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 Sammanfattning 

Studiens syfte är att förstå och förklara hur 11§ MBL, dvs. hur den primära förhand-

lingsskyldigheten fungerar på en avdelning på en svensk högskola.  

Studiens teori bygger fem element som är grundlägganda byggstenar för att betraktas 

som en formell organisation, vilka är; regler, medlemmar, övervakning, sanktioner 

och hierarki.  

Följande element har applicerats på en organisations medbestämmandeförhandlingar, 

i syfte att skapar en fördjupad förståelse av fenomenet medbestämmande -

förhandlingens tillämningsområde. 

Den metod som jag använt mig av är den fenomenologiska ansatsen, för att skapa en 

vardagsförståelse av de handlingar och sociala processer som informanterna präglas 

av. Detta görs genom att försöka förstå och beskriva informanternas upplevelse av 

medbestämmandeförhandlingar i den aktuella organisationen.  

Det insamlade empiriska materialet baseras på semistrukturerade kvalitativa intervju-

er med personalchef och biträdande personalchef på den undersökta organisationen, 

för att få deras syn på lagrummets tillämpning. Jag har även genomfört två deltagande 

observationer, då jag deltagit under organisationens medbestämmandeförhandlingar. 

Utifrån mitt syfte har jag åskådliggört problemområdet genom frågeställningar som 

jag applicerat på den aktuella organisationen. Dessa upplevelser av fenomenet har 

slutligen lett fram till en analys. 

 

Under arbetets gång har jag hela tiden undersökt utifrån arbetsgivarens perspektiv, 

vilket har gjort att arbetet är en direkt avspegling av arbetsgivarens syn på medbe-

stämmandeförhandlingens tillämpningsområde.  
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1. Inledning  

Dagligen möts organisationer av situationer där beslut måste fattas, som får konse-

kvenser för verksamheten, anställda, kunder och samarbetspartners. Beslutsfattande i 

organisationer är starkt påverkad av den svenska lagstiftningen, bland annat den pri-

mära förhandlingsskyldigheten, som regleras i 11§ MBL. Lagen innebär att arbetsgi-

varen måste förhandla med den fackliga organisationen som han har kollektivavtal 

med, innan han verkställer beslut som rör viktigare förändring av verksamheten eller 

av arbets- eller anställningsförhållanden (Iseskog, 2010). 

MBL är en del av berednings – och beslutsprocessen i företaget och är uppbyggd av 

ett traditionellt partsförhållande på arbetsmarknaden, med syfte att stärka arbetstagar-

nas rätt till medbestämmande i arbetslivet, där utgångspunkten är att frågor som har 

betydelse i en verksamhet inte bara ska angå arbetsgivaren, utan även arbetstagaren 

(Granberg, 2003). Att lagen heter medbestämmandelagen kan dock uppfattas som 

missvisande, med tanken på arbetsgivarens företagslednings- och arbetsledningsrätt, 

vilken gör att beslutanderätten i de flesta fall stannar kvar hos arbetsgivaren (Iseskog, 

2010).  

Lagen stiftades år 1976 och är anpassad till hur partsrelationen såg ut då, med starka 

organisationer och hög anslutningsgrad. Idag har det skett en uppluckring av löntaga-

rens identitet som fackföreningsmedlem till förmån för identiteten som medlem i en 

modern organisation, vilket inskränker organisationernas inflytande i medbestäm-

mandet. Trotts det är lagen ännu inte omformulerad och anpassad till dagens arbets-

marknadssituation.  

Organisationen som undersöks är en statlig högskola, som ständigt präglas av de pri-

mära förhandlingsreglerna. Den aktuella lagen är dispositiv, dvs. kan ersättas av be-

stämmelser i kollektivavtal (Iseskog, 2010). Av den anledningen är min mening att 

undersöka hur lagen tillämpas på den aktuella organisationen. Utgångspunkten i un-

dersökningen är att organisationens förhandlingar är formella, med en viss formell 

ordning i beslutsfattandet. För formella organisationer är elementen; medlemmar, 

hierarki, regler, övervakning och sanktioner grundläggande byggstenar (Ahrne och 

Brunsson, 2010). Frågan är hur dessa är relaterade till varandra och är förankrade i 

förhandlingarna. 
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2. Syfte och Problemställning  

Beslutsfattande i organisationer föregås av flera steg där många måste samarbeta och 

hur det går till när ärendet ligger på förhandlingsbordet kommer jag att försöka spegla 

i detta arbete. Min mening är att ta avstamp i lagparagrafen för att undersöka det steg i 

beslutsprocessen som påverkas av den primära förhandlingsskyldigheten. Detta görs 

genom att undersöka relationen mellan den lokala arbetsgivaren och den lokala ar-

betstagarorganisationen och kommer studeras från arbetsgivarens synvinkel.  

Det som framgår av Ahrne och Brunssons (2010) teori är att formella organisationer 

rymmer alla fem element; regler, medlemmar, övervakning, sanktioner och hierarki. 

Studiens syfte är att undersöka hur den primära förhandlingsskyldigheten fungerar på 

en svensk högskola. Detta görs genom att granska hur de formella elementen är för-

ankrade i organisationens förhandlingar och är relaterade till varandra.  

Studiens genomförande bygger på att förstå, analysera och förklara hur dessa formella 

element beskrivs av arbetsgivaren i den aktuella organisationen.  

Jag ska granska de regler och riktlinjer som arbetsgivaren måste förhålla sig till; in-

terna riktlinjer som speglar lagtexten. Hur ser medlemmarnas karaktär ut under en 

organisatorisk medbestämmandeförhandling, vilka ges tillträde till förhandlingsmötet 

och krävs viss behörighet för att närvara. Jag ska undersöka hur övervakningen hante-

ras, existerar något kontrollsystem över att förhandlingarna hanteras på ett korrekt sätt 

och hur gör man för att säkerhetsställa att chefer som har mandat att fatta beslut kän-

ner till förhandlingsreglerna. Jag avser även att undersöka vilka sanktioner arbetsgiva-

ren riskerar om han inte följer förhandlingsreglerna. Hierarkin inom en organisation 

utgörs av de som har befogenhet att fatta centrala organisatoriska beslut och i medbe-

stämmandefrågor som denna studie bygger på har arbetsgivaren ensam beslutanderätt, 

förutsatt att förhandlingsreglerna är uppfyllda. Utefter detta vill jag undersöka den 

fackliga organisationens inflytande i medbestämmandet. Genom att undersöka detta 

menar jag att det kan visa hur organisationens förhandlingar fungerar i praktiken. Hur 

är förhandlingarna uppbyggda och verkar parterna för att nå gemensamma beslut, 

enligt lagrummets syfte. Hur uppfattar arbetsgivaren partsrelationen, hur högt det är i 

tak under förhandlingarna och finns det gehör inför fackens anspråk. Arbetsgivaren 

och personalorganisationen är rätteligen motparter på arbetsmarknaden, men det be-

höver inte nödvändigtvid betyda att de inte kan dra nytta av varandra i en förhandling.  
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2.1 Avgränsning 

Beslutsfattande i organisationer rymmer många perspektiv och olika faser, vilket gör 

att en tydlig avgränsning är nödvändig. Denna undersökning har en tydlig fokusering 

på enbart MBL förhandlingens roll i beslutsprocessen.  

Medbestämmandelagen är den rättsliga utgångspunkten för tre förhandlingstyper i 

arbetslivet, vilka är avtalsförhandlingar, tvisteförhandlingar och MBL förhandlingar i 

arbetslivet (Iseskog, 2010). Avgörande för vilken förhandlingsregel som ska tilläm-

pas, beror på vilken förhandlingstyp det är fråga om. Den här uppsatsen kommer en-

bart att behandla den primära förhandlingsskyldigheten. I och med att jag gör det va-

let blir det förhandlingstypen MBL-förhandlingar som jag kommer att skriva om, vil-

ka återfinns i 11-14 § MBL. Av dessa lagregler återfinns den primära förhandlings-

skyldigheten i 11§MBL. 

Medbestämmandeförhandlingar rymmer även flera perspektiv, varför det även är 

nödvändigt att göra en skarp avgränsning här. Denna studie kommer enbart att foku-

sera på förhandlingarnas medlemmar, regler, hierarki, övervakning och sanktioner. 

Dessa element ska jag förklara hur de är relaterade till varandra och är förankrade i 

organisationens medbestämmandeförhandlingar. 
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3. Teori och tidigare forskning  

Ahrne och Brunsson (2010) beskriver organisationer som en beslutad ordning, med 

beslutsfattande som den mest fundamentala aspekten. Organisationer är ett resultat av 

ett eller flera beslut och ett försök att upprätthålla en viss ordning.  

Formella organisationer utmärks av ett tydligt medlemskap, hierarki, regler, övervak-

ning och sanktioner, vilka även är objekt för beslutsfattande. Utan dessa element blir 

det svårt för beslutsfattarna att upprätthålla den önskade ordningen. Formella organi-

sationer förmedlar även beslut status, identiteter och klassificerar medlemmarna med 

hjälp av titlar och fördelar resurser (Ahrne och Brunsson, 2010). Elementens fördel-

ning kan se olika ut i olika organisationer, dock är det grundläggande kravet att samt-

liga element upprätthålls, för att räknas som en formell organisation (Ahrne och 

Brunsson, 2010). 

