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Förord 
 
Vi hoppas att denna uppsats ska skapa förståelse för hur viktigt det är att uppmärksamma och 
hantera konflikter på bästa sätt i samband med en organisationsförändring. Vi vill tacka vår 
teoretiska handledare TorBjörn Nilsson för det kontinuerliga stöd och de råd vi fått under 
arbetets gång. Självklart vill vi också tacka Jan Norman för att han har delat med sig av sin 
expertis inom ämnet konflikthantering och för att han bollat idéer med oss. Även våra 
respondenter, projektledaren och de fackliga representanterna, är värda ett stort tack för utan er 
hade inte denna uppsats varit möjlig. Slutligen vill vi ge en stor kram till vår seminariegrupp för 
att de lyst upp vår tillvaro och för att de hjälpt oss att skriva en bättre uppsats. 
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Sammanfattning 
 
Organisationsförändringar såsom omorganisation eller avveckling av verksamheter är idag en del 
av vardagen. I en sådan process är det många parter som måste enas och samarbeta vilket i stort 
sett gör konflikter ofrånkomligt. För en fortsatt god relation mellan inblandade parter är 
hanteringen av uppkomna konflikter av en avgörande roll. Syftet med denna uppsats är därför att 
studera hanteringen av de intressekonflikter som uppstått mellan fackförbund och arbetsgivaren. 
Mer precist vill vi studera vilken eller vilka strategier som använts vid konflikthanteringen, vem 
som hade ansvaret för den samt om konflikthanteringen blev konstruktiv eller destruktiv.  För att 
försöka besvara detta syfte har vi bland annat använt oss av teorier om olika 
konflikthanteringsstrategier, ansvarsförhållanden vid konflikthantering och destruktiva respektive 
konstruktiva konflikter. Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie på ett företag som 
genomgått en omfattande organisationsförändring. För att samla in data har vi primärt använt 
oss av personliga intervjuer. En slutsats vi kom fram till är att såväl samverkansstrategier som 
makt- och tvångsstrategier använts vid hanteringen av uppkomna konflikter. Vidare förekom det 
såväl destruktiva som konstruktiva resultat av de konflikter som uppstod. 
 
 
 
 



 

Abstract 

 
Organizational changes such as reorganization or liquidation of businesses are today common 
occurrence. In such a process, there are many parties that must cooperate and come to an 
agreement. Basically, this makes conflicts unavoidable. So, for a continued god relationship 
between the parties involved in an organizational change, handling of conflicts that arise plays a 
central role. Therefore, the purpose of this essay is to study how arisen conflicts of interest 
between unions and employer are handled. More precise, we wanted to study which strategies 
that were used to handle the conflicts, who had the responsibility for the handling, and if the 
conflict handling was constructive or destructive. To try to answer this purpose, we used theories 
concerning conflict handling strategies, responsibility conditions when handling conflicts, and 
respectively, constructive and destructive conflicts. The study was carried out in the form of a 
case study at a company, which had undergone an extensive organizational change. To collect 
data, we conducted primarily personal interviews. One conclusion that we reached is that both 
cooperation strategies as well as power and coercion strategies were used to handle arisen 
conflicts. Further, both destructive as well as constructive results of the conflicts occurred at the 
company. 
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1 INLEDNING 
 

dagens ledarskap har kunskaper i konflikthantering fått en allt mer central roll. Enligt Bark (2002) 
måste till exempel den som i dag blir chef på Telia Mobile ta ”körkort” i konflikthantering. Detta 

väckte vårt intresse till att skriva en uppsats inom detta område. Då organisationsförändringar enligt de Klerk 
(1991) är en av de största källorna till konflikter har vi valt att belysa ämnet konflikthantering ur ett 
förändringsperspektiv. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens dynamiska samhälle ställer i allt större utsträckning krav på att företag förändras i samma 
takt (Ahrenfelt & Berner, 1994). Marknader rör sig åt olika håll och ny kunskap och ny teknik 
flödar ständigt in i organisationerna. Företag befinner sig således alltid i en förändringsprocess 
(ibid). 
 
Förändringsarbete såsom omorganisation eller avveckling av verksamheter är idag en del av 
vardagen och något som vi börjar vänja oss vid (Ellmin, 1992). Trots detta stöter organisationer 
vid förändringar vanligtvis på problem, menar Robbins (2001), som kan vara av olika slags 
karaktär. Om kostnaderna för förändringsarbetet överstiger företagets budgeterade belopp uppstår 
ekonomiska problem. Att transportproblem uppstår i samband med förändringsarbeten är heller 
inte särskilt ovanligt då ett förändringsarbete många gånger kan innebära geografiska 
tvångsförflyttningar. Enligt Robbins (2001) är det dock de anställda i organisationen som bidrar 
till det allra största problemet vid en organisationsförändring. Både Robbins (2001) och Ellmin 
(1992) hävdar att det ligger i människans natur att ha en förkärlek till det kända och inarbetade 
och att vi därför vill ha såväl stabilitet som trygghet i våra arbetsliv. När våra invanda roller, 
kompetenser och arbetsrutiner sedan ifrågasätts i samband med ett förändringsarbete blir vår 
tidigare så trygga arbetssituation plötsligt oviss påpekar Ellmin (1992). På grund av detta är det 
enligt Ahrenfelt & Berner (1994)vanligt att människorna i en organisation ser förändringar som 
något negativt och som en följd av detta försöker de ofta sätta sig emot och förhindra 
förändringsprocessen. Även Kirkpatrick (1985) instämmer i detta resonemang och påpekar att det 
är vanligt att individer uppfattar förändringar som mer skadliga än fördelaktiga. Den troligtvis 
viktigaste orsaken till att individer i en organisation känner motstånd till förändring är dock, 
enligt Kirkpatrick (1985), att de inte känner någon delaktighet i förändringsbesluten och att de 
därför känner sig förbigångna. 
 
Enligt Öberg (2003) bygger ett förändringsarbete helt enkelt på människors vilja till förändring 
och därför får människan en mycket central roll i ett förändringsarbete. Då konflikter i stort sett 
är ofrånkomligt i processer där människor samverkar med varandra, anser Ellmin (1992) att 
hanteringen av uppkomna konflikter har en avgörande roll i ett förändringsarbete. Enligt Arbets- 
och miljömedicin (2003) utgör vanskötta konflikter en av de viktigaste orsakerna till trakasserier, 
utfrysning, mobbning, sjukskrivning, ökad personalomsättning och i värsta fall utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket gör konflikthanteringen än mer viktig.  

I 
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1.2 Disposition 
 
För att få en översikt över uppsatsens fortsatta disposition har vi beskrivit den i nedanstående 
figur (se fig.1) 
 
 

 
Figur 1 

Uppsatsens disposition 
 
 
I den teoretiska referensramen i kapitel två presenterar vi den teori som uppsatsen utgår ifrån. 
Kapitlet berör bland annat teorier om olika typer av konflikter, konflikthanteringsstrategier och 
ansvar vid konflikthantering. Kapitel tre kallar vi problemområde. Detta kapitel innefattar 
problemdiskussion, syfte, undersökningsfrågor och analysmodell. Metodkapitlet har vi placerat 
som kapitel fyra i uppsatsen. Vi redogör där för våra metodval och för vårt tillvägagångssätt vid 
utförandet av vår undersökning. I kapitel fem presenterar vi vårt empiriska material. I det 
påföljande analyskapitlet utför vi sedan en analys av det empiriska materialet varefter vi redovisar 
de kopplingar vi ser mellan teoretiska referensramen och empirin. I uppsatsens sista kapitel 
presenterar vi de slutsatser som vi har dragit utifrån vår teoretiska referensram och empiri. 
 

Kapitel 7 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 den teoretiska referensramen presenterar vi den teori som uppsatsen utgår ifrån. Vi inleder med att 
berätta allmänt om konflikter, bland annat om vilka konflikter som kan uppstå i samband med ett 

förändringsarbete initierat uppifrån. Detta följs av ett avsnitt om konflikthantering där vi tar upp olika 
strategier och vem som har ansvar för att hantera en konflikt. Sist i detta kapitel presenterar vi ett avsnitt om 
destruktiva och konstruktiva konflikter.  
 

2.1 Konflikter 
 
Själva ordet konflikt kommer enligt Ljungström & Sagerberg (1991) ursprungligen från latinets 
”conflictus” som betyder tvist, motsättning eller sammanstötning. På grund av ordets negativa 
laddning menar författarna att många i dagligt tal väljer att använda sig av synonymer till 
begreppet konflikt. De synonymer som exempelvis används är oenigheter, meningsskiljaktigheter 
och dispyter. Robbins (2001) menar dock att konflikter inte alltid behöver vara negativa utan att 
de faktiskt kan vara nyttiga för en organisation. Konflikter har emellertid inte alltid setts på detta 
sätt utan synen på konflikter har förändrats över tiden (ibid).  
 

2.1.1 Vad är en konflikt? 
 
Robbins (2001) tar upp tre synsätt på konflikter som har dominerat från tidigt 1930-tal fram till 
idag. Det första synsättet är det traditionella synsättet som dominerade fram till 1940-talet. Under 
denna tid sågs konflikter som något negativt och skadligt som alltid skulle försöka undvikas. 
Orsaken till att konflikter uppstod ansågs grunda sig i för dålig kommunikation, bristande 
öppenhet och tillit till människor och ett misslyckat ansvarstagande från ledningen. Det synsätt 
som sedan framträdde och som kom att dominera fram till 1970-talet var Human relation 
rörelsen. Nu sågs konflikter som något naturligt och oundvikligt som därför bara var att 
acceptera. Det nutida synsättet kallas den interaktionistiska synen. Enligt interaktionisterna kan 
konflikter till och med vara nödvändiga för en grupps prestation och därför anser de att 
konflikter bör uppmuntras. Inom den interaktionistiska synen finns det en mängd olika 
definitioner av konflikter. Olsson (1988) påstår till och med att det råder en viss förvirring inom 
konfliktforskningen när det gäller definitioner och kategorisering av konflikter.  
 
Robbins (2001) beskriver konflikter som en process som börjar med att en part upplever att en 
annan part negativt påverkat, eller är på väg att negativt påverka, någonting som den första parten 
bryr sig om. Enligt Larsen (2002) måste parterna aktivt gripa in mot varandra för att en konflikt 
ska föreligga. Oenigheter och motsättningar är enligt honom inte konflikter men dock kan det 
leda till en konflikt. de Klerk (1991) definierar konflikter på ytterligare ett sätt. Han menar att det 
är först när två eller flera parters motsatta intressen eller behov möts som en situation upplevs som 
en konflikt.   
 

2.1.2 Konflikter i förändringsprocessen 
 
Konflikter kan uppstå i ett flertal olika situationer. Enligt de Klerk (1991) är förändringsarbeten 
en av de mer vanliga situationer som konflikter kan uppstå i. Ellmin (1992) framhåller att det är 
naturligt att konflikter uppstår i ett förändringsarbete eftersom de anställda i organisationen ofta 

I 
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känner sig osäkra och otrygga inför framtiden. Även Olsson (1985) instämmer i detta 
resonemang och påpekar att det är en allmän uppfattning att förändringar följs av konflikter av 
olika slag. Både de Klerk (1991), Ellmin (1992) och Ahrenfelt & Berner (1994) hävdar dessutom 
att ett förändringsarbete är omöjligt att genomföra utan att några som helst konflikter uppstår.  
 
Ett förändringsarbete kan enligt Olsson (1988) genomdrivas på en rad olika sätt, allt från ett 
spontant förändringsarbete till ett som är planerat antingen uppifrån eller nerifrån i 
organisationen. Vid ett förändringsarbete som initieras uppifrån fattas beslutet om förändringen 
och dess genomförande av ledningen. I de förändringsarbeten som planeras nerifrån är processen 
den motsatta, vilket innebär att implementeringen sker nerifrån och upp i organisationen. 
Beroende på hur förändringsarbetet genomförs uppstår enligt Olsson (1988) olika konflikter. En 
administrativ/politisk förändring är ett av de förändringsarbeten som är associerad med en 
uppifrån planerad förändring. De konflikter som är karaktäristiska för ett förändringsarbete av 
detta slag är enligt Olsson (1988) missuppfattnings- och maktkonflikter, auktoritetskonflikter, 
marginalkonflikter och intressekonflikter.  
 
Vid en administrativ/politisk förändring delges de anställda i organisation mängder av 
information. En av de största anledningarna till att missuppfattningskonflikter uppstår i detta 
sammanhang ligger just i detta. Alla människor tänker och fungerar inte på samma sätt och därför 
tolkar vi den information vi delges olika. Maltén understryker dock att det inte alltid är 
tolkningen av informationen som behöver vara orsaken till missuppfattningskonflikten. Han 
menar att missuppfattningskonflikten också kan vara en följd av bristfällig information eller att 
den som levererar informationen har dålig kommunikationsförmåga.  
 
