan leda till att de anställda känner sig hindrade att medverka i en 
organisationsförändring.  
 
     Vi ville undersöka om cheferna upplevde någon form av diskrepans mellan sin formella 
roll, informella roll och sin egen syn på chefsrollen innan förändringen, och om den i så fall 
har minskat efter förändringen. Eller är det så att förändringen i stället var orsak till en 
diskrepans mellan den nya chefsroll som det nya strukturerade arbetssättet skapat och den syn 
på chefsrollen som både chefer och medarbetare förvärvat fram till förändringen? 
 
     En studie av Cohen (2000) visar att genom att klargöra roller och arbetsuppgifter i en 
organisation kan man uppnå ökad effektivitet och positiva effekter på de anställdas inställning 
till arbetet. Studien genomfördes på ett stort företag i försäkringsbranschen där man haft 
problem med effektivitet och oklara roller och arbetsuppgifter. Cohen genomförde då 
seminarier som gick ut på att skapa klarhet kring de roller som fanns på arbetsplatsen och 
vilken kompetens som krävdes för att möta kundernas krav. På seminarierna ägnades tid åt att 
få de anställda att förstå organisationens strategi och kärnvärden. Det sammanställdes 
gemensamma dokument för att de anställda skulle ”tala samma språk” i hela organisationen. 
Resultatet av studien var att de anställda till en början kände frustration då de insåg att de 
roller och kompetenser som sågs som nyckelfaktorer för organisationen inte var deras starka 
sida i dagsläget. Frustrationen gick dock över efter följande seminarium då de insåg att deras 
kompetens fortfarande behövdes men att vissa bitar behövde utvecklas. Efter att alla 
seminarierna genomförts så var reaktionerna bland de anställda övervägande positiva. De 
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anställda tyckte sig ha fått bättre förståelse för i vilken riktning organisationen styrde och vad 
de förväntades kunna och prestera i sin arbetsroll, samt hur just deras roll passade in och var 
viktig för organisationen. När alla anställda fått samma information kunde de mötas på 
samma plan och diskutera (Cohen, 2000).  
 
     Om vi skulle applicera detta resultat på Vägverkets organisationsförändring så borde det 
innebära att personalen är positiv till att roller och arbetsuppgifter konkretiserats, förutsatt att 
informationen varit tydlig. 
 
     Frågeställningar 

• Hur har organisationsförändringen påverkat tidsåtgång och arbetsuppgifter för 
cheferna? 

• Hur ser chefernas självbild som chefer ut? 
• Hur har organisationsförändringen förändrat chefsrollen? 
• Finns det en konflikt mellan den formella och informella chefsrollen? 
• Hur har organisationsförändringen påverkat chefernas självbild? 
• Har organisationsförändringen skapat en konflikt mellan chefernas självbild och den 

nya chefsrollen? 
• Hur upplevs det nya arbetssättet av cheferna? 
• Har organisationsförändringen genomförts på ett sätt så att syfte och vision 

kommunicerats till cheferna? 
• Har tillräcklig information kring förändringen utgått till cheferna? 

 
 

Metod 
Deltagare 
     Deltagare i denna undersökning var sammanlagt sju stycken chefer på Vägverket Region 
Väst samt Sydöst. Tre av dessa var chefer på sektionsnivå och fyra stycken var chefer på 
högre nivå, exempelvis enhetschefer. Samtliga chefer var verksamma som chefer både före 
och efter organisationsförändringen 2005. Vi har använt oss av en form av 
bekvämlighetsurval, då premisserna för uppsatsen var att vi skulle intervjua chefer som varit 
med före och efter organisationsförändringen. Eftersom vi inte själva hade möjlighet att ta 
reda på vilka dessa var så fick vi 10 stycken förslag på namn från en kontakt på Vägverket 
centralt. Vi kontaktade dem och åtta stycken kunde från början medverka, sedan fick vi ett 
återbud så totalt antal intervjupersoner blev sju. 
För att uppfylla kraven om information samt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002) från 
intervjudeltagarna skickade vi ut ett e-mail där vi beskrev undersökningen och dess syfte. Vi 
informerade dem om att undersökningen kommer att vara konfidentiell och att de deltar 
frivilligt. Undersökningsdeltagarna hade då tid på sig att tänka igenom om de ville delta i 
studien innan vi några dagar senare ringde upp dem. 
 
     För att uppfylla kravet om konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) togs all information 
som skulle kunna identifiera den enskilde intervjudeltagaren bort eller censurerades. Enligt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) får insamlade uppgifter inte användas i kommersiellt 
syfte. Vår uppsats gjordes dock på uppdrag av Vägverket och de har då rätt att använda den 
som de vill. 
 
Instrument 
     För att på bästa sätt genomföra denna studie valde vi att använda oss av en 
halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju innebär en rad teman och förslag till 
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frågor, men det finns möjlighet att förändra frågornas form och ordningsföljd om det skulle 
behövas för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade. Vår intervjuguide 
(Bilaga 2) innehöll således en översikt över de ämnen vi ville täcka samt förslag till frågor. 
 
     Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt i hermeneutiken. Syftet 
med denna typ av kvalitativ undersökning är att beskriva och förstå intervjupersonens 
livsvärld och hennes relation till denna (Kvale, 1997). En känsligt genomförd intervju som 
behandlar undersökningspersonens livsvärld kan, enligt Kvale (1997), utnyttjas till att 
förbättra människors situation. Vi ville på så sätt med vår undersökning skapa förståelse för 
hur en organisationsförändring kan påverka chefer inom en organisation, så att man i 
eventuella framtida förändringar kan ta stöd i detta resultat. 
 
Genomförande 
     Vi skickade e-mail till cheferna där vi informerade om undersökningen och dess syfte. Vi 
informerade om att deras identitet skulle vara skyddad och att deltagandet var frivilligt. Efter 
några dagar ringde vi sedan upp för att boka in tider för intervjuer. Intervjuerna gick till så att 
vi tog oss till respektive chefs arbetsplats, vi genomförde intervjuerna tillsammans och 
spelade in samtalen för att sedan transkribera dem i sin helhet. Då vi transkriberade tog vi 
hänsyn till vad som sades, dock ej pauser och ord som ”eh” och stakningar på ord. Dessa 
intervjuer tog mellan 35-60 minuter.  
 
     Vi använde oss av meningskategorisering, vilket innebär att intervjuerna kodades i 
kategorier (Kvale, 1997). Vi skapade 10 stycken kategorier utifrån insamlad data och den 
teori vi utgick från. Vi hade inga klara kategorier i förväg, utan de utvecklades i takt med att 
vi under analysen upptäckte mönster i intervjupersonernas svar. Kategorierna bestod av 
huvuddimensioner som differentierades i underkategorier. Huvudkategorierna presenteras i 
storleksordning, de kategorier som blev störst när vi kategoriserat data presenteras först. 
Kategorierna är tidsåtgång, arbetsuppgifter, roller, självbild, personalcenter, tradition vs 
förändring, gemensamma riktlinjer, information, uppföljning, krav. Vissa kategorier går ihop 
med varandra och diskuteras ihop i diskussionen. Vissa svar kunde på en och samma gång 
innehålla information om exempelvis självbild, roller och arbetsuppgifter. Vi valde då att låta 
svaret återkomma under alla dessa kategorier.  
 
Huvuddimension      Beskrivning 
Tidsåtgång Svar som har att göra med hur cheferna upplever att tidsåtgången till 

olika uppgifter har förändrats. 
Arbetsuppgifter Svar som har att göra med hur cheferna upplever att arbetsuppgifterna 

har förändrats, hur cheferna upplever att det fungerar att arbeta med 
hjälp av intranätet, samt om det finns uppgifter som hamnar mellan 
stolarna. 

Roller Svar som har att göra med om roller har förändrats och hur cheferna ser 
på sin chefsroll. 

Självbild Svar som handlar om hur cheferna ser på sig själva som chef. 
Personalcenter Svar som handlar om hur cheferna upplever att det är att arbeta med 

hjälp av personalcenter, hur nöjda de är med den service och hjälp de 
får av personalcenter, vad de tycker om att inte längre har personligt 
stöd på plats 

Tradition vs 
förändring 

Svar som handlar om i vilken mån cheferna hänger kvar vid sina gamla 
arbetssätt och i vilken mån de använder sig av de nya arbetssätten. 

Gemensamma Svar som handlar om vad cheferna tycker om att arbeta utefter 
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riktlinjer gemensamma riktlinjer, fördelar och nackdelar. 
Information Svar som handlar om vad cheferna anser om den information de fått 

kring förändringen 
Uppföljning  Svar som handlar om hur cheferna upplever om det har förekommit 

någon uppföljning på exempelvis effektiviteten före och efter 
förändringen. 

Krav/förväntningar Svar som handlar om vad för slags krav och förväntningar cheferna 
upplever att de har på sig, om de känner motstridiga krav eller 
förväntningar, samt förändrade krav på kompetens. 

 
 

Resultat 
     Enligt Vägverket skulle organisationsförändringen innebära nya rollbeskrivningar och ett 
förtydligande av chefsrollen. De fyra cheferna på högre nivå upplevde i mycket större 
utsträckning att de påverkats personligen i sin yrkesroll av förändringen 2005 än 
sektionscheferna. De tre sektionscheferna upplevde inte att förändringen haft någon större 
påverkan i deras arbete. Två av sektionscheferna uttryckte att förändringen gått dem nästan 
helt obemärkt förbi. 
 
Tidsåtgång och arbetsuppgifter 
     Vi började med att söka i chefernas svar efter uttalanden som talade om hur tidsåtgång och 
arbetsuppgifter förändrats eftersom detta var ett av de främsta önskemålen från Vägverket, 
och vi ansåg att det kunde ligga till grund för att förstå deras självbild och roller. Sex av sju 
chefer uttryckte att tidsåtgången för administrativa uppgifter har ökat sedan förändringen 
2005. Två av cheferna på högre nivå ansåg att förändringen i tidsåtgång är mycket kraftig. 
Fyra av cheferna tyckte att det som gör att saker tar mer tid är att de inte är vana vid att arbeta 
med administrativa uppgifter i den utsträckning som de tvingas göra nu. Två stycken av 
cheferna nämnde rekryteringsprocessen som något som tar mycket längre tid nu. Samtliga 
chefer på högre nivå samt en av sektionscheferna tyckte att email-användandet har ökat 
kraftigt. En chef på högre nivå uttryckte att detta skapar en psykologisk stress och press 
eftersom man alltid har en hög med olästa email i sin inkorg.  
 