Ahrne och Brunsson menar att det är vanligt i organisationsforskning att begränsa 

begreppet organisation till att enbart gälla formella organisationer och beskriva värl-

den utanför som marknader, intuitioner eller nätverk. Istället omfattar begreppet även 

flera former av ordning som finns utanför och mellan organisationer, vilka de kallar 

för partiella organisationer. Båda typerna av organisationer är baserade på beslut, men 

med olika tillgång till de organisatoriska elementen. Detta innebär att organisationer 

som inte har intresse eller möjlighet att bygga en formell organisation istället kan an-

vända elementen separat och bygga en partiell organisation mellan individer och or-

ganisationer. Vi ingår själva vanligtvis i sådana partiella organisationer, utan att vi 

tänker på det. En partiell organisation kan exempelvis utgöras av en kundklubb vars 

medlemmar saknar både regler, sanktioner eller övervakning. För att vända på idén; 

om vissa organisatoriska element introduceras i ett nätverk så förändras nätverkets 

karaktär (Ahrne och Brunsson, 2010). 

Ahrne och Brunsson (2008), skiljer mellan tre former av formella organisationer, vil-

ka är staten, företag samt föreningar. Dessa former kan sammansluta sig till ”överor-

ganisationer”, även kallat metaorganisationer. Detta innebär att metaorganisationer 

kan anta någon av dessa former av organisering, dvs. en stat, en förening eller ett fö-

retag. Utmärkande för metaorganisationer är medlemmarnas karaktär, att de utgörs av 

andra organisationer (Ahrne och Brunsson, 2008). 
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Fördelen med att analysera Ahrne och Brunssons teori om formella organisationer är 

att teorin är mycket konkret. Av den anledningen blir det väldigt tydligt hur organisa-

tioner är uppbyggda, vilket gör det enkelt att applicera teorin på andra sociala sam-

manhang. I denna undersökning kommer jag definiera den aktuella organisationens 

medbestämmandeförhandlingar som en formell organisation. Därefter ska jag förstå, 

analysera och förklara hur dessa element är förankrade i förhandlingarna och hur de är 

relaterade till varandra.   

Tidigare forskning inom denna specifika frågeställning är mycket begränsad och det 

material som finns tillgänglig är några år gammalt. Av den anledningen är mitt bidrag 

till sociologon viktig.   

3.1 Regler                    

De organisatoriska reglerna, som medlemmarna förväntas följa framkommer främst i 

skriftlig form och är alltid uttalade. Utgångspunkten är att det främst handlar om in-

terna regler, vilket är regler som är specialiserade inom organisationen. Att reglerna är 

uttalade och nedskrivna, gör att medlemmarna uppfattar dem dom ett resultat av ett 

beslut, vilket får resultatet att de upprätthålls. Detta gör det ännu mer tydligt att orga-

nisering är ett försök att skapa en viss ordning (Ahrne och Brunsson, 2010).  

Då beslut tydliggörs blir ordningen skör inom organisationer, vilket gör att ordningen 

även kan ifrågasätts (Ahrne och Brunsson, 2010). 

Berger och Luckman (1966), diskuterar att regler även kan förekomma i normer, som 

har blivit internaliserade via socialiseringsprocessen i samhället, vilket är motsatsen 

till uttalade regler (Ahrne och Brunsson, 2010) (Berger och Luckman, 1966).  

3.2 Medlemmar 

Organisatoriska beslut angående medlemmar är främst baserade på vem som ges till-

träde till organisationen, genom exempelvis en anställning. Medlemskapet frambring-

ar en viss identitet, som skiljer aktören från en icke-medlem. Medlemmar förväntas 

att uppträda på ett annorlunda sätt än icke- medlemmar, samtidigt som medlemmarna 

förväntar sig att bli bemötta på ett visst sätt som skiljer sig från icke – medlemmar 

(Ahrne och Brunsson, 2010).  

Att tillhöra en organisation innebär att bli utvald, det går alltid att ansöka om ett jobb 

men det är inte förrän personen blivit utvald som denne betraktas som en medlem. 

Medlemskapet frambringar även en viss identitet, tillhörighet och igenkännande till 
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skillnad mot de som befinner sig utanför organisationen då man är tämligen anonym 

(Ahrne, 1994). 

För nätverk är utgångspunkten att det inte är välkänt vilka som är medlemmarna. När 

det är känt vilka som är medlemmarna så förändras mönstret till en viss ordning och 

nätverket upphör att vara ett äkta nätverk. Det som är utmärkande för ett nätverk är 

således att det finns en oklarhet i vilka som är medlemmarna, vilket är rena motsatsen 

till den formella organisationen (Ahrne och Brunsson, 2010).  

Organisationer består av människor som samverkar för att nå gemensamma mål. 

Grunden för all organisering är människors olika förmågor, viljor, olika perspektiv 

och uppfattningar som samverkar. Medlemmarna som lever i en organisation måste 

känna uppskattning, identitet och själkänsla, för att känna gemenskap i organisationen 

(Aspling 1986). 

Ahrne (1994) beskriver även organisationer som ett pussel som ständigt måste sättas 

samman, samtidigt som pusslet förändras över tiden. Det som en gång bildade organi-

sationen är inte alltid givet, då det finns skörhet i alla organisationskonstruktioner. 

Detta innebär att speciella utformningar av en organisation är speciella vid en viss 

tidpunkt, dvs. organisationer är en tillfällig sammansättning av medlemmar och objekt 

(Ahrne, 1994). Ahrne och Hedström, (1999), skriver även att organisationer består av 

utbytbara aktörer, eftersom organisationen alltid finns kvar samtidigt som medlem-

marna som verkar där kommer och går. De aktörer som tillhör en organisation kan 

göra det genom an anställning eller ett medlemskap. Inträdet i organisationen innebär 

ett åtagande, i form av att ge löfte om att komma tillbaka, att komma i tid till jobbet 

samt att göra vissa saker. En aktör som ansluter sig till en organisation, genom en 

anställning ger samtidigt upp sin egen kontroll av sina egna handlingar (Ahrne och 

Hedström, 1999). 

Författarna menar även att medlemmarna får fördelar genom sitt medlemskap som till 

exempel lön, befogenheter och att man får tillfälle att pröva på saker man aldrig skulle 

fått göra om man inte var medlem.  

Ahrne (1993) diskuterar även hur människor fungerar i förhållande till organisationer. 

Han menar att inom samhällsvetenskapen finns det en tendens att se mänskligt hand-

lande som styrs av samhällets struktur eller genom frivilliga val, vilket inte Ahrne 

stödjer. Enligt hans mening är det vanligt att människor inte handlar utifrån egen vilja, 

utan ifrån organisationens. Detta förklaras med att han som utför handlingen är en 
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mänsklig individ, men handlingen är ändå organisatorisk och handlingens effekter är 

beroende av att den koordineras med andra organisationsmedlemmars handlingar. När 

människor handlar på en organisations vägnar kan de bara i begränsad utsträckning 

själva bestämma vad de ska göra. Ahrne menar att organisationer representeras ge-

nom människor och människor handlar genom organisationens vägnar. Han menar då 

att aktörer är delvis människa och delvis organisation (Ahrne 1993).  

För att en individ ska få tillgång till resurser inom organisationen krävs att individen 

ger avkall på sin självständighet, vilket innebär att organisationens medlemmar över-

tar organisationens normer och värderingar och blir ett med organisationen. Ahrne 

menar att man förlorar en del av sin egen personliga karaktär i den organisatoriska 

yrkesutövningen, men att individen samtidigt får extra krafter att utföra organisatio-

nens uppdrag. ”When people act on behalf of organizations their abilities and scopes 

are enhanced; they get extra individual strength as well as goals and motives. Their 

behavior, however, also becomes less human”(Ahrne, 1994, s. 21). Eftersom Ahrne 

menar att individen förlorar sin personlighet i de organisatoriska kontexter den befin-

ner sig i så tyder det på att människans intellekt styrs av organisationen (Ahrne, 

1994). 

Organisationer kan inte tala eller handla, det är organisationens medlemmar som gör 

det. Trots det gör organisationer uttalanden, vilket beror på att det är lättare att försva-

ra att det är organisationen som handlar än aktörer. När vi i vardagligt språk säger att 

politiska partier uttrycker åsikter eller att ett företag tvingats säga upp personal, är det 

egentligen människorna i organisationerna som agerar, vilket blir det som utomståen-

de individer upplever som ett aktivt handlande. Ahrne skriver att människor ständigt 

bär på en ryggsäck, som innehåller erfarenheter och tankar. Organisationen i sin tur 

kräver ett visst agerande av sina medlemmar. Därför blir det en spänning mellan 

människans handling och hur organisationen vill att hon ska handla (Ahrne & Hed-

ström, 1999). 

Då organisationer analyseras är det även viktigt att se till de icke- organiserade delar-

na av handlingarna. I vissa organisationer kan medlemmarna mer och mer identifiera 

sig med sin position i organisationen, vilket kan bidra till översocialisering i organisa-

tionen. Sådana medlemmar besitter vanligen en mellanställning inom organisationen 

och jobbar ständigt för att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på en. 

Därför är det även viktigt att hitta ett mellanläge, där medlemmarna både följer orga-
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nisationens mål, men även att individen tilldelas utrymme för egen kreativitet (Ahrne 

& Hedström, 1999). 

3.3 Övervakning  

Övervakningen är inte enbart ett sätt att säkerhetsställa att organisationens medlem-

mar följer reglerna, det är lika mycket ett sätt att mäta och uppskatta hur väl med-

lemmarna utför sina arbetsuppgifter (Ahrne och Brunsson, 2010).  