I ett förändringsarbete som är planerat uppifrån framhåller Ahrenfelt & Berner (1994) att det även 
är vanligt med så kallade maktkonflikter. Det är enligt författarna mycket vanligt att 
maktcirklarna rubbas vid en förändring och som en följd av detta skapas ofta ovisshet bland både 
chefer och medarbetare, exempelvis kring vilken roll och plats den nya organisationen kommer 
att erbjuda. Även Olsson (1988) instämmer i detta resonemang och poängterar att ett 
förändringsarbete av detta slag självfallet orsakar konflikter som har med grupptillhörighet och 
positioner att göra. Enligt Olsson (1988) ter detta sig ofta som en konflikt mellan de som är för 
och emot förändringen. 
 
Auktoritetskonflikten är en annan konflikt som är vanligt. Olsson (1988) hävdar att 
auktoritetskonflikter har med maktstyrning att göra. Eftersom olika medlemmar i organisationen 
reagerar olika inför föreskrifter uppifrån i organisationen anser han att detta också påverkar 
medlemmarnas lydighet. Vad han menar är att några reagerar med automatisk lydighet 
oberoende av föreskriftens innehåll medan andra automatiskt intar oppositionsställning. På grund 
av rollförändringar finns det enligt Olsson (1988) också en risk för att marginalkonflikter uppstår. 
Han menar att marginalkonflikterna är en följd av den osäkerhet förändringen orsakar vilket 
sedan tar sig uttryck i att medlemmarna inte riktigt vet hur de ska hantera sin nya roll och plats i 
organisationen. 
 
Förutom ovan nämnda konflikter finns det ytterligare en konflikttyp som kan förekomma vid ett 
förändringsarbete initierat uppifrån; intressekonflikter. Eftersom det är denna konflikttyp som vi 
valt att fördjupa oss i ska vi nu beskriva den närmare. 
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2.1.3 Intressekonflikter 
 
Vid ett förändringsarbete menar Olsson (1988) att det ofta uppstår intressekonflikter mellan olika 
intressegrupper i en organisation. Detta innebär i sin tur ett komplicerat förhandlingsspel där 
enighet sällan föreligger mellan de olika parterna. Olsson (1988) påpekar vidare att det i samband 
med en administrativ/politisk förändring är naturligt att intressekonflikter uppstår eftersom 
direktiven kommer uppifrån och många anser att de kommit till korta i förhandlingarna. 
Intressekonflikter kan föreligga mellan många olika parter. Enligt Ljungström & Sagerberg (1991) 
kan de bland annat uppstå mellan företaget och dess leverantörer, till exempel på grund av 
oförenliga uppfattningar om priser eller leveranstider. Två andra parter som av och till hamnar i 
intressekonflikter med varandra är enligt författarna arbetsgivare och arbetstagarnas fackliga 
företrädare. Att konflikter förekommer mellan dessa är dock en naturlig del i tillvaron, menar de.  
 
Intressekonflikter har precis som alla andra konflikter en föreliggande orsak. Enligt Olsson (1988) 
kan det vid intressekonflikter exempelvis handla om oförenliga mål, behov, förväntningar och 
krav.  Oavsett vilken typ av konflikt det handlar om spelar konflikthanteringen en avgörande roll 
i hur konflikten utvecklas menar Fritchie & Leary (2000). Såväl ett underskattande som ett 
överskattande av en konflikt kan allvarligt förvärra situationen. Om ingen hantering av 
konflikten sker är risken stor att konflikten trappas upp och skapar stora problem i organisationen 
(ibid).  
 

2.2 Konflikthantering 
 
Många författare, däribland Maltén (1998) och Olsson (1988), föredrar att använda just begreppet 
konflikthantering och inte konfliktlösning, eftersom långt ifrån alla konflikter går att lösa. Det 
författarna i sammanhanget vill poängtera är vikten av att konflikten kontrolleras så att den inte 
går så långt att den tar över hela tillvaron. Larsen (2002) påpekar att alla konflikter i arbetslivet 
varken kan eller bör lösas, men dock bör alla konflikter beaktas och hanteras. Det är väsentligt 
framför allt om konflikten går ut över verksamheten och hindrar måluppfyllelsen, anser 
författaren. 
 
I samband med konflikthantering brukar fyra strategier eller förhållningssätt nämnas. Strategierna 
handlar om parternas förhållande till varandra och till den aktuella konflikten (Olsson, 1988;  
Maltén, 1998). Det finns till att börja med tre stycken så kallade ”smala” strategier som har en 
begränsad effektivitet men som ändå är vanliga i samband med konflikthantering. Dessa kallar 
Maltén (1998) och Olsson (1988) defensiva strategier, makt- och tvångsstrategier, och rituella 
strategier. Den fjärde strategin är den som de anser mer effektivt kan bidra till en framgångsrik 
konflikthantering och denna benämns samverkansstrategin. 
 

2.2.1 Defensiva strategier 
 
Vid defensiva strategier förhåller sig den ena eller båda parter omedvetna om konflikten och intar 
positioner eller företar handlingar för att dölja konfliktens existens. Detta kan enligt Maltén 
(1998) och Olsson (1988) göras till exempel genom att den ena parten låtsas acceptera motpartens 
förslag.  
 
Ett exempel på en defensiv strategi är harmonimodellen. Vid användande av denna strategi 
framhåller Maltén (1998) att parterna aktivt försöker undvika varandra eller organisera arbetet så 
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att de slipper ha så mycket med varandra att göra. Vidare menar Maltén (1998) och Olsson 
(1988) att det i samband med defensiva strategier är vanligt med så kallad kollektiv bortträngning, 
vilket innebär att parterna gör outtalade överenskommelser om att inte beröra vissa frågor. 
Konflikten kan också hanteras genom att en part avlägsnas från konflikten. Detta kan bland annat 
göras genom att diskussioner förbjuds. Genom att hantera konflikten på detta sätt menar 
författarna att det finns en strävan efter att dölja konflikten genom att få alla inblandade parter att 
ignorera konflikten och uppträda som om konflikten inte fanns. 
 
En annan defensiv strategi de båda författarna tar upp är syndabocksstrategin. Denna syftar ofta 
till att utse en syndabock som kan hållas ansvarig för konflikten. Det är genom att omplacera 
denne till en annan arbetsuppgift eller en annan arbetsplats som problemet ”löses” genom 
syndabocksstrategin. Om det vill sig riktigt illa kan denna strategi innebära att syndabocken 
avskedas. Maltén (1998) och Olsson (1988) menar sammanfattningsvis att syndabocksstrategin 
alltså syftar till att avlägsna själva konflikten eller dess parter utan att ens erkänna eller lösa 
konflikten. Följderna vid användandet av denna strategi kan därför bli att problemen och 
ångesten ligger kvar obearbetade, vilket i längden kan skapa inre ångest gentemot syndabocken. 
 
Att till exempel ignorera konflikten eller att utse en syndabock är enligt Maltén (1998) egentligen 
endast ett försök att manipulera och undertrycka konflikten. Resultatet av defensiva strategier är 
enligt Olsson (1988) och Maltén (1998) skuldkänslor gentemot den utpekade och utstötte, att 
diskussionen kring konflikten upphör och att problemen ligger kvar obearbetade. Vidare menar 
de att defensiva konflikthanteringsstrategier också förhindrar samverkan mellan parterna eftersom 
parterna får svårt att samla in tillräckligt med energi för en konstruktiv konflikthantering. Vid 
tillämpningen av defensiva strategier kommer därför inte någon egentlig ”lösning” till stånd och 
därför är dessa strategier i grunden destruktiva. Eftersom båda parter förlorar genom användande 
av defensiva strategier betecknar Maltén (1998) partsförhållandet som förlora-förlora. Vidare 
menar han att det vid tillämpning av defensiva strategier är högst ovanligt att externa medlare tas 
in eftersom detta endast skulle komplicera situationen ytterligare. 
 

2.2.2 Makt- och tvångsstrategier 
 
Vid tillämpning av makt- och tvångsstrategier är konflikten enligt Olsson (1988) medveten och 
öppet erkänd av parterna. Vidare menar han att den ena eller båda parter vid användandet av 
dessa strategier försöker tvinga den andra parten till underkastelse. Dessa strategier har olika 
karaktär beroende på om förändringen kommer uppifrån eller nerifrån i organisationen. I en 
förändring nerifrån tillämpas passiva ickevålds-strategier såsom strejk och demonstrationer. 
Gemensamt för strategierna som tillämpas vid en förändring planerad nerifrån är att de allt går ut 
på att sabotera för den starkare parten. Vid en förändring som kommer uppifrån kan det istället 
handla om hot och uteslutning eller indragning av förmåner.  
 
Olsson hävdar (1988) att då den ena eller då båda parter använder sig av makt- och 
tvångsstrategier leder det generellt sett antingen till en upptrappning av konflikten eller till ett låst 
läge mellan parterna vilket förhindrar förändring. En förutsättning för att alla parter ska kunna 
tillämpa makt- och tvångsstrategier är enligt Maltén (1998) att parterna är beroende av varandra. 
Vidare menar han att det som är gemensamt för dessa strategier är att parterna provar varandras 
styrka genom kraftmätning med syfte att sätta motparten i press. Parterna försöker hitta och 
utnyttja varandras svaga sidor och fortsätter att handla så tills någon av parterna ger upp. 
Resultatet blir då en vinnare och en förlorare. Vid detta hanteringssätt ”löses” dock inte 
konflikten utan den blir snarare inkapslad. 
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Även makt- och tvångsstrategierna är i grunden destruktiva och för ingenting gott med sig 
eftersom förloraren ständigt försöker överträffa vinnaren och vinnaren i sin tur försöker ta 
hämnd. Hela denna process leder till en negativ spiral. Olsson (1988) menar att konflikter 
vanligtvis inte kan ”lösas” med hjälp av dessa strategier utan istället måste en medlare som kan 
förhindra den negativa spiralen tas in. Medlares uppgift blir då att finna en gyllene medelväg som 
båda motvilligt kan acceptera. Olsson (1988) hävdar dock att tredje parts möjligheter att skapa en 
dialog mellan parterna blir svårare om maktskillnaderna mellan inblandade parter är stora. Makt- 
och tvångsstrategin är vanliga mellan arbetsmarknadens parter då förhandlingarna har strandat 
(ibid). 
 

2.2.3 Rituella strategier 
 
Enligt Olsson (1988) och Maltén (1998) syftar de rituella strategierna till att lätta på spänningen i 
en konfliktsituation. Exempelvis på internationella konferenser är det vanligt att runda bord 
används för att undvika upplevelsen att någon skulle ha en mäktigare eller finare placering än 
någon annan, vilket är en form av rituell strategi. Därigenom kan själva konflikten avdramatiseras 
och uppmärksamheten kan riktas på det som är väsentligt. Riterna är avsedda till att mjuka upp 
den sociala samvaron och den psykiska miljön, det vill säga att avleda uppmärksamheten från 
konflikten och därmed underlätta ett mer avspänt beslutsfattande. Olsson (1988) understryker att 
det karaktäristiska med de rituella konflikthanteringsstrategierna är att de handlingar som inte har 
direkt med konflikten att göra omedvetet förknippas med föreställningar om att konflikten 
elimineras eller förhindras genom dem. 
 
Olsson (1988) menar att de rituella konflikthanteringsmetoderna utgörs av ett slags kollektiva 
överenskommelser som primärt tillkommer för att underlätta den sociala tillvaron. Därför menar 
författaren att de rituella strategierna på detta sätt inte är primärt destruktiva men påpekar att de i 
ett förändringsarbete kan bli ett hinder för öppen förhandling. Avslutningsvis tillför riterna enligt 
Maltén (1998) ingenting i sak, men väl känslomässigt till den faktiska konflikthanteringen.  
 

2.2.4 Samverkansstrategier 
 
Vid samverkansstrategier anser Olsson (1988) att konflikten är medveten och öppet känd av 
parterna. Med samverkansstrategier avser Olsson (1988) och Maltén (1998) metoder och 
strategier där parterna genom samordnade handlingar försöker finna lösningar på konflikterna. 
Samtliga samverkansstrategier förutsätter därför att parterna är beredda på att verka för en 
gemensam lösning. Vidare menar de att samverkansstrategier erbjuder alla inblandade parter att 
känna sig engagerade och motiverade. Samverkansstrategier kan enligt dem anses som klart 
konstruktiva eftersom ett vinna-vinna förhållande föreligger. I samverkansstrategier ingår enligt 
Maltén (1998) öppna problemlösande samtal, förhandlingar och vid behov medling genom 
ingripande av tredje part. 
 