     Samtliga chefer på högre nivå ansåg att det hade sparat mycket tid om de haft någon som 
arbetade heltid med att sköta det administrativa, som att göra bokningar eller ta fram 
blanketter. En chef trodde att man skulle spara mycket pengar på att ha någon som sköter 
detta genom att ”någon som tjänar under 20 000 kan göra det” och en annan chef menade att 
det kan uppstå fel när chefen ska göra detta själv, eftersom man ofta är stressad och inte ser 
konsekvenserna av att fylla i en ruta fel. 
 
     Samtliga chefer på högre nivå sa att de utökade sin arbetstid för att hinna med det extra 
arbetet. Två av dessa chefer berättade att de har någon form av assistent eller biträdande chef 
som de delegerar mycket uppgifter till och att de pressar denna person hårt. Den ena chefen 
uttryckte att detta inte känns bra. 
 
     De saker som framkommit att cheferna tycker kan hamna mellan stolarna är exempelvis 
administrativa saker som att skicka ut anställningsbevis eller löneändringar samt att saker ofta 
inte hinns med att göras när de ska göras. En chef menade att vissa frågor slinker förbi om 
man inte hittar rätt på en gång i datorn. En chef tyckte att det är svårt att hålla koll på papper 
som ska skickas ut och hanteras eftersom man haft någon tidigare som gjort allt sådant men 
nu läggs ansvaret i stället på chefen.  
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     Samtliga chefer utom en var överens om att det är de administrativa uppgifterna som har 
ökat. Samtliga chefer på högre nivå var negativt inställda till de nya arbetsuppgifterna. Man 
tyckte att cheferna fått mycket extra ”pålagor” att det ligger mer ansvar på chefen nu att själv 
söka information och att det har blivit mer arbete i datorn. En chef uttryckte att man får ägna 
sig åt ”dynga”, ”goja” och ”skit”, en annan att ”jag har fan inte tid med all denna 
administration egentligen”.  
 
Roller 
     Vi gick vidare med att söka efter svar som beskrev hur cheferna såg på chefsrollen och 
förändringen av den. Tre av cheferna på högre nivå uttryckte att de inte anser att de nya 
uppgifterna hör till chefsrollen. En av dem sa att ”man inte ska låta cheferna bli nån slags 
informatörer”, att man inte kan arbeta så. Denna chef tyckte att chefens uppgift är att 
reflektera och vara visionär samt att skapa en god atmosfär på arbetsplatsen och det får man 
inte tid till nu. En annan chef ansåg att chefen bör ägna sig åt det som man är bra på och att 
andra på sköta det administrativa. En tredje chef tyckte att chefens kompetens inte tas tillvara 
på när man får ägna så mycket tid åt administrativa uppgifter. Två chefer uttryckte att de utför 
de nya uppgifterna även om de inte tycker om det. Ingen av cheferna tyckte att förändringen 
har medfört att yrkesrollerna har konkretiserats men de uttryckte heller inte att de blivit 
vagare. 
 
Självbild 
     Vi försökte tolka chefernas självbild som chefer genom att låta dem beskriva sig själva. På 
frågan hur cheferna beskriver sig själva som just chef fick vi svar som ”coachande”, 
”visionerande”, ”reflekterande”, ”tillgänglig”, ”skapare av bra klimat” och ”delegerande”.  
 
Personalcenter 
     En frågeställning vi hade var hur cheferna upplever det nya arbetssättet, att arbeta med 
hjälp av personalcenter. Två av de högre cheferna sa att de saknar stöd på plats på kontoret. 
Den ena vill ha en personalare på kontoret för att ha någon att bolla frågor med, planera med 
och få snabb hjälp. Den andre tyckte att chefernas stöd ska finnas ute på plats och inte sitta i 
ett centralt center. 
 
     Något som vi inte hade förutsett skulle framkomma i intervjuerna men som visade sig vara 
av stor betydelse för cheferna var vikten av en personlig kontakt att arbeta mot. Fem chefer sa 
att de tycker att det är viktigt att man har en personlig kontakt med den personalare som 
hjälper till vid problem. De tyckte att det var bättre förut när deras personalare hade 
lokalkännedom och personkännedom och att de jobbade med samma personalare hela tiden. 
Detta underlättade vid exempelvis rekrytering då de hade möjlighet att lära känna 
personalaren och veta hur han eller hon betedde sig under intervjun och hur man eller hon 
ställde frågor. Fyra chefer tog även upp personalproblem som alkoholproblem eller 
rehabilitering, då de ansåg att det är viktigt att personalaren känner till den medarbetare som 
det handlar om. Denna personliga kontakt ansåg de ha tappat. 
 
