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Abstract 
This paper is a field study on the interaction processes between the management and 

the trade union of Länsförsäkringar Bergslagen in a structural change. The purpose of 

this study is to understand and describe the phenomenon of this interaction in a context 

of an organizational change. We used a Qualitative Method that relates well to the 

purpose of our paper to make the study feasible. By interviewing and using the 

transcription of the six persons that was central in the negotiation of the structural 

change we made a content analysis.  

 

The results were not revolutionary in any way but never the less interesting. We 

discovered that the management was deliberately inviting the trade union to 

collaboration and partnership. This was confirmed by the trade union that was keen to 

point out that they welcomed and appreciated dialogue and partnership with the 

company.  

 

The study has shown that the strategy of the CEO to create natural meeting places has 

been a major factor in the good relations between the company and the trade union. 

Although it is not easy to define which is more important for the trade union, the 

perceived participation or to actually participate. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ämnar vi ringa in vårt ämnesområde genom att förklara varför förhållandet 

mellan fack och företag är intressant samt ge en förklaring av den fackliga rörelsen som 

finns i landet.  

 

Vid en organisationsförändring finns det två huvudparter som agerar. Det är chefer och 

ledningen för företaget på den ena sidan och medarbetare genom den fackliga 

organisationen på den andra.  Vid genomgång av den skriftliga rapporteringen har vi 

funnit att mycket av den forskning som finns i dag tar sin utgångspunkt i att det råder en 

konflikt mellan företaget och den fackliga organisationen. Vår genomgång visar att 

mycket av det som studeras är maktförhållanden, konflikthantering och stridsåtgärder. 

Fokus för denna uppsats är emellertid den relation som råder mellan de två 

huvudparterna och vad som händer när de möts. 

 

Facket har en lång tradition i Sverige, vilket även samarbetet mellan de fackliga 

organisationerna och arbetsgivarna har (Flodgren, 1985). Eftersom anställda 

individuellt är svaga mot en arbetsgivare så finns det fördelar med att organisera sig. 

Facket agerar som företrädare för gruppen anställda. Således är det två parter som både 

måste se till sina intressenter samtidigt som de måste samarbeta. Trots att de två 

parterna arbetar för olika intressenter så ligger det i bådas intresse att försöka undvika 

en framtida konflikt. Följaktligen finns det incitament för att samarbeta och samverka. 

Det är utifrån detta som vi vill se på relationen mellan de två parterna, det vill säga hur 

företagsledning och den fackliga organisationen interagerar med varandra.  Nilsson 

(1997) menar att det finns ett annat utbyte i relationen idag, jämfört med situationen på 

1960- och 1970-talet. Nilsson (1997) menar att man idag inte kan sitta som facklig 

representant i en bolagsstyrelse eller projektgrupp utan att bidra till lösningar på 

problem. Man förväntas också vara delaktig i det aktiva arbetet. 

 

En generell utgångspunkt är att den fackliga organisationen och företagsledningens 

olika intressen står i konflikt med varandra. Facken vill ha större fördelar för sina 

medlemmar som exempelvis högre lön och bättre förmåner. Företaget vill hålla nere till 

exempel budgetposten lönekostnader.  Här finns det en inbyggd konflikt. 
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Ett rimligt antagande är att facket, genom denna konflikt, legitimerar sin existens för 

sina medlemmar. Detta antagande stödjs av Magnus Sverke (1995) som påvisar att 

fackliga företrädare tenderar att överdriva nyttan med sitt arbete inför medlemmarna. 

Man skulle således kunna beskriva relationen mellan företaget och facket som en 

pågående konflikt eller stridighet mellan dem. Även om detta är en del av verkligheten, 

så finns det en annan aspekt av relationen och det är de grundförutsättningar som de två 

organisationerna delar: Ett lönsamt företag. De är beroende av varandra, utan 

arbetstagare finns inget bolag och utan lönsamhet finns på sikt inget bolag kvar.  

 

Ett exempel som lyfts fram av Nilsson (1997) som ger stöd för vår utgångpunkt är att 

fackförbund ändrar arbetsbeskrivningen för sina ombudsmän. Från att tidigare ha 

arbetat nästan uteslutande med förhandlingsfrågor som löner och allmänna villkor läggs 

nu allt större fokus på verksamhetsutveckling. I det här sammanhanget syftar ordet 

verksamhetsutveckling på företagets utveckling, inte fackförbundets. Exempelvis har 

Hotell- och Restauranganställdas förbund har satt målet att deras ombudsmän skall 

arbeta med verksamhetsutveckling 70 procent av arbetstiden. (Nilsson, 1997) 
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2 Problemformulering 
I detta kapitel vill vi precisera problemformuleringen, frågeställningen samt uppsatsens 

syfte för att ge läsaren rätt förutsättningar inför kommande delar. 

 
Enligt Alvesson och Svenningson (2008) är förändring ett uppmärksammat ämne inom 

många vetenskapsgrenar i och med att det är en allt vanligare process inom både privata 

och offentliga organisationer i dag. I många studier framhålls att försök till förändring 

tenderar att komma till korta, att de misslyckas delvis eller till och med helt. Således är 

denna process ofta kopplad med diverse hinder och problem. Författarna påvisar att 

uppåt 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas. De menar att kunskapen om 

förändring samt uppfattningen av densamma måste förändras om vi vill lösa många av 

de hinder och problem som är förenade med förändring. 

 

Även Mankelow (2002) påvisar att förändringsarbeten tenderar att misslyckas då det 

många gånger förekommer en misstänksamhet gentemot cheferna. En ökad 

kommunikation med de anställda reducerar dock risken för misstänksamhet. 

(Mankelow, 2002) 

 

Detta är något som också Tengblad och Hellsten (2006) bekräftar samtidigt som de 

pekar på flertalet empiriska undersökningar som visar att så kallade genomgående och 

omfattande förändringar inom organisationer sker långsamt. Förändringsarbetet är med 

andra ord både invecklat och komplext.  

 

Det som är beskrivet i inledningen ger oss en inblick i det intressanta i relationerna 

mellan arbetsgivar- och arbetstagaresorganisationerna, det vill säga hur dessa två parter 

förhåller sig till varandra. De två parterna arbetar i allt högre grad tillsammans med 

verksamhetsutveckling och i och med detta är facket en viktig del i företagsarbetet. 

Samtidigt är organisationsförändringar och omstruktureringar en stor del av de 

arbetsuppgifter som idag utförs i företagsvärlden. Företag eftersträvar att hela tiden 

effektivisera och bli mer lönsamt och i det arbetet ses ofta omorganisationer som 

lösningen eller en väg att gå för att uppnå detta. Det är med andra ord högst intressant 

att studera vad som händer när dessa två organisationer möts vid en 

organisationsförändringsprocess.  
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2.1 Frågeställning 

Hur ser relationen ut mellan den fackliga organisationen FTF och företagsledningen för 

Länsförsäkringar Bergslagen vid den genomförda organisationsförändringen?  

2.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur relationen mellan den fackliga 

organisationen och företagsledningen ser ut samt hur dessa två organisationer arbetar 

tillsammans. Vi vill undersöka vad som sker i mötet mellan dessa två parter. Detta 

studeras i kontexten av en organisationsförändring. Vi ämnar göra detta med hjälp av 

empirisk data från representanter för företagsledningen och den fackliga organisationen 

samt att analysera detta. Det är med andra ord inte en absolut verklighet som vi söker 

utan det är representanternas verklighet vi vill undersöka. 
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3 Bakgrund 
I detta bakgrundskapitel ges en bredare förklaring till de förutsättningar för fackliga 

organisationer i stort, hur medbestämmande och samverkan spelar in samt hur företaget 

och den lokala personalklubben är uppbyggda. Vidare beskrivs vad en förändring i en 

organisation är. Detta blir relevant då det är den genomförda förändringen som utgör 

kontexten för studien. 

3.1 Facket 

Innan vi går vidare behövs ett klargörande för vad facket är och hur facket ser ut 

organisatoriskt i Sverige men också hur detta spelar in i vår studie.  

 

Vid fackföreningarnas uppkomst i Sverige var organisationsstrukturen förhållandevis 

enkel. Den var uppbyggd kring antingen en yrkesgrupp eller en specifik arbetsplats. Tids 

nog började de fackliga organisationerna att samarbeta med varandra allt mer och detta 

ledde så småningom fram till dagens riksomfattande och i viss mån komplicerade 

fackliga organisationer. Inom den fackliga organisationen finns olika typer av 

organisationsenheter då den specifika organisationen finns och verkar både på riks-, 

region- och lokalnivå. Dessa benämns oftast som förbund, avdelning och klubb. På 

arbetsplatsnivå kan även flera nivåer finnas där olika delar av arbetsplatsen 

representeras av olika fackliga avdelningar som ingår i samma klubb. (Molin, 1986)  

 

Molin definierar i detta sammanhang organisationsenhet som ”… sammanslutningar med 

egna stadgar och egna styrelser” (Molin, 1986, s 214), det vill säga enheter med 

väldefinierade arbetsuppgifter och ansvarsområden. De ingår i riksorganisationen men 

har en stor del av autonomt styre med bland annat kollektivavtal och löneavtal från 

central nivå som stöd och referenspunkt. (Molin, 1986) 

 

Kring frågor som rör partnerskap i arbetsmarknadsrelationer finns det en lång tradition 

i Sverige.  I detta sammanhang har fackföreningsrörelsen haft en stark ställning och 

detta förfarande är en del av vad som har kommit att kallas ”den svenska modellen”. Ett 

utmärkande drag för denna modell har beskrivits som en samverkan mellan 

arbetsgivarföreningar och fackföreningar (Huzzard, 2000). 
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Fackföreningsrörelsen har sedan lång tid haft en stark position i Sverige (Öberg & Öberg, 

2012). Någonting extraordinärt inträffade dock åren 2007-2008 då det fackliga 

landskapet förändrades helt. Fackförbunden förlorade sammanlagt 235 000 

medlemmar. Trots att organisationsgraden sjunkit så är den alltjämt hög. Detta har dock 

inte varit svårt att ana då medlemsavgifterna till a-kassorna höjdes betydligt samtidigt 

som skattereduktionen för både fackavgiften och a-kasseavgiften togs bort. (Kjellberg, 

2003b) 

 

Den fackliga verksamheten var av stort intresse under 1980-talet inom många 

vetenskapliga discipliner, vilket inte är fallet i dag. En stor del av den forskningen 

fokuserade på arbetsmarknadskonflikter. Intresset för den fackliga verksamheten har 

därefter successivt avtagit parallellt med den fackliga organisationsgraden. (Öberg & 

Öberg, 2012) 

 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet godtogs år 1976 av riksdagen.  

Medbestämmandelagen som även kallas för MBL har som syfte att öka arbetstagarnas 

insyn och medbestämmande. Avtal som inskränker eller upphäver arbetstagares 

rättigheter är utan laga kraft, det är huvudprincipen. Ännu en avsikt med MBL är att ge 

arbetstagarna en förstärkt förhandlingsrätt samt möjlighet att ha inverkan på punkter 

som berör arbetsledning och företagsledning. (Fahlbeck, 1989) 

 

Vid stora lokala fackklubbar kompletterades organisationen med gruppstyrelser för 

olika fabriksavdelningar. Genom en utbyggnad av organisationen underlättar man 

kontakten med sina medlemmar. Kjellberg menar att här skapas en fackföreningsrörelse 

som på lokal nivå, likt företaget som fackklubben verkar med, har hierarkiska nivåer. 

(Kjellberg, 1983) 

 

Fackets medlemmar finns inom företagets organisation och därför väljer vi här att se 

dem som en del av den fackliga organisationen, även då de innehar en position inom 

företagets organisation. Vi ser fackföreningen som en organisation på den lokala nivån. 

Inom organisationen finns, likt företagsorganisationen, en hierarki med olika nivåer. På 

den lokala nivån finns med andra ord representanter från facket som har olika 

hierarkiska ställningar inom organisationen. Denna distinktion görs för att kunna 
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beskriva de två organisationerna som två parter som arbetar för att förhindra en 

konflikt. Vår studie kommer att genomföras på klubbnivå, det vill säga där integrationen 

till det specifika företaget finns. Om LO får agera exempel så ligger vår utgångspunkt inte 

i organisationens högsta ledning vid sätet i Stockholm, riksorganisationen. Det är 

således ute på företaget som vi kommer ha vår utgångspunkt.  

 

En anledning till den höga svenska organisationsgraden ligger i att partsrelationerna har 

lyckats att samtidigt vara centraliserade som decentraliserade. Detta då 

avtalsförhandlingarna i allt större utsträckning har decentraliserats under de senare 

decennierna. Detta har skett då facken ute på arbetsplatserna bistås av riksavtal vid 

förhandlingssituationer. Förhandlingarna sker lokalt, därav ses det som en 

decentralisering. Den centraliserade delen av detta är att det är riksavtalen som används 

vid de lokala förhandlingarna är framtagna centralt. Den fackliga närvaron på 

arbetsplatserna är ytterst betydelsefull för facket ur ett rekryteringsperspektiv. En i 

högsta grad relevant beståndsdel i detta sammanhang är kollektivavtalen. Uppåt 95 % av 

de svenska löntagarna är täckta av kollektivavtal. (Kjellberg, 2003a)  

 

I utvecklingsarbetet har fackföreningarna delvis intagit en ny roll vilket kan liknas vid 

ett partnerskap i Sverige detta då fackföreningarna ofta har förhållit sig till 

arbetsgivarna och myndigheterna i form av en naturlig partner när det gäller att hantera 

förändringsprocesser. Globaliseringen har under de senaste decennierna gett upphov till 

stora strukturella förändringar och de fackliga organisationerna har haft en betydande 

del i dessa förändringsprocesser. Som ett svar på trycket från den globala ekonomin har 

både den privata och offentliga sektorn genomfört väsentliga omorganisationer och 

nedskärningar i sina verksamheter (Kjellberg, 2003a; Styhre, 2002).  