Om parterna frivilligt inleder problemlösande samtal anser Maltén (1998) att chansen är större att 
dessa leder till en konstruktiv konflikthantering. I problemlösande samtal erkänns konfliktens 
existens varefter problemen mellan parterna kartläggs. Parterna möts ”öga mot öga” i en öppen, 
förutsättningslös diskussion där respekt och tillit råder och där det är tillåtet att motsättningar 
finns mellan parterna. 
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I förhandlingar försöker parterna utifrån givna möjligheter hitta ett alternativ som båda kan 
acceptera. Maltén (1998) menar att möjligheten att förhandlingarna bidrar till konstruktiva 
lösningar är större om parterna vill att konflikten ska lösas och om båda parter använder rättvisa 
förhandlingsmetoder. Likaså anser han att förutsättningarna för en konstruktiv lösning förbättras 
genom ömsesidig kommunikation och genom att parterna undviker att inta alltför extrema 
positioner och inte utsätter varandra för hot. Han menar vidare att det är ofta så att parterna 
initialt i en förhandling prövar varandras styrka och undersöker motpartens maktmedel. Därefter 
börjar parterna kommunicera mer öppet och söka gemensamma lösningar. Parterna är då beredda 
att både ge och ta. 
 
Vid medling genom ingripande av tredje part har medlaren enligt Maltén (1998) till uppgift att 
stimulera parterna till en gemensam problemanalys och diskussion som utmynnar i konstruktiv 
konflikthantering. Författaren betonar också vikten av att medlaren själv inte föreslår lösningar 
utan att dessa kommer från de inblandade parterna. Enligt Maltén (1998) kan medlaren vara 
antingen en person i organisationen eller en person utanför organisationen. För att bedöma om 
en extern eller en intern medlare bör användas för att hantera konflikten måste fördelarna och 
nackdelarna med de olika vägas mot varandra, menar han. Han anser att fördelen med en intern 
medlare är att denne känner till organisationen och personalen väl och har möjlighet att följa upp 
resultatet. Nackdelen däremot är att den interna medlaren ”sitter fast i systemet” och kan 
misstänkas gå andras ärenden. En extern medlare å andra sidan har fördelen att kunna se 
problemet med andra ögon och har förmodligen också erfarenhet från andra medlingssituationer 
hävdar Maltén (1998). Dessutom behöver den externa medlaren inte tänka på följderna av sina 
uttalanden. Nackdelen med en extern medlare är dock att den saknar kunskap om organisationen 
och dess kultur. 
 

2.2.5 Vem bär ansvaret för konflikthanteringen? 
 
de Klerk (1991) menar att man principiellt kan förvänta sig att de som är i konflikt med varandra 
också är de första som försöker lösa den. Detta anser han också sker i allmänhet. Parterna försöker 
då snabbt förklarar sina intressen för varandra och tidigt markera gränserna för sin tolerans och 
anpassningsförmåga. Fastän många konflikter genom detta löses på ett effektivt sätt av de berörda 
finns det de gånger då parterna själva bara fördjupar problemet istället för att lösa det. 
Anledningen till detta är enligt de Klerk (1991) att inblandade parter har försökt lösa sina 
motsättningar på ett alltför personligt sätt, vilket endast leder till att den grundläggande konflikten 
konserveras eller förvärras.  
 
Både de Klerk (1991) och Ljungström & Sagerberg (1991) anser att det i allmänhet främst är den 
ledningsansvarige som bär ansvaret för att något görs i en konfliktsituation som inte kunnat lösas 
av inblandade parter. Det är alltså fråga om en formell ledare, chef, som fått befogenhet (mandat) 
och ansvar att leda en grupp personer för en bestämd uppgift (Laius & Leijon, 1996). Denne bär 
dock inte ensam detta ansvar då de inblandade parterna också har ett ansvar att ta. Faktum är att 
samtliga medarbetare i organisationen har ett ansvar för de problem som rör verksamheten vilket 
även innebär ett ansvar för konflikthantering (de Klerk, 1991).   
 

2.2.6 Att ingripa som tredje part i en konfliktsituation  
 
Om parterna i en konfliktsituation inte längre kommer någon vart i konflikten menar Ellmin 
(1992) att det kan vara nödvändigt att ta in en tredje part, någon som inte själv är en del av 
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konflikten. Den tredje partens roll är enligt De Bono (1986) att skapa ett klimat och en 
sinnesstämning som gör att parterna i konflikten kan samspela på ett bra sätt. Han menar vidare 
att erfarenheter har visat att det rätta klimatet avsevärt kan bidra till hur diskussionerna förlöper. 
På så sätt kan en tredje part göra mycket i praktiken för att en fientlig sinnesstämning mellan 
parterna ska förändras, vilket i sin tur ökar chanserna för konstruktiv konflikthantering.  
 
Ellmin (1992) framhåller att konflikthantering kräver tydlighet hos såväl den som vill ha hjälp 
(uppdragsgivaren) som hos den som vill hjälpa (tredje part). Därför anser han att den tredje part 
som åtar sig ett uppdrag måste vara tydlig i vilka synsätt den har och i de val den gör. Det gäller 
alltså att vara tydlig gentemot berörda parter, det vill säga uppdragsgivare och inblandade i 
konflikten. För att detta ska vara möjligt menar han att det måste vara klart vem som är 
uppdragsgivare. Fortsättningsvis menar författaren att konflikter ska lösas i samarbete mellan 
arbetsgivare och arbetstagare vilket är en utgångspunkt han hämtat från arbetsmiljölagen. Om det 
är en partskonflikt mellan dessa parter krävs det därför att de är överens om att det finns ett 
behov av att ta in en tredje part. Ellmin (1992) påpekar även att det alltid är arbetsgivaren som 
har huvudansvaret vid en konflikt. 
 

2.3 Destruktiva och konstruktiva konflikter 
 
En konflikt kan vara såväl destruktiv som konstruktiv. Destruktiva konflikter mynnar ut i 
destruktiva resultat och konstruktiva konflikter i konstruktiva resultat. Enligt Esbjörnsdotter 
(1994) är en konflikt destruktiv då den tillåts växa sig så stark att den styr människors beteenden. 
Vidare menar hon att en destruktiv konflikt föreligger då parterna i konflikten inte längre strävar 
efter att komma fram till en gemensam lösning utan att de istället prioriterar sina egna intressen. 
Ellmin (1992) definierar en konflikt som destruktiv då parterna upplever att de som resultat av 
konflikten har förlorat något. Enligt Olsson (1985) kan lösningsprocesser som innebär 
undvikande av konflikten, att parterna skiljs åt utan överenskommelse eller där ena parten 
dominerar och vinner över den andra betraktas som destruktiva. Även Olsson (1988) har 
synpunkter kring destruktiva konflikter. Han hävdar att risken för att en konflikt blir destruktiv 
är större då situationen är mindre strukturerad. Robbins (2001) ger ett antal exempel på 
destruktiva konfliktresultat. Såsom Esbjörnsdotter (1994) menar han att försämrad 
problemlösningsförmåga är ett destruktivt konfliktresultat, andra exempel han tar upp är skadade 
sociala relationer, ovänskap och misstolkningar. Enligt Al-Tabtabai (2001) kan fördröjt 
beslutsfattande ses som ett destruktivt resultat av en konflikt. 
 
Esbjörndotter (1994) menar att en konstruktiv konflikt föreligger då parterna kan kommunicera 
med varandra och strävar efter att lösa ett problem.  Resultatet av en konstruktiv konflikt är 
enligt Esbjörnsdotter (1994) och Robbins (2001) ett resultat som båda parter är nöjda och 
tillfredsställda med. Även Deutsch (1973), refererad i Olsson (1985), talar om att parterna ska vara 
nöjda med lösningen för att den ska vara konstruktiv. För att parterna ska vara tillfredsställda med 
utfallet menar Robbins (2001) och Esbjörnsdotter (1994) vidare att ska de anse att de genom 
resultatet av konflikten har vunnit något för framtiden. Enligt Robbins (2001) leder en 
konstruktiv konflikt till något bra för organisationen. De exempel han ger på konstruktiva 
konfliktresultat är förbättrad problemlösningsförmåga, kreativa idéer, ökad entusiasm eller 
organisationsförändring. Även Al-Tabtabai (2001) ger ett antal exempel på konstruktiva effekter 
av konflikter, bland annat att nya idéer väcks, att ny information kommer fram eller nya 
uppskattade sätt att hantera problem. För att klargöra förhållandet mellan konflikt och resultat har 
vi illustrerat detta i figur 2. 
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Figur 2 
Vår illustration av konflikter och dess resultat 
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förmåga, skadade sociala relationer, 
ovänskap, och misstolkningar. 



Problemområde 

 11 

3 PROBLEMOMRÅDE 
 

 detta kapitel sätts läsaren in i problemet som  ska studeras i rapporten. Problemdiskussionen mynnar ut 
i vårt syfte med rapporten. Därefter ställs de undersökningsfrågor som syftet ska besvaras genom.  

 

3.1 Problemdiskussion  
 
Vilka konflikttyper som uppstår i samband med ett förändringsarbete är enligt Olsson (1988) 
beroende av var i organisationen som förändringsbeslutet är taget. I samband med ett 
förändringsarbete som är initierat uppifrån menar Olsson (1988) att det är helt naturligt att 
intressekonflikter uppstår just på grund av att direktiven kommer uppifrån och att många anser 
att de kommit till korta i förhandlingarna. En intressekonflikt är enligt Olsson (1988) en konflikt 
som uppstår mellan olika intressegrupper. Vidare menar han att intressekonflikter kan vara 
resultatet av att intressegrupperna har olika förväntningar och åsikter om hur den förändrade 
organisationen i slutänden ska se ut. Så är ofta fallet mellan arbetsgivare och fackförbund i en 
organisation och då ligger inte intressekonflikterna långt borta (Ljungström & Sagerberg, 1991). 
Det är därför vanligt att förhandlingar inleds mellan de båda parterna. Fackförbunden har i en 
förändringssituation ansvaret att framföra de anställdas intressen medan arbetsgivarens 
förhandlingsansvariga för fram deras. Även om arbetsgivaren precis som fackförbunden försöker 
se till de anställdas bästa så måste arbetsgivaren också se till den ekonomiska biten som har 
betydelse för verksamheten. För att ekonomin ska gå ihop kan detta ibland betyda att 
personalantalet måste reduceras och då skilda uppfattningar kan förekomma kring detta kan en 
intressekonflikt anses föreligga mellan parterna.  
  
För en fortsatt god relation mellan arbetsgivare och fackförbund är det viktigt att de 
intressekonflikter som uppstår i förändringsarbetet hanteras på rätt sätt. Risken finns enligt Ellmin 
(1992) att felaktigt hanterade konflikter orsakar problem i organisationen. Konflikter kan hanteras 
på en mängd olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att parterna gemensamt försöker finna en lösning 
genom tillämpande av så kallade samverkansstrategier. Ytterligare ett sätt att hantera konflikter är 
genom defensiva strategier, vilket bland annat kan gå ut på att utse en syndabock eller förneka 
konfliktens existens (Olsson, 1988; Maltén, 1998). Den sistnämnda strategin skulle knappast 
kunna kallas den mest effektiva men faktum är att den ofta används vid hantering av alla typer av 
konflikter menar Olsson (1988).  
 
de klerk (1991) hävdar att det först och främst är inblandade parter i konflikten som ska hantera 
den. Om inte parterna själva lyckas med uppgiften påpekar dock Ellmin (1992) att det kan vara 
nödvändigt att ta in en tredje part som kan se objektivt på situationen. Eftersom konflikter i sig 
varken är bra eller dåliga, utan konfliktens utfall är beroende av hanteringen spelar 
konflikthanteraren en avgörande roll i processen menar Ellmin (1992). Han påpekar vidare att 
konflikthantering handlar om att i möjligaste mån stimulera konflikter till konstruktiva utfall och 
undanröja konflikter med destruktiva tendenser. 
 

3.2 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hanteringen av de intressekonflikter 
som uppstått mellan fackförbund och arbetsgivaren vid en omfattande omorganisation. Mer 
precist kan syftet formuleras i följande undersökningsfrågor: 

I 
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• Vilken eller vilka strategier har använts vid hanteringen av intressekonflikterna? 
• Vem ansvarade för hanteringen av uppkomna intressekonflikter?  
• Blev konflikthanteringen destruktiv eller konstruktiv? 
 

3.3 Analysmodell 
 
Utifrån vårt övergripande syfte och vår teoretiska referensram har vi tagit fram nedanstående 
analysmodell som ska ligga till grund för vår studie (se fig 3). Analysmodellen skall fungera som 
ett hjälpmedel för att visuellt åskådliggöra hur de olika delarna i vår teoretiska referensram hänger 
ihop. De teorier som ingår i vår referensram men inte tas upp i analysmodellen skall ses som en 
bakomliggande kunskapsram för att öka förståelsen för det problemområde vi studerar. 
 