     En chef tyckte att man får mycket mindre stöd nu och man får göra väldigt mycket själv. 
Två andra chefer sa att de tycker att man tidigare fick ”mer handfast hjälp med att få saker 
fixade” och nu får man mest råd och anvisningar om hur man ska gå till väga. En chef sa att 
det är svårt att veta vart man ska vända sig i olika frågor. Tre stycken chefer uttryckte att de 
kunde tycka att det ibland är svårt att veta hur man ska tolka dokument som ligger på 
intranätet och att de då önskar att de hade någon att diskutera och bolla dessa frågor med.  
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     Något annat som framkom och som kan vara av intresse för Vägverket är att fem av 
cheferna sa att de tycker att strukturen på intranätet är rörig och att sökfunktionen fungerar 
dåligt. 
 
 
Tradition vs förändring 
      Vi ville ta reda på i vilken utsträckning cheferna använder sig av personalcenter och i 
vilken utsträckning de använder sig av sina gamla arbetssätt. Fyra av cheferna uppgav att de 
hellre vänder sig till en kollega eller utnyttjar sitt personliga kontaktnät än använder sig av 
personalcenter. 
 
Gemensamma riktlinjer 
     Samtliga chefer är positiva till tanken att man ska ha gemensamma riktlinjer och arbeta 
enhetligt när det gäller personalarbete. Fem stycken sa att de tycker att det underlättar då man 
ska arbeta med folk från andra enheter och vid förflyttning av arbetskraft mellan enheterna. 
De ansåg att alla ska bli behandlade lika oavsett var i landet man är anställd. Två av cheferna 
sa att de tycker att det är positivt med gemensamma riktlinjer men att de tycker att det är 
”viktigt med den lokala handpåläggningen” eftersom man på den lokala enheten har 
lokalkännedom och personkännedom. En chef sa att det kan vara svårt att få med sådant som 
den lokala enheten tycker är viktigt när man beslutar från central ledning. 
 
Information 
     Vi sökte i chefernas svar efter uttalanden kring vad de ansåg om den information som 
givits i samband med förändringen. En chef tyckte att tillräcklig information utgått om 
förändringen innan den genomfördes men av den informationen drog chefen slutsatsen att 
man inte skulle lyckas med att genomföra förändringen. En chef tyckte inte att tillräcklig 
information utgått. En chef tyckte att man missat att informera om varför man gjorde 
förändringen. En chef kommer inte ihåg om tillräcklig information utgått, för det var så 
längesen. En chef tyckte att information utgått men att den inte beskrev tillräckligt tydligt vad 
det var som var bra med förändringen. Fem chefer uppgav att de tyckte att det är för mycket 
generell information, att information om olika saker skickas ut till alla medarbetare trots att 
det inte berör alla. En chef tog upp att det finns för mycket och för rörig information på 
intranätet, vilket gör att det skapas en osäkerhet då man aldrig kan vara säker på att man sett 
allt. 
 
     Endast en chef ansåg sig ha förstått syftet med förändringen helt. Tre chefer tyckte att inte 
de förstått eller kunde ta till sig syftet med förändringen, en av dessa chefer uttryckte att man 
inte förankrat förändringen i organisationen och en chef ansåg att förändringen ”mest var 
uttryck för en trend”.  
 
     Tre chefer tyckte inte att förändringen var nödvändig att genomföra och endast en tyckte 
att den var nödvändig att genomföra då man observerat olikheter i arbetssätt mellan 
regionerna. 
 
Uppföljning 
     Tre chefer uttryckte att de saknar uppföljning av hur effektiviteten har förbättrats efter 
förändringen. De vill veta hur effektiv organisationen var innan och hur effektiv man blev 
efter förändringen samt vad man tjänat på centraliseringen. En chef hävdade att man 
efterfrågat en redovisning på resultaten av förändringen flera gånger men att man fortfarande 
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inte har fått det. En fjärde chef sa att det är svårt att leverera på krav som man inte ser någon 
nytta med, då ingen berättat vad man ska ha det till. 
 
Krav/förväntningar 
     Eftersom vi trodde att de nya krav som ställdes på cheferna skulle kunna leda till att det 
skapades ett nytt ought self hos dem, så ville vi undersöka hur de upplevde de nya kraven och 
förväntningarna. Två av cheferna tyckte att mängden av krav som man begär av cheferna är 
orimlig. De sa att det blir svårt att leva upp till alla krav eftersom man inte hinner med. En 
chef upplevde oförenliga krav då det gavs direktiv om att arbetsplatsträffar ska ägnas åt 
diskussion och beslut och inte så mycket åt information men sedan får man email med 
information som ändå ska tas upp på dessa träffar. Denna chef tycker att detta känns kluvet. 
En annan chef sa att det finns krav som blir oförenliga då de exempelvis har krav på sig att 
minska koldioxidutsläppen samtidigt som de ska ha koll på sina vägar samt att de ska se till 
att vägarna har en jämn beläggning samtidigt som de inte får störa för mycket i trafiken. Två 
chefer sa att det ibland kan bli förvirrande då medarbetarna, enligt de nya systemen ska söka 
och finna information själva och samtidigt är chefen fortfarande ansvarig för att medarbetarna 
verkligen hämtar informationen. Det blir då att chefen informerar även om detta inte är 
meningen, vilket leder till att det ibland blir dubbel information. En chef sa att kraven på 
kompetens har ökat i och med att ”man måste kunna fler system än förut”. 
 