Människor är beroende av varandra i organisationer och för att en aktör ska få bety-

delse krävs att han gör vad han åtagit sig. Organisationens ledning kan inte enbart 

förlita sig på att människorna är motiverade och intresserade, utan här krävs också ett 

kontrollsystem. En av många anledningar till att organisationer inre fungerar väl är 

problemet med upprätthållandet av kontroll. Ett bra kontrollsystem förutsätter att det 

finns möjlighet till övervakning och att det går att mäta och värdera medlemmarnas 

prestationer i organisationen (Ahrne och Hedström, 1999). 

Grunden i all organisering bygger på att medlemmarna i organisationen ger löfte om 

att följa gemensamt fattade beslut, dvs. medlemmarna har en exklusiv tillhörighet. 

Detta beror på att medlemmarna har gemensamma intressen och är då angelägna om 

att organisationen fungerar. För att detta skall ske måste alla samarbeta, ställa krav, 

och kontrollera varandra (Ahrne och Hedström, 1999). 

3.4 Sanktioner  

Organisationen har även rätt att besluta om sanktioner, vilket handlar om att belöna 

goda prestationer och att bestraffa eller hindra dåliga prestationer. Det är viktigt att 

komma ihåg att teorin enbart inriktar sig på de organisatoriska sanktionerna som kan 

kopplas till beslutsfattande. Det innebär att exempelvis mobbing eller trakasserier inte 

hör hemma där, eftersom det inte är ett resultat av ett organisatoriskt beslut (Ahrne 

och Brunsson, 2010). 

En betydelsefull kraft som medlemmarna behöver känna är att de får belöning för sin 

prestation i organisationen. Sådana krafter kan exempelvis vara lojalitet, starka åta-

ganden eller starka känslomässiga band med organisationen och medlemmarna (Ahr-

ne, 1995). 
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3.5 Hierarki 

Hierarki i en organisation är en form av organiserad makt. Källan till makt är beslutet 

om vem eller vilka som har befogenhet till det centrala beslutsfattandet, som organisa-

tionens medlemmar förväntas följa. Det blir lätt att förklara hur en hierarki har upp-

stått genom att medvetna beslut har förflyttats till den rådande ordningen. 

Handling och beslutsfattande kopplas till vissa beslutsfattare vars legitimitet ifråga-

sätts, vars legitimitet hör samman med de beslut som fattats.  

I formella organisationer är det tydligt vem som bär ansvarat, både lagligt och mora-

liskt. Ansvaret är alltid tydligt och koncentrerat, vilket gör att det blir tydligt vem eller 

vilka som är ytterst ansvariga. Det är enklare att vara konsekvent när det finns en tyd-

lig hierarki med beslutsfattare som har rätt att kontrollera att reglerna är nedskrivna 

och efterföljs. Detta gör att det är lättare att uppfatta vad som egentligen gäller. Till 

skillnad från nätverk där ansvaret inte är lika tydligt, där det kommer att vara oklart 

vem som är ansvarig (Ahrne och Brunsson, 2010).   

Åke Sandberg (1997), som forskat om fackföreningar och arbetsmarknadsfrågor, dis-

kuterar hur partsrelationen har förändrats sedan medbestämmandelagen stiftades.  

Under 1970 och 1980- talen, då medbestämmandelagen stiftades präglades arbets-

marknaden av låg arbetslöshet och starka personalorganisationer, som gav de anställ-

das krav tyngd. Under 90- talet ökade då arbetslösheten ökade, så minskade samtidigt 

personalorganisationernas stryka och dess krav på arbetsinnehåll. 

Sandberg (1977) skriver att medbestämmandet och den fackliga verksamheten inte 

längre är anpassad till verksamhetsledningen. De nya organisationerna har blivit mer 

platta och utmärks av mindre hierarkiska nivåer, nya anställningsformer, rationaliser-

ingar, där allt bestäms av marknaden. Detta skapar ett mer effektivt flöde i organisa-

tioner, utan barriärer mellan avdelningar, funktioner och yrken, vilket påverkar såväl 

ekonomiska som sociala aspekter.  

De moderna organisationerna präglas idag av en mer individuell och resultatoriente-

rad lönesättning. Ledningen övervakar sina medlemmar, genom mätning av resultat 

och måluppfyllelse och de som presterar bra sanktioneras med högre lön eller andra 

förmåner.  

Sandberg (1977) pratar om det nya företagsledandet, som framställs som en unik möj-

lighet att förena organisationens medlemmars intressen med organisationens effektivi-

tet och lönsamhet, genom en god lön. 
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Genom individuell lönesättning vill organisationen knyta sina medlemmars intressen 

till företagets mål, vilket leder till effektivare organisationer.  

Men en individuell lönesättning utmanas den solidariska lönepolitiken samtidigt som 

det sker en uppluckring av löntagarens identitet som fackföreningsmedlem till förmån 

för identiteten som medlem i en modern organisation. Detta innebär att den tidigare 

solidariteten med löntagarkollektivet, som byggde på inflytande för de anställda, ge-

nom organisering som försvarar arbetstagares intressen av lön, hälsa och arbetsinne-

håll inför organisationen, har försvagats. Denna utveckling av förhandlingsutrymmets 

utveckling mot lokala förhandlingar, mellan arbetsgivare och anställd minskar samti-

digt organisationernas hierarkiska makt och inflytande på arbetsmarknaden.  

En annan utmaning för organisationerna är att gränsen mellan yrken och fackliga or-

ganisationer blir föråldrade. Flertal anställda idag klarar av att både planera, hantera 

administrativa uppgifter och tillverka. Denna vertikala integrering luckrar upp grän-

serna mellan tjänstemannajobb och arbetarjobb, vilket gör att personalorganisationer-

na ifrågasätts, genom uppdelningen av arbetar– och tjänstemannaorganisationer. Av 

den anledningen bör det finnas ett samarbete mellan organisationerna, genom att ut-

forma personalorganisationer med goda arbeten i alla befattningar.  

Dessa utmaningar innebär ett hot mot den svenska modellen, dvs. de starka och sam-

manhållna organiseringarna av arbetare som utvecklat en lönepolitik som bygger på 

lika lön för lika arbete, oavsett arbetsgivare (Sandberg, 1997).  

I samband med att arbetslösheten ökade under 1990 – talet skedde även en kraftig 

framväxt av globala värdekedjor, vilket har gjort att produktionsprocessen för flertal 

varor och tjänster blivit mer fragmenterad och geografiskt spridna. Svenska multina-

tionella företag tenderar att förlägga FoU1 verksamhet till Sverige samtidigt som till-

verknigen bedrivs utomlands. Detta innebär att betydande delar av tillverkningen och 

sammansättningen inom värdekedjan flyttas utomlands. De mest värdeskapande de-

larna av kedjan, såsom FoU verksamhet och design tenderar att förläggas i Sverige 

samtidigt som tillverkningen bedrivs i låglöneländerna, där tillgångar på okvalificerad 

arbetskraft är betydligt högre. Den kvalificerade arbetskraften stannar kvar i moderfö-

retagen samtidigt som de mer rutinartade arbetsuppgifterna flyttas utomlands till dot-

terföretagen. Detta innebär att sysselsättningens sammansättning i moderföretagen 

påverkas negativt när aktiviteten ökar i dotterföretagen utomlands. En förklaring till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Forskning	  och	  utveckling.	  	  



	   11	   	  

detta kan vara att utbudet på kvalificerad arbetskraft i Sverige har ökat betydligt, ge-

nom att allt fler utbildat sig på eftergymnasial nivå (Eliasson, Hansson, Lindvert, 

2013, s.21- 23).  
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4. Metod 

Något förenklat vill jag påstå att benämningarna ”kvantitativt” och ”kvalitativt” för-

klarar hur undersökningen genererar, bearbetar och analyserar det empiriska materia-

let som samlats in. Med kvalitativ forskning menas den forskning där datainsamlingen 

fokuserar på mer ”mjuk” data, exempelvis i form av djupgående intervjuer, deltagan-

de observationer eller tolkande analyser, som normalt innehåller verbala analysmeto-

der av textmaterial. Syftet med kvalitativa intervjuer framför kvantitativa är att få en 

mer nyanserad och djupgående undersökning (Aspers, 2007) (Bryman, 2002).  

Då frågeställningen inriktar sig på både sakförhållanden och arbetsgivarens syn på 

förhandlingen och dess partsrelation blev den kvalitativa forskningsmetoden mest 

lämplig. Att undersökningsproblemet även innefattar analysering, utifrån erhållen 

empirisk data, av bland annat förhandlingsstrategier som de respektive parterna an-

vänder sig av, blev det ännu tydligare att en kvalitativ studie skulle genomföras. 

Jag har använt mig av både en deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva bygger på 

att jag skapat en insikt i intervjupersonernas subjektiva uppfattningar genom att växla 

mellan teori och empiri. Den induktiva ansatsen bygger på att jag sökt svar på min 

frågeställning, det vill säga hur de formella elementen är relaterade till varandra och 

förankrade i organisationen. Därför anser jag att tillvägagångssättet i studien har varit 

både deduktivt och induktivt. Det övergripande syftet har dock inte varit att generera 

ny teori (Aspers, 2007). 

Utgångspunkten i denna kvalitativa undersökning är den fenomenologiska ansatsen, 

vilket bygger på läran av fenomen och väsen och beskriver människors upplevelser av 

fenomen. ”Phenomenologists focus on describing what all participants have in com-

mon as they experience a phenomenon” (Craswell, 2013).  

Detta gjordes genom att jag försökt förstå och förklara respondenternas förhållnings-

sätt till fenomenen genom att skapa en vardagsförståelse av de handlingar och sociala 

processer som informanterna präglas av.  