Då en intressekonflikt uppstår kan den hanteras genom en rad olika strategier: Defensiva 
strategier, makt- och tvångsstrategier, rituella strategier eller samverkansstrategier. De olika 
strategierna har varierande effektivitet men är samtliga förekommande vid konflikthantering. Att 
en konflikt hanteras i rätt tid är av oerhörd betydelse för dess utveckling. Därför är det av stor 
vikt att de inblandade är medvetna om vem som har ansvaret i en konfliktsituation. Beroende på 
hur konflikten hanteras blir resultaten av den antingen konstruktivt eller destruktivt. Ett 
konstruktivt resultat är tillfredsställande för båda parter medan ett destruktivt resultat exempelvis 
kan vara följden av att parterna prioriterat sina egna intressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Figur 3      
              Analysmodell     
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4 METOD 
 

 metodkapitlet redogör vi för vilka forskningsansatser, vilken undersökningsansats och 
datainsamlingsmetod som ligger till grund för vår rapport samt motiven till varför vi valt just dessa. 

Vidare beskriver vi hur vi har gått tillväga vid utförandet av vår undersökning och även hur vi fått tillgång 
till sekundärdata. Avslutningsvis diskuteras de metodproblem som uppstått under arbetets gång. 
 

4.1 Forskningsansats 
 
Patell & Tebelius (1987) hävdar att valet av metod är beroende av vilket vetenskapligt 
förhållningssätt undersökaren har. Därför ska vi i följande avsnitt redogöra för våra metodmässiga 
ställningstaganden. 
 

4.1.1 Kvalitativ ansats 
 
Inom metodläran finns det enligt Holme & Solvang (1991) två olika metodiska angreppssätt, den 
kvalitativa och kvantitativa metoden. Dessa två metoder är två olika sätt att bearbeta och 
analysera data. Valet av angreppssätt görs med utgångspunkt från vilken information som 
undersöks, det vill säga om det handlar om mjukdata eller hårddata (ibid).  
 
Vi har i vår rapport arbetat kvalitativt då syftet varit att öka förståelsen för konflikthantering i en 
specifik organisation i förändring. Den kvalitativa metoden, med sin låga grad av strukturering 
och formalisering, möjliggör enligt Holme & Solvang (1991) flexibilitet och en närmare relation 
till respondenterna, vilket vi tyckte var nödvändigt med tanke på vårt ämnes komplexitet. Den 
kvalitativa metoden har primärt ett förstående syfte. Det är inte fråga om att pröva informations 
generella giltighet, utan det centrala blir i stället att försöka samla in information, dels för att få en 
djupare förståelse av problemet och dels för att beskriva problemet i sin helhet (Holme & 
Solvang, 1991). Vi vill med vår undersökning få djup kunskap om ett specifikt fenomen och inte 
dra några generella slutsatser, vilket därmed ytterligare stärkte vårt val av metod. Utgångspunkten 
för den kvalitativa metoden är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller 
egenskaper som inte kan mätas eller vägas (Andersen, 1994). Ofta läggs stor vikt vid att 
forskningsobjektet ska uppfattas som ett subjekt som genom tvåvägskommunikation med 
forskaren bidrar till fördjupad kunskap. Kvalitativa metoden sker ofta genom fallstudier utan fasta 
svars- eller frågealternativ. 
 

4.1.2 Deduktion 
 
Enligt Andersen (1994) finns det två centrala metoder för insamling och utveckling av kunskap, 
induktion och deduktion. Vid deduktion utgår undersökaren från teorier och formar hypoteser 
som är testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning kommer undersökaren 
sedan fram till resultatet. I denna studie har vi utgått från befintliga teorier om konflikthantering 
och förändringsarbete som vi sedan jämfört med den verklighet som vårat fallstudieföretag 
befinner sig i. Därmed kan vårt tillvägagångssätt betraktas som deduktivt. 
 
 

I 
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4.1.3 Aktörsynsättet 
 
Valet av metodsynsätt beror enligt Holme & Solvang (1991) på syftet med den vetenskapliga 
rapporten och undersökningsfrågornas karaktär. Aktörssynsättet är ett av tre olika metodsynsätt 
som finns. De två övriga kallas systemsynsättet och det analytiska synsättet. Eftersom syftet med 
denna rapport är att genom en fallstudie få en djupare och mer helhetsinriktad uppfattning kring 
begreppet konflikthantering tyckte vi att aktörssynsättet var det som var mest lämpligt. I 
aktörssynsättet förklaras helheten utifrån delarnas egenskaper och fokus ligger på enskilda aktörer. 
Vidare instämmer vi i aktörssynsättets uppfattning om det samspel som anses förekomma mellan 
undersökare och aktörer och dess utbyte av handlingar. Vi tror att intervjuare och respondenter 
ömsesidigt påverkas av varandra, vilket även är en uppfattning som framhålls inom 
aktörssynsättet. (Holme & Solvang, 1991) 
 

4.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Yin (1994) finns det vid kvalitativ forskningsansats fem undersökningsansatser att välja 
bland. Dessa är experiment, survey, arkivanalys, historia och fallstudier. En fallstudie är enligt 
Merriam (1994) en undersökning av en specifik företeelse för att få detaljerad och djupare 
kunskap. Vid en fallstudieundersökning finns inte några speciella metoder för insamling eller 
analys av information utan alla metoder kan användas, såväl intervjuer som tester. 
 
Vi har valt att använda oss av fallstudie som undersökningsansats eftersom vi vill få djupare och 
mer detaljerad kunskap om hur vårt undersökta företag hanterat de konflikter som uppstått i 
samband med en omfattande omorganisation. Vi anser att konflikthantering är ett komplext 
fenomen och därför ville vi studera ett specifikt objekt på ett djupare plan.  Vårt syfte var aldrig 
att dra några generella slutsatser om företag i allmänhet, utan istället att öka förståelsen för detta 
komplexa fenomen utifrån många aspekter i det undersökta företaget. Fallstudien gjorde det även  
möjligt för oss att föra öppna diskussioner och ställa följdfrågor, vilket vi anser är viktigt med 
tanke på rapportens syfte och undersökningsfrågornas karaktär. 
 

4.3 Val av undersökningsföretag 
 
Vid vårt första uppsatsseminarium tipsade vår handledare TorBjörn Nilsson oss att kontakta Jan 
Norman på Universitetets rättsvetenskapliga avdelning. Jan Norman håller föreläsningar i 
konflikthantering och är därför mycket insatt i detta ämne. Efter diskussion med Jan Norman 
bestämde vi oss för att Norrbottens Läns Landsting (NLL) kunde vara ett lämpligt företag att 
undersöka eftersom de på senare år genomgått stora omorganiseringar och därmed kommit i 
kontakt med konflikthantering. Dessutom är deras handlingar offentliga vilket skulle underlätta 
tillgängligheten av information. För att säkerställa att NLL var ett lämpligt företag för vår 
undersökning gjorde vi som förstudie en intervju med Sören Jansson som var projektledare på 
NLL. Mötet med Jansson var både givande och intressant och gav oss information kring de 
omorganiseringar som har gjorts på senare tid. Därmed bestämde vi oss för att det var NLL och 
dess administrativa omorganisering som vi ville fördjupa oss i ytterligare. Eftersom konflikter kan 
uppstå på så många olika plan i en organisation bestämde vi oss för att fokusera på konflikter 
mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.  Motivet till vårt val var att dessa 
konflikter var de som vi tyckte var mest intressanta att studera. Det var också dessa konflikter 
som Jan Norman tyckte kunde vara mest intressanta för vår rapport. 
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4.4 Val av respondenter 
 
Det visade sig att Sören Jansson hade stor erfarenhet av omorganisationer och därmed också 
konflikthantering. Eftersom han haft ett stort ansvar i just den omorganisation vi valt att inrikta 
oss på så bestämde vi oss för att han skulle representera arbetsgivarens åsikter i vår undersökning. 
Därför bokade vi in en tid för intervju där vi skulle koncentrera oss på ämnet konflikthantering. 
Vid intervjun fick vi reda på vilka fackförbund som varit inblandade i den administrativa 
omorganisationen vilket var SACO, SKTF, Vårdförbundet, SIF, Kommunal och 
Läkarförbundet. Sören Jansson gav oss även namnen på nyckelpersoner som representerat 
fackförbunden under omorganisationen. Dessa nyckelpersoner tyckte vi skulle representera 
fackförbundens åsikter även i vår undersökning. De personer han nämnde var för SACO 
Marianne Björklund, för SKTF Jerry Nilsson, för Vårdförbundet Gun Lundström, för 
Kommunal Inga-Britt Svensson, för Sif Toivo Armus och för Läkarförbundet Roger Hedman. 
Vi ringde sedan runt till berörda personer för att se vilket intresse som fanns för att delta i vår 
undersökning. Efter att ha varit i kontakt med Läkarförbundet visade det sig dock att dessa inte 
ansåg sig varit särskilt inblandade i den administrativa omorganisationen och därför strök vi dem 
från intervjulistan. De återstående fackförbunden var mycket positivt inställda och även villiga att 
ge sina synpunkter i frågan. Via e-post och telefon kom vi sedan tillsammans överens om en 
passande lokal och tidpunkt för intervjun. Några dagar innan intervjun skulle genomföras 
meddelade representanten för Vårdförbundet att hon inte kunde delta i vår undersökning då 
annat dykt upp. Vi försökte då hitta en annan lämplig representant men eftersom intervjun låg så 
nära inpå så lyckads vi inte hitta någon som kunde ställa upp med så kort varsel. Därmed återstod 
fackförbunden SACO, SKTF, Sif och Kommunal. Några minuter före gruppintervjun skulle 
börja fick vi ytterligare ett återbud, då från Sif:s representant. Kvar för intervjun återstod då 
representanterna från SACO, SKTF och Kommunal.  
 

4.5 Datainsamlingsmetod 
 
Vid insamling av data kan primär- eller sekundärdata användas. I de flesta fall är det mest lämpligt 
att använda sig av en kombination av primär- och sekundärdata. Sekundärdata är data som redan 
finns inom området. Det är ett billigt och snabbt alternativ jämfört med att samla in data på egen 
hand. En nackdel är dock att materialet kan vara utformat för ett annat ändamål. Primärdata 
däremot samlas in av forskarna själva för ett bestämt ändamål. Det finns två användbara tekniker 
som kan användas var för sig eller i kombination, enkät och intervju (Wiedersheim-Paul, 
Eriksson & Aronsson, 1978). 
 

4.5.1 Litteraturstudie 
 
Innan vår empiriska undersökning gjorde vi en litteraturstudie för att få förförståelse för det ämne 
vi valt att skriva om. Även under arbetets gång samlade vi kontinuerligt in sekundärdata i form 
av litteratur och artiklar då behov uppstod. Relevant litteratur togs fram med hjälp av Luleå 
Universitetsbiblioteks söksystem, Lucia. Vi har också besökt Luleås statsbibliotek för att få tillgång 
till ytterligare information. De sökord vi använde oss av var bland annat förändringsarbete, 
organisationsförändring, konflikter, konflikthantering. Eftersom det finns många böcker om 
konflikter och förändringsarbete sorterade vi ut de som vi ansåg vara mest relevanta för vårt syfte, 
det vill säga kombinationen av de båda. Dock har inte alla böcker valts ut med hjälp av de 
sökträffar söksystemen genererade. Vi har även använt oss av en bok som vi tidigare haft som 
kurslitteratur på A-nivån i organisation eftersom vi redan visste att denna bok innehöll teorier 
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som var relevanta för oss. Vidare har det genom våra åtskilliga samtal med Jan Norman 
framkommit teorier som är nödvändiga för vårt arbete och därigenom har vissa bokval fallit sig 
naturligt. För att få detaljerad information om det förändringsarbete vi ville undersöka har vi 
även studerat en rapport som sammanställts av NLL om de senaste årens omorganiseringar. 
Denna rapport beställde vi direkt från Landstingshuset i Luleå varefter den levererades till oss via 
post. 
 

4.5.2 Intervju 
 
Vi valde personlig intervju som frågemetod för att kunna skapa en relation till våra respondenter. 
Genom personliga intervjuer kunde vi ställa svårare frågor och även följdfrågor i de fall vi ansåg 
att det var nödvändigt. Därigenom kunde eventuella frågetecken och missförstånd redas ut. Innan 
intervjuerna genomfördes hade vi i förväg utformat två olika intervjuguider, en för 
projektledaren och en för vår gruppintervju med fackförbunden (se bilaga 1 och 2). Intervjun 
med projektledaren genomfördes i respondentens arbetsrum på Landstingshuset för att vi 
därigenom skulle kunna få tillgång till eventuell dokumentation som var av intresse för oss. Den 
sammanlagda tiden för våra två intervjuer med projektledaren uppgår till cirka två timmar och 
trettio minuter. Det material vi fick ta del av bestod av overheadbilder som projektledaren använt 
sig av i informationssyfte under förändringens gång. Dessa dokument hade vi stor nytta av vid 
sammanställningen av den administrativa omorganisationen för att klargöra hur 
förändringsprocessen såg ut.                    
 