     Ingen av cheferna tyckte att relationen till medarbetarna förändrades i samband med 
förändringen 2005. 
 
 

Diskussion 
 
     Denna studie undersökte hur en organisationsförändring inom Vägverket som innebär 
centralisering av personaladministrativa tjänster har påverkat tidsåtgång och arbetsuppgifter 
samt självbild och roller hos deras chefer. Studien undersökte också hur den informella och 
formella arbetsrollen ser ut och om dessa två har hamnat i konflikt med varandra. 
 
     Vi kan konstatera att det skiljer sig markant mellan sektionscheferna och cheferna på högre 
nivå i hur mycket man anser att organisationsförändringen haft en påverkan för cheferna 
personligen. Sektionscheferna upplever inte förändringen som särskilt omvälvande och vi tror 
att det beror på att de inte haft samma ansvar för de strategiska uppgifterna som de högre 
cheferna nu upplever att de saknar tid till. Trots detta uttryckte två av tre sektionschefer att de 
administrativa uppgifterna faktiskt har ökat. Resultatet kommer främst att diskuteras utifrån 
de högre chefernas uttalanden, för vilka förändringen varit märkbar.  
 
Självbild och roller 
     Samtliga chefer på högre nivå tyckte att det hade varit bättre om de haft en person som 
arbetade heltid med att sköta de administrativa uppgifterna, vilket tyder på att de inte anser att 
sådana uppgifter hör till deras yrkesroll som chef.  Kunda (1999) diskuterar självschema som 
en samling minnen, tankar och idéer om ens beteende i en viss situation. Vi kan då även tolka 
detta resultat som att administrativa uppgifter inte ingår i chefernas självscheman som chef, 
det uppstår alltså en konflikt mellan chefernas självschema och den roll de förväntas fylla. 
Enligt Eilam och Shamir (2005) kan de anställdas reaktioner på en förändring bero på om de 
upplever ett hot mot deras självbild. Om cheferna har en självbild som ledare, någon som är 
visionär och inte ägnar sig åt administration så skulle detta kunna vara en anledning till att de 
inte är positiva till de nya arbetsuppgifterna. Sett i ljuset av Higgins (1987) begrepp 
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självguider så kan vi se det som att de inte har utvecklat varken ett actual self, ideal self eller 
ought self som stämmer överens med den nya administrativa chefsrollen. Den nya chefsrollen 
har kommit i konflikt med deras självbild och deras självguider då de inte anser att det är 
uppgifter en chef bör ägna sig åt. Vi trodde att om det hade funnits en diskrepans innan 
förändringen så skulle den ha minskat i och med att krav och förväntningar blev mer uttalade 
och tydliga eftersom Wood m.fl. (1997) säger att diskrepansen mellan ought self samt ideal 
self och actual self  borde minska genom att cheferna beter sig i enlighet med de 
förväntningar de själva och andra har på chefsrollen. Vi tycker dock inte att det verkar finnas 
en diskrepans mellan chefernas actual self eller självbilden och självguiderna, vilket även 
förklaras av Wood m.fl. (1997) som säger att för att det ska uppstå en diskrepans så krävs det 
att cheferna tycker att förväntningarna är relevanta för dem själv. Då cheferna uttrycker att de 
inte tycker att de nya arbetsuppgifterna är sådana som de bör ägna sig åt drar vi slutsatsen att 
actual self samt självguiderna inte ändrats överhuvudtaget hos cheferna. Den konflikt som 
dock är tydlig är den mellan chefernas självbild och den nya chefsrollen. Kunda och Markus 
(1986) menar att om något som är av stor vikt i ens livsvärld förändras så kan självguiderna 
också komma att förändras. Eftersom flera av cheferna sa att de inte tyckte att 
organisationsförändringen var nödvändig att genomföra så drar vi slutsatsen att cheferna inte 
kunnat övertygas om vikten av förändringen och de nya arbetsuppgifterna och därför har 
heller inte deras självguider ändrats ännu. Vi står dock fast vid att självbilden är föränderlig 
och om eller när cheferna inser vikten av förändringen så kan deras självguider ändras så att 
de inte står i konflikt med chefsrollen. Eftersom sektionschefernas arbetsuppgifter inte ändrats 
så mycket så har heller inte deras självguider behövt ändras och det har inte uppstått någon 
konflikt mellan dessa och deras chefsroll. De upplever då heller inte det hot mot självbilden 
som cheferna på högre nivå.  
 