3.2 Företaget och personalklubben 

Som nämnts tidigare är det på Länsförsäkringar Bergslagen som denna fallstudie har 

genomförs. Länsförsäkringar består av 23 stycken enskilda så kallade länsbolag spridda 

geografiskt över landet. Tillsammans äger dessa 23 bolag bland annat Länsförsäkringar 

AB, Länsförsäkringar bank AB med flera. I dessa bolag finns stödfunktioner och 

centraladministration samlat för länsbolagen. Länsförsäkringar grundades år 1848, men 

har bara bedrivit bankverksamhet sedan 1996.  
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Den fackliga organisationen inom FTF på just Länsförsäkringar Bergslagen består av en 

så kallad Personalklubb. Klubben har en ordförande och vice ordförande. Dessa arbetar 

cirka 50 dagar per år med rent fackliga arbetsuppgifter. Under sig har de ett antal 

kontaktombud vilka är fackliga representanter för alla de olika avdelningarna på 

Länsförsäkringar Bergslagen.  

 

Den omorganisation som har genomförts på Länsförsäkringar Bergslagen bestod i korta 

drag av att man gick från en organisationsstruktur där de två benen bestod av privat och 

företag. Under dessa två grenar tillhandahöll man banktjänster och försäkringstjänster. 

Med implementering från 1 januari 2014, gick man över till att organisera företag med 

de två grenarna bank och försäkring. Under dessa två finns numera båda privat och 

företagskunder. Med andra ord finns både privatbankkunderna och 

förtagsbankkunderna under samma paraply och det samma för försäkring.  

3.3 Makt och förändring 

Enligt Alvesson (2014) så hänger makt och kultur ihop detta då makt ibland definieras 

som förmågan att få andra att böja sig efter ens vilja. Dominerade grupper har historiskt 

sett använt sig av kultur som medel för maktutövning. Makt i det moderna samhället 

handlar dock mer om att påverka uppfattningar om hur verkligheten bör uppfattas. 

(Alvesson, 2014) 

 

En del människor får sina intressen och viljor igenom utan att någon konflikt uppstår, 

detta trots att det existerar en intressekonflikt. Maktutövning av det slaget benämns 

som makt över människors uppfattningar och intressen. Däremot kan inte alla konflikter 

identifieras direkt. I situationer som det verkar råda konsensus kan det gömma sig 

konflikter mellan olika intressegrupper. (Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist, 

2011)  

 

Vid en organisationsförändring finns det olika aspekter som driver på, olika typer av 

drivkrafter bakom förändringen. Dessa kan vara både externa, så som politiska, 

tekniska, demografiska, kulturella och marknadsekonomiska (Child, 2005). Det kan 

också vara interna drivkrafter som ligger bakom organisationsförändringen. Dessa kan i 

sin tur följa av förändringar i till exempel produkt- och tjänsteutbud, nya medarbetare i 
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nyckelpositioner eller modifierade strukturer inom organisationen. Det bör även belysas 

att det kan vara mycket svårt att särskilja de interna från de externa drivkrafterna då 

dessa ofta påverkar eller kommer som följd av varandra. (Alvesson & Svenningsson, 

2008)  

 

Förändringen kan förslagsvis hanteras som en lokal process som slår rot successivt. 

Detta fordrar ett perspektiv på förändring som är processuell. Detta innebär att de som 

är anslutna till organisationen blir en del av förändringen genom att de inkluderas. På så 

sätt blir förändringen en levande och inkluderande process som behöver revideras och 

tydas allt eftersom. Förvisso finns det rikligt med studier som berör förändring för 

organisationer med omvärlden men förändringsförloppet har relativt sällan studerats 

på nära håll (Alvesson & Sveningsson, 2008).  

 

Med detta som utgångspunkt bör människorna inom organisationen och deras intryck 

och tolkningar vara relevanta att studera. För att ge en bättre bild vad en 

organisationsförändring faktiskt är tar vi här upp några distinktioner och definitioner av 

förändring samt de centrala begreppen som ingår i denna term. 

 

Organisationsförändringar kan givetvis ske i flera olika dimensioner. Dawson (2003) 

beskriver de mest centrala dimensionerna som förändringens omfattning, källor till 

förändring och förändringens politik. I förändringens omfattning karakteriseras 

förändringen som antingen revolutionerande eller som evolutionär. Här definieras 

förändringen som revolutionerande när organisationen radikalt ändras med avseende 

på till exempel rådande kultur, styrsystem, belöningssystem, ledarskap eller 

organisationsstruktur. Därtill måste även förändringen beröra flera olika 

organisatoriska dimensioner samtidigt. Typexemplen på revolutionerande förändringar 

kan vara strategiska förändringar vid fusioner, företagsförvärv och produkt- eller 

tjänsteutveckling samt skiftningar i konkurrenssituationen. Med evolutionär förändring 

avses oftast operationella förändringar som bara berör delar av organisationen. Här sker 

förändringen utan att till exempel företagskultur och strategi förändras. Ytterligare en 

distinktion mellan de två är tidsaspekten. Den revolutionerande förändringen sker 

under en given tidsram, en avgränsad period, medan evolutionär förändring sker 

gradvis över en mindre definierad period. (Dawson, 2003) 
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Det finns en övertro på möjligheten att förändra en företagskultur. Sambandet mellan 

ledarskap och kultur berörs ofta inom populärvetenskaplig litteratur men mängden 

studier som försökt att systematiskt undersöka detta samband är begränsad. (Block, 

2003)  

 

Det är svårt att genomföra en planerad, ledningsstyrd kulturförändring. Det är ofta en 

omständlig process som kräver lång tid. Ledningen utgår många gånger från att det finns 

en gemensam organisationskultur och därigenom negligerar de att det finns många 

subkulturer.  Däremot kan en kulturförändring sättas igång genom att byta ut viktiga 

individer i organisationen. (Schein, 2004; Alvesson, 2009) 

 

Dessa resonemang sammanfaller med Hellgren och Melin (1993) som menar att det är 

svårt att ändra på individers kognitiva tänkande. Skulle den ändras så kommer den 

förändringen sannolikt att ske långsamt. Med andra ord sker förändring med en viss 

tröghet, om den sker överhuvudtaget. Hellgren och Melin (1993) 

 

Dawson (2003) menar vidare att det är av vikt att skilja på den förändring som är 

planerad och den som träder fram succesivt. Planerade förändringar är utformade och 

drivs framåt av ledning och chefer på högre nivåer. De är ofta framtagna i en dialog med 

HR-personal och externa konsulter.  Den successivt växande eller framträdande 

förändringen har sitt ursprung i de lägre nivåerna inom organisationen, förändring och 

utveckling initieras från mellanchefer och medarbetare på ”golvet”. En planerad 

förändring drivs vanligen igenom snabbare medan den framträdande tar längre tid på 

sig att utvecklas och arbeta sig igenom organisationsnivåernas inbyggda tröghet. 

(Dawson, 2003) 

 

I ett förändringsinitiativ kan det uppstå olika former av problem. Exempelvis kan det 

röra sig om bristande deltagande, motstånd eller förhandlingar som inte går som 

planerat.  Detta är aspekter som Dawson (2003) beskriver som förändringens politik. 

Den strategi som tillämpas vid en omorganisation är resultatet av dessa politiska 

aspekter och hur de tar sig form genom förhandlingar, övertalningar och personliga 

intressen. Både Dawson samt Alvesson och Svenningson (2008) beskriver flertalet 
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maktmedel som de olika parterna involverade i förändringsarbetet använder sig av för 

att främja sina intressen. Exempel på dessa är bland annat att personer lyfter fram sin 

sakkunskap, formell position eller möjligheten till belöning. Det centrala i den politiska 

dimensionen blir att deltagare i processen försöker legitimera sina intressen framför 

andras. Att uttrycka dessa intressen på ett sakligt och analytiskt sätt, för att dessa skall 

framstå som rationella och kloka är viktigt för parterna, speciellt vid motstånd. 

 

Viktiga dimensioner av förändringsarbetet är de erfarenheter, känslor hos dem som 

initierar förändringsarbetet besitter samt deras förmåga att skapa mening (Alvesson & 

Sveningsson, 2008). Meningsskapande utifrån erfarenheter är med andra ord en viktig 

grundsten i förändringsarbetet.  
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4 Ontologisk utgångspunkt 

Då vi ämnar genomföra intervjuer är det relevant att känna till hur dessa individer, utifrån 

sin egen verklighet, skapar mening. Följande avsnitt behandlar socialkonstruktivism och 

meningsskapande och varför detta är relevant för denna uppsats. Hur individer 

rättfärdigar sina tidigare handlingar och val utifrån den verklighet och kontext som råder 

just nu. Det är denna subjektiva mening som konstrueras för att handlingarna skall bli 

begripliga för dem själva (Weick, 1995). 

4.1 Socialkonstruktivism 

Med en socialkonstruktivistisk ansats ser man på världen som en social konstruktion 

(Berger & Luckman, 1967). Dessa tankar stämmer överens med Weicks (1979) 

resonemang kring individers meningsskapande. En liknande diskussion förs av Alvesson 

och Sköldberg (1994) då de anför att individens upplevelse av världen är påtagligt 

subjektiv med tidigare erfarenheter samt nuvarande sammanhang som referensram. 

Som nämnts i uppsatsens syfte är det individernas subjektiva uppfattning som är av 

intresse, inte en generaliserbar sanning. Weick (1995) menar att meningsskapandet är 

en social process. Vidare poängterar Weick att världen inte bör ses som förutbestämd då 

människan skapar sin sociala verklighet: ”If people want to change their enviroment, they 

need to change themselves and their actions – not someone else” (Weick , 1979, s 152). 

 

Enligt Wenneberg (2010) tas det direkta eller omedelbara ofta för givet. 

Socialkonstruktivism utgör i och med detta en kritisk kraft då den försöker avslöja de 

direkta fenomenen som ytliga företeelser som påverkas av underliggande och mer 

verkliga faktorer. Därför uppmanar socialkonstruktivismen till ett ifrågasättande av 

föreställningen att sociala handlingar är naturliga. (Wenneberg, 2010) 

 

Weick (1979) menar att enactment som innebär prat-handling (Strannegård & Eriksson-

Zetterquist, 2011) är en förklaring till att organisationen uppkom. Dessa resonemang 

och tankar har Weick fortsatt att utveckla och det är dessa tankar som landat i uttrycket 

sensemaking, som översatt till svenska blir meningsskapande, vilket är det begrepp 

uppsatsen kommer att använda sig av. 
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4.2 Meningsskapande 

Människor möter tusentals intryck i sin vardag. All den informationen måste hanteras 

och indelas och den processen försiggår oavbrutet och oftast omedvetet. Denna process 

inträffar även i oväntade händelser och i samband med förändringar. I dessa fall skapar 

människor sin mening. (Weick, 1995)  

 

Begreppet meningsskapande kopplas ofta ihop med Weick som är socialpsykologiskt 

inriktad i sin forskning. Det centrala i Weicks (1995) teorier gällande hur mening skapas 

är cues och frames, där cues kan vara en händelse och frames syftar till människans 

referensramar.  

 

“A cue in a frame is what makes sense, not the cue alone or the frame alone. 

Said differently, the substance of sensemaking starts with the three elements: 

a frame, a cue, and a connection … The combination of a past moment + 

connection + present moment of experience creates a meaningful definition 

of the present situation … Frames tend to be past moments of socialization 

and cues tend to be present moment of experience. If a person can construct 

a relation between these two moments, meaning is created.“ (Weick, 1995 s 

110–111) 

 

Trots att tolkning och meningsskapande kan förväxlas så finns det en grundläggande 

skillnad mellan tolkning och meningsskapande. Tolkning är ett statiskt och närmast 

passivt begrepp medan meningsskapande inbegriper även handling och samverkan 

mellan människor. (Weick, 1995) Människor är delaktiga i skapandet av sin verklighet 

genom begreppet enactment menar Weick (1979). Sålunda påverkas meningsskapandet 

av handlingar; både egna handlingar men även andras handlingar. Därmed bör världen 

inte ses på som given (Weick, 1995).  

 

Rimlighet är ännu ett drag som är karakteristiskt för meningsskapande då människor 

tenderar att förenkla för att kunna förstå och tolka sin löpande vardag. Vidare görs 

tolkningen i förhållande till tidigare erfarenheter och sociala konstruktioner och därför 

blir korrektheten lidande till förmån för rimlighet. Detta förstärks i samband med 

situationer av förändring då det brukar råda en större osäkerhet. (Weick, 1995) 
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Individer utvecklar över tid ett eget sätt att tänka och därigenom sin egen subjektiva 

verklighet (Bang, 1994). Det är också utifrån detta som vi kan förstå hur organisationer 

skapar mening genom att koncentrera oss på individen som ett tänkande subjekt. 

Skapandet av mening är i detta sammanhang inte begränsad till tänkande utan bör ses i 

förhållande till handling (Gioia & Sims, 1986).  

 

Det finns ett påtagligt samband mellan tilldelning av mening och handling anser Weick 

(1979). Föreställningen om att individers handlingar föregås av att handlingarna 

tilldelats mening är tämligen utbrett. Denna föreställning problematiseras av Weick 

(1979) som menar att individen ger sina handlingar mening i efterhand. Weick väljer att 

beskriva detta tillbakablickande på följande vis: ”How can I know what I think until I see 

what I say?” (Weick, 1979, s 5). Tanken är således att handlandet förekommer 

meningsskapandet. Vidare anser Weick (2001) att kommunikation är en väsentlig del av 

meningsskapandet då språket är av betydelse för organisationer där kommunikation är 

en grundläggande resurs.  

 

Mening skapas genom ord som i ett samtal kan skildra den fortgående händelsen. 

Därmed blir historier och berättelser centrala inom organisationer. (Weick, 1995) 

 

Då meningsskapandet skiljer sig åt från individ till individ så finns det situationer där en 

given part vill påverka en annan parts meningsskapande vilket Gioia och Chittipeddi 

(1991) definierar som sensegiving, översatt till svenska heter det meningsgivande. 

Författarna skriver på följande vis: ”…the sensemaking and meaning construction of 

others towards a preferred redefinition of organizational reality” (ibid s 442). Författarna 

menar således att meningsgivande syftar till tillståndet när någon ämnar påverka någon 

annans meningsskapande.   