Eftersom det var några år sedan den administrativa omorganisationen genomfördes så ansåg vi att 
det var lämpligt att genomföra intervjuerna med de fackliga organisationerna i form av en 
gruppintervju. Därigenom skulle det vara lättare för respondenterna att komma ihåg 
förändringsprocessen och tillsammans måla upp en mer rättvis bild. Vi har låtit en person från 
varje facklig organisation representera sin fackliga organisation och dess synpunkter. Tidpunkten 
för gruppintervjun var avsedd att bestämmas via e-post. Det gick till så att vi via e-post sände ut 
ett flertal datum och tider för intervjuer där var och en sedan fick boka in sig då de hade 
möjlighet. Denna metod visade sig dock inte vara den mest lämpade då svar endast erhölls av två 
personer. Därför fick vi istället ringa upp personerna för att bestämma tid. För att underlätta 
samordningen valde vi att genomföra intervjun i en lokal i Landstingshuset som alla var bekanta 
med. Gruppintervjun tog cirka en timme och trettio minuter.  
 
Vi har även använt oss av telefonintervjuer som datainsamlingsmetod, detta för att ställa 
kompletterande frågor och dessutom klargöra uppgifter vi fått under de intervjuer som tidigare 
genomförts. Telefonintervjuerna har genomförts med projektledaren och representanten från 
SFKT eftersom detta fackförbunds medlemmar främst berördes av omorganisationen. Den 
sammanlagda intervjutiden vid de två telefonintervjuerna uppgår till 30 minuter. 
 

4.6 Metodproblem 
 
I samband med vetenskapliga undersökningar kan problem uppstå. Innan slutsatser kan dras måste 
därför en bedömning göras av insamlad data för att fastställa om undersökningens 
problemställning belysts rättvist (Winter, 1992).  
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4.6.1 Validitet  
 
Validitet är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) ett mätinstruments förmåga att mäta det 
som är avsett att mäta. Om till exempel en modell kan tolkas på olika sätt anses den ha låg 
validitet. Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, för om ”instrumentet” inte mäter 
det som avses spelar det ju ingen roll om själva mätningen är bra. Vi är medvetna om att 
arbetsgivaren kan ha gett oss en förskönad bild av de konflikter som uppstod men vi tror att 
informationen från fackförbunden har bidragit till att vi fått en rättvis bild. De fackförbund vars 
medlemmar som främst berördes av omorganisationen var SKTF och SACO medan Kommunals, 
Sif:s och Vårdförbundets medlemmar var inblandade av mindre omfattning. Därför anser vi att 
bortfallet av Vårdförbundet och Sif inte har påverkat vår undersökning i någon större 
utsträckning. 
 

4.6.2 Reliabilitet 
 
Ytterligare ett krav som kan ställas på mätinstrumentet är reliabilitet. Begreppet reliabilitet 
innebär att mätinstrumentet ska vara tillförlitligt och stabilt i sina utslag. För hög reliabilitet krävs 
att metoden eller angreppssättet är oberoende av undersökare och undersökta enheter. Detta 
innebär att olika undersökare genom att använda sig av samma mätinstrument ska få fram samma 
resultat. Mätfel kan uppstå på olika sätt. Vid primärdata kan mätfel uppstå genom respondentfel, 
vilket innebär att respondenten inte kan eller inte vill ge riktiga svar. Intervjuareffekt är 
ytterligare ett exempel. Mellan intervjuare och den som blir intervjuad uppstår det alltid någon 
form av samspel och det kan resultera i snedvriden information (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2001).  
 
Innan den personliga intervjun och gruppintervjun genomfördes lät vi Jan Norman läsa igenom 
intervjuguiderna och ge sina synpunkter på eventuella ändringar, varefter vissa justeringar 
gjordes. Vid intervjun med projektledaren förde vi båda anteckningar för att i efterhand kunna 
försäkra oss om att svaren uppfattats rätt. Vid gruppintervjun med representanterna från tre av de 
inblandade fackförbunden spelade vi in intervjun för att aktivt kunna lyssna och ställa följdfrågor. 
Genom detta försökte vi minska risken för missförstånd och förväxlingar, allt detta för att försöka 
höja uppsatsens reliabilitet. I detta syfte återsände vi även de svar vi sammanställt via e-post för att 
därigenom försäkra oss om att vi uppfattat dem rätt. Innan intervjuerna hade vi dessutom e-postat 
intervjuguiderna för att respondenterna skulle kunna förbereda sig på frågorna och därmed ge så 
genomtänkta svar som möjligt. Sammanställningen av intervjumaterialet genomfördes sedan 
omedelbart efter intervjun för att vi då hade allt färskt i minnet.  
 
Eftersom begreppet konflikter kan ha en negativ klang och ofta är känsligt för företag, insåg vi att 
det vid personliga intervjuer kan vara svårt att ställa vissa frågor. Vi har därför försökt formulera 
frågorna så att respondenterna inte ska uppfatta dem som stötande och använt oss av öppna 
svarsalternativ så att de kunde svara med egna ord. Frågorna besvarades heller inte i någon 
inbördes ordning, i vissa fall gav respondenten ett svar som innefattade flera frågor. 
 
Vid en gruppintervju finns alltid en risk för att respondenterna kan komma att påverka varandras 
svar, vilket vi även var medvetna om då vi valde denna intervjuform. På grund av att det var 
några år sedan omorganisationen genomfördes anser vi dock att denna metod var mest lämplig 
eftersom respondenterna skulle ha lättare att minnas alla detaljer om intervjun genomfördes i 
grupp.  
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5 EMPIRI 
 

 detta kapitel görs en kort presentation av vårt undersökta företag och en beskrivning av det 
förändringsarbete som vi valt att studera. Vi gör även en kort presentation av de berörda fackförbund 

som deltagit i vår undersökning. I empirikapitlet redovisar vi materialet från våra intervjuer med 
projektledaren i NLL och de fackliga representanterna från respektive fackförbund. Empirikapitlet är 
uppbyggt utifrån dessa intervjuer samt en rapport om vårt valda företags senaste omorganisationer.  
 

5.1 Företagsbeskrivning 
 
Företaget som vi har valt att studera är Norrbottens Läns Landsting (NLL). Med drygt 8000 
anställda, varav cirka 6500 som arbetar inom hälso- och sjukvården, är detta länets största 
arbetsgivare. NLL:s huvuduppgift är att erbjuda norrbottningarna hälso- och sjukvård samt 
tandvård. Även regional utveckling inom kultur, utbildning och näringspolitik ingår i 
landstingets verksamhet. (www.nll.se) 
 

5.2 Utmaningen 
 
I juni 1998 ålades landstingsstyrelsen att omedelbart inleda en översyn av NLL:s verksamhet med 
syfte att kartlägga möjliga besparingsområden. Orsaken grundade sig på faktorer som ett 
krympande antal medborgare, minskad tillgång till kompetent och utbildad personal, ökad 
medelålder, ett minskat skatteunderlag samt minskade inkomster från staten. Även den snabba 
utvecklingen av medicinsk kunskap och teknik var bidragande orsaker. Genom 
organisationsöversynen skulle landstingsstyrelsen ge förslag till hur dessa utmaningar skulle 
bemötas och försöka identifiera vilka konsekvenser de skulle få för vårdens organisation och 
verksamhetsinnehåll. Det gällde att försöka hitta möjliga besparingsåtgärder för det ekonomiska 
underskottet som 1998 hade beräknats till 230 miljoner kronor. Översynen skulle ske i en 
process där anställda, samtliga politiska partier, fackliga organisationer och medborgare skulle 
delta. 
 
Projektet fick arbetsnamnet Utmaningen och en projektgrupp tillsattes för att arbeta med 
projektet under hösten 1999 och våren 2000. Resultaten från utmaningen indikerade bland annat 
på att en gemensam styrning och ledning i ett länsperspektiv inom samtliga sektorer kunde vara 
en viktig åtgärd. Landstingsstyrelsens uppdrag kom då att utvidgas till en översyn av hela NLL:s 
politiska- och driftsorganisation. Arbetet med denna översyn organiserades i två projekt som 
pågick parallellt under hösten 2000.  
 
Uppdraget att se över driftorganisationen genomfördes i projektform med fem personer i 
projektgruppen. Resultatet presenterades den 25 oktober 2000. Under arbetets gång fanns även 
en politisk referensgrupp med landstingsråd och oppositionsråd, en referensgrupp med tjänstemän 
och en facklig referensgrupp med i arbetet. Huvuduppdraget var den nya driftsorganisationen 
och som delprojekt skulle en ny administrativ organisation tas fram. Kraven för den nya 
administrativa organisationen formulerades i följande punkter: 
 
• Helhetssyn, samverkan och flexibilitet 
• Fokus på styrning/ledning 
• Ökat koncerntänkande, gemensamma uppgifter skulle utföras på ett ställe 
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• Tydligt funktionsansvar i hela organisationen 
• Kostnaderna skulle sänkas med minst 25 miljoner kronor totalt 
 
Av NLL:s samtliga 8000 anställda var det ungefär 400 som berördes av den administrativa 
omorganisationen. Resultatet av denna omorganisation blev bland annat ett webbaserat system 
för löner, elektronisk fakturahantering, omplaceringar och färre anställda i den administrativa 
organisationen. I den nya organisationen skulle det endast finnas omkring 320 tjänster. När det 
gällde personalavvecklingen satsade NLL först och främst på att minska personalen genom 
frivilliga avgångar, såsom pension, avgångsvederlag och studiebidrag. För att behålla de anställda 
som de ansåg var bäst lämpade för tjänsterna i den nya organisationen tillämpades inte principen 
sist in först ut. All återstående personal sades istället upp på grund av omorganisation. De tjänster 
som funnits i den gamla organisationen omarbetades och kravprofiler formulerades för de nya 
tjänsterna. De som varit anställda i den gamla organisationen fick sedan söka de nya tjänsterna. 
Det är de konflikter som uppstod i samband med detta förändringsarbete som vi har valt att titta  
närmare på. 
 

5.3 Intervju med projektledaren 
 
Vi har intervjuat projektledaren för den administrativa omorganisationen som genomfördes på 
NLL. Då projektledaren var en av de mest betydelsefulla personer som var inblandade i 
förändringsarbetet har vi låtit honom representera arbetsgivarens åsikter i vår rapport. 
 

5.3.1 Konflikter som uppstod vid omorganisationen 
 
Projektledaren menade att inte ens det mest välplanerade förändringsarbetet är genomförbart utan 
att det uppstår konflikter. Han var därför redan vid det administrativa förändringsarbetets början 
väl medveten om att det skulle kunna uppstå konflikter. Trots att den administrativa 
omorganisationen innebar stora förändringar anser projektledaren att det uppstått färre konflikter 
än vad de hade förväntat sig. Det var särskilt kring personalreduceringen som fler konflikter hade 
förväntats uppstå.  
 
De konflikter som uppstod mellan NLL och inblandade fackförbund hade i stor utsträckning att 
göra med dimensioneringen av den nya administrativa organisationen menade projektledaren. 
Arbetsgivaren och fackförbunden var oense om hur många tjänster som egentligen krävdes för att 
den nya organisationen skulle fungera. Exempelvis uppstod diskussioner kring hur många 
löneförättare som behövdes till verksamheten i Boden. Fackförbunden hävdade i detta fall att det 
antal tjänster arbetsgivaren föreslagit inte var tillräckligt för att organisationen skulle kunna 
fungera på ett bra sätt. Likaså förekom konflikter kring arbetsmiljön såsom hur man skulle sitta, 
vilket utrymme som behövdes och även hur lokalerna skulle disponeras, allt för att få en så bra 
arbetsmiljö som möjligt. Även konflikter kring teknik och it uppstod. Det som då diskuterades 
var om tekniken verkligen kunde ha förmågan att göra de saker som tidigare gjorts med 
mänskliga resurser. De mest svårlösta konflikterna var dock de som hade med bemanningen att 
göra då de människor som inte fick det jobb de ville ha eller inte fick något jobb alls mådde 
väldigt dåligt av detta, menade projektledaren.   
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5.3.2 Konflikthantering i samband med omorganisationen 
 
För att undvika onödiga konflikter som skulle försvåra förändringsarbetets genomförande så var 
processen enligt projektledaren välplanerad. Uppdraget som lades fram var tydligt utformat för att 
inga oklarheter skulle uppstå kring vad som skulle göras, vem som skulle göra det, vilken 
tidsperiod det rörde sig om eller hur man skulle gå tillväga. Trots ett tydligt utformat uppdrag 
uppstod ändå frågor under omorganisationens gång. Dessa frågor försökte projektledaren att 
bemöta på bästa sätt genom att bland annat kontinuerligt besvara de anställdas frågor via NLL:s 
hemsida. Det var hela tiden en och samma person som besvarade frågorna och därigenom kunde 
risken för att lämna dubbla budskap undvikas. 
 
Någon strategi för konflikthantering hade inte lagts upp innan förändringsarbetet med den nya 
administrativa organisationen startade. Projektgruppen var dock medveten om att de genast 
skulle behöva ta tag i uppkomna konflikter samt att en rak, tydlig och öppen dialog var den 
viktigaste åtgärden för att undvika konflikter.  
 