     En chef upplevde oförenliga krav då det gavs direktiv om att arbetsplatsträffar ska ägnas åt 
diskussion och beslut och inte så mycket åt information men sedan får de email med 
information som ändå ska tas upp på dessa träffar. Två chefer sa att det ibland kan bli 
förvirrande då medarbetarna, enligt de nya systemen ska söka och finna information själva 
och samtidigt är chefen fortfarande ansvarig för att medarbetarna verkligen hämtar 
informationen. Vi kan se detta som en konflikt mellan den informella rollen, att chefen 
informerar medarbetarna om det de behöver veta, och den formella rollen, att medarbetarna 
själva ska söka information och chefen ska ägna arbetsplatsträffarna åt beslut och diskussion. 
Lennér – Axelsson och Thylefors (2005) menar att rollkonflikter är något som blir speciellt 
tydligt i samband med förändringar. Vi drar slutsatsen att cheferna befinner sig i en 
rollkonflikt mellan de roller de hade innan förändringen och som de fortfarande verkar vilja 
ha, utan de administrativa uppgifterna, och de nya rollerna där de förväntas ta hand om 
administrativa uppgifter och inte får lika mycket tid till att ägna sig åt sådant som de anser hör 
till chefsrollen.  
 
     Cohen (2000) menar att genom att konkretisera roller och arbetsuppgifter i en organisation 
kan man uppnå ökad effektivitet och positiva effekter på de anställdas inställning till arbetet. 
Vi trodde därför att detta skulle göra att cheferna var positiva till förändringen. Men eftersom 
cheferna inte upplevde att rollerna konkretiserats så såg de heller inte positivt på 
förändringen. Cohen (2000) säger dock att för att få en positiv effekt så är en förutsättning att 
informationen varit tydlig. Detta har man uppenbarligen inte lyckats med då tre av cheferna 
uttryckte på olika sätt att de inte tyckte att informationen som utgått var tillräcklig, endast en 
chef ansåg sig ha förstått syftet med förändringen helt och endast en chef tyckte att 
förändringen var nödvändig att genomföra.  
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Vikten av information 
     Många författare tar upp vikten av information i samband med en förändring. Jimmieson 
m.fl. (2004) menar att i en situation av stress och omställning, som en organisationsförändring 
innebär så kan riklig information bidra till ett högre personligt välbefinnande och 
arbetstillfredställelse och Sveningson och Sörgärde (2007) säger att man kan reducera 
motstånd genom utförlig information. Enligt Child (2005) är det viktigt att medarbetarna får 
ordentligt med information kring förändringen för att de ska förstå syftet med den och Child 
menar att detta ska ske i upptiningsfasen. Kotters (1996) första fel handlar om att inte skapa 
en känsla av nödvändighet hos de anställda och det fjärde felet handlar om att man 
underkommunicerar visionen, det vill säga ger för lite information om varför den görs. Trots 
att det, enligt Vägverket, givits information kring förändringen vid ett flertal tillfällen, bland 
annat på intranätet, så har den informationen uppenbarligen inte nått ända fram till 
mottagarna. Hade man gett mer och tydligare information och förklarat syftet på ett sätt som 
gjort att de anställda haft större möjlighet att ta till sig det så hade cheferna kanske varit mer 
positiva till förändringen. Det var meningen att Vägverkets organisationsförändring skulle 
innebära klarare rollbeskrivning och ett förtydligande av chefsrollen, men ingen av cheferna 
upplevde att rollerna blivit tydligare.  Mer information kring de nya rollerna kanske också 
hade lett till att cheferna förstått bättre hur de nya arbetssätten kunde införlivas i deras 
chefsroll och självschema. Sheldon och Elliot (1999) menar dock att det inte räcker med att 
roller och arbetsuppgifter konkretiseras, utan de nya arbetsuppgifterna måste stämma överens 
med chefernas självkoncept. Så om administrativa uppgifter inte ingick i chefernas 
självkoncept så är det inte säkert att information och konkretisering av roller och 
arbetsuppgifter hade räckt, men det hade troligtvis underlättat så att cheferna haft lättare att ta 
till sig förändringen.   
Vi har nu diskuterat att informationen kring förändringen troligtvis varit för knapp, men det 
finns även tillfällen då information upplevs som ett problem för att den kommer i för stor 
mängd. Fem stycken chefer sa att de tyckte att de anser att det ges för mycket allmän 
information i form av email och information på intranätet, information som skickas ut till alla 
även om den inte berör alla. En chef talade om ett enormt ”informationsbrus” som de 
anställda utsätts för. Detta informationsflöde skulle kunna vara en av anledningarna till att de 
administrativa uppgifterna ökar och tar längre tid, och därmed upplevs som störande. Om man 
i stället hade riktat informationen till de personer som den verkligen berör så skulle kanske 
cheferna inte upplevt de administrativa uppgifterna som lika betungande.  
 