För att komma i kontakt med respondenterna har jag använt mig av ett snöbollsurval. 

Detta började med att jag kontakt med en informant i organsationen som därefter 

hjälpt mig att få kontakt med flera respondenter. De nackdelar som påträffas med 

snöbollsurval är att man riskerar en viss begränsning till nätverket, vilket påverkar 

möjligheten att studera ett bredare fält. Av den orsaken är det viktigt att göra ett me-



	   13	   	  

todiskt urval där fler nätverk bör ingå, för att öka variationen (Aspers 2007). Emeller-

tid är syftet med denna studie att undersöka ett relativt snävt område, dvs. hur feno-

menet fungerar i det aktuella organsationen. Av den anledningen är det inte nödvän-

digt med ett mer metodiskt urval, som syftar till att generalisera slutsatser till andra 

organisationer. 

Undersökningen startade med en förstudie, vilket gjordes genom ett kortare möte med 

respondenterna i den undersökta organsationen. Syftet med mötet var att få en upp-

fattning om organisationen och samtidigt få möjlighet att berätta om syftet med min 

undersökning, med tillhörande frågeställningar. 

Strax efter förstudien hade jag samlat in tillräckligt mycket underlag för att skapa en 

intervjuguide. Denna intervjuguide bestod av konkreta frågor som speglade teorin, 

tidigare forskning samt min frågeställning.  

Intervjuguiden skickades ut till samtliga informanter flera dagar innan intervjun så att 

de skulle ha möjlighet sätta in sig in i frågorna, vilket var bra för både mig och dem.  

4.1 Insamling av det empiriska materialet  

I en undersökning är det viktigt att uppnå en ”mättnad”. Dock kan det vara svårt i en 

mindre undersökning, eftersom det är svårt att hinna med att samla in tillräckligt med 

material för att undvika ytterligare nyanseringar av fenomenet (Aspers 2007). En me-

tod för att uppnå mättnad är att använda sig utav triangulering, vilket innebär att fors-

karen använder sig av flera typer av insamlat material. I denna undersökning baseras 

det empiriska materialet på; tre intervjuer, två deltagande observationer och ett for-

mellt dokument (Bryman 2002). 

Syftet att blanda dessa insamlingsmetoder bygger på att jag var ute efter att få respon-

denternas åsikter, skapa mig en egen uppfattning hur förhandlingen fungerar i prakti-

ken och få möjlighet att jämföra detta med nedskrivna riktlinjer. Detta tillsammans 

menar jag ska ge en mer nyanserad uppfattning av det fenomen jag undersökt. (Bry-

man 2002). 

Allt material är insamlat under mars 2013, där jag som forskare varit den enda enga-

gerade.  

Det formella dokumentet som jag fick tillgång till byggde på den aktuella organsatio-

nens egen tolkning av 11§ MBL, det vill säga vilka frågor som ska förhandlas, när 

förhandling i regel ska ske mm. Dokumentet gav mig en god uppfattning av riktlin-
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jerna för medbestämmandeförhandling och användes som en grund för intervjuerna, 

där vi mer detaljerat diskuterade dokumentets tillämpningsområde.  

Observationerna utfördes under två tillfällen, då jag har deltog på två medbestäm-

mandeförhandlingar. Observationen skedde under samma tillfälle och tog cirka två 

timmar vardera. Syftet med deltagande observation var att skapa en utförligare be-

skrivning av det fenomen jag avser att undersöka (Creswell 2007). 

Deltagande observation har utsatts från mycket kritik från forskare med hemvist i 

andra vetenskapsteoretiska paradigm. Angreppen gäller metodens brist på vetenska-

pens exakthet och stringens. Kritikerna menar att resultaten blir mer som forskarens 

egna subjektiva projektioner, alltså de kan ses som uttryck av vad som rör sig i fors-

karens hjärna, snarare än i verkligheten.  

En risk med deltagande observation är att resultaten bygger på forskarens egna tolk-

ningar, definitioner, tolkningsprocesser och nyckelbegrepp. De innebär att man som 

forskare hela tiden måste prata om dessa begrepp, vem jag är som forskare och hur ser 

min förförståelse ut, vilket jag hela tiden försökt. (Hughes, Månsson, 1988).  

I anslutning till observationen skedde intervjuerna, vilka var tre stycken på en timmer 

vardera. Jag genomförde två enskilda intervjuer, med personalchef och biträdande 

personalchef och en gruppintervju där båda var delaktiga. Anledningen till att jag inte 

använt mig av fler än två respondenter beror på att det inte fanns fler i den aktuella 

organsationen som var tillräckligt insatta i hur medbestämmandeförhandlingar funge-

rar för att kunna delta i undersökningen.  

Både respondenterna har arbetat inom organisationen minst två år och arbetat med 

MBL förhandlingar minst sju år, vilket innebär att de hunnit hantera flera situationer. 

Det rådde en jämn könsfördelning mellan respondenterna, med en man och en kvinna. 

Respondenternas befattningar bygger på relativt samma arbetsuppgifter och deras 

utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet är även relativt lika. 

Den intervjumetod som jag använt är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

forskaren har tydliga teman med huvudfrågor som han eller hon utgår ifrån i inter-

vjun. Sedan kan forskaren ställa följdfrågor och på så sätt följa upp svaren (Aspers, 

2007). 

Jag har hela tiden låtit respondenterna tala fritt för att fånga upp förhållanden som jag 

kan ha missat i intervjuguiden. Detta gav mig möjlighet att sätta teorin åt sidan för att 

fokusera på respondenternas beskrivning av verkligheten (Creswell, 2007). 
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Jag var även ute efter ett så naturligt samtal som möjligt, därför inleddes intervjuerna 

med öppna frågor som syftade till att etablera ett bra samtalsklimat. Respondenterna 

fick berätta om sig själva och sitt arbete för att själva skapa en definition kring sin roll 

och sina arbetsuppgifter. Därefter är intervjufrågorna ordnade efter olika teman som 

baseras på den teoretiska utgångspunkten och som enkelt kan anknytas till frågeställ-

ningen (Creswell 2007). 

Huvudsyftet med intervjuerna var att få svar på min huvudfråga, dvs. hur de formella 

elementen är relaterade till varandra och hur de är förankrade i organisationen, under 

förhandlingarna. För att få ett tillförlitligt svar på dessa frågor krävs djupgående inter-

vjuer. Intervjuer är även bra för att få en djupare förståelse hur respondenterna själva 

resonerar kring sin roll i beslutsfattandet och relation till de fackliga organisationerna. 

Det bör även tas med i beräkningen att det finns risk för vissa problem med semi-

strukturerade intervjuer. Då intervjuaren är den som styr temat på intervjun så skapas 

en maktbalans mellan dem. Genom att ge respondenten utrymme att tala fritt om sina 

erfarenheter möjliggörs egen reflektion. Ett annat problem kan vara om intervjuaren 

styr intervjun kring sin egen förståelse och kunskap kring ämnet, vilket kan påverka 

respondentens svar. Dessutom är det vanligt att forskarens tolkningar sker utifrån ti-

digare förståelse, vilket gör det svårare att förstå nya perspektiv (Aspers 2007).  

Det föreligger även risk för intervjuareffekt, då informanten tenderar att svara såsom 

han tror att forskaren vill höra och som skapar en positiv bild av sig själv som över-

ensstämmer med det som är socialt önskvärt, vilket kan ge ett missvisande resultat 

(Bryman 2002). Detta har jag undvikit genom att försöka ställa så neutrala och tydliga 

frågor som möjligt som inte speglar mina egna tankar.  

Samtliga intervjuer och observationer har blivit inspelade, vilket gjort att viktig in-

formation har dokumenterats, för att kunna användas i analysen.  

4.2 Analysering av det empiriska materialet  

För att kunna analysera det empiriska materialet har samtliga intervjuer transkriberats 

och har sedan kodats utifrån olika teman som baseras på tidigare forskning, teorier 

och situationen medbestämmandeförhandling. Jag har även fört minnesanteckningar 

av kommentarer från de intryck som jag fått under intervjun.  

I kodningen och analysen har jag främst uppmärksammat de mönster som varit åter-

kommande i det empiriska materialet, vilka har utgått från aktuella teoretiska begrepp, 

vilka har delats in i underkategorier. De koder som jag använt mig av är; regler, med-
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lemmar, övervakning, sanktioner och hierarki. Genom att använda dessa koder blev 

det enklare att skilja dessa åt och även se hur dessa är relaterade till varandra.  

För att kunna se ett mönster mellan de olika koderna har jag använt mig av marginal-

metoden (Aspers 2007).  

Ett problem som kan uppstå då utgångspunkten ligger främst på en teori i kodningen 

är att forskaren kan gå miste om vissa betydande perspektiv av fenomenet som under-

söks (Aspers 2007).  

4.3 Presentation av det empiriska materialet 

Då jag presenterat de resultat som jag hittat har jag utgått ifrån att beskriva de feno-

men som avses och som kopplas till den aktuella teorin. Detta har jag gjort genom att 

så utförligt som möjligt beskriva processen, de formella elementen och hur de är för-

ankrade i organisationen. Här har jag även presenterat vissa utvalda citat som jag an-

ser fångar upp fenomenet medbestämmandeförhandling. Då elementen är betydligt 

beroende av varandra, har det gjort omöjligt att presentera dem i separata avsnitt. Av 

den anledningen har jag valt en sammanhängande text där elementen beskrivs.  