Det var projektledaren som hade det största ansvaret för att hantera uppkomna konflikter. Något 
behov av att ta in externa konsulter ansåg projektgruppen aldrig vara nödvändigt eftersom 
projektledaren tog tag i de konflikter som uppstod. De konflikter som uppstod mellan 
fackförbunden och arbetsgivaren löstes många gånger med hjälp av arbetsgrupper. Det gick till så 
att om fackförbunden tyckte att projektgruppen hade för lite underlag för att fatta ett visst beslut 
så tillsatte projektgruppen en arbetsgrupp för att få fram mer fakta i det aktuella fallet. 
Arbetsgruppen fick då analysera och göra en grundligare förundersökning innan förslaget kunde 
tas upp igen i nya förhandlingar. Kunde parterna fortfarande inte komma överens fattade 
projektledaren det avgörande beslutet för vilket förslag som efter förhandling skulle läggas fram 
för landstingsdirektören och politikerna. Detta var till exempel ett förfaringssätt som var aktuellt i 
konflikten med dimensioneringen. De konflikter som uppstod kring bemanningen löstes genom 
samtal mellan berörda personer och projektledaren ofta med en facklig representant närvarande. I 
något fall gavs stöd med psykolog.   Arbetsmiljökonflikterna samt IT-konflikten hanterades 
genom överläggningar mellan fackförbunden och arbetsgivaren. Dessa frågor togs aldrig upp i 
förhandling eftersom det inte ansågs nödvändigt. 
 
Projektledaren menar att fackförbundens synpunkter regelbundet togs emot genom möten med 
de fackliga organisationerna. De behov och åtgärder som inte blev tillgodosedda på grund av 
tidsbrist listades på en så kallad 70-lista. Dessa skulle tas tag i senare då det inte fanns tid att ta tag 
i dessa för stunden. Det var enligt projektledaren planerat att cheferna i den nya organisationen 
skulle hantera dem, vilket också har skett tillade projektledaren.  
 
Risken fanns att de projektansvariga inte skulle bli så omtyckta och att ett fortsatt arbete i den 
nya organisationen skulle försvåras efter det att förändringsarbetet var över. Arbetsgivaren vidtog 
därför medvetet vissa åtgärder. Exempelvis undveks detta problem genom att bland annat välja en 
person som projektledare som ändå skulle gå i pension efter omorganisationen. En annan 
medveten åtgärd var att låta projektledaren vara den som tog de avgörande besluten. Därmed fick 
de i projektgruppen som skulle vara kvar i den nya organisationen en neutral ställning i projektet. 
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5.3.3 Resultatet av konflikthanteringen 
 
Enligt projektledaren förekom det inte några konflikter som saboterade eller fördröjde den 
administrativa omorganisationen. Han anser att det var på grund av den omedelbara hanteringen 
av frågor och problem som det inte uppstod några sådana konflikter.  
 
När det gäller utfallet av konflikten kring dimensioneringen, det vill säga hur många tjänster som 
det egentligen skulle finnas i den nya organisationen, blev resultatet att några tjänster tillkom. 
Arbetsmiljökonflikterna och teknikkonflikterna var enligt projektledaren av så begränsad art att 
det inte skulle leda till några problem för parterna att lösa dessa tillsammans.  
 

5.4 Beskrivning av berörda fackförbund 
 
Av de fem fackförbund som berördes av den administrativa omorganisationen i NLL har tre 
deltagit i vår gruppintervju. Dessa fackförbund är SKTF, SACO och Kommunal. 
 
SKTF betyder Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. Detta är ett fackförbund för tjänstemän. 
Fackförbundet organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund 
inom många yrken i kommun, landsting, kommunala bolag, stiftelser, kooperativ, religiösa 
församlingar samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning. (www.sktf.se)Ungefär 
300 av SKTF:s medlemmar berördes av den administrativa omorganisationen i NLL. SKFT var 
därmed det fackförbund som hade flest berörda medlemmar.  
 
Det var ungefär 70 av SACO:s medlemmar som var involverade i förändringsarbetet på NLL. 
SACO är förkortningen för Sveriges Akademikers Centralorganisation. SACO består av 26 
självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examensgrupper, 
exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier. 
(www.saco.se) 
 
Kommunals medlemmar arbetar i mer än hundra olika yrken inom vård, skola, omsorg, 
kollektivtrafik, teknisk service och lantbruk. Ungefär 15-20 av Kommunals medlemmar berördes 
av den administrativa omorganisationen i NLL. (www.kommunal.se) 
 

5.5 Gruppintervju med fackförbunden 
 
För att få ta del av fackförbundens åsikter har vi intervjuat en representant från SKTF, en 
representant från SACO och en representant för Kommunal. Dessa representanter har vi låtit 
representera sitt fackförbunds åsikter i de frågor som berörde konflikthanteringen i samband med 
den omorganisation vi valt att studera. 
 

5.5.1 Konflikter som uppstod vid omorganisationen 
 
Vid vår gruppintervju med de fackliga representanterna framkom det att de tyckte att 
omorganisationen genomdrevs med färre konflikter än vad de hade förväntat sig. De ansåg också 
att den största orsaken till konflikterna var det faktum att inga pengar tillsattes för 
genomdrivandet av omorganisationen.  



Analys 

 22 

En av de konflikter som uppstod var enligt fackförbunden löneförhandlingskonflikten. Denna 
konflikt uppstod på grund av att det endast var ett fåtal personer som fick möjlighet till 
löneförhandling. Enligt fackförbunden borde det ha förekommit fler löneförhandlingar. De 
tyckte att arbetstagarna hade rätt till det eftersom omorganisationen inte bara innebar väsentligt 
förändrade arbetsuppgifter utan även en väsentligt förändrad arbetsbörda. Arbetsgivaren däremot 
ansåg enligt fackförbunden att arbetsuppgifterna inte alls hade förändrats av väsentlig art och att 
löneförhandling därför inte var nödvändigt.  
 
I samband med att vissa personer blev hänvisade till arbete på annan ort uppstod konflikter kring 
vad som var skälig ersättning för pendlingskostnader, flyttningskostnader, och 
omställningskostnader överhuvudtaget. Kring detta fanns också bekymmer om vem som skulle få 
ersättning och vem som inte skulle få. Det uppstod även konflikter kring hur många tjänster det 
skulle finnas i den nya administrativa organisationen. Fackförbunden tyckte att den nya 
administrationen skulle kräva fler tjänster än vad arbetsgivaren tyckte. De konflikter som uppstod 
kring de nya tjänsterna som arbetades fram grundade sig framför allt i det faktum att personer inte 
fått något av de jobb som de lämnat intresse för, utan ett helt annat.  
 
De arbetsmiljökonflikter som uppstod rörde bland annat de administratörer som är 
arbetsmiljöansvariga. Till skillnad från arbetsgivaren tyckte fackförbunden att de skulle finnas kvar 
eftersom ett borttagande av dessa skulle innebära att arbetsmiljöfrågor skulle komma i 
skymundan.  
 
De mest svårlösta konflikterna låg enligt fackförbunden kring kompetensen. En del anställda blev 
förflyttade till arbetsuppgifter som gravt skiljde sig från vad de hade gjort tidigare och då uppstod 
konflikter kring om deras kompetens var tillräcklig för det nya området. Fackförbunden ansåg i 
vissa fall att arbetsgivaren tillsatt en arbetstagare som inte hade den kompetens som krävdes för 
den specifika befattningen. Andra konflikter som berörde kompetensen var 
handplockningskonflikterna. Fackförbunden upplevde i vissa fall att arbetsgivaren handplockade 
sin personal. Anledningen till detta var att de inte tyckte att person som arbetsgivaren anställt 
hade den kompetens som fastställts i kravprofilen.  
 

5.5.2 Konflikthantering i samband med omorganisationen  
 
Hanteringen av konflikter har i många fall varit i stort sett obefintlig enligt fackförbunden. Vid 
ett flertal tillfällen var det först efter påtryckningar från fackförbunden som konflikter togs tag i 
och de anställda kände sig många gånger förbigångna, menade fackförbunden. Till exempel i 
fallet med de arbetsmiljöansvariga upplevde fackförbunden att de inte fick möjlighet att framföra 
sina synpunkter eftersom arbetsgivaren tog beslutet om de skulle finnas kvar eller inte på egen 
hand. Detta kunde denne göra genom rätten att leda och fördela arbetet. Det genomfördes enligt 
fackförbunden inga löneförhandlingar eftersom arbetsgivaren inte ansåg att det fanns någon 
anledning till det eftersom de inte betraktade  arbetsuppgifterna som väsentlig förändrade. 
 
Enligt fackförbunden togs aldrig kompetenskonflikterna upp i förhandling men de menade att de 
fick framföra sina åsikter i de överläggningar som genomfördes i samband med dessa konflikter. 
Även om fackförbunden många gånger ansåg sig förbigångna av arbetsgivaren fanns det givetvis 
konflikter som hanterades bra, även om de anser att dessa hörde till undantagen. De konflikter 
som hanterades bra var då arbetsgivaren var villig att sätta sig ner och diskutera kring en lösning 
som var godtagbar för alla inblandade parter. Konflikterna som handlade om hur många tjänster 
som skulle finnas i den nya organisationen var en av de konflikter som löstes genom förhandling 
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enligt fackförbunden. Ytterligare ett exempel är enligt fackförbunden de konflikter som uppstod 
i samband med de merkostnader som den nya organisationen innebar för arbetstagarna.  
 
Fackförbunden hävdade att de inte alltid fick vara med och bestämma hur den nya 
organisationen skulle se ut eftersom arbetsgivaren redan hade ett färdigt förslag. Förutsättningarna 
var mer spikade än flexibla, ansåg de, och därmed fanns inget utrymme för deras synpunkter, 
något som de enligt lagen om medbestämmande har rätt till. Dock menade fackförbunden att 
detta inte är ovanligt utan att det alltid är så att ett beslut kommer uppifrån utan något 
förhandlingsläge. Fackförbunden ville betona att det i detta sammanhang fanns ett 
samverkansavtal. Enligt avtalet var det meningen att fackförbunden skulle vara med i hela 
processen från början till slut. Men så blev inte fallet hävdade de, till exempel var de handläggare 
som skulle hålla i utredningen redan utsedda. Det fanns inget utrymme till diskussioner hur vida 
de tyckte det var en lämplig person eller om förslag fanns på någon annan person. Det var tydligt 
vilken väg de skulle gå, hur de tänkte gå tillväga, vilka tidsperioder det rörde sig om och vilket 
resultat de skulle nå. Det fanns heller inte möjlighet till att komma till några alternativa resultat 
att tjäna pengar eller spara pengar, ansåg fackförbunden. 
 
Enligt fackförbunden är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för hanteringen av konflikter. 
Eftersom landstingsdirektören har fullständigt mandat är denne ytterst ansvarig. I samband med 
den administrativa omorganisationen hade Sören Jansson huvudansvaret för handläggningen av 
omorganisationen medan proffsadministratörer i form av personalchef och förhandlingschef skulle 
förhandla. I slutänden var det ändå Sören Jansson som fick gå in och sköta förhandlingarna 
eftersom det inte fungerade. Enligt fackförbunden handlade det om stora brister från 
arbetsgivarens sida eftersom de personer som ansvarade för förhandlingen inte hade tillräckligt 
med mandat för att fatta beslut. Av den orsaken var de hela tiden tvungna att återkomma med 
svaren i efterhand då de tillfrågat personer som hade rätt att ta beslut.  
 
Fackförbunden påpekade att även de givetvis hade ansvar för en del av konflikthanteringen. Det 
var främst SKTF som tog tag i konfliktsituationer eftersom det var deras medlemmar som 
framförallt berördes av omorganisationen. Innan förhandlingar i konflikter inleddes brukade dock 
fackförbunden prata igenom den aktuella situationen för att de skulle vara medvetna om 
varandras ställningstaganden.  
 
Fackförbunden anser att arbetsgivaren borde ha använt sig av företagshälsovård och extern hjälp. 
Detta var också något som SACO krävde men NLL vägrade eftersom det var för dyrt hävdade 
fackförbunden. Ytterligare en anledning till att en extern konflikthanterare inte togs in var att 
den person som SACO förespråkade ansågs vara för vänligt inställd till fackförbunden. Vidare har 
SKTF förespråkat att en eftervårdsorganisation skulle tillsättas för att utvärdera omorganisationen 
och även för att hantera kvarliggande konflikter. Enligt fackförbunden har arbetsgivaren lovat att 
detta ska ske inom ett och ett halvt till två år men fackförbunden vill att utredningen ska sättas in 
tidigare. Avslutningsvis bör kring konflikthanteringen nämnas att fackförbunden menade att det i 
samband med omorganisationen inte förekom några konflikter som gick vidare till central nivå. 
 