Motstånd mot förändring 
     Child (2005) menar att motstånd mot förändring är något som påträffas hos alla grupper 
som upplever att deras intressen är hotade. Vi anser inte att cheferna verkar vara motståndare 
mot förändringen i stort men mot de arbetsuppgifter som det nya arbetssättet medför. Detta 
motstånd kan, sett i ljuset av Childs (2005) teori, bero på att de nya arbetsuppgifterna tar tid 
av cheferna som de hellre hade ägnat åt sina intressen, uppgifter som de tycker hör mer ihop 
med chefsrollerna. De nya arbetssätten kan även upplevas som ett psykologiskt hot (Dawson, 
2003). Det psykologiska hotet skulle i detta fall vara att de inte längre på grund av den nya 
chefsrollen kan se på sig själva som chef på samma sätt som de gjort tidigare. Dawson (2003) 
tar även upp förändrade krav på kompetens, sönderdelning av sociala förhållanden och 
minskad status som skäl till motstånd mot förändring. Förändrade krav på kompetens 
upplevdes av en chef som uttryckte att ”man måste kunna fler system än förut”. 
Sönderdelning av sociala förhållanden kan kopplas ihop med de nya arbetsförhållanden som 
de nya arbetsuppgifterna och tidsåtgången till dem medförde. Minskad status skulle kunna 
upplevas av cheferna då de exempelvis uttrycker att ”någon som tjänar under 20 000” kan 
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utföra de uppgifter som de nu ska göra, alltså något med lägre status än de själva kan utföra 
dessa uppgifter. 
 
Uppföljning och förankring 
     Kotters (1996) åttonde fel tar upp att det är viktigt att förankra förändringarna i 
företagskulturen. En chef sa uttryckligen att man inte förankrat beslutet om en förändring i 
organisationen och de chefer som inte tyckte sig ha förstått eller tagit till sig syftet med 
förändring kan man tolka som att de var dåligt förankrade i beslutet. Enligt Kotters (1996) 
sjätte fel är det viktigt att skapa kortsiktiga vinster i samband med en organisationsförändring. 
Tre av cheferna sa att de saknar uppföljning av hur effektiviteten förbättrats och hur mycket 
man tjänat på att göra förändringen. Även detta vara en anledning till att man inte ser syftet 
med förändringen.  
 
     Vi har tagit upp Childs (2005) teori om vilken av information i upptiningsfasen och Child 
säger även att i den sista fasen, frysning, är det viktigt att organisationskulturen och systemen 
stödjer de nya arbetssätten. Vi tolkar chefernas uttalanden som att systemen i vissa fall inte 
stödjer de nya arbetssätten då de administrativa uppgifterna tar för mycket av chefernas tid. Så 
vi kan tolka det som att man kanske gick lite fort fram i upptiningsfasen och inte riktigt tagit 
sig an frysningsfasen.  
 
 
Tradition vs förändring 
     Kotter (1996) beskriver i sitt andra fel att om man inte skapar en tillräckligt stark koalition 
av nyckelpersoner som är engagerade i förändringen så finns det risk att traditionen vinner 
över förändringen. Det skulle kunna vara så att man gjort detta fel på Vägverket och att det är 
anledningen till att fyra av cheferna hellre vänder sig till sitt kontaktnät för att få hjälp än 
ringer till personalcenter. En annan anledning till att traditionen vunnit över förändringen hos 
majoriteten av cheferna kan vara att man misslyckats med återfrysningsfasen (Child, 2005) 
där det är meningen att man ska göra de nya arbetssätten till rutiner för de anställda, vilket 
enligt chefernas uttalanden inte har hänt ännu. 
 
Gemensamma riktlinjer 
     Trots att cheferna var negativa till arbetssättet med personalcenter som stöd så var de ändå 
positiva till tanken att man ska ha gemensamma arbetssätt och riktlinjer i hela organisationen. 
Detta måste ses som positivt för Vägverkets framtid sett i ljuset av Dickson m.fl. (2006) teori 
om att gemensamma värderingar i en organisation i slutänden leder till en ökad enighet bland 
de anställda och ett starkare organisationsklimat. 
 
Metoddiskussion 
     Ett problem i vår undersökning har varit att det har genomförts organisationsförändringar 
efter den som vi ville undersöka. Den senaste organisationsförändringen genomfördes 2008 
och vi har upplevt att cheferna haft lätt att glida in på och börja prata om den förändringen 
under intervjuerna. Det hade underlättat och kanske gett ett bättre resultat om undersökningen 
kring organisationsförändringen 2005 hade gjorts innan förändringen 2008 genomfördes. Vi 
har inte fått en så klar bild av hur det var innan förändringen 2005 då cheferna många gånger 
har glömt av hur det såg ut innan. Detta beror troligtvis på att det snart är fyra år sedan den 
genomfördes. 
  
     Vi hade velat göra en pilotstudie för att testa våra frågor, men på grund av tidsbrist kunde 
vi inte hitta någon som var i den situationen så att han eller hon kunde relatera till frågorna. 
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Nu blev det så att vi utvecklade följdfrågorna lite efter hand som intervjuerna genomfördes. 
Huvudfrågorna var dock desamma. Sett utifrån vår hermeneutiska utgångspunkt så 
utvecklades även frågorna allteftersom vi fick en annan och djupare förståelse för de problem 
vi undersökte.   
 
     Validiteten i intervjun försökte vi säkra genom att vi började med att ställa relativt öppna 
inledande frågor där intervjupersonen fick utveckla svaret fritt, för att sedan ställa uppföljande 
frågor för att få ännu mer utförliga svar. Vi ställde sonderande frågor som uppmanade 
intervjupersonen att exemplifiera det han eller hon just berättat och vi ställde tolkande frågor 
för att få bekräftat att vi uppfattat meningen i det personen sagt korrekt.  
 