I analysdelen har jag analyserat det som presenterats i resultatdelen, genom att beskri-

va hur elementen är relaterade till varandra. I diskussionsdelen har jag kopplat viktiga 

resultat till den aktuella teorin, beskrivit egna slutsatser och min uppfattning av feno-

menet medbestämmandeförhandling.  

4.4 Etik  

När forskning genomförs finns fyra viktiga etiska riktlinjer som är viktiga att följa, 

vilka är: Informationskravet; som innebär att forskaren måste informera responden-

terna angående forskningens syfte. Samtyckeskravet; som innebär att respondenterna 

måste få avgöra själva om de vill medverka i undersökningen. Konfidentialitetskra-

vet; innebära att uppgifter om respondenterna ska ges högsta möjliga konfidentialitet 

och att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet; som innebära 

att de insamlade materialet endast för användas för det avsedda forskningsändamålet 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

Detta har jag hanterat genom att under mitt första möte med informanterna beskrivit 

syftet med undersökningen och vad materialet ska användas till. Jag informerade även 

respondenterna att om de inte kände att de ville svara på vissa frågor eller om de ville 

avbryta intervjun så skulle detta givetvis vara okej. Jag nämnde även hur anonymite-
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ten skulle hanteras, dvs. att organsationenens namn inte skulle framgå och att citat och 

åsikter är anonyma.  

Till sist klargjorde jag att intervjumaterialet enbart kommer att användas i enlighet 

med undersökningens syfte och att svaren inte kommer att användas som underlag för 

beslut som inte har med studien att göra.  

Då samtliga informanter var införstådda i de etiska aspekterna påbörjades insamling-

en av det emiriska materialet, dvs. deltagande observationer och intervjuer.  

Det finns självklart fler viktiga aspekter och regler för forskare att ta hänsyn till, men 

dessa fyra riktlinjer räckte bra till denna studie.  

4.5 Validitet och reliabilitet  

I en kvalitativ forskning är det mycket viktigt med hög validitet och reliabilitet. Av 

den anledningen har jag från start varit noga med att uppfylla alla krav, för att få så 

hög kvalité på undersökningen som möjligt.  

Med validitet menas att studien har undersökt det som är relevant i rätt sammanhang. 

För att klargöra validiteten i en kvalitativ studie krävs att en noga granskning av in-

tern och extern validitet görs var för sig.  

Den interna validiteten beskriver resultatens tillförlitlighet, dvs. att det finns en över-

ensstämmelse mellan forskarens resultat, observationer och de teoretiska idéer som 

utvecklas. I denna studie anser jag att den interna validiteten är hög då metoden gene-

rerat tillförlitligt material som gör att jag kan säkerhetsställa hög grad av överens-

stämmelse mellan begrepp och observationer.  

Det externa validitetsproblemet är ofta ett problem inom kvalitativa undersökningar, 

eftersom det begränsade urvalet gör det svårt att generalisera till andra sociala miljöer 

och situationer. Då mitt urval är relativt litet blir det svårare att generalisera under-

sökningen till andra förhållanden (Bryman, 2002). Emellertid är syftet att undersöka 

processen i den aktuella organsationen och inte försöka beskriva hur det ser ut i andra 

sociala miljöer.  

Studiens reliabilitet påvisar hur pass pålitliga resultaten av undersökningen är.  

Samtliga intervjuer har blivit inspelade, vilket gjort att jag inte glömt bort viktig in-

formation.  

Den externa reliabiliteten bygger på att samma studie ska ge samma resultat vid en 

upprepad undersökning. Skulle samma undersökning upprepas så skulle det säkerli-

gen uppstå annorlunda situationer som skulle leda till att ting uppfattas annorlunda. 
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Då det även är svårt att frysa sociala miljöer så anses kriteriet svårt att uppfylla vid 

kvalitativa studier (Bryman, 2002). Studien bygger dock på ett relativt litet urval, med 

flertal konkreta frågor, som syftar att undersöka hur ett fenomenen uppfattas på av-

gränsat område. Jag anser även att mina mätningar är stabila och pålitliga och under-

ökningen påvisar frånvaro av slumpmässiga fel. Av dessa anledningar anser jag att en 

upprepad undersökning skulle generera samma resultat. Skulle dock samma under-

sökning genomföras på en annan organsation skulle troligtvis ett annorlunda resultat 

presenteras. 

För att trovärdheten i studien ska vara hög har jag hela tiden försökt vara så tydlig 

som möjligt då jag redovisat mitt tillvägagångssätt, vilket är viktigt för att möjliggöra 

replikation av studien. Det är även nödvändigt för att genomföra en bra och noggrann 

transkribering och kodning av det empiriska materialet (Creswell 2007).  

Den interna reliabiliteten inriktar sig på saker som att medlemmarna inom forsk-

ningsgruppen är överens om hur saker ska tolkas (Bryman, 2009). Då jag är ensam 

som forskare har detta inte varit ett problem.  

Sammantaget bedömer jag att resultaten är representativa för den aktuella organisa-

tionen och för de respondenter som har intervjuats.  

Ett likadant genomförande och studie skulle troligtvis ge samma resultat.  

4.6 Avslutande kommentarer  

Den fenomenologiska metoden bygger på att förstå gemensamma uppfattningar, vil-

ket i regel kräver ett större urval av respondenter. Då min undersökning enbart syftar 

till att undersöka fenomenet i den aktuella organsationen och det faktum att det enbart 

finns två som arbetar med medbestämmandeförhandlingar så anser jag att det är till-

räckligt med empiriskt material. Det faktum att jag även har deltagit på två förhand-

lingar och granskat ett formellt dokument, har gett mig tillräckligt med underlag. Des-

sa tre informationskällor har jag kombinerat och analyserat, vilket har genererat ett 

slutgiltigt resultat, som speglar min frågeställning och det jag ville uppnå av denna 

undersökning. 

 

 

 



	   19	   	  

5. Resultat 
Organisationen har stående möten en gång i veckan, där personalchefen, en sekretera-

re och de tre kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationerna är närvarande. De 

arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med är SEKO, SACO 

och ST. På dessa mötens agenda står organisationens verksamhets- och bemannings-

frågor. Av organisationens medlemmar så är 75 procent fackligt anslutna. 

 

Som tidigare nämnts föreligger den primära förhandlingsskyldigheten i två typer av 

fall, följaktligen före beslut om viktigare förändring av verksamheten och av arbets- 

eller anställningsförhållanden för en eller fler arbetstagare. Förhandlingsskyldigheten 

gäller mot de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med.  

Den aktuella organisationen har tolkat ”viktigare förändring av verksamheten” som 

omfattar alla frågor i arbetsgivarens verksamhet som har den omfattningen och inne-

börden för arbetstagarna, att man typiskt sett bör räkna med att en facklig organisation 

vill få tillträde till förhandling, där gränsen alltid dras efter en praktisk bedömning. 

Om tveksamhet uppstår om förhandlingsskyldigheten tas gärna det säkra framför det 

osäkra och. man förhandlar gärna en extra gång än en gång för lite.  

Organisationen har även gett exempel på vilka frågor som bör tokas som viktigare 

förändringar enligt § 11 MBL: 

• Utvidgning, omläggning, nedläggning, arbetsbrist, turordning vid arbetsbrist, 

inskränkning eller upplåtelse av verksamheten eller andra mer strategiska be-

slut i samband med dessa (t.ex. ny institutionsfördelning eller flyttning av äm-

nesområde till en annan institution, inställandet av kurser eller utbildningspro-

gram). 

• Långsiktiga beslut om arbetsorganisation, valet av arbetsmetoder (t.ex. inköp 

av program eller datasystem för stöd för verksamheten). 

• Anlitande av konsulter. 

• Planering och inrättande av arbetslokaler (t.ex. ombyggnation och/eller flytt-

ning). 

• Arbetstidens förläggning (t.ex. arbete förskjuten arbetstid). 

• Rekryteringsprinciper (t.ex. för rekrytering av proprefekter). 

• Anställning av chefer (t.ex. prefekt, informationschef). 
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• Ingrepp i de enskilda eller en grupps arbetsförhållanden som planeras att gälla 

under längre period och är av större betydelse (t.ex. en tillfällig eller en per-

manent placering av en arbetstagare till andra arbetsuppgifter). 

• Budget (t.ex. budgetunderlag, budgetfördelning). 

• Arbetsordningar.  

• Delegationsordningar. 

 

I organisationens gäller att en förhandling alltid ska avslutas i enighet eller oenighet, 

vilket måste framgå i protokollet. Protokollet ska signeras av ordförande, sekreterare 

och av en representant från vardera personalorganisation. Annars ligger förhandlingen 

öppen och då får arbetsgivaren inte gå till beslut.  

I de fall parterna inte kunnat enas i en lokal förhandling har arbetstagarsidan möjlig-

het att begära central förhandling i frågan, inom fem arbetsdagar. Detta innebär ar-

betsgivaren måste vänta fem arbetsdagar efter att protokollet är påskrivet med att gå 

till beslut. I de fall personalorganisationen påkallar central förhandling får inte arbets-

givaren fatta ett beslut som den lokala förhandlingen avsåg förrän den centrala för-

handlingen är avslutad. För de fall då parterna inte kan enas i en central förhandling 

innebär det att den slutgiltiga beslutanderätten tillkommer arbetsgivaren, facken kan 

inte hindra ett beslut från arbetsgivaren, vilket innebär att arbetsgivaren befinner sig 

högre upp i hierarkin. Personalorganisationen har emellertid en del strategier de kan 

använda för att begränsa och fördröja arbetsgivarens beslut. Genom att undvika att 

skriva på protokollet, eller att påkalla central förhandling, kan personalorganisationen 

fördröja processen, vilket hindrar arbetsgivaren från att gå till beslut. Emellertid har 

arbetsgivaren rätt att när som helst frånträda förhandlingen, då motparten mottagit det 

meddelandet är förhandlingen juridiskt sett slutförd. Detta innebär att personalorgani-

sationens möjlighet att begränsa arbetsgivares beslutanderätt är relativt begränsad. 