4.3 Samverkan 

En betydande orsak till medbestämmandelagens uppkomst var de anställdas medverkan 

i frågor gällande förändring (Levinson & Wallberg, 2008). Vid sidan av MBL-

förhandlingar så finns det andra typer av relationer. Dessa är oftast informella med 

samverkansgrupper som den vanligaste typen. Denna integrerade modelltyp fungerar 
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som ett komplement till förhandlingsmodellen då den förser facken med information 

och inblick. (Levinson & Wallberg, 2006) 

Heller m.fl.  (1998) menar att hierarkiska former som ett medel för samordning och 

kontroll har tappat i betydelse. De har istället succesivt ersatts med system och 

sammansättningar av lag och nätverk. Bilden av organisationen som domineras av 

ägarintresse har därför nyanserats till organisationen som en koalition mellan olika 

intressen. 

 

Detta bekräftas också av forskning som framhåller att samverkan och integrering har 

kommit att bli centrala delar av en ledares arbete. Ofta består denna samverkan av 

verbal kommunikation i form av informella möten. Delvis inbegriper kommunikationen 

ett utbyte av information och delvis försök till påverkan. En betydande del av 

ledarskapet idag handlar således om att påverka genom att kommunicera. (Yukl, 2013)  

 

Partsrelationerna har förändrats i sin grund då arbetsgivare och fackliga representanter 

önskar en mer informell modell som är lokal med en anknytning till verksamheten. En 

grundanledning till detta är ett mindre hierarkiskt samhälle. Medinflytande bidrar till en 

kultur av tilltro och därigenom reduceras risken för antagonistiska förhållanden. Där 

förtroende mellan parterna innebär att hysa tillit till den andra parten men också att 

verka utifrån en samsyn där man kompromissar för att nå lösningar. (Levinson & 

Wallberg, 2008) 

 

Detta överensstämmer med Gallie m.fl. (1998) som understryker de svårigheter som 

företag har med att få de anställda att känna delaktighet i sitt arbete. Vidare framhåller 

Gallie m.fl. (1998) vikten av tilltro till cheferna som central för hur motiverade 

medarbetarna är. 

 

Möjligheten att kunna påverka sin situation är så pass viktig att det till och med 

påverkar hälsan menar Antonovsky (1987). Människans upplevelse och hantering av sin 

tillvaro har avsevärd inverkan på dess hälsa och välbefinnande. Då världen är full av 

brus och kaos behöver människan skapa en ordning i sin tillvaro och därför är känslan 

av sammanhang viktigt för människan. Meningsfullhet, det vill säga; delaktighet, 
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motivation och engagemang är betydelsefulla för känslan av sammanhang. Vidare 

sammankopplar Antonovsky (1987) meningsfullhet och medbestämmande i arbetslivet. 

4.4 Dialog 

Då begreppet dialog ständigt återkom i intervjuerna anser vi det vara relevant att 

behandla begreppet. Begreppet dialog kommer ifrån det grekiska ordet logos som 

betyder tal eller ord och dia som betyder mellan. Dialog används ibland normativt om 

samtal som har kvalitéer som innefattar vilja att lyssna, öppenhet för andras argument 

och vilja att ändra ståndpunkt mellan samtalsparterna. (Dysthe, 2003) 

 

Dagens uppfattning av dialog har enligt Linell (1998) påverkats av Sokrates 

dialogbegrepp. Syftet med de dialogerna var att nå fram till en sanning genom grundlig 

argumentation där de goda argumenten vann över de dåliga. Den fulländade dialogen i 

det perspektivet inträffar om aktörerna når fram till en gemensam förståelse. Den synen 

på dialog återfinns idag som ett pedagogiskt ideal. Således definieras dialogen som 

normativ genom att man utgår ifrån den goda dialogen. (Linell, 1998) 

 

Respekten för den andres ord och viljan att lyssna för att förstå den andres 

utgångspunkt framhåller kulturteoretikern Mikhail Bakhtin som central för att använda 

den andres ord som tankeredskap. Bakhtins syn på dialogbegreppet framhåller således 

åtskillnad med en vilja att leva med motsättningar istället för en gemensam förståelse. 

(Dysthe, 2003) 

 

Även Alvesson (2002) understryker vikten av att lyssna. En lyhördhet hos chefen 

gentemot de människor som han eller hon vill påverka är nödvändig. Genom att utgå 

från dessa människors subjektiva logik så har chefen större möjlighet att påverka deras 

föreställning av verkligheten. 

 

Vikten av att lyssna betonar även Hellspong (2013) som menar att det är betydligt 

effektivare att försöka upplösa motsättningar genom att lyssna på varandras skäl än att 

tvinga på sin vilja på motparten. Full enighet är förvisso eftersträvansvärt men ovanligt, 

däremot leder dialog ofta till en ökad förståelse för den andres ståndpunkt. På så sätt 

reduceras risken för att skiljaktigheter övergår till djupare konflikter. (Hellspong, 2013) 
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Enligt Putnam och Roloff (1992) så inbegriper förhandlingar två eller flera oberoende 

parter med initialt oförenliga mål ett möte där ömsesidig påverkan utspelas för att nå 

godtagbara resultat. Förhandling och dialog i olika former blir ofrånkomliga i 

organisationer då det ständigt förekommer frågor kring makt och politik (Pettigrew, 

1985). 

 

Sannerstedt (1992) definierar förhandling på följande vis: 

 

”…ett skeende, en process, där två eller flera parter kommunicerar med 

varandra i syfte att nå en överenskommelse i den fråga man förhandlar om. 

Utgångspunkten är att parterna har både gemensamma och motstridiga 

intressen. Utan gemensamma intressen skulle man inte förhandla. Utan 

motstridiga intressen, finns det ingenting att förhandla om.” (Sannerstedt, 

1992, s. 9) 

 

Arbetsmarknaden genomgår en stor förändring gällande förhandlingsverksamheten. Det 

pågår omfattande decentraliseringar på den fackliga sidan men också på 

arbetsgivarsidan. Frågor som har hanterats på central nivå har till stor del flyttats till 

lokal nivå. Det finns flera orsaker till detta. Inom de fackliga organisationerna så finns 

det en önskan att beslut och inflytande bör vara så nära medlemmarna som möjligt. En 

annan orsak är att genomförda strukturförändringar tenderar att resultera i mindre 

enheter. Dessutom brukar arbetsgivarna försöka undvika centrala lösningar. Det finns 

inga tecken som tyder på att denna decentralisering skulle avstanna. (Åberg, 2011) 
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5 Metod 
I metodkapitlet kommer du som läsare kunna följa de metodologiska val som genomförs 

före och under uppsatsen. Här beskrivs hur vi har samlat in data, hur vi genomfört urval 

och hur vi genomfört våra intervjuer och vad som legat till grund för dessa intervjuer. Den 

största delen i metodkapitlet behandlar vår analysmodell samt hur arbetet med analysen 

utifrån denna modell kommer att gå till.  Här ges förklaring till både hur vi gör analysen 

och vilka antagningar och förutsättningar som påverkar.  

 
Vi kommer att använda oss av meningskapandeperspektivet som ett verktyg för att 

skapa förståelse kring relationen mellan facket och företaget som uppstår under 

kontexten av organisationsförändring. Detta innebär att individen samt dess agerande 

och tankar kommer att ligga i vårt blickfång. Då uppsatsen behandlar förändringar inom 

organisationer, som är konstruerade av människor så har vi valt att utgå från en 

socialkonstruktivistisk ansats. Detta kommer således att ligga till grund för vår analys 

och på så sätt vår metod. Detta då vi i vår studie försöker förstå och beskriva relationen 

mellan fack och företagsledning vid en omorganisation. Vi har därför valt att utföra 

intervjuer med de berörda parterna. Den empiriska datan från dessa intervjuer kommer 

vi sedan att analysera. 

5.1 Datainsamling och undersökningsmetod 

Den studie som vi kommer att genomföra är en fallstudie av förhållandet på ett specifikt 

företag och de processer och företeelser som sker i samband med en redan genomförd 

omorganisation. Företaget i fråga är Länsförsäkringar Bergslagen. Valet att genomföra 

en fallstudie på ett företag kontra att studera flera olika företag i liknande situation tar 

sin grund i ett djupare och på så sätt ett mer intressant perspektiv. Vår ambition är att 

ge läsaren en större förståelse hur relationerna mellan den fackliga organisationen och 

en företagsledning ser ut och hur dessa interagerar. Intervjuerna kommer att ske med 

både representanter för den fackliga organisationen och representanter för 

företagsledningen. Den fackliga organisationen är FTF, Facket för försäkring och finans. 

Företagsledningen kommer att representeras av VD, HR-chef, områdeschef för 

försäkringar samt chefen för företagsbank.  Intervjuerna kommer att vara 

semistrukturerade, där vi utgår ifrån en intervjuguide med ett antal specifika teman 

relevanta för vår frågeställning.  Vi valde att genomföra intervjuer med sex respondenter 

vilket sammanföll väl med vår teoretiska utgångspunkt; meningsskapande.  
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Intervjuer är lämpligt i samband med meningsskapande då det endast kan förstås 

retrospektivt (Weick, 1995). Då vi ville undersöka hur parterna interagerade vid 

organisationsförändring föll det sig naturligt att fråga de inblandade hur de uppfattade 

händelsen. Ändamålet med en kvalitativ forskningsintervju är en större förståelse av det 

givna ämnet utifrån respondentens perspektiv.  Därför framhåller Kvale och Brinkmann 

(2009) den semistrukturerade intervjun där frågorna bör vara breda i sin utformning 

för att på så sätt ge respondenten utrymme att utveckla sina tankar på egen hand. Med 

anledning av intervjuformens öppenhet så krävs det att forskaren är väl förberedd. 

 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa metodens tillvägagångssätt inriktar sig på 

tolkning då människans upplevelser och förståelse av den sociala verkligheten sker 

genom en tolkning av densamma. 

5.2 Urval 

Inför valet av företag hade vi ett par uppsatta kriterier för vad vi ansåg var 

förutsättningar för att studien skulle bli intressant. Vi ville genomföra studien på en 

större organisation. Organisationen skulle ha genomfört något vi valde att benämna som 

en omfattande organisationsförändring. Detta är en något lekmannamässig beskrivning. 

En bättre beskrivning av en förändring av denna dignitet är en revolutionerande 

förändring, som finns beskrivet i den teoretiska referensramen. Denna 

organisationsförändring skulle även vara slutförd, det vill säga att den skulle vara 

färdigimplementerad i organisationen. Det sista kriteriet bestod i tillgången till den 

högsta ledningsnivån i organisationen samt representanter för den fackliga 

organisationen. Valet av att genomföra studien på Länsförsäkringar Bergslagen föll sig i 

att dessa kriterier var uppfyllda. Vi har under urvalsprocessen inför uppsatsen varit i 

kontakt med flera andra bolag som vi valt att inte gå vidare med, dels på grund av att 

den organisatoriska förändringen inte passat in. Vidare har dessa förändringar varit allt 

för små eller för drastiska i form av stora personalnedskärningar eller nedläggningar, 

engelskans downsizing eller closure. I Länsförsäkringar Bergslagen har det genomförts 

en stor omorganisation, denna har dock inte genomförts för att minska personalstyrkan 

som primärt mål utan för att förändra företagets organisation. Även tillgång till den 

högsta ledningsnivån i form av intervjumöjligheter med VD, HR chef, och flera 

verksamhetschefer gjorde att valet blev Länsförsäkringar Bergslagen.  
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Det finns två dominerande fackförbund representerade på företaget, det är 

Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF eller Facket för försäkring och finans som det 

numera kallas, och akademikerförbundet JUSEK. Vi kommer endast att intervjua 

representanter för FTF under denna studie. Detta beror på att den fackliga representant 

som var involverad i arbetet med organisationsförändringen för JUSEK:s sida har slutat 

och ersatts av en ny person. Denna person kom in i företaget efter att 

organisationsförändringen var genomförd och har därför ingen insikt i hur arbetet inför 

och under organisationsförändringen gick till. Vi har med anledning av detta valt att inte 

genomföra någon intervju med denna person, och därför finns heller inte JUSEK 

representerad. Nämnas bör även att FTF är det dominerande fackförbundet inom 

Länsförsäkringar. De representanterna från FTF som intervjuades var personalklubbens 

ordförande och vice ordförande.  

 

Rörande valet av bransch ville vi inte studera ett företag som arbetar som konsulter 

inom just organisationsförändringar. Exempel på dessa bolag är redovisnings- och 

revisionsbyråer samt managementkonsultfirmor. Med anledning av de tjänster dessa 

typer av företag levererar, tror vi att dessa företag har en annan insikt i hur man bäst 

arbetar med dessa frågor och det bli därför mer intressant att studera ett ”vanligt” bolag 

inom antingen produktions- eller tjänstesektorn. Det hade varit idealiskt att studera 

relationen mellan den fackliga organisationen och företaget i det vardagliga arbetet, det 

som sker på daglig basis. Vi är av uppfattningen att det inte under den tid som finns till 

förfogade, hade varit genomförbart då det krävt mer omfattande observationer än de nu 

genomförda. Vi tror att det är enklare att göra analyser och dra slutsatser om relationen 

mellan facket och företaget när den studeras under kontexten av en 

organisationsförändring. Som beskrivet ovan var förändringen som genomfördes inte en 

”svår förändring” med uppsägningar av personal eller nedläggningar.  

5.3 Intervju 

Bryman och Bell (2005) beskriver en intervjuguide vid ostrukturerade och 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer som en minneslista över de olika teman som 

skall beröras under intervjun. Det väsentliga i dessa intervjuer är subjektets 

uppfattningar, värderingar och ståndpunkter och inte vad vi som uppsatsförfattare 

tänker eller tror oss leta efter. De teman vi kommer att behandla rör förhandling, 
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motstånd, samarbete och meningsskapande. Vi har utarbetat intervjuguiden och dess 

teman så att de svarar mot studiens syfte.  

 

Skillnaden i intervjuguide mellan en ostrukturerad intervju och en semistrukturerad är 

bland annat graden av struktur som de olika temana ger. Även om det finns mer struktur 

och specifika teman vid en semistrukturerad intervju ger det intervjupersonen frihet att 

utforma sina svar och fokusera på de områden och aspekter de anser viktiga. På detta 

sätt styr vi intervjun mer än om vi valt en helt ostrukturerad intervju, men utan att för 

den skull begränsa intervjuobjektets svar. En alltför strikt hållning till intervjuguiden 

kan även medföra andra typer av problem menar Bryman och Bell (2005). Förutom att 

begränsa intervjupersonens svar kan det även i förlängningen begränsa studien, då man 

kan gå miste om helheten i den stora bilden (Bryman & Bell, 2005). 