5.5.3 Resultatet av konflikthanteringen 
 
Fackförbunden ansåg att utfallen av konflikterna i många fall upplevts som otillfredsställande. 
Exempelvis tycker de att arbetsgivaren misslyckats i hanteringen av de konflikter som hade med 
arbetsmiljön att göra. När de arbetsmiljöansvariga togs bort var det tänkt att enhetscheferna skulle 
utföra även detta arbete. På grund av tidsbrist hos enhetscheferna menar fackförbunden att det nu 
inte finns någon som hanterar sådana frågor vilket de anser har försämrat arbetsmiljön väsentligt.  
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Resultatet av de förhandlingar som inleddes i hur många tjänster den nya organisationen skulle 
innehålla blev enligt fackförbunden att ett fåtal tjänster tillkom. Konflikthanteringen av 
dimensioneringskonflikterna resulterade i att en del av den personal som blev uppsagd fortfarande 
går på vikariat. Enligt fackförbunden kommer dessa snart att återanställas genom lagen om 
anställningsskydd. Kompetenskonflikterna som uppstod på grund av att en del inte fick något av 
de arbeten de sökt ledde i många fall till sjukskrivningar. Orsaken till detta var enligt 
fackförbunden att personer omflyttats mot sin vilja och därmed placerats i arbetsmiljöer där de 
inte passat.  Ett annat resultat av omorganisationen är att personer blivit förflyttade från ett 
kompetensområde till ett helt annat där de absolut inte har någon kompetens, menade 
fackförbunden. Dessa personer har då känt sig utfrysta och i vissa fall mobbade. Ett annat stort 
problem som omorganisationen lämnade efter sig var det faktum att den personal som verkligen 
hade rätt kunskap löstes ut ur organisationen utan att man försäkrat sig om att den nya personalen 
verkligen hade den kompetens som krävdes. På vissa ställen fanns det därför bara nytt folk och på 
så sätt ingen som kunde berätta hur arbetet skulle utföras eller hur det hade gått till förut. 
 
På grund av att arbetstagarna i NLL inte längre känner att detta är någon trygg arbetsgivare 
menar fackförbunden att det är många personer som aktivt söker andra jobb och många som inte 
har tänkt stanna i organisationen. En stor del av den kvalitativa personalen försvinner därmed, det 
vill säga den personal som har den kompetens som krävs för de olika befattningarna och som 
därför verkligen skulle behöva vara kvar i organisationen. Känslan av en god tillhörighet till 
arbetsplatsen finns inte längre kvar. Detta är också ett resultat av hur konflikterna hanterades 
menade fackförbunden. Dessutom hävdade de att det inte längre finns någon status i att jobba 
med personalfrågor. Ytterligare konsekvenser är att det finns staber som har för lite att göra och 
det finns de som har alldeles för mycket att göra. Det finns också handläggare som inte arbetar 
med det som de ska arbeta med utan de gör andras arbetsuppgifter, vilket från ledningen sida 
tolkas som att de inte har tillräckligt att göra menade de.  
 
Enligt fackförbunden var det för mycket stök och för mycket konflikter som uppstod med 
anledning av att lönekonflikterna inte hanterades. En av dessa lönekonflikter grundade sig i det 
faktum att det uppstod löneskillnader mellan personal med samma befattningar på upp till 14.000 
kronor per månad. Orsaken till detta var att tidigare personalchefer tog med sig sin månadslön in 
i den nya organisationen till en befattning som nu benämndes personalspecialist. En del av de 
före detta personalassistenterna blev också personalspecialister och även dessa tog med sig sina 
tidigare månadslöner. Därmed fanns det i den nya organisationen personal som utförde samma 
arbetsuppgifter med olika löner. Då kan det inte bli arbetsro på arbetsplatsen menade 
fackförbunden. På grund av den dåliga hanteringen av många konflikter uppstod ett klimat i 
organisationen som gjorde att personalen efter omorganisationen sökte sig till andra arbetsplatser.  
Fackförbunden menade att det idag inte längre finns kvar någon historia till varför organisationen 
ser ut som den gör eftersom både personalchef och andra specialister har försvunnit ut ur 
organisationen. Resultatet av konflikthanteringen kring dimensioneringen ledde till att cirka tre 
stycken tjänster tillkom. Gällande pendlingsbidrag, det vill säga det bidrag personer fick för de 
merkostnader som uppstod på grund av att de fick jobb på annan ort, blev utfallet att 
arbetsgivaren beslutade att utbetala ett månatligt bidrag på 3000 kronor under ett år som 
omställningskostnad. Dock gällde detta endast de som pendlade från Gällivare, Kiruna och Piteå. 
 
Enligt fackförbunden finns det fortfarande konflikter som inte är lösta, däribland medlemmar som 
fortfarande är sjukskrivna. För att utfallet av konflikthanteringen skulle ha blivit bättre menar 
fackförbunden att vissa saker hade kunnat skötas på ett annat sätt. Arbetsgivaren hade till exempel 
kunnat använda sig av lagen om medbestämmande så att fackförbunden därigenom hade fått vara 
med vid utformningen av uppdraget. Fackförbunden tyckte också att de anställda borde ha fått 
vara med i processen och bestämma hur det skulle vara.  
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6 ANALYS  
 

 detta kapitel utförs en analys av det empiriska materialet som ställs mot den teoretiska referensramen 
som återfinns i kapitel två. Därefter kommer vi att redovisa de kopplingar vi ser mellan teoretiska 

referensramen och empirin. 
 

6.1 Strategier vid hanteringen av intressekonflikterna 
 
Utifrån det material som framkom vid våra intervjuer har vi analyserat de olika 
intressekonflikterna och framförallt dess hantering för att göra en bedömning av vilken typ av 
strategi som använts. I vissa fall har vi gjort bedömningen att fler än en strategi använts vid 
hanteringen av en och samma konflikt. 
 

6.1.1 Makt- och tvångsstrategier 
 
Fackförbunden hävdade att de vid ett flertal tillfällen inte fick möjlighet att framföra sina 
synpunkter i olika frågor. Exempelvis menade fackförbunden att arbetsgivaren ensam beslutade 
att de arbetsmiljöansvariga skulle tas bort, vilket de kunde göra utifrån den rätt denne har att leda 
och fördela arbetet. En annan konflikt som fackförbunden ville lyfta fram var den så kallade 
löneförhandlingskonflikten. Denna grundade sig i att fackförbunden och arbetsgivaren var oense 
om huruvida arbetstagarna i och med omorganisationen fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter, 
något som i så fall berättigade dem till löneförhandlingar. Fackförbunden menade att så var fallet 
medan arbetsgivaren hävdade motsatsen. I denna konflikt inleddes aldrig några förhandlingar 
eftersom arbetsgivaren inte tolkade arbetsuppgifterna som väsentligt förändrade. 
 
Arbetsgivaren utnyttjade alltså i dessa fall sin rätt att leda och fördela arbetet vilket resulterade i att 
konflikterna aldrig gick till förhandlingar mellan parterna. Detta kan kopplas till Olssons (1988) 
resonemang om makt- och tvångsstrategier. Vid en förändring som kommer uppifrån menar 
Olsson (1988) att  makt- och tvångsstrategier kan handla om hot och uteslutning eller indragning 
av förmåner. Eftersom arbetsgivaren ensam tog beslut i dessa frågor anser vi att det rör sig om så 
kallad uteslutning och därmed användes makt- och tvångsstrategier. Fackförbunden menade att 
detta förfaringssätt inte är ovanligt utan att det alltid är så att ett beslut kommer uppifrån utan 
något förhandlingsläge. 
 
Olsson (1988) hävdar att konflikten inte ”löses” genom makt- och tvångsstrategier utan snarare 
inkapslas vilket vi ser indikationer på i dessa fall. Det missnöje som hanteringen i dessa fall orsakat 
ligger kvar vilket enligt fackförbunden resulterat i att det finns arbetstagare som inte längre 
känner att de har en trygg arbetsgivare.  
 

6.1.2 Samverkansstrategier 
 
De konflikter som rörde kompetensen i den nya organisationen togs enligt fackförbunden och 
projektledaren upp i överläggningar där båda parter fick framföra sina åsikter. Även i de 
konflikter som handlade om IT, det vill säga om hur tekniken skulle kunna göra det som tidigare 
gjorts med mänskliga resurser, var detta det tillvägagångssätt som de använde sig av. I dessa fall 
diskuterade de tillsammans fram till en lösning som var godtagbar för alla inblandade parter vilket 

I 
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kan jämföras med Olsson (1988) och Malténs (1998) beskrivning av samverkansstrategier. 
Författarna menar att samverkansstrategier innefattar metoder och strategier där parterna genom 
samordnade handlingar försöker finna lösningar på konflikterna.  
 
I samband med att vissa personer blev hänvisade till arbete på annan ort uppstod merkostnader 
såsom pendlings-, flyttnings- och omställningskostnader. Vid vår gruppintervju med 
fackförbunden framkom det att det även funnits konflikter kring detta, bland annat gällande vad 
som var skälig ersättning och vem som skulle få ersättning. I dessa fall inleddes förhandlingar 
mellan fackförbunden och arbetsgivaren för att hantera konflikterna. Även detta stämmer överens 
med Olsson (1988) och Malténs (1998) resonemang om samverkansstrategier. De menar att just 
förhandlingar är en typ av samverkansstrategi där parterna utifrån givna möjligheter försöker hitta 
ett alternativ som båda kan acceptera. 
 
Projektledaren tog vid vår intervju upp att konflikter uppstod kring bemanningen då personer 
inte fick det jobb de lämnat intresse för eller inget jobb alls. Detta löstes enligt arbetsgivaren 
genom samtal mellan berörda personer och projektledaren, ofta med en facklig representant 
närvarande. Dessutom gavs i vissa fall stöd av en psykolog. Detta kan jämföras med de öppna 
problemlösande samtal som Maltén (1998) beskriver, vilket är en form av samverkansstrategi där 
parterna gemensamt försöker finna en lösning. 
 

6.1.3 Samverkansstrategier och makt- och tvångsstrategier 
 
Konflikterna kring dimensioneringen var en konflikt som båda parter tog upp vid våra intervjuer. 
Konflikten handlade om hur många tjänster den nya organisationen skulle innefatta. 
Fackförbunden hade uppfattningen att det krävdes fler tjänster än vad arbetsgivaren förespråkade 
för att verksamheten skulle kunna bedrivas framgångsrikt. Denna konflikt togs upp i 
förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Parterna kunde dock inte enas eftersom 
fackförbunden ansåg att arbetsgivaren hade ett för bristfälligt underlag för sitt förslag. På grund av 
detta tillsattes en arbetsgrupp för att göra grundligare efterforskningar innan konflikten togs upp i 
nya förhandlingar. Detta kan jämföras med Olsson (1988) och Malténs (1998) resonemang om 
samverkansstrategier där parterna genom samordnade handlingar försöker finna lösningar på 
konflikterna. Författarna menar vidare att samverkansstrategierna förutsätter att parterna är 
beredda på att verka för en gemensam lösning vilket vi anser att parterna i detta fall strävade efter 
då de tog till sig av varandras synpunkter.  
 
Efter att frågan tagits upp i nya förhandlingar kunde parterna fortfarande inte enas vilket ledde till 
att projektledaren tog det avgörande beslutet för vilket förslag som skulle läggas fram för 
landstingsdirektören och politikerna. Detta är i linje med Olsson (1988) och Maltén (1998) som 
påpekar att det är vanligt med makt- och tvångsstrategier mellan arbetsmarknadens parter då 
förhandlingar har strandat, vilket skedde i det här fallet.  
 

6.2 Ansvar för konflikthanteringen 
 
I samband med den administrativa omorganisationen i NLL hanterades intressekonflikterna 
initialt av inblandade parter, det vill säga fackförbund och de förhandlingsansvariga. Detta är i 
linje med de Klerks (1991) resonemang om att det först och främst är de inblandade parterna i 
konflikten som ska hantera den.  
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Eftersom de förhandlingsansvariga inte hade mandat att själva fatta beslut gick det i en del 
förhandlingar inte att komma fram till en lösning.  I dessa fall gick projektledaren in och 
fungerade som förhandlingsansvarig. Detta är något som Ljungström & Sagerberg (1991) 
understryker då de menar att det i allmänhet främst är den ledningsansvarige som bär ansvaret för 
att något görs i en konfliktsituation som inte kunnat lösas av inblandade parter. Detta 
resonemang stöds även av de Klerk (1991). 
 