En ytterligare strategi som personalorganisationen är ajournering, vilket innebär att 

sammanträdet tar ett uppehåll, där möjlighet ges att partivis diskutera frågan.  

Facklig ajournering kan leda till att arbetsgivaren ändrar i dokumenten såsom de inte 

hade tänkt sig från början.  

”När facken kommer med kloka synpunkter så möts de med mer och mer respekt och 

om synpunkterna är bra tar man till sig det som de säger och funderar ett extra varv. 

Det händer att vi ändrar oss och fattar beslut i enlighet med deras förslag”. 
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Ett utav huvudsyftena med att förhandla med den fackliga organisationen är att få 

möjlighet att känna på vad arbetstagarsidan tycker i olika frågor och ta tillvara på klo-

ka synpunkter, som ska generera beslut som är bäst för organisationen och dess med-

lemmar. 

Det cirkulerar även regler gällande medlemmarnas karaktär under förhandlingen. Ut-

gångspunkten är alltid att minst två från arbetsgivarsidan ska närvara under organisa-

tionens förhandlingar, dvs. en ordförande som fungerar som en domare och en sekre-

terare som skriver protokollet. Enligt organsationens praxis är det inte lämpligt att 

samma person är sekreterare och ordförande, eftersom det är betydelsefullt att man i 

sin roll som ordförande eller sekreterare ska kunna fokusera på sin uppgift, samtidigt 

är det viktigt att minst två från arbetsgivarsidan har uppfattat vad som uttalats i för-

handlingsrummet.       

Posten som ordförande sker på delegation av förvaltningschefen, vars i större sam-

manhang fått ansvaret av rektorn. Det innebär att personalchefen är förhandlingsan-

svarig gentemot den fackliga organisationen och har behörighet att företräda arbetsgi-

varen vid MBL förhandlingar.     

Förhandlingen bygger dessutom på arbetsgivarens intressen, då han driver verksam-

heten och fattar beslut, av den enkla anledningen faller det sig naturligt att det är per-

sonalchefen som är ordförande.                 

Under en intervju med personalchefen sades; ”Det är egentligen bara jag som perso-

nalchef som får vara ordförande och vid min frånvaro är det biträdande personal-

chef”. Detta beror på att förhandlingsansvaret bygger på flera ansvarsområden som 

kräver sakkunskap. Rollen som sekreterare sker inte på delegation, då posten inte in-

nefattar något formellt ansvar, det är inte meningen att sekreteraren ska kunna påver-

ka förhandlingen, uppgiften ligger enbart i att dokumentera vad som sägs och bestäms 

under förhandlingen. ”Rent formellt är det inte meningen att sekreteraren ska påver-

ka förhandlingen eller beslutet, därför behövs ingen delegation där”. Emellertid är 

sekreteraren rätteligen på arbetsgivarens sida, då arbetsgivaren vill använda ajourne-

ring är sekreteraren alltid närvarande och tillåts att komma med synpunkter. 

Under intervjun bad jag personalchef och biträdande personalchef att beskriva sin roll 

i beslutsprocessen, varav jag fick svaret; ”Arbetsgivareföreträdare och länk i besluts-

processen, som informerar åt alla håll och ajournerar mig om jag inte har tillräckligt 

med underlag”.  Svaret tycket jag sammanfattar arbetsgivarens roll mycket bra.  
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Det som skiljer medlemmarnas karaktär åt i olika förhandlingar är vem som ska före-

dra frågan, vilket bedöms från fall till fall. En riktlinje är att om frågan omfattas av 

mycket arbetsrätt till exempel vid uppsägning eller omplacering bör personalchefen 

föredra frågan. Det beror på att sådana frågor innehåller ett komplicerat regelverk, 

vilket personalchefen är expert på. I sådana frågor innebär det att personalchefen har 

dubbla roller, då han ska både föredra ämnet och vara ordförande, dvs. övervaka att 

regelverket följs under förhandlingen. Då frågan handlar om ett ämne som personal-

avdelningen har mindre sakkunskap om, anses det lämpligt att den person som är 

mest insatt kommer och föredrar. Då är personalchefens roll enbart att vara ordföran-

de, emellertid kan föredragaren och ordförande ajournering sig, vilket innebär att båda 

är på arbetsgivarsidan.      

Personen som föredrar ämnet är på arbetsgivarsidan, vilket innebär att det är av stor 

vikt att han är väl insatt och förstår sin roll som arbetsgivarföreträdare, dvs. vilken 

sida han står på. Han förväntas ständigt att företräda frågan utifrån arbetsgivarsidans 

åsikter, här är det inte lämpligt med egna åsikter.  För att undvika eventuella problem 

brukar personalavdelningen kontakta vederbörande i förväg och tydligt förklara ”spel-

reglerna” och vad som förväntas av honom. Detta upplevs inte som ett reellt problem, 

dvs. att föredragaren hyser en annan åsikt, än det han ska föredra. Det beror på att då 

man kommer till förhandling finns redan att förslag till beslut som i förväg har för-

gåtts av diskussioner, vilka föredragaren varit delaktig i. Skulle det vara så att före-

dragaren inte håller med om förslaget till beslutet så borde de framkommit betydligt 

tidigare.  

Under förhandlingen som jag observerade togs ett ärende upp angående att inrätta en 

fakultetsnämnd, vilket är en nämnd som arbetar med utbildning och forskningsfrågor 

och har befogenhet att fatta organisatoriska beslut. Arbetsgivarens förslag var att 

nämnden skulle innehålla fyra ledamöter. Genom val röstas ledamöterna fram av or-

ganisationens medlemmar. För att vara valbar som ledamot krävs att medarbetaren är 

anställd som lärare vid högskolan som kräver minst doktorsexamen eller motsvarande 

enligt högskolans anställningsordning och innehar en anställning med en sammanlagd 

anställningstid om minst två år.  

Personalorganisationerna ansåg att de borde vara representerade med minst plats. Det 

beror på att frågor som kan behandlas i nämnden kan komma att påverka arbetstaga-

rens situation. Arbetsgivaren ansåg dock det obefogat med en sådan representant i 
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nämnden, då det skulle innebära slöseri med tid vilket är ineffektivt. Dessutom kom-

mer frågor som påverkar anställdas arbetssituation alltid till MBL innan de verkställs 

och där har personalorganisationen tillfälle att komma med åsikter. Detta bemötte 

personalorganisationen med att då ärendet kommer till medbestämmandeförhandling 

har det redan föregåtts av diskussioner och utredningar med chefer, arbetsgrupper och 

specialister och ett förslag till beslut finns redan formulerat, vilket begränsar perso-

nalorganisationens inflytande i beslutsprocessen. Genom att få en plats i nämnden har 

de möjlighet att på ett tidigt stadie påverka beslutet. Under förhandlingen yttrade per-

sonalorganisationen kommentarer som; ”Vi yrkar att personalorganisationen ska 

tilldelas minst en plats i fakultetsnämnden”. 

Arbetsgivaren bemötte det med; ”Vi motsätter oss det, eftersom ärenden som påver-

kar enskilda arbetstagare alltid kommer till MBL, där personorganisationen har möj-

lighet att påverka processen”.                                                     

Under förhandlingen fick jag uppfattningen att personalorganisationen var mycket 

engagerad i frågan, då de stred hårt för att få sin vilja igenom. De använde sig av 

ajournering, där de hade möjlighet att formulera ännu vassare argument, med syfte att 

få arbetsgivaren att fatta beslut i deras mening. Trots detta stod arbetsgivaren fast vid 

sitt ursprungliga förslag till beslut. Förhandlingen avslutades i oenighet, då arbetsgi-

varen gav en avlutande mening; ”Då avslutas förhandlingen i oenighet”. Detta inne-

bär att arbetsgivaren får besluta enlig sin mening.2   

Förhandlingen följdes av intervjuer för att få möjlighet at fånga upp arbetsgivarens 

tankar om det som framförts under förhandlingen. Då vi diskuterade frågan om inrät-

tandet av fakultetsnämnden framfördes; ”Vi tyckte inte att personalorganisationen 

hörde hemma i den här nämnden, då säger vi nej, och då blir vi oeniga”.  

                  

Som tidigare nämns har personalchefen via delegation tilldelats behörigheten att före-

träda arbetsgivaren vid medbestämmandeförhandlingar, vilket innebär att vederbö-

rande är förhandlingsansvarig gentemot den fackliga organisationen och ska övervaka 

att förhandlingarna hanteras enligt gällande regler. Under intervjun med personalche-

fen uttalades; ”Ute i organisationen sitter det chefer med mandat att fatta beslut själ-

va. Därför är det viktigt att de har kunskap om medbestämmandelagen, så att inget 

ärende faller bort utanför MBL”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Han	  måste	  dock	  vänta	  fem	  arbetsdagar	  med	  att	  fatta	  beslut,	  för	  att	  invänta	  om	  personalorganisationen	  
påkallar	  central	  förhandling.	  
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Då arbetsrätten innehåller ett komplicerat regelverk, är det extra viktigt att uppmärk-

samma alla chefer i organisationen som har befogenhet att fatta beslut, om lagrum-

mets tillämpningsområde. Av den anledningen kretsar ett formellt dokument bland 

organisationens chefer, där det tydligt framkommer vad som innebär med medbe-

stämmandelagen, vilka ärenden som bör förhandlas och hur organisationen har tolkat 

lagtexten mm. Det framgår även att personalavdelningen alltid kan kontaktas vid osä-

kerhet. Dokumentet är nästan direkt tagna ur lagtexten, men dock en aning förenklad 

och mindre allmänt skriven, med syfte att tydliggöra reglerna och undvika att frågor 

som ska MBL.as faller bort.         