 

Som nämnts tidigare beskriver Pettigrew (1985) att förhandling och dialog är ämnen 

som är ofrånkomliga i en organisation eftersom det ständigt förekommer frågor kring 

till exempel makt och politik. I ett förändringsinitiativ kan det uppstå olika former av 

problem. Under medbestämmande och samverkanskapitlet togs upp att Dawson (2003) 

menar att bland annat bristande deltagande och motstånd är exempel på sådana 

problem. 
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Det är bland annat detta som ligger till grund för utformningen av frågorna i 

intervjuguiden, där vi berör ämnen kring hur dialogen gått till och vilket klimat den har 

ägt rum. De olika temana är formulerade för att få en bild av hur företaget och facket 

arbetar och den relation som råder mellan de båda parterna. Här berörs även frågor 

kring samverkan, påtryckningar och makt samt om eller hur man har utövat makt och 

påtryckningar. 

 

Utifrån de fyra stegen av Nelson-Bülow (2007) som presenterats tidigare har vi 

grupperat intervjun i olika delar.  Det fyra stegen är förberedelsestadiet, 

förhandlingsstadiet, slutförhandlingsstadiet och genomförandestadiet. Dessa har vi 

anpassat för att passa vår intervju och vi har slagit ihop dessa till tre stadier; före, under 

och efter förhandlingen kring omorganisationen. Vi har förenklat det för att inte förvirra 

intervjupersonerna med vad som ingår i de olika stadierna.  

5.4 Tillförlitlighet och äkthet 

Då vår undersökning är kvalitativ med en socialkonstruktivistisk ansatts har vi valt att 

inte använda oss av den kvantitativa forskningens begrepp som reliabilitet och validitet. 

Därför har vi istället valt de begrepp associerade med den kvalitativa forskningen, 

nämligen; påtaglighet, tillförlitlighet, överförbarhet och äkthet. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Följaktligen så ser vi inte världen som definitiv utan som en social konstruktion. Alla 

intervjupersoners berättelse blir därför en verklighet, en sanning. Sålunda blir 

intervjupersonernas berättelse och deras sanning även vår sanning. (Bryman & Bell, 

2005) Trovärdigheten och överförbarheten berör undersökningens djup. Här bör den 

kvalitativa undersökningen fokusera sig på en ”thick description”, det vill säga fylliga 

och mer djupgående beskrivningar. Detta till skillnad mot den kvantitativa 

undersökningen som bör söka en generaliserbarhet. (Bryman & Bell, 2005) 

Trovärdigheten i arbetet, då vår studie baseras på intervjuer, hänger starkt ihop med att 

vi återger de intervjuades åsikter och uppfattningar på ett korrekt sätt. 

Intervjupersonerna kommer således ges möjligheten att granska transkriberingen av 

materialet från intervjuerna. Genom att intervjupersonerna själva granskar materialet 

säkerställs att våra egna tankar och åsikter undermedvetet inte har färgat det som 

berättats för oss.  
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Undersökningens transparens hänger ihop med undersökningens påtaglighet. 

Undersökaren ska delge läsaren arbetsförloppet för att på så sätt styrka transparensen 

(Bryman & Bell, 2005). I metoddelen i uppsatsen vill vi ge läsaren möjlighet att ta del av 

arbetsprocessen för uppsatsen samt val som vi gjort.  

 

Den sista och kanske viktigaste delen, förutom de tidigare nämnda fyra 

tillförlitlighetskriterier i detta avsnitt är äkthet. Med äkthet avser Bryman och Bell 

(2005) att forskaren skall ge en rättvisande bild av studien. Ger de intervjuade 

personerna en tillräckligt rättvisande bild av de olika åsikter och uppfattningar som 

finns? De representanter som intervjuats i vår studie är noggrant utvalda. Det är de 

personer som besitter de poster där dessa frågor behandlas. Det är som nämnts tidigare, 

företagsledningen med bland annat VD, personalchef och personalklubbens ordförande.  

 

Det går inte att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning men forskaren bör 

försöka styrka och konfirmera samt försöka säkerställa att han eller hon agerat i god tro.  

Forskarens personliga värderingar får inte tillåtas påverka slutsatser i forskningen. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Undersökningens syfte är alltså att förstå intervjusubjektens sanning. Genom att tolka 

och analysera deras berättelser så vill vi förstå hur dem skapar mening. Detta kommer vi 

försöka att göra med en objektivitet och i god tro. 

5.5 Analysmetod 

För att förstå hur de båda parterna interagerade i samband med 

organisationsförändringen kommer vi att bearbeta vår utgångsempiri. Detta blir således 

en tolkning av intervjupersonernas verklighet. De har med andra ord redan genomfört 

en tolkning av vad som skett. Följaktligen blir detta en tolkning av en tolkning. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller intervjuns särskilda styrka som gör att 

forskaren kan nå ett djup med olika uppfattningar från olika personer. Det är dock 

viktigt att det är forskaren som har kontroll på intervjun, annars finns risken att 
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intervjun kan leda åt fel håll. Vi kommer att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys 

vilket Bryman (2011) anser lämpar sig för analys av ostrukturerad information. 

Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är exempel på sådan information. En 

innehållsanalys kan ha inslag av det manifesta och det latenta. Det manifesta syftar till 

den synliga och uppenbara meningen i texten medan det latenta syftar till den 

underliggande meningen i texten. Den manifesta delen av innehållsanalysen kommer att 

användas i analyssteg ett och analyssteg två. I analyssteg tre genomförs den latenta 

delen av innehållsanalysen som innebär ett tolkande av innehållet. (Graneheim & 

Lundman, 2004) 

 

Inledningsvis genomlästes det transkriberade materialet flertalet gånger för att få en 

känsla och djupare förståelse av texten. Med hjälp av vår teori samt den genomlästa 

transkriberingen så identifierades tre kategorier. Dessa var dialog, samverkan och 

meningsskapande. 

 
I det första analyssteget sker två saker. Dels presenteras empirin för att ge en bild av 

intervjun och hur intervjupersonerna beskriver händelserna. Här handlar det om att ge 

läsaren en bild av hur intervjupersonerna pratade, inte vad de berättade. Det vill säga en 

mer narrativ berättelse för att ge läsaren en känsla av i vilket sammanhang saker 

berättats. Den andra delen består av en identifiering av meningsbärande enheter som 

svarar mot uppsatsens syfte och problemformulering. Detta innebär att meningar 

baserat på innehåll lyfts ur transkriberingen (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa 

enheter presenteras i tabellform och skall skildra vad som sagts. Kombinationen av 

dessa två delar skall ge läsaren både ett sammanhang av vad som sagts men också hur 

det sagts. 

 

Vid identifieringen av dessa meningsbärande enheter uppdelades de också in under fyra 

huvudgrupper. Dessa är den generella arbetsgången mellan företaget och facket, samt 

före, under och efter förhandlingen. Detta görs för att strukturera den omfattande 

empirin och på så sätt göra den hanterbar. Rent praktiskt har vi använt oss av 

olikfärgade pennor för att ringa in dessa meningsbärande enheter, en färg för varje 

huvudgrupp. Då datamaterialet är relativt omfattande och allt inte kan vara med har 

sedan det som är mest relevant valts ut.  
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Figur 1: Identifiering av meningsbärande enheter 

 

I det andra analyssteget kommer en kondensering av de meningsbärande enheterna att 

göras för att förkorta ner meningsenheterna utan att förlora själva kärnan i dem. 

Därefter sker en formulering av teman utifrån kondenseringen där teman är ett uttryck 

för det latenta innehållet i kondenseringen. (Graneheim & Lundman, 2004) Dessa teman 

sorterades in i de tidigare identifierade kategorierna. Empirin och analysen är starkt 

sammankopplade och kommer därför att presenteras under ett och samma kapitel i 

uppsatsen. Det som sker under analyssteg ett och två handlar om att presentera empirin 

för läsaren på ett lättöverskådligt sätt. På ren svenska kan man säga att de första två 

stegen av analysmodellen handlar om att göra empirin hanterbar inför slutanalysen.  

 

 

Figur 2: Kondensering av meningsbärande enheter och formulering av teman 

 

I det tredje och sista analyssteget så kommer en slutanalys att göras utifrån utfallet i 

analyssteg två, det vill säga de tre kategorierna. Då syftet med en kvalitativ studie är att 

studera helheten kommer här de fyra grupperna, generellt, före, under och efter att slås 

samman. Således kommer den i manifesta delen av innehållsanalysen ligga till grund för 

den latenta delen av innehållsanalysen. Analysen sammanställs nu genom att delarna 

bildar en helhet. (Graneheim & Lundman, 2004) 
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5.6 Intervjuer och ljudupptagning 

Intervjuerna genomfördes i enskilda konferensrum och vi upplevde inte några moment 

som störde intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in för att enklare kunna bearbetas 

i efterhand. Under intervjuerna har vi som intervjuare haft olika roller. En person har 

agerat intervjuledare och har med hjälp av de ovan nämnda temana drivit intervjun 

framåt. Den andra personen har fokuserat på att anteckna intressanta aspekter som 

inspelningen missar, så som kroppsspråk och gester. Detta har gjorts för att intervjuerna 

skulle flyta på smidigt samt att inget väsentligt förbises.  

 

Alla intervjupersoner blev i början av intervjun tillfrågade om dem vill vara anonyma 

och om vi fick spela in intervjun. Ingen av personerna vill vara anonyma och alla gick 

med på att bli inspelade. En av våra intervjupersoner ställde dock upp att bli inspelad 

med förbehåll att transkriberingen av hans intervju inte bifogades. Detta är något som vi 

kommer att respektera även då det medför att tillförlitligheten minskar något. I och med 

att personen i fråga inte vill vara anonym medför detta dock en dimension av 

trovärdighet även om transkriberingen saknas.  

 

En risk enligt Bryman och Bell (2005) med att spela in intervjuer är att även om 

subjektet gått med på inspelningen kan det hämma intervjun. Personen i fråga 

uppfattades som besvärad av inspelningen även om han själv gått med på det. 

Inspelningen stängdes därför av mot slutet av intervjun och istället fördes mer 

omfattande anteckningar. Detta öppnade upp intervjun och svaren blev mer omfattande 

och mer djupgående.  

5.7 Transkribering  

Då hanteringen av data som är inspelad är svårhanterlig så är transkribering fördelaktig 

(Bryman & Bell, 2005). Den transkribering som gjorts efter intervjuerna är inte en exakt 

återgivning av det inspelade materialet. I transkriberingen har talspråkliga fel i stort 

plockats bort. Detta utan att intervjupersonernas mening ändrats eller påverkats. Detta 

innefattar både upprepningar i meningar, påbörjade men ej avslutade meningar, det vill 

säga omformuleringar samt utfyllnadsord som exempel ”eh”, ”öö”, och ”mm” med flera. 

Detta har gjorts för att underlätta de analyser som sedan genomförts på materialet. 
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Även kallprat har plockats bort ur det transkriberade materialet. Det är kommentarer 

fällda av antingen intervjupersonen eller oss intervjuare som inte har med själva 

intervjun att göra. Typexemplen på detta är; ”tycker ni dricker dåligt med kaffe, är inte 

ni studenter?”, ”yngsta dottern skrev nyss uppsats också”, ”har ni lång tid kvar på er 

utbildning?”, ”jag gillar samarbetet med universitetet, jag vill ju att folk stannar i staden”, 

”har ni haft lärare XX på universitetet?”. Vidare har även de för studien irrelevanta 

aspekter inte tagits med i transkriberingen för att underlätta arbetet. 

 

Valet att plocka bort ovan nämnda aspekter ur transkriberingen gör i längden att 

transparensen i arbetet ökar. Genom att göra det lättare för läsaren att följa materialet 

och den tankegång som finns i de olika analysstegen anser vi att trovärdigheten för 

studien inte påverkats negativt av dessa val. Bryman och Bell (2005) skriver ”…att det 

knappast lönar sig att skriva material som man kan vara ganska säker på inte kommer att 

ge något” (Bryman & Bell, 2005, s 377).  Författarna menar att man bara skall 

transkribera det som är relevant för studien för att spara tid. Upptäcker man under 

analysen att man saknar data kan man alltid gå tillbaka till de inspelade intervjuerna för 

komplettering. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Ytterligare en anledning till att trovärdigheten inte påverkas negativt handlar om vilken 

typ av studie som genomförs. Då vår studie inte inbegriper fokus på språk, 

samtalsanalys eller diskursanalys är inte transkriberingen av samma vikt. (Bryman & 

Bell, 2005) 
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5.8 Metoddiskussion  

Under metoddiskussionen redovisas de metodologiska val och problem som vi stått inför 

under genomförandet av denna studie. Här framförs reflektioner kring genomförandet 

samt även de brister vi konstaterat.  

 
En aspekt att reflektera kring är den tid som förflutit sen arbetet med omorganisationen 

startade. Det finns å ena sidan en risk att intervjupersonerna inte minns vad som skedde 

i samband med förändringen då ett karakteristiskt drag av meningsskapande är 

rimlighet på bekostnad av korrekthet. Med andra ord så görs förenklingar vid 

tillbakablickande. Trots detta så väljer vi att acceptera respondenternas sanning som vår 

sanning. 

 

Valet av att genomföra en semistrukturerad intervju föll på att ge intervjupersonerna 

möjlighet att öppet berätta om sina upplevelser av situationen. Samtidigt erbjuder den 

semistrukturerade intervjun möjlighet till viss styrning via de utvalda temana. Detta för 

att leda intervjun i rätt riktning.  
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6 Analys 
Detta avsnitt skall beskriva hur arbetsordning fungerar mellan fack och ledning på 

Länsförsäkringar Bergslagen. Detta görs genom att först ge en beskrivning av hur 

det generella arbetet går till för att sedan beskriva hur det gått till före, under och 

efter förhandlingen. Detta görs genom intervjupersonernas beskrivningar av 

relationen som råder mellan facket och företaget.  