     Vi valde att skapa våra kategorier efter att vi samlat in data. Vi tyckte att detta hade som 
fördel att cheferna kunde svara fritt och hade möjlighet att ta upp det som de ansåg var av 
störst betydelse för dem. Hade vi i stället skapat kategorierna i förväg så hade det kanske varit 
lättare att få ut den information som vi var intresserade av. I och med att vi valde att göra som 
vi gjorde så kom vissa svar att innehålla information som passade in i många kategorier och vi 
hade vissa problem med hur vi skulle dra gränserna för kategorierna. Vi tyckte trots allt att det 
fungerade bra att ta med vissa uttalande flera gånger i olika kategorier. 
 
     Frågan om reliabiliteten ska ses i relation till vår hermeneutiska utgångspunkt för 
uppsatsen. Den tolkning vi gjorde av intervjuerna var färgad av vår förförståelse och därmed i 
högsta grad subjektiv. För att utnyttja styrkan i subjektiviteten gjorde vi var sin tolkning som 
vi sedan jämförde och diskuterade tillsammans för att skapa en gemensam förståelse.  
 
     Enligt Kvale (1997) bör syftet med en intervjuundersökning inte bara gälla det 
vetenskapliga värdet av den eftersträvade kunskapen utan också att förbättra den undersökta 
mänskliga situationen. Vi anser att vi uppfyller detta kriterium genom att vi undersöker 
konsekvenserna av en situation som är vanligt förekommande i organisationer idag 
(Sveningson & Sörgärde, 2005) och ökar förståelsen för denna. På så vis kan man dra nytta av 
vårt resultat i framtida organisationsförändringar.  
 
 
Sammanfattande slutsatser 
     Vi har genom denna undersökning kommit fram till att Vägverkets chefer är positiva till en 
förändring som innebär ett mer likriktat arbetssätt med gemensamma riktlinjer inom 
organisationen. Trots detta upplevdes flera problem relaterat till genomförandet av 
förändringen. Den forskning vi utgått från menar att information i samband med en förändring 
är mycket viktigt och vi tror att det kan vara här man har brustit vid genomförandet av den 
aktuella organisationsförändringen. Det är även viktigt att ta hänsyn till de förändringar i 
roller som en organisationsförändring innebär. Att roller och självbild bör vara förenliga med 
nya arbetssätt och arbetsuppgifter är kanske inget man fokuserar på i första hand vid en 
förändring. Vi har dock i denna undersökning kommit fram till att detta ofta är nog så viktigt 
som att skapa likriktning i organisationen och ökad effektivitet. Om bilden av sig själv som 
chef inte stämmer överens med de handlingar man utför eller de krav och förväntningar man 
har på sig kan negativa känslotillstånd uppstå. Mer och tydligare information i samband med 
förändringen skulle kunna ha bidragit till en bättre implementerad förändring, klarare roller 
och en möjlighet för cheferna att förstå hur de nya arbetssätten kan passa in i deras självbild 
och självschema. Det har dock även framkommit i vår undersökning att information även kan 
vara ett problem då den kommer i för stor mängd. För mycket allmän och oriktad information 
kan leda till att den viktiga informationen, som exempelvis den om en förändring, inte når 
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fram till mottagaren. Då detta arbete inte i första hand behandlat vikten av en personlig 
kontakt för välbefinnande och effektivitet hos de anställda, men vi genom intervjuerna fått 
information om att denna fråga är viktig uppmuntrar vi till vidare forskning kring detta ämne. 
En annan fråga för framtida forskning är hur man genomför en organisationsförändring för att 
på bästa sätt åstadkomma en likriktning inom organisationen med tillräcklig information, på 
ett sätt som inte skapar rollkonflikter och negativa känslotillstånd hos chefer och medarbetare. 
Ytterligare en intressant och aktuell fråga är hur man hanterar all den information som 
översvämmar mailboxar och intranät så att mängden blir hanterbar och man inte riskerar att 
viktig information går mottagaren förbi. 
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Bilaga 1 –  Översikt personalcenter 
Bilaga 2 – Intervjuguide 
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Bilaga 1 – Översikt Personalcenter 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
1. Upplever du att dina arbetsuppgifter har förändrats efter organisationsförändringen? 
2. Upplever du att tidsåtgången till de olika uppgifterna har förändrats? 
3. Finnas det uppgifter som du anser hamnar mellan stolarna? 
4. Anser du att du fått tillräckligt med information om organisationsförändringen innan den 

genomfördes? 
5. Ansåg du att organisationsförändringen var nödvändig att genomföra? 
6. Hur tycker du att det fungerar att arbeta med hjälp av intranätet? 
7. Hur tycker du att det fungerar att arbeta med hjälp av personalcenter? 
8. Hur upplever du att det är att arbeta utefter mer fasta bestämmelser och gemensamma 

riktlinjer? 
9. Upplever du att din roll som chef har förändrats? 
10. Vill du beskriva hur du är som chef? 
11. Är du den chef du skulle vilja vara? 
12. Hur upplever du de krav som ställs på dig i ditt arbete? 
 13. Finns det några krav du har svårt att leva upp till i ditt arbete? 
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