Då personalorganisationen har stort intresse av i att förhandlingsreglerna följs och att 

inga ärenden faller bort från MBL så har även de ögonen på systemet. Detta gör att i 

princip inga ärenden faller bort från MBL.            

Sammanfattningsvis kan man säga att personalchefen är övervakningsansvarig och 

personalorganisationen övervakar personalchefen.  

Rättsligen har personalorganisationen möjlighet att kräva skadestånd om arbetsgiva-

ren inte förhandlar enligt reglerna. Under intervjun uttalade personalchefen; ”I prin-

cip finns det skadestånd som facken kan kräva o man inte har MBL.at, men vår rela-

tion bygger på tillit och samarbete och då pratar man om det och löser det internt om 

problem uppstår”. Biträdande personalchef höll med om påståendet och avslutade 

meningen med; ”I organisationen anses även olika ärenden som olika viktiga. Om ett 

ärende som gäller omorganisering inte skulle komma till förhandling, så skulle nog 

facken reagera och sannolikt kräva skadestånd, men i övrigt är utgångspunkten att 

man inte springer och anmäler varandra”.   

Detta innebär att vid ett eventuellt bortfall av en fråga som borde förhandlas så går det 

vanligtvis att lösa internt, utan att sanktioner behöver bli aktuellt. Dessa resonemang 

bygger på att begreppet ”viktigare förändring” är mycket allmänt skriven då det inte 

kartläggs exakt vilka ärenden som ingår där. Detta känner personalorganisationen till 

och kan av den anledningen ibland ” se mellan fingrarna”. 
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5.1 Förhandlingsprocessen, steg för steg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Spelreglerna  
•	  Två	  sidor,	  arbetsgivarföreträdare	  eller	  arbetstagarföreträdare.	  	  

•	  Från	  arbetsgivarsidan	  ska	  det	  alltid	  närvara	  en	  ordförande,	  sekreterare	  och	  en	  fö-‐
redragande.	  	  	  	  

•	  Ordförande	  fungerar	  som	  en	  domare	  och	  ska	  säkerhetsställa	  att	  riktlinjerna	  följs.	  
•	  Från	  personalorganisationernas	  sida	  närvarar	  alltid	  en	  representant	  från	  vardera	  

organisation.	  
•	  Båda	  parter	  har	  rätt	  att	  ajournera	  sig	  när	  som	  helst	  under	  förhandlingen.	  	  

•	  Sekreteraren	  ska	  föra	  protokoll,	  där	  det	  ska	  framgå	  vad	  som	  sagts	  under	  förhand-‐
lingen	  och	  om	  förhandlingen	  avslutats	  i	  enighet	  eller	  oenighet.	  	  

•	  Protokollet	  ska	  skrivas	  på	  av	  båda	  parter.	  

	  



	   26	   	  

6. Analys   

I efterhand kan jag dra slutsatsen att samtliga formella element är fundamentala för 

undersökningen, då de är beroende av varandra och skapar legitimitet i beslutsfattan-

det. Elementen gör att regelverket följs och att beslutsprocessen uppfattas som for-

mell, vilket medverkar till att processen utförs i princip oförändrad från gång till gång. 

Utan regler skulle inte fenomenet medbestämmandeförhandlingar existera, då skulle 

arbetsgivaren kunna fatta beslut hur och när han vill.     

Innebörden är att elementet ”regler” fungerar som ett ”överelement” till de övriga och 

reglerar dess karaktär. De regler som presenterats klargör arbetsgivarens slutliga be-

slutanderätt i medbestämmandefrågor och reglerar hur hierarkin är fördelad i organi-

sationen. De förhandlingsstrategier som personalorganisationen kan använda sig av är 

ajournering, påkalla central förhandling eller vägra skriva på protokollet. Dessa stra-

tegier visar på att den andra parten även har viss makt i beslutsprocessen, dock är den 

relativt betydelselös i förhållande till arbetsgivaren.        

Jag har presenterat regler hur medlemmars karaktär ska se ut under organisationens 

förhandlingar, bl.a. att förhandlingsansvaret och posten som ordförande har via dele-

gation tilldelats personalchefen eller den tydliga gränsen mellan arbetsgivarsidan och 

personalorganisationen.                

Förhandlingsansvaret innebär även att övervaka att regelverket följs och att säkerhets-

ställa att organisationens medlemmar känner till reglerna. Detta innebär att arbetsgi-

varen som beslutsfattare och den hierarkiska ordningen har utsatt arbetsgivaren till 

ordförande och övervakningsansvarig. Då personalorganisationen har stort intresse att 

arbetsgivaren förhandlar enligt regelverket gör att även de övervakar systemet. Över-

vakningen kan betyda att brister i systemet upptäcks, vilket kan ge negativa sanktio-

ner som bestäms utefter ett bestämt regelverk. Organisationens ”outtalade reglerna”, 

att parterna löser eventuella konflikter internt bidrar till att arbetsgivaren riskerar färre 

sanktioner, i form av skadestånd som han annars kan riskera då han inte förhandlar 

enligt regelverket.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det existerar regler som reglerar medlemskapet, 

övervakningsansvaret och de sanktioner som existerar. Lagtexten (11§MBL) är även 

en regel som medlemmarna förväntas följa och som fördelar hierarkin mellan arbets-

givaren och personalorganisationen. Den hierarkiska ordningen har även utsatt ar-
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betsgivaren till organisationens beslutsfattare, ordförande och övervaknings-ansvarig. 

Genom övervakning kan brister i systemet upptäckas, vilket kan resultera i sanktioner.   

Partsrelationen i den aktuella organisationen bygger på samarbete, där båda är intres-

serade av att fatta beslut som är bäst för organisationen och dess medlemmar. Skillna-

den är att arbetsgivaren i större utsträckning är intresserad av att fatta beslut som är 

bäst för verksamheten och det mest effektiva och lönsamma för organisationen. Sam-

tidigt är personalorganisationens roll att representera arbetstagarna i olika frågor vil-

ket gör att de anser sig själv som experter i det som anses bäst för organisationens 

medlemmar. Av den anledningen arbetar de ständigt för att förhandla och använda 

strategier för att beslut ska tas i beaktande till medlemmarnas bästa. När dessa två 

parter möts i en förhandling är det meningen att parterna ska få känna på varandras 

åsikter i frågan, som ska leda till att ett bra beslut fattas.    

Huvudsyftet med den primära förhandlingsskyldigheten är att personalorganisationer-

na ska få möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut och där tycker jag att den aktuel-

la organsationen har uppvisat ett icke fungerande arbetssätt, då det till största del byg-

ger på arbetsgivarens vilja. 

Dessa fem element förekommer även i olika karaktärer, dvs. subjektiva eller objekti-

va. Bakgrunden i denna undersökning är 11§MBL, vilket är en objektiv verklighet i 

samhället, som alla organisationer lagenligt måste förhålla sig till och som gör att 

arbetsgivaren är hierarkiskt överordnad personalorganisationerna i och med rättighe-

ten att fatta beslut. Emellertid förekommer olika uppfattningar om hur hierarkin är 

fördelad mellan arbetsgivaren och personalorganisationen, vilket har presenterats i 

resultat och analys- delen.       

De existerande reglerna som styr medlemskapet under förhandlingar, uppfattas som 

en objektiv verklighet inom den aktuella organsationen. Jag har även presenterat en 

del subjektiva uppfattningar om medlemmarnas karaktär, dvs. syftet med delegationen 

och vem som anses mest lämpad att föredra frågan.                    

Personalchefens delegation som förhandlingsansvarig innebär, som redan nämnts, att 

övervaka att förhandlingarna hanteras enligt regelverket, vilket bygger på högskolans 

interna objektiva verklighet. Emellertid är det inte omöjligt att en medlem i personal-

organisationen eller en arbetstagare upptäcker bristen och anmäler det, vilket bygger 

på organisationens subjektiva verklighet.                           

Sanktioner har även diskuterats, vilket gäller arbetsgivarens påföljder vid brister i 
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förhandlingsreglerna. Den objektiva sanningen i samhället är att arbetsgivaren riske-

rar böter om han inte förhandlar enligt reglerna. På högskolan gäller dock att förhand-

lingarna bygger på samarbete och tillit, vilket innebär att vid eventuella brister är ut-

gångspunkten att parterna löser det internt utan att arbetsgivaren blir anmäld.  

I efterhand vill jag gärna påstå att genom att analysera hur dessa element är förankra-

de i förhandlingen och relaterade till varandra skapar en tydlig illustration hur proces-

sen fungerar i praktiken.  
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7. Diskussion        

  
Ahrne och Brunsson skriver att källan till makt är beslutet om vem som har befogen-

het att fatta centrala beslut i organisationen, som medlemmarna förväntas följa. I 

medbestämmandefrågor har alltid arbetsgivaren den slutgiltiga beslutanderätten, vil-

ket innebär att han är överordnad hierarkiskt, både lagligt och moraliskt. Detta gör att 

arbetsgivarens makt uppfattas som legitim ute i organisationen. Det enda kravet som 

MBL ställer på arbetsgivaren är att han ska förhandla med de organisationer som han 

står i kollektivavtal med innan verkställande av beslut, angående viktigare förändring-

ar av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare. I 

de fall som parterna inte kan enas har arbetsgivaren den slutgiltiga beslutanderätten. 