6.1 Definitioner  
För att underlätta analysen har vi valt att definiera de begrepp vi använder i 

denna del. Flera av dessa är vardagliga vanliga uttryck men som kan uppfattas 

som snarlika. När läsaren känner till de förutsättningar och karakteristiska av 

begreppen blir analysen enklare att förstå och missförstånd kan undvikas.   

 

Dialog: Ett samtal mellan två eller flera parter, eller åsiktsinriktningar. 

 

Kommunikation: Att överföra information mellan människor, ett 

informationsutbyte. Här handlar det om att överföra information, till exempel 

något som redan är bestämt eller som redan har skett.  

 

Kommunicera: Att överföra budskap till någon. Det vill säga när man överför 

informationen som avses i kommunikation.  

 

Samverkan: Gemensamt handlade mellan två olika parter eller personer för att 

uppnå ett visst syfte. 

 

Samsyn: Att se på något på samma sätt.  Till exempel att två personer ser på ett 

problem på samma sätt eller att det råder koncensus kring en lösning. 

6.2 Analyssteg 1 – Identifiering av meningsbärande enheter 

Som beskrivet i metodkapitlet ges i början av varje del en beskrivning av empirin 

relevant för den specifika huvudgruppen. Detta handlar om att ge läsaren en 

förståelse om hur berättelserna sägs. Detta görs för att ge läsaren en bild av vad 

som kom fram under intervjuerna och inte bara vad som sagts, det handlar om att 

ge en färg till intervjuerna. Vidare presenteras vad som sagts i tabellform för de 

meningsbärande enheterna. 
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6.2.1 Generell 
Relationen mellan fack och företag präglas på Länsförsäkringar Bergslagen av 

delaktighet och dialog. Man vill från både företagsledningens och fackets håll 

föra en dialog och tillsammans finna den bästa lösningen. Denna arbetsordning 

har sin grund i de förändringar som kom till när Mikael Sundqvist tillträdde som 

VD. Sundqvist berättar att innan han började som VD hade man en 

ledningsgrupp där facket var med. Han beskriver detta som ett rapportforum där 

facket inte var delaktigt utan bara tog del av information från de olika cheferna i 

bolaget. Sundqvist beskriver det som att facket satt tysta medan tio andra 

personer pratade om vad som var på gång. ”…facket vågade inte ta upp saker om 

det inte hade väldigt starka argument, det blev ingen dialog” säger Sundqvist. 

 

För att ändra på detta infördes något man valt att kalla samrådsmöten. Där 

deltar de fackliga representanterna, VD:n och personalchefen. De får 

föredragningar från alla affärsområdeschefer om vad som är på gång och hur 

arbetet går. Här kommer facket med frågor och kan lyfta sina åsikter och det förs 

en diskussion kring verksamheten. Personalklubbens ordförande, Ulf Nilsson, 

utrycker sig som att vid dessa möten stäms hela organisationen av och fackets 

åsikter tas tillvara på ett bra sätt. ”Vi har haft det här sen denna VD kom till och 

jag tror vi båda tycker det är bra.” säger Nilsson.  

Sundqvist menar att dessa samrådsmöten är ett bra forum och arbetet fungerar 

väl jämfört med tidigare system.”…det blir en annan dialog i dag och det fungerar 

väldigt bra, och facket har hittills verkat väldigt nöjda med det”. 

 

Utöver dessa samrådsmötet finns även facket representerade i bolagsstyrelsen 

med två av de tio platserna.  

 

”Styrelsen träffas åtta gånger om året ungefär och följer upp 

verksamheten, bestämmer inriktning och fastställer styrdokument 

…och då är ju facket med, som vilken styrelseledamot som helst. På så 

vis är ju de också väldigt delaktiga och jag tror att de känner att de 

har insyn i vad som sker i bolaget, och det känns ju viktigt!” säger 

Sundqvist. 
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Graden av delaktighet mellan facket och företaget på Länsförsäkringar 

Bergslagen är något som är speciellt menar Mats Wälby, chef företagsbank. 

Wälby jämför med sina tidigare erfarenheter av storbanksvärlden och 

Swedbank. Han menar att den fackliga organisationen är mycket mer delaktig 

och har mer att säga till om på Länsförsäkringar Bergslagen. ”Man känner en 

väsentlig skillnad, skall vi säga i den medverkan som facket har här, i vårt bolag, 

jämfört med vad man hade i storbanken.” säger Wälby. 

 

Delaktigheten är något som VD:n och företagsledningen jobbar mycket med. Ulf 

Torbacke, personalklubbens vice ordförande, använder sig av uttrycket från ax 

till limpa för att illustrera hur arbetet går till, facket är med från början och 

genom hela arbetet. ”…de presenterar vad de tänk sig, sen får vi så att säga dryfta 

det där ihop”. Facket är med som en naturlig del genom hela arbetet, från start till 

mål. Denna relation, mellan företaget och facket, framlyfts av alla våra 

intervjupersoner och den anses vara god. ”Jag tycker vi har en väldigt bra relation 

till facket och vi har ett bra samarbete, och vi träffas ofta.” Jan-Åke Eriksson, 

affärsområdeschef för försäkring. Eriksson beskriver också att man från 

företagets sida är mån om och väldigt noga med att få med facket, ”…vi försöker 

aldrig springa före eller lägga locket på”. Detta för att facket är en viktig del och 

en viktig källa för kunskap för det dagliga arbetet i företaget. 

 

 ”Vi är extremt noga med att de skall vara med på banan, och jag 

tror att man då från fackets sida känner ett större förtroende än om 

de skulle uppleva att de blev överkörda, förbigångna eller rundade.”   

Jan-Åke Eriksson 

 

Torbacke bekräftar även detta, han menar att företaget och VD:n har förståelse 

för att facket måste vara delaktiga. Han menar på att om företaget inte gör facket 

delaktiga kan facket utöva sin makt genom att bromsa upp och i viss mån sätta 

käppar i hjulet för ledningens arbete. Han menar att man har mycket att vinna på 

att ha med facket på till exempel en förändring från början.  
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”Är du en VD av idag så måste du ha sådana här saker klart för 

dig…en VD som inte förstår det här med delaktighet i sådana här 

processer, de tillhör inte det moderna snittet.” Ulf Torbacke 

 

Även personalchefen, Ann-Christin Palmér talar om det viktiga i att skapa en 

delaktighet och av att informera. ”Vi försöker jobba väldigt mycket med att hålla 

varandra informerade, det är det jag tycker är så viktigt när det gäller fackliga 

kontakter att vi berättar.” Hon menar att det gäller åt båda håll, att företaget 

informerar facket och att facket informerar företaget, det gynnar hela 

verksamheten. Palmér pratar om att både fack och företag har ungefär samma 

mål, att verksamheten skall fungera så bra som möjligt. ”Vi har ju ingen skillnad 

där. Vi vet vad vi vill och jag menar att där har vi ju dem med oss.” 

 

Palmér framhåller också att det inte alltid råder en samstämmighet mellan fack 

och företag. ”Det är klart att vi inte alltid är överens om alla saker, men då pratar 

man om det, fördelar mot nackdelar. Det är ju på så sätt man förändrar 

människors syn på saker.” Palmér menar att det med hjälp av diskussion man gör 

detta, inte genom att säga så här gör vi. På följdfrågan om även de som ledning 

kan förändras svarar Palmér att det kan de absolut. ”Får vi argument; att det där 

tror vi inte på, då driver vi inte den frågan, då väntar vi med den. Det kanske inte 

är läge att driva den än. Det kanske är fel tid att driva den.”  

 

Både Palmér och Eriksson lyfter fram att även om det är en dialog så vet de vad 

de vill. Eriksson säger att ”Vi försöker samverka så gott det går. Sen har vi ju olika 

agendor i vissa lägen.”. Han menar att företag alltid har en plan och en idé med 

vad de vill.  

 

”Inte så att vi sätter oss med ett vitt papper och pratar med facket. 

Vi har ju alltid en vilja. Vi har nog alltid en agenda klar för oss när vi 

möter facket. Men kommer det upp bra saker, och det gör de, då tar 

vi med det.” Jan-Åke Eriksson 
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Namn Meningsbärande enheter (Generell) 
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

”Dels så finns ju facket representerat i styrelsen med ett antal platser. Det är ju klubbat och färdigt så att säga. Det 
finns alltid en representation av facket där.  Sen i företagsledningen så sitter inte facket med men däremot så har 
man en samrådsgrupp där alltid företagsledningen förankrar sina beslut.” 
 
”Man känner en väsentlig skillnad, skall vi säga i den medverkan som facket har här, i vårt bolag, jämfört med vad 
man hade i storbanken.” 

Mikael Sundqvist (VD 
Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

”Styrelsen träffas 8 ggr om året ungefär och följer upp verksamheten, bestämmer inriktning och fastställer 
styrdokument…och då är ju facket med då, som vilken styrelseledamot som helst. På så vis är ju de också väldigt 
delaktiga och jag tror att de känner att de har insyn i vad som sker i bolaget, och det känns ju viktigt!” 
 
”…facket vågade inte ta upp saker om det inte hade väldigt starka argument, det blev ingen dialog” . 
 
”…det blir det en annan dialog i dag och det fungerar väldigt bra, och facket har hittills verkat väldigt nöjda med det” 
 
”Behovet av att göra ett stort projekt med mycket förankring och delaktighet var ju lite mer begränsat än vad jag 
varit med om tidigare.” 
 
”Då intervjuade jag alla, 40 var vi då på den avdelningen. Och tog det här väldigt så, att folk fick känna delaktighet 
och komma med åsikter. Och min hypotes, jag brukar ha en hypotes, den kan man ju vrida lite på när det kommer 
goda argument för det. Så de kände nog att de fick vara med och påverka då, det tror jag.” 
 
”Jag tycker vi har bra fackliga representanter för de inser att om vi behöver göra något obekvämt så gör vi inte det 
för att vara just obekväma utan för verksamhetens bästa, och då är det ofta bra för deras medlemmar.” 
”Däremot försöker jag alltid vara beredd på om det kommer bli någon reaktion någonstans, hur skall vi hantera det i 
så fall?” 
 
”Det är ju inte så ofta som facket är positiva till förändringar.” 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben FTF) 

”Vi har haft det här sen denna VD kom till och jag tror vi båda tycker det är bra.” 
 
”Vi har något som heter samrådsmöten, där vi stämmer av organisationens puls vid varje givet tillfälle.” 



37 
 

 
”Jag tror att vår VD, det är ju han som bestämmer, eftersom det är han som får stå till svars. Sen är inte han dummare 
än att han frågar vad folk tror och tycker.” 
 
”Det är absolut en samverkansrelation. Det är inte en konfliktfylld relation, men det skulle lätt kunna bli det om man 
inte stämmer av.” 

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

”Vi är extremt noga med att de skall vara med på banan, och jag tror att man då från fackets sida känner ett större 
förtroende än om de skulle uppleva att de blev överkörda, förbigångna eller rundade.”   
 
”…vi försöker aldrig springa före eller lägga locket på”. ”Jag tycker vi har en väldigt bra relation till facket och vi har 
ett bra samarbete, och vi träffas ofta.” 
 
”Både och, men inte så att vi sätter oss med ett vitt papper och pratar med dem. Vi har ju alltid en vilja, så är det ju! 
Sen om det kommer goda idéer så tar vi till oss det. Definitivt! Vi har nog alltid en agenda klart för oss när vi möter 
facket.” 

Ann-Christin Palmér 
(Personalchef) 

”vi försöker jobba väldigt mycket med att hålla varandra informerade, det är det jag tycker är så viktigt när det gäller 
fackliga kontakter att vi berättar.”  
 
”Här bland tjänstemännen kan man föra en dialog… Det är inte alltid en motsats, utan det är mer, nu har vi det här 
problemet, hur löser vi det? och så försöker man hitta en lösning på det. LO kollektivet, då kan jag känna ibland att 
då blir det en real förhandling istället… Jag kan tycka att SECO förbunden, alltså LO  förbunden är lite mer 
konfliktbetonat, än vad det är på tjänstemanssidan.” 
”Vi har ju ingen skillnad där. Vi vet vad vi vill och jag menar att där har vi ju dem med oss.” 
 
”Och det är ju på så sätt som man förändrar människors syn på saker. Det är ju med diskussion, inte genom att säga, 
så här gör vi…Att det känns inne i hjärtat, det är ju därför vi skall göra det.” 
 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben FTF) 

”Är du en VD av idag så måste du ha sådana här saker klart för dig…en VD som inte förstår det här med delaktighet i 
sådana här processer, de tillhör inte det moderna snittet.” 
 
”…de presenterar vad de tänk sig, sen får vi så att säga dryfta det där ihop”. 
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Tabell 1: Identifiering av meningsbärande enheter – Generell  

 
”Då är det ju just förankrat i organisationen och då har man ju gjort upp med facket…och det är ju så man gör i dag, 
så kanske man inte gjorde förr riktigt. Men det här är ju ett tjänsteföretag, det är ju inte ett LO företag. Jag kan tänka 
mig att i ett LO-fack så går det nog hårdare till. I ett tjänsteföretag så kanske det finns en vilja, det är inte så 
dramatiskt som det kan vara på kollektivsidan. ” 
 
”Han har ju förståelse för sådant här. Är du en VD av idag så måste du ha sådan har saker klart för dig. Det kan du 
vinna massor på…” 
 
”Men man tjänar på att vi är överens. Om vi skulle ha en uppfattning som avviker från företagets så tjänar man 
naturligtvis på att försöka lyssna på oss.” 
 
”Jag tror att lyhördheten finns här.” 
 
”Det jag menar är med den moderna chefen, chefskapet har ju utvecklats, förr var det ju mer VD:n som bestämde och 
bara körde på. Och menade på att facket var någonting som katten släpat in. Ungefär så var det, attityden till facket 
eller personalklubben som vi föredrar att kalla oss, den var ju lite annorlunda.” 
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6.2.2 Före förhandling 
Upprinnelsen till omorganisationen på Länsförsäkringar Bergslagen var att 

chefen för affärsområde privat, tillika bankchef slutade. När detta skedde valde 

VD:n att inte rekrytera en ny chef direkt utan att ta tillfället i akt och utvärdera 

organisationsstrukturen. ”Jag var inte riktigt nöjd med vår bankverksamhet när 

han slutade, så medvetet lät jag bli att rekrytera någon på en gång, jag tyckte vi 

måste känna oss för lite.”. 