Fackförbunden påpekade att de anser att arbetsgivaren borde ha använt sig av extern hjälp i form 
av en konflikthanterare för att lösa de konflikter som de inte kunde enas i. Detta stöds av Olsson 
(1988) som menar att en medlare måste tas in för att förhindra att konflikten hamnar i en negativ 
spiral. Även Ellmin (1992) anser att det kan vara nödvändigt att ta in en tredje part i 
konfliktsituationen då parterna inte längre kommer någon vart i konflikten, och då någon som 
inte själv är en del av konflikten.  Fackförbunden hävdade dock att NLL ansåg att detta var för 
dyrt och att den konsult de förespråkade ansågs vara för positivt inställd till fackförbunden. 
Projektledaren menade emellertid att de från arbetsgivarens sida aldrig ansåg att det fanns något 
behov av extern hjälp. Detta kan jämföras med Ellmins (1992) resonemang om att parterna måste 
vara överens om att det finns ett behov av att ta in en tredje part, detta eftersom konflikter 
utifrån arbetsmiljölagen ska lösas genom samarbete mellan  arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Maltén (1998) hävdar dock att ett ingripande av en tredje part kan stimulera parterna till 
diskussioner, vilket i sin tur kan få dem mer positivt inställda till att lösa konflikten tillsammans 
genom att både ge och ta. Utifrån detta resonemang anser vi att en extern medlare borde tagits in 
för stimulera arbetsgivaren och fackförbunden till en gemensam lösning i de fall då konflikterna 
inte kunde lösas av dem själva.  
 
Såväl fackförbunden som arbetsgivaren hävdade att det är det arbetsgivaren som har 
huvudansvaret för hanteringen av de konflikter som uppstår. Enligt fackförbunden är 
landstingsdirektören ytterst ansvarig för konflikthanteringen eftersom denne har fullständigt 
mandat att fatta beslut.  Detta är i linje med Ellmin (1992) som påpekar att det alltid är 
arbetsgivaren som har huvudansvaret vid en konflikt. Dock menade fackförbunden att även de 
givetvis hade ett ansvar för en del av konflikthanteringen. Eftersom fackförbundet SKTF hade 
flest inblandade medlemmar var det främst de som tog tag i konfliktsituationer. För att de skulle 
vara medvetna om varandras ställningstaganden brukade de dock prata igenom den aktuella 
situationen innan förhandlingar inleddes. Detta kan närmast jämföras med de Klerks (1991) 
resonemang om att samtliga inblandade har ett ansvar för de problem som uppstår vilket även 
innebär ett ansvar för konflikthantering.   
 

6.3 Resultatet av konflikthanteringen 
 
Enligt fackförbunden har utfallen av konflikterna i många fall upplevts som otillfredsställande från 
deras sida. Exempelvis tycker de att arbetsgivaren misslyckats i hanteringen av de konflikter som 
hade med arbetsmiljön att göra, vilket har resulterat i en försämrad  arbetsmiljö. Även det faktum 
att inga löneförhandlingar inleddes har enligt fackförbunden medfört att de anställda inte kunnat 
känna arbetsro på arbetsplatsen då medarbetare med samma arbetsuppgifter haft löneskillnader 
på upp till 14 000 kronor i månaden. Ytterligare ett resultat av konflikthanteringen är att vissa 
personer tvingats sjukskrivas för att de mått så dåligt då de inte fått någon av de befattningar 
som de lämnat intresse för. Fackförbunden menade också att många arbetstagare inte längre 
känner att NLL är en trygg arbetsgivare vilket orsakat kompetensflykt och därmed har en stor 
del av den kompetens som behövs i organisationen försvunnit. Detta kan kopplas samman med 
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det resonemang Ellmin (1992) för kring destruktiva konflikter. Ellmin (1992) menar att en 
konflikt kan betraktas som destruktiv då parterna upplever att de som resultat av konflikten har 
förlorat något, vilket i många fall var den uppfattning som fackförbunden hade. Vidare menade 
fackförbunden att det många gånger var först efter deras påtryckningar som konflikter togs tag i, 
vilket gjorde att de anställda  kände sig förbigångna. 
 
Enligt Robbins (2001) är resultatet av en konflikt destruktivt då den bland annat leder till 
skadade sociala relationer. När det gäller konflikthanteringen vid den administrativa 
omorganisationen i NLL anser vi att den till viss del skadat relationen mellan arbetsgivaren och 
arbetstagarna, mycket på grund av att många arbetstagare inte längre känner sig trygg med sin 
arbetsgivare. Även Esbjörnsdotter (1994) diskuterar kring destruktiva konflikter då hon menar 
att en konflikt är destruktiv då den tillåts växa sig så stark att den styr människors beteenden. Då 
en konflikt leder till att människor tvingas sjukskrivas anser vi att den i allra högsta grad styr 
beteenden.  
 
Enligt fackförbunden var förutsättningarna vid den administrativa omorganisationen mer spikade 
än flexibla, vilket inte gav något större utrymme för deras synpunkter på hur den nya 
organisationen skulle se ut. Trots detta anser både projektledaren och fackförbunden att det 
förekom färre konflikter än förväntat. Detta kan jämföras med Olssons (1988) synpunkter kring 
destruktiva konflikter. Enligt honom är risken för att en konflikt blir destruktiv större då 
situationen är mindre strukturerad. Detta var även något som projektledaren ville framhålla. Han 
menade att det var viktigt att det var tydligt vad som skulle göras, vem som skulle göra det, 
vilken tidsperiod det rörde sig om och hur man skulle gå tillväga. Allt för att undvika onödiga 
konflikter som skulle försvåra förändringsarbetets genomförande.  
 
Även om fackförbunden många gånger ansåg sig förbigångna av arbetsgivaren så delade de 
uppfattningen att det givetvis fanns konflikter som hanterades på ett bra sätt. Detta var då 
arbetsgivaren var villig att sätta sig ner och diskutera kring en lösning som var godtagbar för alla 
inblandade parter. I konflikten om hur många tjänster som den nya organisationen skulle 
innefatta var detta det förfaringssätt som tillämpades, vilket resulterade i att några fler tjänster 
tillkom. De intressekonflikter som fanns på grund av de merkostnader som de anställda fick i 
och med att de tvingades pendla till arbetet resulterade i att ett bidrag på 3000 kronor i månaden 
utbetalades under ett års tid. I de här frågorna förhandlade sig arbetsgivaren och fackförbunden 
fram till ett resultat som båda kunde acceptera. Detta är i linje med Esbjörndotter (1994) som 
menar att en konstruktiv konflikt föreligger då parterna kan kommunicera med varandra och 
strävar efter att lösa ett problem. Såsom  Robbins (2001) anser hon att båda parter är nöjda och 
tillfredsställda med ett konstruktiv resultat, vilket parterna i stor utsträckning var i dessa fall.  
 
I konflikterna om hur datoriseringen skulle kunna ersätta det arbete som tidigare utförts av 
mänskliga resurser lyckades arbetsgivaren och fackförbunden genom överläggningar komma 
fram till en gemensam lösning utan att frågorna behövdes tas upp i förhandlingar. Detta kan 
jämföras med Robbins (2001) resonemang om att en konstruktiv konflikt leder till något bra för 
organisationen. Ett exempel han ger på konstruktiva konfliktresultat är bland annat förbättrad 
problemlösningsförmåga, vilket vi anser parterna lyckades med i detta fall eftersom de kunde lösa 
konflikten utan att den behövde gå till förhandling. Som Maltén (1998) också hävdar är 
chanserna för konstruktiv konflikthantering större om parterna frivilligt inleder dessa 
problemlösande samtal. 
 



Slutsatser 

 29 

7 SLUTSATSER 
 

 detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi dragit utifrån vår teoretiska referensram och det 
empiriska material våra intervjuer gett oss. Vi besvarar här vårt övergripande syfte genom att dra 

slutsatser om de undersökningsfrågor vi tidigare ställt.  
 
Den slutsats vi kan dra utifrån den konflikthantering som tillämpades vid den administrativa 
omorganisationen i NLL är att det förekom såväl samverkansstrategier som makt- och 
tvångsstrategier. När det gäller samverkansstrategierna så användes både problemlösande samtal, i 
form av överläggningar, och förhandlingar. I de fall arbetsgivaren ensam tagit ett beslut i en fråga 
var det tal om makt- och tvångsstrategier vilket bland annat skedde när det gällde borttagandet av 
de arbetsmiljöansvariga.  Vid en del konflikter kunde vi även se att både samverkansstrategier och 
makt- och tvångsstrategier förekom i en och samma konflikt. Det var främst i de fall då 
förhandlingarna hade strandat som arbetsgivaren genom att utöva sin makt tog det avgörande 
beslutet.  
 
När det gäller vem som hanterade uppkomna intressekonflikter så var det i första hand de 
förhandlingsansvariga som skulle hantera situationen, det vill säga inblandade parter. Eftersom 
dessa dock inte själva hade tillräckligt mandat för att ta egna beslut så var projektledaren den som 
i slutändan skötte hanteringen. 
 
Det förekom såväl destruktiva som konstruktiva resultat av de konflikter som uppstod i samband 
med den administrativa omorganisationen i NLL. Konstruktiva resultat uppstod i de fall då 
parterna genom problemlösande samtal eller förhandlingar tillsammans diskuterade sig fram till en 
lösning. När arbetsgivaren ensam tog beslut utan att tillfråga fackförbunden blev utfallet 
destruktivt. Utifrån detta är det dock svårt att dra slutsatser om den övergripande 
konflikthanteringen. Vi anser att det är svårt att få en rättvis bild av just resultatet av 
konflikthanteringen eftersom vi upplever att den bild de olika parterna ger oss inte alltid 
överensstämmer med varandra. Utifrån den information fackförbunden gav oss fick vi en bild 
som i många hänseenden uttryckte starkt missnöje kring konflikthanteringen. Från arbetsgivarens 
sida fick vi däremot en uppfattning om att konflikthanteringen överlag skötts på ett bra sätt. Den 
slutsats vi anser oss kan dra i detta sammanhang är att konflikthantering är ett känsligt ämne vilket 
är något alla de teorier vi studerat redan bekräftat. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide gruppintervju 
 
 
1. Hur blev ni informerade under omorganiseringen? Hur upplevde ni att informationen 

sköttes?  
 
2. Levde arbetsgivaren upp till lagstiftarens intentioner – om inte, på vilket sätt? 

 
3. Upplever ni att arbetsgivaren tog tillvara på era synpunkter? I så fall hur? 

 
4. Hur upplever ni att motparten agerade i en konfliktsituation? 

 
5. Vilka konflikter uppstod? Vilka var de mest centrala konflikter som uppstod? 

 
6. Vilka var de mest svårlösta konflikterna som uppstod?  

 
7. Vilka var de största orsakerna till att dessa konflikter uppstod? 

 
8. Fanns det konflikter som ni trodde skulle uppstå men som inte gjorde det? 

 
9. Hur hanterades de konflikter som uppstod? 

 
10. Vem hanterade uppkomna konflikter?  

 
11. Vem anser ni har huvudansvaret att hantera de konflikter som uppstod? 

 
12. Upplever ni att konflikterna hanterades på ett bra sätt? Borde en extern konflikthanterare 

anlitats?  
 

13. Tror ni en bra ledare kan underlätta hanteringen av en konflikt? I så fall hur? 
 
14. Vilka, tror du, är de största hindren för konstruktiv konflikthantering på din arbetsplats? 

 
15. Hur blev utgången av konflikterna?  
 
16. Är ni nöjda med resultatet av förändringen? 

 
17. Är det någonting som ni i upplevt borde ha hanterats på annat sätt för att undvika en konflikt 

eller för att konflikten skulle ha fått ett annat utfall? 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide projektledare 

 

1. Vilken roll hade du i de omorganiseringar som har gjorts på din arbetsplats? 
 

2. Vilka fackförbund var inblandade i omorganiseringen? 
 

3. Hur hanterades informationen om omorganiseringen på olika nivåer i organisationen och 
till facken?  

 
Hur försäkrade ni er om att informationen hade nått fram? 
 

4. Hur arbetade ni för att förebygga eventuella konflikter som kunde tänkas uppstå? 
 
5. Hur tog ni tillvara på den administrativa personalens synpunkter/fackförbundens 

synpunkter? 
 

6. Hur hanterades icke tillgodosedda behov?  När hanterades dessa?  
 

Fanns det några speciella metoder som användes för att lösa oenigheter? 
 

7. Var konflikthantering en uppmärksammad och central del under omorganiseringarna? 
 

8. Lades det upp någon speciell strategi för konflikthantering innan projektet startade? 
 
9. Var det någon som tog på sig huvudansvaret för att lösa konflikter som uppstod?  

 
10. Vilka olika typer av konflikter uppstod vid förändringsarbetet? Med fackliga 

organisationer?  
Med berörd administrativ personal?  
 

11. Vilka, tror du, är de största hindren för konstruktiv konflikthantering på din arbetsplats? 
 
Hur hanterades ledare med dålig kommunikationsförmåga?  
 

12. Vilka var de mest svårlösta konflikterna som uppstod? Vilka var de största orsakerna till att 
dessa konflikter uppstod? 

 
13. Uppstod några destruktiva konflikter i samband med detta förändringsarbete? 

 
14. Är det någonting du i efterhand upplevt att du/ni borde ha hanterat på annat sätt för att 

undvika en konflikt/oenighet eller för att konflikten/oenigheten skulle ha fått ett annat 
utfall? 
 

15. Hur undveks konflikter som skulle uppstå efter omorganiseringen?  
 

 
 