Arbetsgivaren förväntas visa respekt för arbetstagarorganisationerna då han fullgör 

sin förhandlingsskyldighet, men han kan ändå när han ingår förhandlingen redan ha 

bestämt sig för vad han kommer att besluta om. Arbetsgivaren kan därför manipulera 

situationen för att dra fördelar. 

Inför en medbestämmandeförhandling har även arbetsgivaren i förväg formulerat ett 

förslag till beslut, vilket har föregåtts av diskussioner och utredningar med arbets-

grupper, chefer och specialister. Detta gör att man i sin roll som arbetsgivare är rela-

tivt låst till förslaget. Personalorganisationen har bara några minuter på sig att försöka 

övertyga arbetsgivaren att ändra förslaget.   

Emellertid uttryckte personalchefen att det händer att dokumenten ändras då facken 

kommer med kloka synpunkter, detta hände dock inte under min observation.  

Ett av många medel som driver personalorganisationernas minskade konkurrenskraft 

är dagens arbetsmarknadsstruktur, som bygger på låg anslutningsgrad i personalorga-

nisationerna, hög arbetslöshet och tillfälliga anställningsformer. Individuella och re-

sultatorienterade lönesättningar som även dominerar på arbetsmarknaden idag, är ett 

hot mot personalorganisationerna och den solidariska lönepolitiken.   

Den relativt låga anslutningsgraden gör även att personalorganisationen enbart repre-

senterar 75 procent av organisationens medlemmar vid medbestämmandeförhandling-

ar, vilket kan ifrågasätta dess legitimitet. 

Sedan 1990- talet då arbetslösheten ökat har samtidigt flertal svenska multinationella 

organisationer flyttat produktion från Sverige. De okvalificerade arbetena i värdeked-
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jan flyttas till låglöneländer, där arbetskraften är betydligt billigare trots nästan sam-

ma kvalité, vilket gör att organisationerna kan producera till en betydligt lägre pris. 

Den ökade aktiviteten i låglöneländerna får följden att den svenska sysselsättnings-

graden minskar, i synnerhet i de yrken med okvalificerade och rutinartade arbeten. 

Med detta följer att personalorganisationernas förhandlingsmandat försämras avse-

värt, krav som syftar till att få bättre arbetsvillkor kan arbetsgivaren bemöta med att 

flytta verksamheten utomlands.    

Allt detta skapar en ökad arbetslöshet och en polarisering mellan en gynnad kärna av 

anställda och till följd av grupper med sämre villkor på arbetsmarknaden. Detta tyder 

även på att medbestämmandet och den fackliga verksamheten inte är förenad med 

arbetsmarknadens struktur.        

Enligt min mening tappar den primära förhandlingsskyldigheten sin pondus i och med 

den låga anslutningsgraden. Då lagen stiftades var personalorganisationerna starka, 

vilket kräver att medbestämmandet ska bygga på en struktur av samverkan. Av den 

anledningen fungerar inte medbestämmandet idag och gör att hierarkin tillfaller ar-

betsgivaren.  

Emellertid gäller Eliasson, Hansson, Lindverts (2013), forskning för multinationella 

organisationer som bedriver internationell handel och fabriker, vilket inte beskriver 

organisationen som jag gjort denna undersökning på. Dock är detta en viktig del i 

dagens arbetsmarknadsstruktur och påverkar även andra svenska organisationer som 

inte omfattas av internationell handel. Av den anledningen är denna forskning rele-

vant för undersökningen, då ökad arbetslöshet och svagare personalorganisationer i 

branscher som omfattas av internationell handel även kommer att påverka statliga 

myndigheter. 

I samband med den nya arbetsmarknadsstrukturen växer en ny möjlighet för organisa-

tionerna fram. Då de moderna organisationerna ökar antalet otrygga anställningar och 

växande arbetslöshet, bör samtidigt de anställdas behov av personalorganisationer öka 

för att kunna trygga sin anställning.  

 

Både Ahrne och Sandberg talar om att medlemmarnas intressen är kopplade till orga-

nisationens mål. Sandberg (1997) betonar de drivkrafter som ligger bakom medlem-

marnas intressen i verksamheten. Han menar att en individuell och resultatorienterad 

lönesättning skapar effektiva medlemmar, genom att lön och belöningssystem är di-



	   31	   	  

rekt kopplade till anställningen och organisationens mål. 

Enligt Ahrne (1994), förlorar individer sitt egna intellekt i den organisatoriska kontex-

ten den befinner sig i, då han styrs av organisationen, vilket sker direkt genom en an-

ställning.  

Dessa resonemang kopplar jag ihop med föredragandes ansvar att representera orga-

nisationen. Under förhandlingen handlar han genom organisationens motiv och ska 

inte yttra egna ståndpunkter. Samtidigt representerar den föredragande organisationen 

genom att presentera förslag till beslut inför personalorganisationen. Dessa förslag har 

organisationens medlemmar skapat och syftar till att fortplanta sig i organisationen.  

Som Ahrne och Brunsson (2010), skriver så finns det en viss skörhet i att beslutsfat-

tandet tydliggörs. Om man ser till högskolan som en formell organisation kan relatio-

nen mellan personalorganisationen och arbetsgivaren bli mer ifrågasatt just därför 

beslut är fattat att de måste ha en relation till varandra som bygger på att arbetsgivaren 

är beslutsfattaren och personalorganisationen lyssnar och kommer med åsikter. 

Som en avslutande kommentar vill jag säga att min förståelse för fenomenet medbe-

stämmandeförhandlingar har fördjupats under studietiden. Min förförståelse av feno-

menet var relativt begränsad i förväg, då jag enbart var bekant med lagtexten, men 

inte lagrummets tillämpningsområde. Jag har varit helt neutral i frågeställningen, då 

jag enbart har presenterat reslutat som inte bygger på min förförståelse, då jag inte har 

tolkat eller vinklat mina resultat åt en specifik perspektiv.  Av den anledningen anser 

jag att min tolkning av fenomenet är rimlig, givet mitt perspektiv, vald teori och ut-

gångspunkter. 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning  
 
Efter intervjuerna har flera synpunkter och sakfrågor ventilerats. Jag har inte gått dju-

pare in i innehållet, trots att flera av respondenternas åsikter fördjupats under intervju-

erna. Beslutsfattande är ett brett ämne som rymmer flera perspektiv, tillvägagångssätt, 

olika steg och uppfattningar. Följaktligen har det varit svårt att hålla sig till just äm-

net, då det alltid kommer upp saker och förhållningssätt kring beslutsfattande. Ämnen 

som inte gått att undvika att bli intresserad av är ledarskap, makt, beslutsprocessen 

före och efter MBL förhandlingen, även sekundär förhandlingsskyldighet och den 
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fackliga organisationens rätt till information. Av den orsaken har jag ständigt haft i 

beräkningarna att sålla bort irrelevant information som skulle göra min undersökning 

för bred och oklar. Trots svårigheten med att begränsa undersökningen anser jag att 

jag lyckats relativt bra att hålla mig till just frågeställnigen. Följaktligen att förklara 

Ahrne och Brunssons (2010), formella element utifrån beslutsfattande som omfattas 

av den primära förhandlingsskyldigheten. Jag anser även att min frågeställning, un-

dersökningsmetod och slutsats är ett unikt perspektiv på detta fenomen, det vill säga 

medbestämmandeförhandlingar. 

Jag tänker att denna undersökning kan vara grunden till vidare forskning inom samma 

område. Kommande studier inom området bör även jämföra flera organsationer, för 

att få möjlighet att placera in förhandlingsprocessen i ett större samhällsperspektiv 

och uttala sig om skillnader mellan olika organsationer. Det skulle exempelvis vara 

intressant att jämföra två eller fler högskolor. 
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9. Bilaga 

9.1 Intervjufrågor  

1. Vilka roller finns under en MBL förhandling?  

2. Krävs det någon behörighet för att föredra en MBL förhandling?  

3. Vem är det som är förhandlingsansvarig på företaget/ vem representerar ar-

betsgivaren?  

4. Vilka ansvarsområden omfattar förhandlingsansvaret, vad har han för roll i 

processen? 

5. Är det vanligt att en person som ska föredra en fråga inte egentligen anammar 

det han ska föredra?  

Hur hanteras det problemet i så fall?  

6. Det är ju arbetsgivaren som har det sista ordet i beslutsprocessen, men anser 

du att även att personalorganisationen har inflytande i beslutsprocessen?  

Vilka strategier kan de använda sig av i så fal? 

7. Har ni några interna regler för hur en förhandling ska hanteras?  

8. Vem är det som kontrollerar att förhandlingarna hanteras på rätt sätt och hur 

gör man för att undvika att frågor som ska MBL.as glöms bort?  

9. Finns det några sanktioner/ straff som arbetsgivaren kan råka ut för om han 

inte följer förhandlingsreglerna?  

10. Ser du MBL förhandlingarna ett hjälpmedel att fatta ett bättre beslut?  

11. Är det viktigt att ha en bra relation med personalorganisationen?  

12. Hur hög är den fackliga anslutningsgraden?  

 

 