 

Inför Förhandlingen som ägde rum i samband med den 

organisationsförändringen stämde VD:n av företagets tankar kring den 

organisation som då rådde. Sundqvist berättar att ju mer han funderade kring 

organisationen ju säkrare blev han på att en förändring behövde genomföras. 

 

”Jag hade ett intervjuvarv med alla bankchefer, alla i 

företagsledningen, sen några till utvalda personer. Sen pratade jag 

med de fackliga representanterna och då blev det ganska klart för 

mig hur det här skulle se ut.” Mikael Sundqvist 

 

Både de två fackliga representanterna och företagets representanter gav under 

intervjuerna en samstämmig bild av hur detta arbete gick till. Stora delar av 

organisationen fick ta del av och vara med att tänka kring denna förändring.  

 

”Vi blev informerade, Mikael tog kontakt med mig ganska tidigt och 

delgav mig sina planer eftersom jag då var ordförande (är vice 

ordförande idag). Då hade han vissa alternativ, och de som blev nu, 

det var ett av alternativen. Han frågade mig vad jag tyckte om det 

här och om jag var sugen på det.” Ulf Torbacke 

 

Personalklubbens nuvarande ordförande, Ulf Nilsson beskriver en delaktighet 

innan förhandlingen men poängterar samtidigt att det är VD som bestämmer, 

och det är även han som får stå till försvars för den om det skulle misslyckas. 

”Han ställde ju frågan till oss på ett av de här samrådsmötena; Vad tycker ni? Har 

ni några idéer? Vad tycker ni vi skall göra? Har ni några tankar på 
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organisationen? Vi har fått säga vad vi tycker.” Det är en bild som ges även av 

Torbacke, även om det råder delaktighet och facket känner att de får vara med 

och tycka är man helt medveten om att det är VD som bestämmer. Även om det 

är VD:n som sitter på makten säger Nilsson ”att det är absolut en 

samverkansrelation. Det är inte en konfliktfylld relation.”  

 

Eriksson talar också om att man genom VD:ns arbete med att samla in hela 

organisationens åsikter och tankar kring förändringen har man på det sättet 

minskat uppkomsten av motstånd gentemot nämnda förändring. Genom att 

arbeta med detta under lång tid, med att intervjua personal, chefer och fack blir 

detta en förankringsprocess menar Eriksson. Vidare säger han att ”Bara det att 

man får vara med och berätta vad man tycker, att man blir lyssnad på, då tror jag 

att man känner sig delaktig.” Även Palmér säger samma sak, förankringsarbetet 

tar sin grund i att stämma av med facket vad de tyckte om frågan. ”Jag tror att 

det var det fotarbetet han gjorde när han intervjuade och satte den här tanken, 

det är ju ofta så man gör då, att man går runt och pratar om det och förmedlar ett 

budskap och känner av”. 

 

I diskussionen kring farhågor och om facket känner sig hörda beskriver Wälby 

om avsaknaden av detta, det fanns inga farhågor innan förhandlingen. Han säger 

att hade medarbetare eller chefer haft några farhågor, är den rådande miljön i 

företaget sådan att det är enkelt att ta upp dessa frågor. Han beskriver en 

anledning till detta som att det finns en närhet till facket, mer än vad som finns i 

andra storbanker. Han säger att ”om man skulle känna någon oro om den nya 

organisationen så kan man definitivt inte skylla på att man inte visste hur man 

skulle göra för att lyfta frågan.”. Han påpekar vidare att detta gäller oavsett om 

du sitter i Örebro eller Västerås, ”du har väldigt nära till en facklig representant 

som du kan prata med. Det finns definitivt sätt att lyfta att man inte tycker det är 

bra.
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Namn Meningsbärande enheter (Före förhandling) 
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

”Man vet att det har tagits i styrelsen, man har gått vidare med det via företagsledningen och här har man då samrått 
med facket. Det känns som om man har respekt för varandra, absolut! Och har varit delaktig.” 
 
”Jo det kan man ju fundera på, men som jag sa förut känner jag att vi har mycket närmare de fackliga 
representanterna, man vet var de finns, vad de gör och att de sitter i samrådsgruppen. Så om man skulle känna 
någon oro om den nya organisationen så kan man definitivt inte skylla på att man inte visste hur man skulle göra.” 

Mikael Sundqvist (VD 
Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

”Ja omorganisationen var ju mitt initiativ,” 
 
”Sen hade jag ett intervjuvarv med alla bankchefer, hela företagsledningen, sen var det några till, utvalda personer. 
Sen pratade jag med de fackliga representanterna och då blev det ganska klart för mig hur det här skulle se ut.” 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben FTF) 

”Han ställde ju frågan till oss, på ett av de här samrådsmötena: vad tycker ni? Har ni några idéer? Vad tycker ni att vi 
skall göra? Har ni några tankar på organisationen? Vi har allt fått sagt vad vi tycker.” 
 
”Om jag skall ta hur företaget har tänkt så är det ju vår VD som bestämmer detta.” 
 
”Kan bara säga igen att vi har ett jäkligt bra samarbete! Han bestämmer men han frågar och vi stämmer av företagets 
puls kontinuerligt. Den fackliga organisationen tillsammans med personalchef och VD stämmer av hela bolaget med 
ett föredrag av alla chefer fyra gånger per år. Det är väl jätte bra?” 
 
”Vi var ju ganska delaktiga på ett tidigt stadium.” 

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

”Och sen jobbar man under ett halvår med att intervjua personal, chefer, vad tycker du och det blir ju en typ av 
förankringsprocess då. Även om resultatet inte dyker upp förrän senare. Det är ju grundat på ett annat sätt då, man 
har varit med på resan så att säga.” 
 
”Bara det att man får vara med och berätta vad man tycker. Att lyssna, då tror jag att man känner sig delaktig.” 

Ann-Christin Palmér 
(Personalchef) 

”Jag tror att det var det fotarbetet han gjorde när han intervjuade och satte den här tanken, det är ju ofta så man gör 
då, att man går runt och pratar om det och förmedlar ett budskap och känner av…” 
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Tabell 2: Identifiering av meningsbärande enheter – Före förhandling

”Ja den här dialogen så fick de tycka till om förändringen om det var bra eller inte. Både via samrådsmöten men 
främst via intervjuerna Mikael hade.” 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben FTF) 

”Vi blev informerade. Mikael tog kontakt med mig ganska tidigt och delgav mig sina planer eftersom jag då var 
ordförande. Då hade han vissa alternativ, och det som blev nu, det var ett av alternativen. Och då frågade han mig 
vad jag tyckte om det här och om jag var sugen på det här. Jag fick komma med lite synpunkter om jag hade några 
sådana.” 
 
”Och där fick ju vi vara med när det kom till intervjuer och så, vi var ju med och intervjuade henne, för det är ju också 
en viktig del i tillsättandet av chefer.” 
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6.2.3 Under förhandling 
Även under själva förhandlingen ger alla intervjupersoner en väldigt homogen 

bild av förhållandet. En process som snarare karakteriseras av samverkan och 

förståelse än konflikt och motstånd. Wälby ger i sin bild av medarbetarnas 

uppfattningar kring omorganisationen att många uppskattade förändringen. Man 

såg en fördel att få en organisation och en chef som hade samma yrkeskunskap 

som en själv. ”Jobbar man som privatrådgivare på bank, då tycker man att detta 

blir jättebra, nu får jag en chef som förstår vad jag gör.”, Wälby förtydligar genom 

att tillägga ”det fanns inga motsättningar så och förväntningarna var så; att ja, vad 

var det vi sa, det blev som vi trodde.”. VD själv säger att förändringen mottogs 

väldigt positivt av både chefer men framför allt av de anställda. Sundqvist menar 

också att han inte stötte på något motstånd mot förändringen, varken före eller 

under den. Eriksson bekräftar även VD:s bild av en konfliktfattig tillvaro, ”Tror 

inte vi hade någon konflikt i det här alls, inte överhuvudtaget faktiskt”.  

 

Den generella bilden hos de intervjuade är också att facket även under 

förhandlingen och förändringen har varit delaktiga. Nilsson säger: 

 
”Ja så mycket delaktighet som en VD kan ge oss. Det finns nog de 

som inte alls hade gett oss något att säga till om. Inte frågat oss 

överhuvudtaget. Det vill jag påstå. Det finns nog VD:ar som hade 

gett sjutton i personalklubben. Vår VD är på ett bra sätt lyhörd för 

oss. Jag vill påstå att vi har ett väldigt bra samarbete, så mycket 

samarbete men kan ha mellan dessa två parter. Ibland är vi väldigt 

olika i vad vi tycker. Men samarbetar på ett mycket bra sätt. Vi har 

inga sådana här … inga kontroverser, vi har en väldigt bra VD 

utifrån vårt perspektiv. Men han är ju VD och det är han som 

bestämmer, så är det ju, och det skall man vara på det klara med... 

Men sen är det ju han som bestämmer. Han frågar nog oss mer än 

vad han behöver så att säga. Det tror jag.” 

 
Pamlér säger att under denna process var både ledning, fackliga representanter 

och medarbetare väldigt överens om att denna förändring var nödvändig. Detta 
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var något som behövdes just vid detta tillfälle. ”Dels hade detta att göra med att 

banksidan inte gick bra, vi växer där och vi måste fokusera där. Sen hade vi väl 

känt att det var lite otydligt.”.  
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Namn Meningsbärande enheter (Under förhandling) 
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

”Sen har ju facket lyssnat av med sina medlemmar och deras förväntansbild var nog likadan.” 
 
”Nej, nej. Det fanns ingen maktutövning” 
 
”Samtidigt tycker jag att det var klokt att det skall ta den tid det tar, det var ju ändå en rätt stor förändring vi 
genomförde.” 

Mikael Sundqvist (VD 
Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

”Däremot försöker jag alltid att vara beredd på om det kommer bli någon reaktion någonstans hur ska vi hantera det 
i så fall?” 
 
”Det mottogs med en blandning av jaha och äntligen. Många hade ju väntat på det här.” 
 
”Nej jag tycker inte det har funnits någon maktutövning. Dels så tycker jag vi har bra fackliga representanter som 
inte bara ser till sitt eget, eller sin roll som att bekämpa arbetsgivare. De ser till både företaget och medlemmarnas 
bästa.” 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben FTF) 

”Ja så mycket delaktighet som en VD kan ge oss. Det finns nog de som inte alls hade gett oss något att säga till om. 
Inte frågat oss över huvud taget. Det vill jag påstå. Det finns nog VD:ar som hade gett sjutton i personalklubben. Vår 
VD är på ett bra sätt lyhörd för oss. Jag vill påstå att vi har ett väldigt bra samarbete, så mycket samarbete men kan 
ha mellan dessa två parter. Ibland är vi väldigt olika i vad vi tycker. Men samarbetar på ett mycket bra sätt. Vi har 
inga sådana här … inga kontroverser, vi har en väldigt bra VD utifrån vårt perspektiv. Men han är ju VD och det är 
han som bestämmer, så är det ju, och det skall man vara på det klara med... Men sen är det ju han som bestämmer. 
Han frågar nog oss mer än vad han behöver så att säga. Det tror jag.” 
 
”Ja absolut. Och det gör ju vi på våra samrådsmöten. Där ledningen informerar om saker som inte är officiella. Det är 
ju här vi känner av organisationen, båda parterna. Och dessa ”möten fungerar väldigt bra.” 
 
”Ja så mycket delaktighet som en VD kan ge oss… Vår VD är på ett bra sätt lyhörd för oss… Men han är ju VD och det 
är han som bestämmer, så är det ju, och det skall man vara på det klara med…” 
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Tabell 3: Identifiering av meningsbärande enheter – Under förhandling

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

”Förändringen togs inte emot med någon jätte dramatik.” 
 
”Tror inte vi hade någon konflikt i det här alls, inte överhuvudtaget faktisk. Inte ens förhandling tror jag, eller jo lite 
kanske.” 

Ann-Christin Palmér 
(Personalchef) 

”Jag tror inte vi stötte på något motstånd.” 
 
”Nej jag tycker inte vi har haft någon maktutövning. Återigen tycker jag vi har en dialog, vi lyssnar, vi pratar om det, 
sen tar vi ett beslut.” 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben FTF) 

”Han är en modern VD. Som jag sa förut, de som inte förstår att det här med delaktighet i sådana här processer, det 
tillhör nog inte det moderna snittet. Han har en förmåga att kunna, han är lyhörd, han vill förankra helt enkelt. Han 
förstår det, förstår processen.” 
 
”När det infördes så var ju allting på plats. Då kommer jag inte ihåg att vi gjorde något speciellt då. Att vi fick 
information och var med i det men inte mer än så, det tror jag inte.” 
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6.2.4 Efter förhandling 
Empirin i denna huvudgrupp är begränsad. Detta beror på att vi ansåg att detta 

inte tillförde så mycket till vår studie. Därför är den delen i intervjuguiden liten och 

har således bara utgjort en begränsad portion av intervjuerna. Själva 

organisationsförändringen är fyra och en halv månad gammal, bankchefen har 

funnits på plats i tre månader och det finns fortfarande vakanser inom den nya 

organisationen. Det är men andra ord både svårt att utvärdera och få 

respondenterna att samtala kring ämnet.  

 
Den rådande bilden bland intervjupersonerna är att den förändring som 

genomfördes var både befogad, efterlängtad och väntad. Det råder också en 

homogenitet kring intervjupersonerna svar angående utfallet. Ingen av 

intervjupersonerna har angett att det hade velat se en annan lösning. Inte heller 

VD:n upplever att han behövt kompromissa mellan hans ursprungliga plan för 

organisationsförändringen med det utfall som blev. På frågan om något kunde 

gjorts annorlunda eller bättre svarar Wälby ”Nej, det är väl alltid den här frågan 

om hur lång tid skall det ta? … på det stora hela så har det hänt i linje med det 

förväntade”.
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Tabell 4: Identifiering av meningsbärande enheter – Före förhandling 

  

Namn Meningsbärande enheter (Efter förhandling) 
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

”På det stora hela så har det hänt i linje med den förväntan som var. Både från chefhåll men också från 
medarbetare.” 

Mikael Sundqvist (VD 
Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

”Nej det har inte funnits något behov av att utvärdera.” 
 
”Vi behövde inte kompromissa alls.” 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben FTF) 

 

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

”Vi behövde inte kompromissa i den här förändringen. Det blev nog som vi hade sagt där.” 

Ann-Christin Palmér 
(Personalchef) 

”Jag tycker inte det är något som vi har kompromissat om.” 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben FTF) 

”Jag har varit med så länge att, för ett antal år sedan, tio kanske, hade man bestämt sig för att göra någonting, då 
gjorde man så oavsett vad facket tyckte. Man kanske tog kontakt med facket och sen fick de säga vad de ville. Men så 
är det ju inte riktigt i dag skulle jag vilja säga. Nu är det mera dialog. Där har vi ju en stor skillnad. Dialogen förs på 
ett mer konstruktivt sätt idag än vad den gjordes förr.”  
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6.3 Analyssteg 2 – Kondenserad meningsenhet, tema och kategori 

Namn Kondenserad meningsenhet (Generell) Tema Kategori 
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

Facket sitter med både i styrelsen och i samrådsgruppen. 
 
Fackets medverkan är stor här jämfört med min tidigare erfarenhet. 

Medverkan Samverkan 

Mikael Sundqvist (VD 
Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

Facket finns med i styrelsen och är därför väldigt delaktiga. 
 
Till skillnad mot tidigare så finns det nu en dialog mellan facket och 
företaget. Det fungerar bra och facket verkar nöjda med det. 
 
Större projekt behöver större förankring. 
 
Vid en större förändring intervjuade VD:n alla på den berörda 
avdelningen. Medlemmarna kände sig delaktiga eftersom det kände att 
de kunde påverka. 
 
Facket förstår att verksamhetens bästa oftast är medlemmarnas bästa. 

Dialog och 
delaktighet 

Dialog 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben FTF) 

Företaget har samrådsmöten där läget i organisationen gås igenon med 
bland annat facket. 
 
Företaget har haft samrådsmöten sedan VD:n kom och även facket 
tycker att det är bra. 
 
VD:n bestämmer men han frågor människor omkring sig vad de tycker 
och tänker. 
 
Företaget har en samverkansrelation, inte en konfliktfylld relation. 

Samrådsmöten och 
samverkan 

Samverkan 

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

Det är extremt viktig för företaget att ha med sig facket men också för 
fackets förtroende för företaget. 
 
Har en bra relation och ett bra samarbete med facket. 
 

Samarbete  
 
 
Tillit 

Samverkan 



50 
 

 
Tabell 5: Kondenserad meningsenhet och tema – Generell 

  

Har en agenda klar när vi möter facket. 
 
Relationen mellan facket och företaget är okomplicerat. Parterna 
förstår vikten av att vara sams. 

Ann-Christin Palmér 
(Personalchef) 

Kommunikation, utbyte av information, med facket är viktigt.  
 
Företaget vet vad de vill och har facket med sig där. 
 
Genom diskussion får man människor med sig. 
 
Tjänstemän vill mer föra en dialog. Mer konflikt i LO-förbund än bland 
tjänstemannaförbund. 
 

Dialog är viktigt 
 
 
 
 
 
Skillnaden i 
konfliktvilligheten  

Dialog 
 
 
 
 
 
Dialog 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben FTF) 

VD av idag så måste förstå det här med delaktighet. 
 
VD kan vinna massor på det. 
 
Man tjänar på att vi är överens. 
 
Lyhördheten finns här. 
 
Chefskapet har ju utvecklats. 
 
Mer dramatisk och hårdare kultur i ett LO-företag. 

En modern VD är 
lyhörd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog 
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Tabell 6: Kondenserad meningsenhet och tema – Före förhandling  

Namn Kondenserad meningsenhet (Före förhandling) Tema Kategori 
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

Beslutet har tagits i styrelsen men facket har varit delaktigt. 
 
Då facket var så pass delaktigt så kan de inte i efterhand kritisera 
förändringen. 

Delaktighet Dialog 

Mikael Sundqvist 
(VD Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

Organisationsförändringen var VD:ns initiativ. 
 
VD: intervjuade alla berörda. Däribland facket. 

Dialog Dialog 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben 
FTF) 

VD:n initierade förändringen. 
 
VD:n tog upp frågan på ett samrådsmöte. 
 
Facket har ett gott samarbete med företaget. 
 
Facket var delaktigt tidigt. 

Samarbete och 
delaktighet 

Samverkan 

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

Intervjuer är ett sätt att förankra något. 
 
Känslan av delaktighet är viktig. 

Delaktighet och 
förankringsprocess 

Dialog 

Ann-Christin 
Palmér 
(Personalchef) 

VD:n intervjuade berörda gällande förändringen. 
 
I samband med intervjuerna så delgav även VD:n sin syn på den 
kommande förändringen. 

Meningsskapande och 
förankring 

Meningsskapande 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben 
FTF) 

VD informerade ordföranden för facket gällande 
organisationsförändringen och bad även om synpunkter. 
 
Ordförande för facket fick också intervjua den tilltänkta och nya chefen 
för affärsområde bank. 

Förankringsprocess Dialog 
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Tabell 7: Kondenserad meningsenhet och tema - Under förhandling  

Namn Kondenserad meningsenhet (Under förhandling) Tema  
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

Fackets medlemmar har varit välinformerade. 
 
Ingen maktutövning. 
 
Eftersom förändringen var stor, var det klokt att ge förändringen 
den tid den behövde. 

Tidsaspekt och 
informationsbyte 

Samverkan 

Mikael Sundqvist 
(VD Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

VD:n försöker alltid vara uppmärksam på eventuella reaktioner i 
samband med förändring. 
 
Förändringen var väntad. 
 
De fackliga representanterna ser även till företagets bästa. 

Konfliktberedskap 
 
 
Samverkan/förankrad 

Samverkan 
 
 
 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben FTF) 

Facket får vara så delaktigt som möjligt. VD:n är lyhörd mot facket. 
Därför är samarbetet bra. 
 
Samrådsmöten fungerar bra. Där får facket reda på information 
som inte är officiell. 

Samarbete  Samverkan 

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

Förändringen var odramatisk. 
 
Det var ingen konflikt alls i samband med förändringen. 

Odramatisk förändring Samverkan 

Ann-Christin Palmér 
(Personalchef) 

Inget motstånd. 
 
Det har funnits en dialog men ingen maktutövning. 

Förankringsprocess Dialog 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben FTF) 

VD:n är modern. En modern VD förstår vikten av delaktighet, 
lyhördhet och förankring. 
 
Facket var inte så delaktigt i slutskedet av förändringen. 

Delaktighet, lyhördhet 
och förankring. 

Dialog 
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Tabell 8: Kondenserad meningsenhet och tema - Efter förhandling 

  

Namn Kondenserad meningsenhet (Efter förhandling) Tema  
Mats Whälby (Chef 
företagsbanken) 

Det har varit som förväntat både bland chefer och medarbetare. Förväntat utfall Meningsskapande 

Mikael Sundqvist (VD 
Länsförsäkringar 
Bergslagen) 

Inget behov av utvärdering. 
 
Företaget behövde inte kompromissa. 

Utvärdering och 
kompromiss ej 
nödvändig 

Meningsskapande 

Ulf Nilsson 
(Ordförande 
personalklubben FTF) 

   

Jan-Åke Eriksson 
(Affärsområdeschef 
Försäkring) 

Företaget behövde inte kompromissa. Kompromiss ej 
nödvändig 

Meningsskapande 

Ann-Christin Palmér 
(Personalchef) 

Företaget behövde inte kompromissa. Kompromiss ej 
nödvändig 

Meningsskapande 

Ulf Torbacke (Vice 
ordförande 
personalklubben FTF) 

Idag finns det en konstruktiv dialog mellan företag och fack. Då fick 
facket tycka till i efterhand. Nu är facket med från början.  

Samarbetet har 
förändrats 

Samverkan 
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6.4 Analyssteg 3 – Slutanalys 

I följande avsnitt är det helheten som skall beskrivas. Därför kommer vi här att slå ihop 

den generella bilden av vad som hänt före, under och efter förändringen och presentera 

detta i de tre kategorier som kommer av den sista delen av analyssteg två och vår 

teoretiska utgångspunkt nämligen dialog, samverkan och meningsskapande. Skillnaden 

mellan de tre kategorierna är små och materialet kommer att gå in i varandra. Detta gör 

att materialet är svårplacerat, för att det kan passa in i en eller flera av kategorierna. 

Kategorierna följer även på varandra, dialog är en del av samverkan. Samverkar två 

parter med varandra existerar en dialog. Parter kan också föra en dialog utan att 

samverka, som exempel kan länder föra en dialog med varandra utan att för den skull 

samverka. 

6.4.1 Meningsskapande 
Den verkligheten som både företagsledningen och facket gav uttryck för under 

intervjuerna anser vi vara påfallande lika. Ur ett meningsskapandeperspektiv så är 

likartade referensramar och föreställningar centrala beståndsdelar för att minska risken 

för missförstånd. Alla intervjupersonerna pratade om vikten av dialog och 

kommunikation, det är vad kommunikation handlar om; att skapa mening. Den 

regelbundna och öppna kommunikationen mellan parterna möjliggör ett ständigt 

skapande av nya verkligheter. Härigenom kan en part i vissa fall vilja påverka den andra 

partens.  Som nämnts ovan så är förankringsprocessen en del av dialogen då denna 

process delvis handlar om att skapa en samsyn och därigenom skapa mening. 

 

I samband med både formella och informella möten så behandlas ämnen och händelser 

som kan agera som cues (händelser). Om de involverade parterna även har likartade 

frames (referensramar), så finns förutsättningar för att skapa mening, tillsammans på 

ett löpande vis. Med andra ord om två parter har liknande referensram så har man 

förutsättningar för att skapa mening tillsammans. Mening kan skapas när 

referensramarna stämmer överens med varandra vid en given händelse (Weick, 1995).  

Därför så skapar sannolikt företaget och facket mening tillsammans i och med den 

samsynen som råder inom organisationen. Varken företaget eller medarbetarna 

upplevde att de behövde kompromissa och dessutom verkar utfallet av förändringen ha 

varit väntat av de båda parterna. Det förstärker intrycket av en förankringsprocess, 

samsyn och ett gemensamt meningsskapande. 
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Simmons (2001) anser att en grundförutsättning för att övertala är att överbygga. 

Genom att skapa ett ömsesidigt förtroende så ökar chanserna markant för att påverka 

och övertyga. Ur ett meningsskapandeperspektiv finns det situationer då en part vill 

påverka den andra parten i form av meningsgivande. Ena partens syn på verklighet kan i 

sådana situationer komma att omdefinieras av den andra partens syn på verkligheten. 

Därigenom får en verklighet företräde före an annan verklighet.  

 

Vi vill hävda att den påfallande samstämmigheten mellan facket och företagsledningen 

kan vara ett uttryck för företagsledningens meningsgivande.  Enligt Müllern och Stein 

(1999)  handlar merparten av ledares kommunikation vid förändring att formulera 

verkligheter, men också att skapa motivation och engagemang.  Författarna skriver: 

 
”Att övertyga behöver inte bara betyda att argumentera för en viss 

ståndpunkt, utan kan betyda att skapa mening, förståelse, att ge människor 

en bild av en verklighet. ” (Müllern, T. & Stein, J. 1999, s 11) 

 

6.4.2 Dialog 
På Länsförsäkringar Bergslagen verkar dialog vara ett viktigt ämne då alla 

intervjupersoner ständigt återkommer till det. VD:n Mikael Sundqvist förändrade hur 

företaget och facket arbetade när han tillträdde som VD. Han införde samrådsgrupper 

för att facket skulle komma till tals och kunna yttra sig om vad som sker i företaget. Han 

skapade enkelt sagt förutsättningar för att en dialog mellan företaget och facket skulle 

uppstå, han skapade förutsättningar för en delaktighet mellan facket och företaget. Vår 

teori beskriver hur detta skapar tillit och förtroende, vilket reducerar risken för 

konflikter. Genom en dialog skapas förståelse för varandras ståndpunkter och då 

reduceras risken för djupare konflikter och meningsskiljaktigheter. Vi upplever att detta 

speglar förhållandet mellan företaget och facket på Länsförsäkringar Bergslagen. Alla 

intervjupersonerna återkommer gång på gång till dialog, med olika motiveringar till 

varför den är viktig. Dialogen används av VD:n på olika sätt, både som en arbetsform för 

det fackliga samarbetet men också genom samverkan med medarbetare. Detta genom 

till exempel intervjuer inför en förändring samt som en förankringsprocess av beslut. 

Exempel på detta är att de fackliga representanterna lyfter fram att dialogen skapar en 

delaktighet och en lyhördhet från företagets sida. Företaget å sin sida lyfter fram 
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dialogen som ett verktyg för att driva företaget framåt, gemensamt med sina anställda 

och deras tankar.  VD:n beskriver det även som ett verktyg för att förankra beslut, en 

förankringsprocess. De anställda är med och fattar besluten tillsammans med företaget. 

Istället för att förteget fattar besluten ovanför huvudet på sina anställda.  Sundqvist 

menar också att en bra dialog på företaget kan minska eller eliminera motstånd till 

förslag från ledningens sida som är av obekväm natur. Personalklubbens vice 

ordförande bekräftar detta och säger att det finns massor att vinna för en VD eller 

företagsledning om man har en dialog och skapar en delaktighet mellan företaget och 

facket.  

 

Kontexten av arbetet med omorganisationen på Länsförsäkringar Bergslagen är att det 

sker i dag, år 2014 i en tjänstemannaorganisation. Under intervjuerna beskrev både 

representanter för den fackliga organisationen och företagsledningen att dialogen så 

som den fungerar på Länsförsäkringar Bergslagen inte skulle fungerar på samma sätt i 

en organisation med kollektivanställda anslutna till LO. Intervjupersonerna gör skillnad 

på hur relationer är mellan en tjänstemannaorganisation som den de verkar inom och 

ett LO-företag. De menar att det är en mer konfliktfylld relation inom LO och att man 

inte har samma vilja att vara delaktig eller att komma överens från fackets sida i dessa 

företag. Det är relevant att i uppsatsen ta upp att i en annan kontext kan relationen och 

samverkan mellan företag och fack te sig på ett annat sätt.  

 
Det vi kan konstatera är att facket känner sig delaktiga, både i det generella dagliga 

arbetat med också vid den specifika förändringen. Vi anser att facket känner att 

företaget lyssnar till dem och tar till sig deras åsikter och tankar. I vår teori beskriver 

Alvesson (2002) vikten av att lyssna. Att en lyhörd chef som lyssnar på de personer han 

eller hon interagerar med har en bättre förutsättning att påverka dessa personer. Det 

kan vara så att FTF-fackets upplevelse av att bli hörda påverkar deras ställning 

gentemot företaget, detta utan att de är medvetna om det. Att de genom upplevelsen av 

delaktighet låter sig styras på en annan nivå och till en annan grad än vad de kanske 

gjort om känslan av att bli hörd inte existerat. På ett mer praktiskt plan vill vi hävda att 

detta betyder även att fackets känsla av att vara delaktigt inte betyder att de faktiskt är 

delaktiga.  
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Med det sagt betyder inte det att detta förhållande är något negativt. Det finns ingen 

subjektiv bedömning av vad som är bra och dåligt, det handlar om en upplevelse. Om 

både företaget och facket tycker att relationen de har och hur de samverkar är bra är det 

detta som är sanningen. Deras upplevelse av situationen är det enda som är relevant. 

Detsamma gäller för information. Att vara informerad är både något man kan vara, men 

det är också en känsla. Det är skillnad på upplevelsen av att vara informerad och att 

verkligen vara informerad menar Ahrenfelt (2001). Han skriver ”att lyssnandets konst är 

ett ofta lika underskattat som effektivt verktyg vid förändringsarbete.” (Ahrenfelt, 2001, s 

105).  

 

Vi anser att kommunikation och den samverkan som intervjupersonerna beskriver leder 

till att relationerna mellan ledning och fack samt mellan individer utvecklas. Putnams 

(1995) tankar som finns beskrivna i kapitel fyra, Ontologiska utgångpunkt, visar att den 

här relationen leder till ökad samarbetsvillighet, förtroende och tillit mellan parterna 

samt att detta bygger upp ett socialkapital som sedan kan användas i andra situationer. 

Man kan säga att ju mer man utbyter med varandra ju större förtroende och tillit får 

man för varandra och i och med det ökar också samarbetsvilligheten. VD bygger upp ett 

förtroende, i det arbetet få han med sig facket både i det dagliga arbetet men också vid 

större förändringar som den aktuella organisationsförändringen. Detta leder in oss i 

nästa del av analysen, samverkan. 

6.4.3 Samverkan 
Som vi tidigare har nämnt under dialogavsnittet så anses samrådsmöten vara en viktig 

källa till delaktigheten och därigenom både dialogen och samverkan. Yuki (2013) 

framhåller att samverkan är en central del i ledarens arbetsuppgifter, samt att detta ofta 

tar sig uttryck i informella möten. Han menar att en stor del av dagens ledarskap är att 

påverka genom kommunikation. Respondenterna som intervjuades uttryckte att dessa 

möten har en informell prägel och är öppna samt lättsamma. Däremot så ifrågasätter vi 

hur informella dessa samrådsmöten verkligen är. Flera av intervjupersonerna menar att 

det råder en informell stämning på företaget och även under dessa möten. Men är 

samrådsmötena informella då det finns en hög grad av struktur för hur dessa möten går 

till, vilka som deltar och vad som skall avhandlas? Anledningen till vårt ifrågasättande är 

sättet mötena beskrivs på av respondenterna. De följer givna tider och körscheman, de 

är regelbundna med inbokade deltagare och de är planerade i förväg och dessutom 
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fattas beslut på dessa möten angående verksamheten. Även om känslan av formalitet 

upplevs lägre i mindre forum med få personer än de tidigare ledningsgruppsmötena 

som fanns innan Sundqvist tillträdde som VD. Då var hela företagsledningen närvarande 

tillsammans med fackliga representanter. Detta beskrev Sundqvist som ett 

rapportforum, där kommunikationen var enkelriktad.  

 

Företagets VD har dock i samband med förändringsarbetet haft informella möten med 

medarbetare som ett led i en förankringsprocess. Dessa möten leder till att upplevelsen 

av medverkan och samarbete hos facket ökar. Detta kan leda till att företagets mål även 

kan bli medarbetarens mål. Båda parterna framhöll att samverkan mellan företaget och 

facket var viktigt. Detta för att man vill ha ett samarbete, man vill minska 

förutsättningarna för att en konflikt skapas, både från företagets sida men också från 

facket sida. Personalklubbens ordförande påtalade att facket får vara med från början 

och att man har ett gott samarbete med ledningen. VD:n menade också att ha fackliga 

representanter som även ser till företagets bästa, att det som är bra för företaget också i 

längden är bra för fackets medlemmar.  Vi anser att detta visar på att det finns starka 

incitament för samarbete. Parterna jobbar för att minska förutsättningarna för att 

konflikter och meningsskillnader skall uppstå. Båda parterna återkom till frånvaron av 

konflikt som är en följd av ett gott samarbete men också en tidig delaktighet. I 

Ontologiska kapitlet beskrivs hur den moderna relationen mellan företaget och facket 

önskar och strävar mot en mer informell kommunikation och lokal lösning. En 

grundanledning är att hierarkin i samhället har minskat säger Levinson och Wallberg 

(2008). De säger att; finns det förtroende och tillit mellan parterna kan man uppnå en 

samsyn där man kompromissar för att nå lösningar.  

 

VD:n berättar också att han är förberedd på hur han skall hantera en konflikt om den 

skulle uppstå. Han beskrev hur tidigare erfarenheter med fackliga representanter som 

såg till egna intressen istället för fackets och företagets. Sundqvist beskrev hur denna 

vilja till konflikt och närheten till intriger skapade problem både för ledningen och 

företaget i stort.  Från detta kan vi utläsa att VD:n är högst medveten om riskerna med 

att inte ha en bra relation med facket. Vi tror att detta, även om det sker medvetet eller 

ej, ligger till grund för det fokus som finns med att försöka minska eller eliminera 

förutsättningarna för en konflikt. Den upplevda delaktigheten är därför en central del i 
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så väl dialogen som i samverkansprocessen. Samtliga respondenter gav uttryck för att 

medverkan och samverkan är stor på företaget, speciellt i jämförelse med tidigare 

erfarenheter från andra företag.  

 

Som vi beskrivit i teoriavsnittet skapades lagen om medbestämmande för att ge 

anställda större möjligheter att påverka frågor kring förändringar i företagen. Detta har 

sannolikt bidragit till en ökad dialog mellan företaget och medarbetarna. Det finns ett 

större kommunikation i dag än tidigare vilket förmodligen lett till en bättre samverkan. 

Som nämnts tidigare ser maktutövningen inte likadan ut i dag som den gjorde förr. 

Alvesson (2014) menar att i dagens samhälle utövas makt genom att påverka 

människors uppfattning av verkligheten. Han menar att makt och kultur hänger ihop. 

Företagsledningens arbete med att skapa en delaktighet genom dialog med facket kan 

ses som ett sätt att utöva makt. Genom att VD:n tillsammans med övriga chefer byggt 

upp en samverkanskultur präglad av gemenskap och samsyn, så kan detta vara ett 

utryck för maktutövning. De kan med andra ord på ett enklare sätt och utan motstånd 

driva igenom sina viljor och planer. Detta trots att det finns en intressekonflikt mellan 

företaget och facket. Detta till trots har samtliga respondenter påtalat att det inte är en 

konfliktfylld relation utan att det är en samverkansrelation som råder på 

Länsförsäkringar Bergslagen. 
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7 Slutsatser 

Det vi kommit fram till är något vi finner mycket intressant, men samtidigt kan kanske 

främst respondenterna vi intervjuat finna det provocerande och kanske inte alls skulle 

hålla med oss i vår analys. Vi hoppas att vi ser detta med ögon som inte är färgade av att 

arbeta i organisationen och har försökt att tolka de som respondenterna berättat för oss 

utan att ta hänsyn till hur detta kan uppfattas av så väl företagsledning som fackliga 

representanter.  

 

Förhållandet som beskrivs på företaget präglas av en konfliktlöst tillvaro där företaget 

försöker möjliggöra för ett delaktigt fack. Man arbetar för att få med sig facket både i det 

dagliga arbetet som vid större förändringar.  Från företagsledningen är man mån om att 

facket skall vara delaktiga och en del av arbetsgången. De skall känna att företaget 

lyssnar och tar in fackets tankar och förslag.  I detta upplever vi det som att det finns två 

sidor. Gör man detta från företagets sida för att man genuint är intresserad av fackets 

och sina medarbetares åsikter eller är det ett sätt att driva igenom sina redan i förväg 

utstakade planer? Vid intervjuerna tycker vi oss se att det som de fackliga 

representanterna lyfter fram som en from av medbestämmande genom dialog från 

företagsledningens sida beskrivs som något man genomför för att få med sig de fackliga 

organisationerna.  

 

Vi får uppfattningen av att en del av det företagsledningen gör är att man genom detta 

arbetssätt presenterar sina redan uttänkta förslag. Genom att under en lång tid plantera, 

medvetet eller omedvetet, tankar kring vad man vill göra och hur man vill göra det hos 

sina medarbetare och fackliga organisationer får ledningen med de på tåget tidigt. 

Uppfattningen från de fackliga organisationerna är att de fått vara med och tycka till om 

och utforma det slutgiltiga förslagen medan dessa förslag i sina stora drag redan är 

planerade av ledningen eller VD:n sedan tidigare. Detta till exempel genom att föra 

samtal kring förändringar under en långtid och på så sätt gör dessa tankar till något som 

är accepterat av hela organisationen redan innan ett konkret förslag läggs fram. Vi vill 

dock understryka att vi inte tror att detta är en medveten härskarteknik utan ett 

arbetssätt som vuxit fram över tid, förmodligen till stor del undermedvetet från 

ledningens håll.  
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Vi vill hävda att det kan vara så att man här snarare skapar en upplevelse av att facket är 

med och påverkar snarare än att de faktiskt är med och påverkar. Detta är vår reflektion 

av de intervjuer som genomförts och skall inte tas som en absolut sanning. Det kan vara 

så att fackets upplevelse av att bli lyssnade på påverkar deras ställning gentemot 

företaget. Att de genom upplevelsen av delaktighet i viss mån låter sig styras av 

företaget, detta förmodligen utan att de är medvetna om det men också utan att 

ledningen är medveten om hur mycket de faktiskt styr facket. Vill vi hävda att detta 

betyder att fackets känsla av att vara delaktig inte betyder att de faktiskt är delaktiga. 

 

Det som är extraordinärt är den samklang och den enighet som finns bland de olika 

respondenterna. Intervjuerna beskriver ett företag som genomsyras av just samverkan 

och dialog. Ett öppet företagsklimat där både medarbetar, fackliga representanter och 

chefer upplever att de är med och bestämmer samt finner lösningar för att driva 

företaget framåt. Detta ger enligt oss en företagsledning och VD som genom dessa 

handgrepp kan styra företaget, medarbetare och fack utan större problem. Problem i 

from av till exempel motstånd.  

 

Då alla intervjupersoner framhöll den öppna kommunikationen och den medvetna 

samverkan samt att de gav uttryck för en långtgående samsyn så vill vi mena att 

parterna löpande skapar mening tillsammans. Förutsättningarna för meningsskapande 

finns där med utvecklade och likartade referensramar efter regelbunden dialog. VD:ns 

medvetna och aktiva förankringsprocess ser vi som ännu ett uttryck av detta 

meningsskapande. En ytterligare aspekt av meningsskapandeperspektivet som 

framträdde för oss var meningsgivande i intervjupersonernas berättelser. 

meningsgivande handlar inte bara om att argumentera för en viss ståndpunkt, det kan 

likväl vara att påverka andra genom att påverka deras bild av verkligheten. 

 

Båda parterna arbetar som sagt för att minska förutsättningarna för konflikter. 

Respondenterna menar att detta görs genom att ha ett bra samarbete mellan företaget 

och facket. Företagsledningens arbete med att skapa en delaktighet genom dialog med 

facket kan ses som ett sätt att utöva makt. Att företagsledningen skapar en samsyn och 

en gemenskap genom leden kan vara ett utryck för en modern form av maktutövning. 

Om det är så lämnar vi där hän och låter framtida studier utvisa.  



62 
 

 Som avslutning får ett citat från personalklubbens ordförande Ulf Nilsson summera vår 

uppfattning av intervjuerna och vår analys: 

 

 ”Det är absolut en samverkansrelation. Det är inte en konfliktfylld 

relation, men det skulle lätt kunna bli det om man inte stämmer av.” 
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9  Bilaga - Intervjuguide 
 
Formalia: 

- Anonymitet?  

- Spela in? 

 

Om oss: 

- Vilka vi är 

- C-uppsats, inom företagsekonomi, organisation och management 

 

Ämnesområden: 

- Inledande frågor 

o Vem intervjuobjektet är? 

o Position? 

o År? 

- Omorganisationen 

 Vad är det som skett? 

 Hur var det tidigare? 

 Hur initierades förändringen? (Facket delaktig) 

- Specifikt för facket 

o Facklig organisation inom FTF? Hierarkiska nivåer  

o Varsel 

- Specifikt för företagsledningen 

o Hur facket reagerade på förändringen? 

o Varsel? 

- Generell arbetsgång mellan fack och ledning/företag på LF Bergslagen? 
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Förhandlingen: 

- Före 

o Förberedelsestadiet, var båda parter med på framtagandet av 

omorganisationen?  

o Motstånd 

 Uppfattade du något motstånd initialt? 

o Argument för förändring 

o Farhågor 

 Kände sig hörd? 

- Under 

o Hur förhandlingen gick till 

o Förhandlingsklimat 

o Motstånd 

- Efter 

o Implementering 

o Utvärdering, delaktigheten i denna 

o Retroperspektiv 

 Hur upplevde du det då? 

 Gick det bra? 

 Kompromiss? 

 Blev det som det var tänkt? 

- Maktutövning? 

o Påtryckningar 

o Hot 

 


